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Förord  
 
Industrialiseringen i Skåne under 1800-talet är nära förknippad med jordbruket, 
inte minst en flora av förädlingsindustrier som brännerier, mejerier, stärkelsefa-
briker, sockerbruk, bryggerier, ångkvarnar, tobaksfabriker med flera. Det var små 
verksamheter med råvarunära lokalisering, vilka förde ut en spirande industrialism 
till hundratals platser på den skånska landsbygden. Nedslag som idag finns runt 
omkring oss i form av byggnader eller andra fysiska avtryck i landskapet, vilka 
minner oss om sin historia och berättar om en tid då de spelade en betydelsefull 
roll för människor och bygder. Spåren efter historien finns också hos dem som 
fortfarande bär minnen, erfarenheter och kunskaper om dessa verksamheter.  

I den skånska industrihistorien har livsmedelsindustrin en särskild 
tyngd och är en självklar profil för länet men också betydelse i ett nationellt per-
spektiv. Förutsättningen för livsmedelsindustrins tidiga framväxt i Skåne, dess 
starka expansion och långa kontinuitet ligger i den goda åkerjorden. Skåne har 
länge varit landets dominerande jordbruksområde, något som har satt och allt-
jämt sätter sin prägel på det skånska landskapet. 

Livsmedelsindustrin utgör ett kulturarv som har relevans för många 
då livsmedel angår oss alla. Det påverkar vårt dagliga liv både till vardag som fest. 
Det är en bransch som sysselsatt och sysselsätter ett stort antal människor. Trots 
att livsmedelsindustrin har en så stark ställning i Skånes näringsliv är dess historia 
mycket litet uppmärksammad och saknar till stora delar både dokumentation och 
forskning. Livsmedelsindustrins historia är ett stort och komplext ämne med 
många ingångar, som råvara, produktion, konservering, förpackning, arbetsliv, 
arbetsmiljö, konsument och konsumtion. Perspektiv som genus, generation och 
etnicitet väcker intressanta frågor och problemställningar. Branschen är också 
knuten till urbanisering, ekonomi och politik. Denna bredd och mångfald ger 
förutsättningar för kulturmiljövården att kunna samverka med många olika par-
ter; universitet/högskola, företag, arkivinstitutioner, kommuner, ideella föreningar 
och lokalforskare.  

Sedan en tid tillbaka är livsmedelsindustrin inne i en omfattande 
strukturförändring med större och färre enheter vilket leder till nedläggningar 
och koncentration till ett fåtal platser. Utvecklingen går också mot ökad speciali-
sering. Det är hög tid att ta fram en plan för att långsiktig bygga upp kunskap om 
livsmedelsindustrins framväxt, utveckling och förändring över tid och undersöka 
vilken ekonomisk, social och kulturell betydelse verksamheterna har haft. Det är 
viktigt att medan det ännu är möjligt ta vara på kunskap genom att på olika sätt 
dokumentera byggnader och miljöer, maskiner och annan produktionsutrustning, 
arkiv, foto, tryckt material samt människors minnen och berättelser från dessa 
verksamheter. Det kunskapsunderlag som nu tagits fram är ett första steg i detta 
långsiktiga arbete. Rapporten skall ses som ett komplement till länets kulturmil-
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jöprogram och ligga till grund för beslut i frågor om skydd- och säkerställande, 
bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad, information och regionala utvecklingsin-
satser. I arbetet ingår också förstudien Skånes industriella arv och fördjupningsstu-
dien Jordbrukets industrialisering, båda redovisade i särskilda rapporter. Materialet 
innehåller en övergripande faktabank om Skånes livsmedelsindustrier, förslag på 
byggnader och miljöer som bör bevaras genom ett långsiktigt skydd mot rivning 
och förvanskning eller bli föremål dokumentation, fördjupade undersökningar, 
forskningsinsatser och utvecklingsinsatser. 

Denna omfattande undersökning har utförts av Regionmuse-
et/landsantikvarien i Skåne genom antikvarie Henrik Borg och är ett samarbete 
mellan Länsstyrelsen och Landsantikvarien i Skåne.  

Industrialismen har haft en avgörande betydelse för samhällets ut-
veckling från 1800-talets mitt och har på ett genomgripande sätt omdanat sam-
hället och i grunden förändrat våra livsvillkor. Industrialismen bär på minnen om 
vårt moderna samhälle som till stora delar är ett samtida kulturarv, vilka gör sina 
synliga avtryck i det nutida och pågående samhället. Överallt kan människor se på 
sin hembygd och finna att den är formad av företag och näringsliv som etablerats, 
förändrats, förnyats eller försvunnit. Det är vår förhoppning att detta programar-
bete kan användas som inspiration för många och bli till en startpunkt för att 
gräva i sin historia,  dokumentera och berätta, ta initiativ och aktivt arbeta för att 
byggnader, produktionsutrustning, arkivalier, fotografier och andra minnen får 
finnas och kvar och leva vidare. 
 
 
 
 
Barbro Mellander                                                      
Landsantikvarie                                                           
Regionmuseet/Landsantikvarien i Skåne 
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1. Inledning 
 
Livsmedelsindustrin är en hörnpelare i Skånes senare historia. I denna rapport 
finns förslag på nyckelmiljöer och undersökningar för förståelse av denna histo-
ria. Studien syftar till att ge ett underlag för Länsstyrelsen och museerna i behand-
lingen av bebyggelsemiljöerna knutna till det industrialiserade samhället. Om vi 
vill ha en möjlighet att förstå detta samhälles framväxt och dess villkor måste vi 
förhålla oss till det förflutna. I historieskrivningen har de byggda miljöerna en 
viktig roll genom att bilda utgångspunkter för hågkomster, upplevelser och nyfi-
kenhet. Vi menar att bebyggelsen utgör en del av en kollektiv minnesbank som 
bör hanteras varsamt för vår egen och för framtida generationers skull. ”Den som 
vinner striden om rummet vinner striden om minnet”1. Denna träffande formulering bely-
ser bebyggelsens roll för hur vi upplever och analyserar vår miljö och historia. 
Med detta arbete vill vi visa betydelsen och bredden på skånsk livsmedelsindustri 
i ett historiskt perspektiv men också inspirera till debatt och reflektion. Vi vill 
också bredda synen på kulturarvet till att omfatta våra arbetsmiljöer med samma 
självklarhet som boendemiljöer. 

Denna rapport ingår som en del i ett program kallat Skånes industriella arv. 
En kortfattad beskrivning av Skånes industriella karaktär finns i förstudien Skånes 
industriella arv 2003:82. Under 2004 har fördjupningsstudien Jordbrukets industrialise-
ring 2004:55 publicerats. Där beskrivs jordbrukets omvandling till en industriell 
näring med exempel på fysiska miljöer. Kunskapsläget redovisas liksom behov av 
vidare kunskapsuppbyggnad och konkreta åtgärder. 

 

Syfte 

Syftet med programmet Skånes industriella arv är att det ska ligga till grund för 
kulturmiljövårdens beslut i frågor om bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad, sä-
kerställandeåtgärder, kunskapsförmedling, kulturturism, utbildning och forskning 
i frågor med anknytning till det industriella arvet. Programmet skall vara ett red-
skap i det praktiska kulturmiljöarbetet och tyngdpunkten ligger därför på de fy-
siska miljöerna. De industriella produktionsmiljöerna är signifikanta för det in-
dustriella samhället och samtidigt de mest föränderliga av de fysiska miljöerna. 
Därför är rapporten inriktad på dessa miljöer.  

Ett viktigt mål med industriarvsarbetet är att lyfta fram livsmedelsindustrins 
historia som en positiv resurs och att bidra till att stimulera berättandet om den. 
Inom livsmedelsindustrin har en stor andel av de anställda varit kvinnor vilket 
skiljer branschen från andra där männen dominerat. De fysiska miljöerna utgör i 
sig vittnesbörder om de liv som levs och levts där.  

I rapporten finns en översiktlig skiss över utvecklingen av livsmedelsbran-
schens olika delar men diskussionerna om de fysiska miljöerna kretsar främst 
                                              
1 Maurice Halbwachs, 1877-1945, fransk sociolog 
2 Regionmuseet Kristianstad rapport 2003:8 Henrik Borg 
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kring de äldre. Med samhällets rådande kulturarvssyn sorterar och definieras kul-
turarvet till stor del efter ålder och estetiska uppfattningar. Det har medfört att en 
stor del av industribebyggelsen inte räknats som kulturarv. Men det är vår för-
hoppning att denna studie även ska ge verksamheter med historisk betydelse i 
samhället en roll i kulturarvsdiskussionen. En breddad syn på kulturarvet är en 
förutsättning för att dessa miljöer ska inrymmas som en del av vårt kulturarv.   
 

Metod 

Underlaget bygger på arkiv, litteratur och källstudier. Punktvisa undersökningar 
och platsbesök har genomförts på livsmedelsföretag. Statistik och historiskt mate-
rial har studerats liksom äldre branschbeskrivningar, inventeringar och dokumen-
tationer. Enskilda företag har studerats i biografier, jubileumsskrifter och beskriv-
ningar. Äldre handelskalendrar har studerats från åren 1880, 1905 och 1955.  
 

Avgränsningar 

Denna rapport är inriktad på livsmedelsindustriernas fysiska miljöer inom länet. 
De fysiska miljöerna har avgränsats till produktionsanläggningar i snäv bemärkel-
se och det omgivande landskapet, infrastrukturen och energiförsörjning berörs 
inte. Även kopplingen mellan livsmedelsindustrin och kulturella sammanhang så 
som konsumtionsmönster, har valts bort i denna rapport.  

Studien är koncentrerad på livsmedelsindustrin enligt svensk näringsgrens-
indelning, SNI. Tillverkning har i denna beteckningen ”D” och under det finns 
”DA Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning” samt ytterligare 
tretton andra tillverkningsgrupper. Under DA finns nio undergrupper,3 alla med 
underrubriker i sin tur. I Skåne finns över 115000 näringsställen och över 7500 
tillverkningsföretag.4 Det är orimligt att gå igenom dessa och de historiska före-
gångarna. En avgränsning är nödvändig.  

Svensk näringsgrensindelning, SNI 92, systematiserar de producerade va-
rorna enligt ett s.k. ”mestkriterium”. Statistiken ger problem vid en tvärsektor 
som livsmedelsindustrin eftersom vi inte får med personer som arbetar med lejda 
livsmedelstransporter, förpackningar till livsmedelsindustrin och handeln, pro-
duktion av insatsvaror till jordbruket och livsmedelsindustrin, livsmedelsförsälj-
ning i varuhus, statlig administration av jordbruk och fiske, branschens intresse-
organisationer och jordbruk som har sin huvudsakliga verksamhet i annan när-
ingsgren. 
SNI 2002 kod   Aktivitetsrubrik 
D      Tillverkning 
DA      Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 
15      Livsmedels- och dryckesvaruframställning 
151      Slakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror 

                                              
3 http://www.foretagsregistret.scb.se/sni/ 
4 http://www.scb.se/ 
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152      Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter 
153      Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 
154      Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter 
155      Mejerivaru- och glasstillverkning 
156      Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse 
157      Framställning av beredda djurfoder 
158      Övrig livsmedelsframställning 
159      Framställning av drycker 
 
 

Definitioner av begrepp 
Se bilaga 2.  
 

Undersökningar om industrins bebyggelse 

Det finns ett stort antal skrifter och texter om industrier och företag. Floran do-
mineras av företagsmonografier eller jubileumsböcker över en särskild bransch 
samt översikter över industriella verksamheter i landet. Inom ekonomisk historia 
har studierna i många fall inriktats på den europeiska industrialiseringens påver-
kan på svenska förhållanden. Därför är kunskaperna om exportindustrin större 
än om industri inriktad på hemmamarknaden och landsbygdsbaserad industri.5  

Ett exempel på större undersökningar om bostadsbebyggelse knuten till in-
dustrin är Jöran Curmans Industriens arbetarebostäder från 19446. Forskningen om 
de fysiska miljöerna och deras betydelse för kulturarvet är inte särskilt omfattan-
de. Forskningen har huvudsakligen riktats mot arkitektritad bebyggelse medan 
den enklare och vardagliga bebyggelsen utelämnats. När verksamhetsbyggnader 
studerats har fokus legat på enskilda större företag eller branscher dominerade av 
storföretag.  

Två studier om verksamhetsmiljöer är Annika Alzéns Fabriken som kulturarv 
och Lisa Brunnströms Den rationella fabriken, om funktionalismens rötter. Alzén un-
dersöker hur industri blev kulturarv med exempel från industrilandskapet i Norr-
köping. Brunnström undersöker arbetsorganisationens betydelse för utformning-
en av industribebyggelse och beskriver vem som låg bakom utformningen av fa-
brikerna. Studien behandlar uteslutande större företag. Flera studier av Fredric 
Bedoire behandlar industriarkitektur med inriktning på större företag: Industriarki-
tektur i Stockholms innerstad7, Den stora arbetsplatsen. Om den fysiska arbetsplatsens föränd-
ring från manufakturer och fabriker till kontorslokaler8 samt Fabriksbyggnadens form och 
uttryck9. Andra arbeten är K.G. Tappers Industriarkitektur vid södra stambanan i Lund 
1856-1906. Avhandlingen, som lades fram 1986, behandlar fabriksbyggnadernas 
                                              
5 Schön, Lennart: Industrialismens förutsättningar 1982. 
6 Curman, Jöran: Industriens arbetarebostäder1944 
7 Bedoire, F: Industriarkitektur i Stockholms innerstad. Stockholm 1973  
8 Bedoire, F: I: Sankt Eriks årsbok Hallerdt, B (red) Stockholm 1981  
9 Bedoire, F: I: Sankt Eriks årsbok Hallerdt, B (red) Stockholm 1985  
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estetiska och konstruktionsmässiga utveckling. Staffan Nilssons Bryggeribyggnader i 
Sverige. En studie i svensk industriarkitektur 1846-1918 från 1979 har sin utgångs-
punkt i den riksomfattande branschinventering som gjordes av Nilsson i RAÄ:s 
regi. Bo Sahlholms Mekaniska verkstadsbyggnader under 1800-talet från 1978, är ett 
examensarbete av deskriptiv karaktär. Några studier berör miljöer i Skåne, exem-
pelvis Eva Dahlströms Den svenska verkstadsindustrin och kulturmiljövården, där Åb-
jörn Anderssons verkstad i Svedala behandlas. Klart är att den byggnadskategori 
som en gång varit alldaglig och välkänd inte tilldragit sig forskningens intresse i 
lika hög grad som annan mera ovanlig bebyggelse. 

Kulturgeografen Nils Lewan undersökte på 1960-talet minskningen av anta-
let företag så som mejerier, tegelbruk och sockerfabriker. Lewan undersökte ock-
så förändringar i samhälleliga inrättningar som skolor, prästgård, ålderdomshem 
och service som kommunikationer, lanthandlar och hantverk. I studien visas även 
vilka nya användningsområden byggnaderna givits.10  

                                              
10 Lewan, N: Landsbygd i förvandling sid 183 
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2. Förslag på undersökningar och på miljöer att skydda eller 
dokumentera  

 
Massor av hus med spännande historia kan bevaras och brukas. Många berättelser 
väntar på att skrivas ned och föras vidare. Vi vill föreslå projekt för att lyfta fram 
viktiga delar av vår historia och hindra dem från att falla i glömska eller försvinna. 
De fysiska miljöerna bildar utgångspunkter för berättelser om människors liv och 
det framväxande välfärdssamhället. En viktig anledning att studera de fysiska mil-
jöerna är att många av dessa är stadda i snabb förändring. När en miljö allt för 
genomgripande förändrats, finns det mindre möjligheter att använda den som 
utgångspunkt för förståelse av historien.  

De undersökningar som initieras av kulturmiljövården bör koncentreras på 
de branscher som varit betydelsefulla avseende antal anställda och påverkan på 
samhället. I prioriteringen bör också vägas in om det gjorts undersökningar av 
branschen och om någon miljö kopplad till branschen är bevarad och eller skyd-
dad. En annan aspekt är om det i branschen finns miljöer som är karakteristiska 
för denna. Många av efterkrigstidens industribyggnader är inte specifikt utforma-
de för en särskild bransch utan kan rymma skilda verksamheter. Det finns också 
miljöer där bebyggelsen förändrats genomgripande eller helt är borta. Många 
verksamheter har inte satt särskilt stora spår i de fysiska miljöerna och då krävs 
andra angreppssätt för att skriva dess historia. Projekten bör genomföras av 
sammansatta arbetsgrupper bestående av branschrepresentanter och museiperso-
nal. En förutsättning är att komma i kontakt med människor som har erfarenhet 
av att arbeta i eller använda miljöerna. Dokumentationer kräver deltagande av 
människor som kan berätta om miljöerna och ge liv åt de fysiska byggnadsskalen. 
De fysiska miljöerna kan visa sammanhang och strukturer som är svåra att få 
fram genom intervjuer och ögonvittnesskildringar. De kunskapsunderlag som 
gjorts kommunvis måste sammanställas och analyseras ur länsperspektiv.  

Vi har sett att bebyggelse med anknytning till industrin ofta är angelägen för 
människor som arbetat i dem men att dessa miljöer också är viktiga för förståel-
sen av vårt gemensamma kulturarv. Bebyggelsen utgör en del av vårt samhälles 
kollektiva minnesbank och den bör hanteras med eftertanke. Det kollektiva min-
net kräver fästen i rummet. För att det inte på längre sikt ska erodera, krävs om-
sorg om vår gemensamma miljö och historia. Bebyggelsen är en angelägenhet för 
oss alla och vi måste tillsammans sträva efter att berättelser och bebyggelse med 
koppling till olika delar av samhället kan bevaras. Bebyggelsen är en källa till kun-
skap som ska likställas med andra källor, så som dokument och ögonvittnesskild-
ringar. Byggnader utgör både resurser att använda och spännande miljöer att upp-
leva och vistas i. Genom att uppmärksamma arbetsmiljöer som en del av kultur-
arvet finns det möjligheter att livsmedelsindustrins miljöer blir bevarade och do-
kumenterade. Ofta diskuteras våra livsmedel och vår djurhållning ur etiska och 
resurshushållningsmässiga perspektiv. Den historiska utvecklingen av livsmedels-
industrin är en utgångspunkt för förståelsen av framtiden.  
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Det är hög tid att agera om vi vill medverka till att bevara vardagliga yrkes-
anknutna miljöer. Med tanke på förändringstrycket finns risken att just miljöer 
som varit vardagliga och talrika inom en snar framtid inte finns kvar alls. I många 
av de miljöer vi studerat har de ursprungliga verksamheterna för länge sedan 
upphört och ögonvittnesskildringarna är få. Hur förhåller vi oss till dessa? Ur ett 
historiskt perspektiv är bristen på kunskaper beklagligt och det ger en skev bild av 
vår historia! 

För att säkra betydelsefulla delar av vårt gemensamma kulturarv är det i 
några fall viktigt att bevara byggnader som de är, som byggnadsminnen11. I de 
flesta fall är det enskilda, företag eller föreningar som bevarar en kulturmiljö, men 
jag menar att även samhället12 som kollektiv måste ta ansvar. Företeelser i vår mil-
jö som ingen enskild har råd eller energi att ta hand om, riskerar annars att för-
svinna och lämna en lucka i vår historia. Ett skydd för byggnaden genom lagrum 
ger möjlighet till ett långsiktigt skydd och garanterar ett bevarande även vid de 
tillfällen en ideell förening inte kan säkerställa ett bevarande. 

Denna studie är tänkt att beskriva betydelsen av bebyggelsen inom livsme-
delsindustrin och att uppmärksamma detta kulturarv som en resurs. Vi tror att 
genom att uppmärksamma bebyggelsen kan större delar bevaras eller dokumente-
ras. En del av den bevarandevärda bebyggelsen är akut hotat av förändring eller 
demolering och ett sätt att bevara är att förse bebyggelsen med skydd i planer och 
genom kulturminneslagen. En av våra frågor inför arbetet har varit: vad i bebyg-
gelsen är akut hotat? Studierna har visat att det är produktionsmiljöer, genom vår 
förstudie Skånes industriella arv13 visade vi att av de äldre inventerade miljöerna 
hade: 

• ingen skyddats i kommunal planering mot rivning eller genomgri-
pande ombyggnad. 

• Hälften av de inventerade byggnaderna sedan 1977 rivits, var stadda 
i starkt förfall eller genomgripande byggts om till oigenkännlighet. 

• Underhållet av en stor del av de inventerade byggnaderna föreföll 
vara bristande  och flera riskerade att förfalla inom kort.    

 
Anledningarna till detta är säkerligen flera men vi tror att den bebyggelsekategori 
som kan knytas till industrin inte har vunnit ”erkännande” som kulturarv utan 
betraktas som alltför vardagliga miljöer. Ibland saknar vi inte dessa vardagliga 
miljöer förrän de är borta. Ett positivt exempel är Folkestorps bränneri14 som 
bevaras som museum och sedan juli 2005 skyddas som byggnadsminne. Av de 
cirka 200 byggnadsminnesförklarade byggnader som finns i Skåne är de med 

                                              
11 Enligt Lagen om kulturminnen, KML. Det gäller endast en mycket liten del av bebyggelsemassan. 
Idag finns ca 200 byggnadsminnen i länet. 
12 Med samhället menar jag i detta fall staten och kommunerna eftersom dessa instanser är huvudaktö-
rer i planeringsarbeten som på sikt formar vår fysiska omvärld. 
13 Regionmuseet Kristianstad 2003:8 sid 60ff.   
14 Folkestorps bränneri vid Maglehem som är under utredning inför eventuell byggnadsminnesförklar-
ing. Initiativet är privat men fd landsantikvarien i Kristianstads län Åke Werdenfels, stöttade projektet. 
Även Gärds hds hembygdsförening har stöttat idén. 
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koppling till industrin klart underrepresenterade. Ett fåtal miljöer har anknytning 
till industrier såsom Sjöbergska palatset i Malmö, Ekeby badhus och Torsebro 
krutbruk men idag är det endast det ovan nämnda bränneriet som utgör en 
egentlig produktionsmiljö. Vid en genomgång av byggnadsminnen, fråga väckt 
och avslagna fråga väckt på Länsstyrelsen i Skåne mellan 1993 och 200315 notera-
des ett tiotal avslag av fråga väckt i industriella miljöer16.  

Många av de industriella produktionsmiljöerna är stora till volymen, kom-
plexa och representerar stora ekonomiska intressen. Ibland kan dessa miljöer i 
kulturmiljövårdens ögon vara kulturarv värda att bevara men samtidigt ha mycket 
liten folklig förankring och därmed låg legitimitet som lagskyddat kulturarv. Vis-
serligen bör, enligt min mening, en av uppgifterna för den offentligt finansierade 
kulturmiljövården vara att omhänderta de kulturmiljöer som inte vårdas av ideella 
krafter, men om avståndet mellan opinionen och kulturmiljövården är för stort 
blir projekten svåra att genomföra. Kanske är det så att metoderna att bevara de 
komplexa industrimiljöerna bör ha sin tyngdpunkt i dokumentation och inte i en 
strävan efter fysiskt bevarande? Men kan vi bara visa politiker att ett sockerbruk 
kan vara av ett lika högt kulturhistoriskt värde som en väderkvarn, kan vi troligen 
också skaka fram resurser att bevara det. Eftersom byggnadsminnena är priorite-
rade när det gäller statliga bidrag för kulturmiljövård befästs snedfördelningen då 
industrier inte ingår i byggnadsminnesskyddade kategorier, bevarandet blir då 
ännu svårare att hantera.  
 
Branschvisa undersökningar och kunskapsuppbyggnad 
För att bevara kunskaper om det industrialiserade samhället bör dokumentationer 
och inventeringar genomföras. Prioriteringen bygger på ett schema som innehål-
ler viktning av nutida och historisk betydelse, kunskapsnivå och vilka skydd som 
finns för miljöerna se schema i Bilaga 1. Åtgärderna föreslås antingen rikta fokus 
mot bebyggelse (B) eller mot arbetslivsdokumentation (A) eller båda (BA).  
Prioriteringen är tänkt som en inriktning för vidare arbete. 
  

• Mejeriinventering BA. En länsövergripande inventering av mejerier och f.d. 
mejerier bör göras med en grundlig historisk tillbakablick som i samråd 
med branschkunniga leder fram till förslag på urval för bevarande. Möjlig-
heter till ett bevarande av ett andels-, gårds- eller stormejeri kan under-
stödjas genom byggnadsminnesförklaring men förutsätter även engage-
mang från ideella krafter eller ett företag. Mejerinäringen har  bland annat 
påverkat industrialiseringen av landsbygden, lantbrukskooperationens 
framväxt och konsumenternas matvanor. Den har även utgjort ett öv-

                                              
15 Knafve, Hilda: Opublicerad C-uppsats om skånska byggnadsminnen. Avdelningen för Idé- och 
lärdomshistoria, Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet 2003. 
16 Repslagarbana, 1896 (Burlövs kn). Keramikfabriken i Vittsjö, före 1910 (Hässleholms kn). Pershög 
snickerifabrik, 1920 (Höganäs kn). Silo, 1930 (Kävlinge kn). Bjersunds tegelbruk 1855-60 (Lomma 
kn). Armaturfabriken, 1890 (Lunds kn). Kockumskranen, 1974 och Solidars f.d. Bageri, Malmö kn). 
Jordberga sockerbruk 1890-91, Minnesbergs tegelbruk sent 1800-tal,  Minnesbergs tegelbruks torkla-
da 1945, två silos i Lilla Markie 1950-tal och Ångkvarnen 1904-12 (Trelleborgs kn).  
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ningsfält för de sedermera så framgångsrika företagen inom förpacknings- 
och processutveckling, som Tetra-pak och Åkerlund & Rausing/Tetra La-
val. Mejerinäringen har kopplingar till kulturlandskapet. Bevarade delar av 
cirka 180 mejeriarkiv förvaras på Landsarkivet i Lund. Regionmuseet har 
tidigare dokumenterat mjölkproduktionen på Högesta gods och planerar 
att genomföra etnologiska studier av dagens mjölkhantering och mejeri-
näring eftersom den är under starkt förändringstryck till följd av utländsk 
konkurrens. Det finns kunskap om var mejerier funnits men det finns idag 
ingen kunskap om hur många som finns kvar eller i vilken grad de är be-
varade. Runt 1940 fanns ca 160 mejerier i drift i länet. I Danmark har stu-
dier om mejeriernas historia och byggnadshistoria bedrivits.17 

 
• Inventering av stärkelsebruk och dokumentation av dagens tillverkning 

(BA). 65 % av antalet sysselsatta inom stärkelsetillverkningen finns i Skå-
ne. Stärkelsebrukens framväxt har ett samband med minskad brännvins-
tillverkning under andra hälften av 1800-talet. Många bruk uppfördes och 
drevs i andelsföreningar. Industrin växte snabbt fram till 1950 då en ge-
nomgripande strukturomvandling tog sin början. Idag tillverkas länets all 
stärkelse i Gärds Köpinge. Man har börjat utveckla stärkelsetillverkning 
med utgångspunkt från andra grödor än potatis. I Blekinge pågår ett in-
venteringsprojekt av stärkelsebruk. Samverkan med detta projekt bör sö-
kas. 

 
• Uppföljning av RAÄ:s sockerbruksinventering från 1993 (B). Genomför bygg-

nads-minnesförklaring av ett sockerbruk, förslagsvis Jordberga, Hasslarp 
eller den lilla saftstationen i Gärsnäs. Bra arkiv och källor finns. Nationellt 
mycket intressant. Möjligt att samverka med Danmark eftersom Danisco 
är ägare av både de svenska och de danska bruken. De eventuella föränd-
ringarna av de europeiska kvoterna är ett gemensamt problem.  

 
• Skånska slakterier förr och nu (BA). Idag finns ett tiotal miljöer i Skåne 

med större pågående verksamhet inom slakteri eller charkuteri. I äldre tid 
har det funnits ytterligare 15-20 platser med större verksamhet. Efter en 
översiktlig inventering bör en djupare dokumentation av ett slakteri samt 
ett charkuteri göras. Inventera bebyggelsen, främst de större anläggning-
arna i Kävlinge och Kristianstad, för att komplettera det arbete som ut-
förts18. Dokumentera de verksamheter som förädlar slaktbiprodukter. 
Dokumentera bebyggelsen sammanhängande med garverierna i Kävlinge 
och Klippan.  

 
• Spannmålshantering från ax till mjöl (BA). Branschen ingår egentligen inte i 

livsmedelstillverkningen enligt SCB men spannmålshanteringen är för-
                                              
17 Björn, Claus: Med slanke spir langs alfarvej danske mejeriers bygningshistorie 1880 til 1980. 
18 av Lars Hansson i Slakt i takt med studiecirklar. 
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knippad med den och har varit av mycket stor betydelse för skapandet av 
välstånd på landsbygden. Rubriken antyder en process som innefattar 
skörd, torkning, lagring, malning och transporter. Kvarnar har inventerats 
vid olika tillfällen men materialet bör uppdateras kontinuerligt. Det finns 
även intressanta arbetsområden som hänger samman eller föregår denna 
process, exempelvis utsädesförädling och ogräsbekämpning. En lokalföre-
ning eller en större spannmålshandlare kan ses som ett nav i lokalsamhäl-
let där nyheter förmedlats, var sig det gällt utsäde, redskap och handel eller 
skvaller av mer personlig art. I Skåne finns idag 14 lokalföreningar i drift i 
Skånska lantmännens regi. Verksamheterna och de fysiska miljöerna är 
inte undersökta av kulturmiljövården och jordbrukets förändring påverkar 
dessa miljöer i snabb takt. I Västergötland har länsmuseet tagit initiativ till 
att undersöka vad som händer med byggnaderna när jordbruket inte läng-
re behöver dem. Man vill undersöka hur diskussionerna kring silos förs 
varför de rivs eller inte.19 Samverkan med Västergötland bör sökas för att 
rikta resurserna effektivast. 

   
• Frukt-, grönt- och potatisindustrin, konserv-, senap- ketchup- och annan livsmedelsin-

dustri (BA). En sammansatt industri med en bebygggelse utan särskilda ka-
rakteristika. En anledning att inte endast dokumentera denna industri med 
inriktning på arbetsmiljön utan även som bebyggelsemiljö är att den speg-
lar den moderna industrins förhållande till bebyggelsen.  

 
 
Säkerställande av skyddsvärda miljöer 
Nedan följer förslag på kategorier eller specifika miljöer som bör undersökas, do-
kumenteras och/eller bevaras och skyddas. Förslagen ska inte ses som uteslutan-
de. Fler förslag och tips emottages tacksamt.  

 
• Bageri: ex Frankes i Trelleborg 
• Bryggeri: Djurslövs stationssamhälle, andelsbryggeri från 1904. Ystads 

bryggeri. 
• Bränneri: Folkestorp (Skyddat genom byggnadsminnesförklaring 2005) 
• Handelskvarn: Gissleberga (Fråga väckt om byggnadsminnesförklaring).  
• Mejeri: t.ex. andelsmejeriet i Höör, S:t Olof, Tågarp, Höganäs, Sösdala, 

Klippan. Industriellt, storskaligt mejeri i Lunnarp (i drift). 
• Slakteri: stora pågående verksamheter i Kävlinge och Kristianstad.  
• Sockerbruk: saftstationen i Gärsnäs (en liten anläggning med endast delar 

av slamdammar och svämmor bevarade, saknar maskinell utrustning). 
Hasslarp.  

• Spannmålsmagasin äldre: Skurup, Svalöv, Smedstorp, Eslövs lagerhus 
(FV).  

                                              
19 http://www.skaramus.se/ 
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• Spannmålsmagasin nyare: Knislinge, Eslöv, Ystad, Dalby, Svalöv.  
• Stärkelsebruk: Östra Ljungby stärkelsebruk, Bjärröds stärkelsefabrik. Jfr 

Blekinge 
• Växtförädling: i Hammenhög, Svalöv. 
• Elektrifieringen: Miljöer som visar elektrifieringen exempelvis produk-

tion/distribution. 
• Andelsverksamheter: andelsfrysen i Tranås. Lokalföreningar, andelsfrysar, 

andelstvätterier mm finns på flera håll och några av dessa är väl bevarade 
men ingen är skyddad. 

 
Kommentar: De understrukna miljöerna representerar branscher där länets verk-
samheter varit av nationell betydelse eller dominerat nationellt sett. Motiveringen 
till kategorier och miljöer finns under historiken och respektive bransch nedan. 
För alla dessa gäller att dokumentationer bör ske med hjälp av dem som varit 
aktiva brukare av miljöerna, med hjälp av arkiv och av bebyggelseanalyser. I de 
fall miljöerna förändrats genomgripande är arkiv och muntliga källor förstås extra 
viktiga och kan ”ladda” en bebyggelse så att ett lagskydd kan motiveras.  
 
 
Övrigt 
Informationsinsatser och opinionsbildning bör följa på insatser i fråga om kunskaps-
uppbyggnad och säkerställande. Det krävs om vi ska lyckas bredda kulturarvssy-
nen till att omfatta även det industriella kulturarvet. En framgångsrik opinions-
bildning kräver en god kunskap som inte enbart rör generellt kända historiska 
skeden utan också god kunskap om de fysiska miljöernas status. Handböcker och 
informationsmaterial måste göras tillgängliga och tilltalande. Ett sätt att stödja 
bevarandet men också påverka opinionen i en för industriarvet positiv riktning 
kan vara att satsa på stöd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse med anknyt-
ning till livsmedelsindustrin. 
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3. Skånes näringsliv  
 

Sammanfattning 

Förutom livsmedelsanknuten industri finns det en mångfald av andra industriella 
verksamheter så som tillverkning av läkemedel, plast, gummi, verkstadsindustri 
och träbearbetning. Denna bild präglar även dagens län med drygt 7000 närings-
ställen. En utförligare bild av den skånska livsmedelsindustrins framväxt redovi-
sas under kapitel 5 och 6. Den visar att verksamheter knutna till jordbruk och 
livsmedel varit av stor betydelse sedan industrialiseringens begynnelse. I länet 
finns ett stor befolkning men befolkningsökningen är liten. I Skåne finns en hög 
andel företag inom arbetsintensiv industri. Dessa företag är utsatta för hård ut-
ländsk priskonkurrens. Skånska företag har en betydligt lägre exportandel än före-
tag i landet i övrigt. 
 

Befolkning  

I Skåne har under lång tid befolkningen ökat i antal. Vid 1800 levde cirka en 
kvarts miljon människor här. På 1880-talet nästan 600000 och vid 1910 cirka 
700000 invånare. År 1950 hade landskapet 840 000 invånare. Femtio år senare 
hade befolkningen vuxit till drygt 1,1 miljon. Det innebär en ökning med mer än 
35 procent, vilket är snabbare än riket som helhet. Under den senaste 30-
årsperioden har befolkningens ålderssammansättning ändrats. Andelen äldre20 har 
ökat, medan andelen unga har minskat.21 Det pågår även en omflyttning inom 
länet vilket leder till befolkningsökning i städerna samt i västra och sydvästra Skå-
ne men till stagnation eller minskning i norr och öster. Befolkningstillväxten är nu 
mycket svag.   
 

Företagsstruktur  

När det gäller företagens ålder, eller grundandeår ligger Skåne på samma nivåer 
som Stockholmsområdet och landet i övrigt. Cirka 37 % av företagen i länet är 
grundade före 1989, ca 38 mellan 1990-98 och ca 25 % är grundade mellan 1999 
och 2001.22 Skillnader gentemot landet i övrigt visar sig i fråga om större andel 
verksamma inom tillverkning och handel men en lägre andel anställda inom tjäns-
tesektorn.     
 
 

                                              
20 65 år och uppåt 
21 Christian Lindell: Utredningsrapport Skånes arbetsmarknad, kompetensbehov och arbetslöshet - Ett 
faktaunderlag inför arbetet med Mål 3 i Skåne. Utförts på uppdrag av Region Skåne Region Skåne, 
Näringslivsenheten. 
22 NUTEK http://www.nutek.se/sb/d/245/a/968 ”Småföretagandet i Skåne län” 
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I en rapport från Region Skåne23 hävdas att länets industristruktur innehåller, 
jämfört med riket, en förhållandevis stor andel företag inom arbetsintensiv indu-
stri. Dessa företag är utsatta för hård utländsk priskonkurrens. Trots att Skåne har 
flera framgångsrika företag inom till exempel telekommunikation och läkemedels-
forskning, är andelen sysselsatta inom kunskapsintensiv och forskningsintensiv 
industri låg i förhållande till riket. Även inom dessa båda sektorer har Skåne låg 
andel högutbildade tekniker i förhållande till riket som helhet. Utvecklingen i 
Skåne har en tydlig geografisk dimension. Kunskapsintensiva verksamheter dras 
till de expansiva kommunerna i västra Skåne, medan arbetsintensiva verksamhe-
ter, vilka är känsliga för konkurrens från låglöneländer, vanligen finns i mindre 
orter, mest i östra Skåne. Rörligheten på den skånska arbetsmarknaden i form av 
pendling är låg mellan östra och västra Skåne. Skåne har en könssegregerad ar-
betsmarknad och inom "hälso- och sjukvård, sociala tjänster" är 9 av 10 av de 
sysselsatta kvinnor. Motsvarande andel inom byggnadsindustrin är endast 1 av 10. 
Enligt Atlas över Skåne så kan man dela in industrin i en s.k. produktlivscykel för 
att analysera förändringar. Med denna delar man in industrin i fem huvudsektorer 
efter de olika branschernas teknologi, resursbehov och internationaliseringsgrad24 
(siffror 1990): 
F-sektor: Forsknings- och utvecklingsintensiv industri. (elektronikbaserad, blan-
dad industri, läkemedel) 85 % av sektorn ligger i Malmö, Lund och Helsingborg. 
Utgör ca 10 % av industrisysselsättningen i länet 
K-sektor: Kunskapsintensiv industri med hög teknikertäthet (hushållskapitalva-
ror, investeringsvaror, insats- och konsumtionsvaror, jordbruksmaskiner, motorer, 
färg, verktyg) jämnare spridning i Skåne men företrädesvis i de större tätorterna. 
Utgör ca 1/5 del av industrisysselsättningen i länet. 

                                              
23 Lindell, Christian: Utredningsrapport Skånes arbetsmarknad, kompetensbehov och arbetslöshet - 
Ett faktaunderlag inför arbetet med Mål 3 i Skåne” som utförts på uppdrag av Region Skåne Region 
Skåne, Näringslivsenheten. 
24 Atlas över Skåne sid 118ff 



 

 23

C-sektor: Kapitalintensiv industri, starkt råvarubaserad (livsmedels-, skogs-, pe-
troleum-, kemisk- och metallindustri) Perstorp, Bromölla, Helsingborg, Höganäs, 
Svalöv. Utgör ca 10 % av  industrisysselsättningen i länet 
A-sektor: Arbetsintensiv industri stort antal anställda i förhållande till förädlings-
värdet (livsmedels-, skogs-, I-landskonkurrerande industri som exempelvis möb-
ler och förpackning. U-landskonkurrerande industrier som textil, läder, sportar-
tiklar och leksaker.). Osby, Sjöbo, Örkelljunga, f.d. Kristianstads län. Utgör drygt 
¼ del av industrisysselsättningen i länet 
S-sektor: skyddad industri nationell eller regional marknad utan yttre konkurrens 
(livsmedelsindustrier: kött, mejeri, bröd, socker. Skogsindustrier: trähus, bygg-
nadssnickeri, förpackningar. Byggmaterial, grafisk- förlagsindustrier) Utgör näs-
tan 1/3 av industrisysselsättningen i länet. 
 

Export25 

Skånska företag har en betydligt lägre exportandel än företag i landet i övrigt. De 
sex största exportörerna svarar för drygt en femtedel av exporten, och när tre 
fjärdedelar av exporten har lagts ihop visar det sig att det är endast omkring 120 
företag som svarar för denna. De flesta skånska exportörerna exporterar alltså för 
relativt låga värden, och endast drygt 1 500 företag har en exportomsättning som 
är 1 miljon kr eller högre. Eftersom befolkningstillväxten är svag och den eko-
nomiska tillväxten blygsam måste de svenska företagen exportera mer för att 
kunna förbättra sina resultat.  
 

Rationalisering 

Nedgången inom industrin under 1990-talets början var större än 1970-talets kris. 
Mellan 1989-1993 försvann var fjärde arbetstillfälle i landet. 280000 personer fick 
lämna arbetet och den faktiska arbetslösheten var 10 %.26 Sedan dess har en upp-
gång skett även om sysselsättning inte blivit lika hög som före kriserna. En pro-
duktivitetshöjning har skett och 1997 var produktionsvolymen 25 % högre än 
1990 men med nästan 200000 färre i anställning inom industrin. Andelen tjäns-
temän ökade under 1990-talet och närmade sig 40 % av de anställda. Tidigare 
skillnader mellan arbetare och tjänstemän suddas ut.27 Livsmedelsindustrin är en 
bransch som påverkats starkt av rationaliseringar. I livsmedelsindustrin försvann 
under åren 1970-83 ca hälften av alla arbetstillfällen. I malt- och läskbranschen 
försvann drygt 80 % av arbetstillfällena, i bageribranschen 55 %, och i mejeri 45 
% av arbetstillfällena.28 Idag betyder industri inte enbart bearbetning av råvaror 

                                              
25 Skånsk export, En enkät- och intervjuundersökning i företag 
med årlig export som överstiger en miljon kronor 
2000:1. © Region Skåne, Näringslivsenheten 2001. 
26 Fritz, Gullers och Hammarén sid 198 
27 Fritz, Gullers och Hammarén sid 203 
28 Sveriges Industri Sv industriförb 1985 sid 280 
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med hjälp av maskiner utan inbegriper även forskning och utveckling.29 Rationali-
seringar inom en näring reser frågor om bevarande eller dokumentation då ar-
betsställen läggs ned. Byggnader som ges annan verksamhet kan förändras och 
kunskaper hos de människor som verkat där riskerar att skingras när dessa flyttar 
eller börjar i nya verksamheter.   

                                              
29 Fritz, Gullers och Hammarén sid 196  
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4. Skånes livsmedelsindustri  
 
 

Sammanfattning 

I Skånes näringsliv intar livsmedelsindustri och verksamheter knutna till livsme-
delsproduktion i form av förpackning, transport, underleverantörer en mycket 
framträdande plats. Dessa verksamheter beräknas utgöra ungefär 30 % av arbets-
tillfällena. En viktig förutsättning för framväxten av dessa verksamheter och de-
ras kontinuerliga utveckling är de goda åkrarna. Skånes yta idag upptas till drygt 
40 % av åker vilket utgör 17 % av Sveriges totala åkerareal!30 Även djurhållningen 
har en stor betydelse för lantbruket och i Skåne finns ungefär 15 % av landets 
nötkreatur och 30 % av landets svin.31 Livsmedelsindustrin präglas av låg andel 
exportföretag och att branschen genomgått en kraftig rationalisering. 
 
 

Livsmedels- och dryckesvaruframställning  

Livsmedelsindustrin är ur sysselsättningssynpunkt den mest betydelsefulla näring-
en i Skåne. Den motsvarar drygt en 1/4 av sysselsättningen vilket endast överträf-
fas av Gotland. I absoluta tal är dock näringen mångdubbelt större i Skåne. Det 
finns drygt 500 företag som sysslar med tillverkning av livsmedel här32. Det finns 
ett nära samband mellan jordbruket och livsmedelsindustrin. Cirka 70 procent av 
det svenska jordbrukets produkter köps in och förädlas av livsmedelsindustrin i 
Sverige. Jordbrukets övriga produkter används som djurfoder, exporteras eller 
konsumeras direkt av konsumenterna, t.ex. potatis och grönsaker.  

Livsmedelsindustrin kan indelas i ett femtontal delbranscher var och en 
med sina särdrag. Dominerande i storlek inom livsmedelsindustrin är slakteri- och 
charkuteriindustrin, mejeriindustrin och bageriindustrin, som tillsammans har 
drygt 60 % av antalet sysselsatta. I bageriindustrin finns flest antal företag och 
även flest ensamföretagare.  

I kapitel 4 Skånes näringsliv nämndes indelningen av industrin i en produkt-
livscykel för att analysera förändringar. Enligt denna hittar vi livsmedelsindustri-
erna i de tre senare sektorerna C, A och S. Den kapitalintensiva C-sektorn känne-
tecknas av att den är starkt råvarubaserad och att kapitalinsatserna är höga i för-
hållande till förädlingsvärdet. Inom den sektorn finns livsmedelsindustri och till-
verkning av djurfoder, spritdrycker, öl och tobaksvaror (exempel är Åhus Absolut).  

                                              
30 Nilsson Magnus, Svensson-Henning Martin & Wilkenson Oscar: Skånska kluster och profilområ-
den. sid 180 
31 Nilsson M, Svensson-Henning M & Wilkenson O: Skånska kluster och profilområden. sid 180 
32 SCB företagsregistret via SCBs hemsida. 2002 fanns 534 företag inom SNI 15 i Skåne och 3476 i 
landet. 
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Den arbetsintensiva A-sektorn innehåller ett stort antal anställda i förhål-
lande till förädlingsvärdet. Hit räknas frukt- och grönsakskonserver, fisk, choklad 
och konfekt, stärkelse, kaffe, jäst och kryddor (exempel är Lyckeby stärkelse i Fjäl-
kinge, Felix, Findus, Malaco och Zoegas). Förpackningsindustrin som räknas till A-
sektorn har i Skåne ett starkt samband med livsmedelsindustrierna exempelvis 
Tetra-pak och Rexab. 

Den skyddade S-sektorn är litet eller inte alls utsatt för internationell kon-
kurrens och marknaden är nationell eller regional. I S-sektorn finns köttvaror, 
charkuterier, mejerier, margarin, olja, fett, bröd, socker och läskedrycker (exempel 
är Swedish meats, Skånemejerier, Danisco och Pågens).33 Sedan dessa indelningar gjorts 
har kött- och charkförsäljningen utsatts för konkurrens genom ökad import. 
Konkurrensen märks också genom att Swedish meats förlagt delar av produktio-
nen till Polen. Sockerproduktionen i Europa kommer att förändras då import av 
råsocker kommer att tillåtas. Produktion som tidigare betraktats som skyddad kan 
alltså utsättas för konkurrens vilket kan medföra stora förändringar. 

 
 

Livsmedelsindustrin i landet 

Livsmedelsföretagens intresseorganisation har gett ut en skrift kallad ”Livsme-
delsindustrin i omvandling”34, där beskriver man utifrån organisationens synvin-
kel den svenska livsmedelsindustrin. Avsnittet nedan refererar till denna skrift för 
att ge en aktuell bild av branschen. 

Svenskägda företag svarar för nära 70 % av livsmedelsindustrins produk-
tion, utlandsägda för övriga drygt 30 %. Av den svenskägda industrin dominerar 
de jordbrukskooperativa företagen med ca 45 % av den totala produktionen, 
framför allt inom slakteri- och charkuteriindustrin (Swedish Meats), mejeriindu-
strin (Skånemejerier och Arla) och kvarn- och bageriindustrin (Cerealia). Bland de 
familjeägda företagen kan nämnas Gunnar Dafgård, Spendrups Bryggeri, Löf-
bergs Lila, Pågengruppen och Berte Qvarn. Det sistnämnda företaget, som grun-
dades 1569, är Sveriges äldsta livsmedelsföretag. Den utlandsägda andelen inom 
livsmedelsindustrin har ökat kraftigt under 1990-talet, och utgör numera ungefär 
samma andel som inom övrig industri i Sverige. Detta har skett dels genom upp-
köp av svenska företag, dels genom att utlandsägda företag koncentrerat produk-
tion och sysselsättning för hela Norden till Sverige, den största enskilda markna-
den.  
 
 
 
 

                                              
33 Atlas över Skåne sid 120f 
34 Livsmedelsföretagen: Livsmedelsindustrin i omvandling.  
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Nya matvanor 

Våra matvanor påverkas av kulturella mönster, moden och strömningar i tiden. 
Utbudet i affärerna påverkas av detalj- och grossisthandeln där ägarkoncentration 
gjort att mindre everantäörer slås ut och de större gynnas. Levnadsvanor påverkar 
vår inställning till halvfabrikat och färdiglagad mat. Innovationer påverkar och 
stimulerar marknaden, exempelvis ökade konsumtionen av fisk då djupfrysnings-
tekniken möjliggjorde längre förvaring av fisk. Ändrade konsumtionsmönster 
visar sig exempelvis genom att försäljningen av djupfrysta produkter ökar i en 
snabbare takt än livsmedelsförsäljningen i sin helhet. Den största enskilda djup-
frysta produkten på konsumentmarknaden är färdiglagad och styckad kyckling 
men även kompletta färdigrätter, pommes frites, bageriprodukter, köttbullar, 
hamburgare, pyttipanna och snacks har ökat. I många sammanhang inom bran-
schen talas det allt mer om så kallade ”mervärdesprodukter” eller ”förädlade” 
produkter. Produkten måste förutom att vara förädlad också helst förknippas 
med en upplevelse. Man arbetar med logotyper, förpackningar och marknadsfö-
ring för att skapa en produkt laddad med upplevelsevärde.35 Kanske blir produk-
tens härkomst och historia mindre viktig om marknadsförarna väljer att ladda den 
med andra värden. Förhoppningen att man som konsument ska hitta en produkt 
som framställs av en liten lokal tillverkare blir allt svårare att infria. I många fall 
har det mindre företaget köpts upp av ett större företag, ibland flyttas tillverk-
ningen men genom marknadsföring och förpackning erbjuds konsumenten en 
produkt som är tänkt att ”upplevas” som småskalig.        
 
 

Export och samverkan 

Livsmedelsexporten ökar och de senaste tio åren har exportvärdet mer än för-
dubblats, från 10 miljarder till 21 miljarder kronor. De förädlade livsmedlen utgör 
nu drygt hälften av livsmedelsexporten och har under flertalet år utvecklats i en 
snabbare takt än exporten av jordbruksvaror. Bland de förädlade livsmedlen är 
vodka den enskilt största exportprodukten, och den produkt som över åren van-
ligen haft den största exportvärdeökningen. Övriga framgångsrika produkter på 
exportmarkanden är chokladprodukter och sockerkonfektyr, bakverk, frysta 
grönsaker, såser, soppor och buljonger, margarin, cider, alkoholfria drycker, saft 
och sylt. Enligt livsmedelföretagens intresseorganisation har svensk livsmedelsin-
dustri satsat på miljöanpassade produktionssystem och hänsyn till etiska aspekter 
vid odling och djuruppfödning. Man framhåller vidare att man i Sverige samver-
kar mellan näringsforskning, medicinsk forskning och livsmedelsindustriell verk-
samhet. Man ser även samverkan mellan livsmedelsindustrin och Sverigebaserade, 
internationellt verksamma förpacknings- och processutrustningsföretag. Denna 
samverkan har enligt branschen lett till att livsmedelsindustrin kunnat dra nytta av 
att vara en ”pilotmarknad” för nya processer och nya förpackningslösningar. Man 
pekar på att livsmedelsindustrin är den största tillverkningsindustrin i EU där dess 
                                              
35 Jönsson, Håkan. I: Upplevelsens materialitet. Sid 64 
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produktionsvärde uppgick till 600 miljarder euro år 2000. Livsmedelsindustrin 
svarar därmed för 14 % av industrins totala produktionsvärde i EU.36 
 
 

Ökad tillverkning med färre anställda 

Av de nära 3000 arbetsställen som finns inom livsmedelsindustrin i hela riket, har 
endast ca 850 fler än 10 anställda.37 I Skåne finns cirka 500 företag som sysslar 
med livsmedelsproduktion och av dessa har cirka 160 företag mer än 10 anställ-
da38. Notera att det inte är likhetstecken mellan företag och arbetsställen. Det 
finns betydligt fler arbetsställen än företag. Trots tillväxt i sektorn har antalet an-
ställda minskat. De ägarförändringar som skett är ett uttryck för den fortgående 
strukturomvandling som pågår inom industrin. Denna strukturomvandling tar sig 
också uttryck i att man lägger ner företag på vissa håll och ibland startar dotter-
bolag på andra marknader. En enkätundersökning som Livsmedelsföretagen, Li, 
genomfört för branschen visar att bara under det senaste året har runt 20 % av 
företagen lagt ned anläggningar, huvudsakligen i Sverige men i vissa fall också i 
utlandet. Enkäten visar samtidigt att expansion av företaget i form av antingen 
direkt förvärv eller genom att man startar dotterbolag (oftast i utlandet) har skett 
i uppskattningsvis 15-20 procent av företagen. De kraftigaste minskningarna av 
arbetsställen under de senaste 20 åren har ägt rum i mejeri- och glassindustrin, i 
kvarn- och stärkelseindustrin, i sockerindustrin samt i bageriindustrin. I några 
andra mindre branscher har antalet arbetsställen ökat exempelvis inom frukt- och 
grönsakskonservindustrin, olje- och fettindustri samt spritdrycks- och vinindu-
strin (Se bilaga 4 Antal företag i livsmedelsbranschen 1985-2001). Under efter-
krigstiden har livsmedelsindustrin rationaliserats och under perioden 1970-83 
försvann cirka hälften av alla arbetstillfällen inom livsmedelsindustrin. 
 
 

Livsmedelstillverkning, en viktig syssla i Skåne 

Region Skåne har genomfört en undersökning av kluster och profilområden i 
Skåne.39 I den undersöks ett antal sektorer för att se om de kan benämnas klus-
terbildande. Kluster40, ett utryck som lånats från naturvetenskaperna, är i korthet 
en teori som syftar till att förklara uppkomsten av konkurrensfördelar för en viss 
sektor inom ett begränsat geografiskt område41. Sektorer som undersöks förutom 
livsmedelsindustrin, är bland andra design, transport och logistik, musik, dataspel, 
plast och trä och många fler. Livsmedelsindustrin betraktas i denna undersökning 
                                              
36 http://www.li.se/ 
37 Svenskt näringsliv http://www.svensktnaringsliv.se/ 
38 SCB företagsregistret http://www.scb.se/  
39 Nilsson, M., Svensson-Henning, M., Wilkenson, O: Skånska kluster och profilområden 2002 
40 kluster (eng. cluster 'klunga', 'grupp'), anhopning av ett antal vanligtvis lika atomer eller molekyler. 
Termen används inom fysiken och kemin för att beteckna en mängd sinsemellan mycket olika före-
ningar eller aggregat. NE 
41 Nilsson, M., Svensson-Henning, M., Wilkenson, O: Skånska kluster och profilområden 2002 sid 9 
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som en sektor med klusteregenskaper. Man visar att mellan 92000 och 116000 
personer är sysselsatta inom eller i anslutning till livsmedelssektorn i länet. 
Tyngdpunkten av livsmedelsindustrin ligger i västra Skåne kring Malmö/Lund, 
Eslöv och Helsingborg. Även i Kristianstadstrakten finns många industrier inom 
sektorn. I de tre stadsområdena Malmö/Lund, Helsingborg och Kristianstad ar-
betar 80 % av det totala antalet anställda inom sektorn. Det finns även enstaka 
arbetsplatser i andra kommuner som rymmer omfattande verksamhet inom livs-
medelsindustrin.  
 
 

Branschsammanslutningar och forskning  

Det finns ett omfattande nätverk av organisationer och sammanslutningar med 
intresse av att främja livsmedelsframställningen. I organisationerna finns såväl 
myndigheter och universitet som branschorganisationer och större företag. Det 
stora antalet gör det svårt för en utomstående att se vilken betydelse de har och 
vem som egentligen gör vad. Sökningar på Internet på livsmedel och Skåne ger 
tusentals träffar. Några exempel på organisationer med livsmedel som fokus föl-
jer nedan:  
Inom nätverket Skånes Livsmedelsakademi arbetar myndigheter, lantbrukets 
organisationer, livsmedels- och förpackningsindustrin, handeln, universitet och 
högskolor för att utveckla den skånska livsmedelsnäringen. Ett mål är att etablera 
ett vad de kallar ”Centre of  Excellence” med speciell inriktning på förädling av 
livsmedel och därtill hörande processer och system allt ifrån primärproduktion till 
förpackning, transport och försäljning.42 Livsmedelsakademin leder ett projekt 
kallat ”Innovation i gränsland” som är en tioårig satsning för att stärka livsme-
delsnäringen genom att skapa produkter med höga förädlingsvärden. Program-
met delfinansieras av VINNOVA43 och leds från forskningsbyn Ideon i Lund.44 
Akademin delar ut ett stipendium till någon som gjort viktiga insatser inom livs-

                                              
42 http://www.livsmedelsakademin.com/index.html Medlemmarna i livsmedelsakademin är inom 
Forskning, utveckling, utbildning: Högskolan Kristianstad, Ideon Agro Food, Lunds universitet, 
Lunds tekniska högskola, LTH, SIK – institutet för livsmedel och bioteknik, Sveriges Lantbruksuni-
versitet, SLU Alnarp, Alnarpsfakulteten, SLU. Medlemmar inom primärproduktion/råvaruförädling: 
Danisco Sugar, Lantmännen, LRF Skåne, Nord Mills, Skånemejerier, Swedish Meats, Sydgrönt, 
Livsmedelsindustri, Culinar, Kiviks Musteri, MalacoLeaf, Nestlé Sverige, Procordia Food, Pågen, 
Ramlösa Hälsobrunn, Sardus, Spira, Unilever Bestfoods. Medlemmar inom Handel: Bergendahls-
gruppen. Medlemmar inom Förpackning, processutveckling: Bioett, Frigoscandia Equipment, Rexam, 
Tetra Pak, Distribution, Frigoscandia Distribution. Medlemmar inom myndigheter och organisationer: 
Länsstyrelsen i Skåne Län, Region Skåne, Samarbete Skåne Sydväst – SSSV, Nordöstra Skåne.  
43 VINNOVA är en statlig myndighet som bildades den 1 januari 2001. VINNOVAs uppgift är att 
främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovs-
motiverad forskning." http://www.vinnova.se/ 
44 VINNOVA verket för innovationssystem, är en statlig myndighet som bildades den 1 januari 2001. 
Regeringen har i sin instruktion gett VINNOVA i uppgift att: "främja utvecklingen av effektiva 
svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbets-
liv." För att arbeta med denna uppgift har VINNOVA ungefär 150 medarbetare och cirka 1 miljard 
kronor i årlig budget. http://www.vinnova.se/ 
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medelsindustrin45 och man arrangerar en temadag med inbjudna forskare och 
företagsrepresentanter.  

Livsmedelscentrum Lund, (LCL), är en tvärdisciplinär centrumbildning 
inom Lunds universitet. Syftet med LCL är att profilera universitets livsmedels-
forskning, och i samarbete med näringsliv och samhälle skapa ett av Europas le-
dande livsmedelscentra med universitetet som bas.46  

Livsmedelsföretagen, LI, kallas livsmedelsföretagens intresseorganisation. 
LI bildades 2001 genom en sammanslagning av Livsmedelsbranschens Arbetsgi-
vareförbund, LAF, och branschorganisationen Livsmedelsindustrierna LI. Enligt 
verksamhetsbeskrivningen verkar LI för att livsmedelsföretagen i Sverige ska ka-
raktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och 
konkurrensförmåga. LI syftar till att tillvarata och främja livsmedelsföreta-
gens gemensamma intressen då det gäller arbetsgivarfrågor och övergripande 
näringspolitiska frågor. LI har cirka 1.000 medlemsföretag som representerar oli-
ka typer av livsmedelsföretag, små och stora, med svenska och utländska ägare, 
familjeägda och jordbrukskooperativa.47  
Stiftelsen Svensk Livsmedelsteknik bildades 1963 i samverkan mellan Livsme-
delsFöreningen SLTF och näringslivets tre stora organisationer på livsmedelsom-
rådet. Dess uppgift är att bedriva upplysning om produktion och hantering av 
livsmedel, främst genom att ge ut tidningen Livsmedelsteknik. Stiftelsen finansie-
ras av cirka 150 företag exempelvis Ideon Agro Food, Univa AB och Lunds Uni-
versitet. 
SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, är ett industriforskningsin-
stitut. Institutet ägs av SIK:s Intressentförening (70 % av aktierna) och IRECO 
Holding AB (30 % av aktierna). SIK:s syfte är att stärka livsmedels- och biotek-
nikföretagens konkurrenskraft. Man får intäkter i form av offentliga medel via 
VINNOVA, NI, EU, IRECO, stiftelser och forskningsråd samt uppdragsintäkter 
och medlemsbidrag från industrin. Intressentföreningen består av ca 150 företag 
med ca 600 produktionsenheter, i Sverige och i utlandet.48 
Framtidens livsmedelsfabrik kallas ett industriellt samverkansprojekt mellan 
organisationer och högskolor samt ett 35-tal företag. Företagsdeltagarna är livs-
medelsföretag från olika branscher, samt leverantörer till livsmedelsindustrin. 
Man har definierat att livsmedelsindustrins företrädare har behov av att ha en 
träffpunkt för diskussioner om gemensamma frågeställningar. Inom samverkans-
projektet har en av deltagarna, SIK, strävan att modernisera metoderna för hygi-
enisk livsmedelsproduktion med inriktning på färdiga måltider vad man kallar 
”bekvämmat”. Samverkan syftar även till att ge möjlighet för industrin att ta del 
av och påverka de forskningsansträngningar som görs inom områdena livsme-
delsproduktion och hygien.49 

                                              
45 http://www.livsmedelsakademin.com. 2004 gick priset till företaget Bioett i Lund.  
46 Jan Brattström, VD. 
47 http://www.li.se/ 
48 http://www.sik.se/ 
49 http://www.sik.se/ 
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Öresund food excellence.50 är en serviceorganisation som ska hjälpa utländska 
företag att etablera sig i Öresundsregionen och Köpenhamn. Det är ett samarbete 
mellan det danska  Copenhagen Capacity och Position Skåne (2003 gick Skånes 
turistråd och Region Skåne Inward Investment samman till ett nytt marknadsfö-
ringsbolag för Skåne med namnet Position Skåne AB. 51 

LivsmedelsFöreningen är en intresseorganisation för personer verksam-
ma inom den svenska och nordiska livsmedelshanteringen. Food from Sweden 
ska medverka till en ökad export av i Sverige förädlade livsmedel, främst baserade 
på svenska råvaror. Detta sker genom att i projektsamverkan underlätta för fler 
företag att börja exportera respektive öka sin export samt genom att stärka profi-
len för svenska livsmedel i utlandet.52   
  
 

Miljöbalken och Miljöskyddslagen. 

Länsstyrelsen prövar och ger tillstånd för större livsmedelsföretag att bedriva 
verksamhet på en speciell plats, tillståndet är knutet till fastigheten. I Skåne ges 
tillstånd till ett drygt 20-tal företag enligt Miljöbalken och Miljöskyddslagen, dessa 
utgörs av de större slakterierna, mejerierna, sockerbruken och några större mat-
fabriker som Procordia i Eslöv, Tollarp och Findus i Bjuv. Kommunerna har till-
synen på de mindre företagen. Större kommuner utövar även tillsyn över de stör-
re företagen men tillstånden för verksamheten prövas av länsstyrelsen. Lagen 
ändrades 1997 då kommunerna gav större ansvar. Tidigare hade länsstyrelsen ett 
större ansvar för tillsynen av verksamheter av alla storlekar men befogenheterna 
var mindre och lagen mindre omfattande.53 För att kartlägga företag med pågå-
ende verksamhet är därför kontakter med kommunerna viktiga. 

                                              
50 http://www.foodoresund.com/composite-17.htm 
51 http://www.skane.com/ 
52 http://www.foodfromsweden.org Livsmedelsindustri. 
53 Länsstyrelsen i Skåne län, Malte Nilsson telefon 2004-01-22. 
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5. Industrins framväxt 
 

Sammanfattning 

Under perioden 1860 till 1910 skedde en kraftig industriell tillväxt i Sverige. Un-
der den första delen av denna var produktionen inriktad på råvaruexport, främst i 
form av trävaror men även spannmål. Under 1890-talet var värdet av vidareföräd-
lade produkter större än råvaruexporten. Strax efter 1900 var industrins bidrag till 
BNP större än jordbrukets. Mellan 1920 och 1960 växer industrisamhället till yt-
terligare. Under 1960-talet inföll de s k rekordåren, med kraftigt stigande syssel-
sättning, stigande förvärvsfrekvens och ökad arbetskraftsinvandring. Sedan 1970-
talet har antalet anställda inom industrin minskat och tjänstesektorn har ökat. 
Idag talas om att vi lever i ett tjänste- eller kunskapssamhälle.   

Den industriella revolutionen under 1800-talets slut byggde på förutsätt-
ningar som den agrara revolutionen skapat. En stor del av industrin har haft och 
har samband med produktionen av livsmedel. Urbaniseringen och möjligheten att 
exportera skapade en ökad efterfrågan på jordbruksprodukter något som stimule-
rade en kommersialisering av jordbruket, vilket i sin tur skapade en ökad efterfrå-
gan på färdigvaror. Vinsterna kunde bland annat användas för utbyggnad av inf-
rastruktur och anläggandet av industrier. Industrin stimulerades av befolknings-
tillväxt, näringsfrihet, tullfrihet på viktiga marknader, statliga investeringar i järn-
väg och hamnar, befolkningstillväxt och sedermera urbanisering. Fabrikernas till-
verkningsvärde har varit högre i Malmöhus län än i Kristianstads län. Malmöhus 
län har under perioder varit högt industrialiserat och haft en hög andel fabriksar-
betare jämfört med riket. Den geografiska närheten till Danmark har i vissa avse-
ende påverkat den indusriella utvecklingen då idéer och kapital i många fall förts 
över från Danmark till Skåne.  

De flesta livsmedelsbranscherna har utvecklats ur hemtillverkning som in-
dustrialiserats. Sockerbruken är ett undantag som istället bygger på en industriell 
teknik. Karakteristiskt för råvaruförsörjningen är kontraktsodlingen som före-
kommer inom flera branscher. De flesta branscher har varit varit föremål för ge-
nomgripande statliga regleringar och skydd från import. Under 1900-talet har 
klustereffekter kunnat ses inom livsmedelsindustrin, här uppstod Felix ur Hå-
kanssons ätticksfabrik i Eslöv, Tetra Pak genom provserier i mejeribranschen, 
Frigoscandia genom Findus. Under 1950-60-talen ökade efterfrågan på industri-
ellt bearbetade och förädlade livsmedel eftersom levnadsstandard steg och antalet 
hemmafruar sjönk. Med tanke på den intensiva odlingen och stora produktionen 
av livsmedel har Skåne länge gjort sig förtjänt av epitetet Sveriges kornbod. Minst 
30 % av industrierna i länet har en stark koppling till jordbruket.  
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Förutsättningar för industrins framväxt 

Forskare har under lång tid diskuterat orsakerna till den industriella framväxten. 
Många vill se ett samband mellan den industriella utvecklingen och upplysnings-
tiden och med vetenskapernas utveckling. Klart är att industrialismens vagga stod 
i England54 och att man i Sverige i de allra flesta avseenden varit betydligt senare 
utvecklad. Kanske är det endast i fråga om bergsbruket som Sverige kunnat sägas 
spela någon internationell roll under medeltid och 1600- och 1700-talen. Före 
1850 förekommer endast i få fall industriella verksamheter i Sverige och Skåne 
intar inte heller någon ledande plats i landets tidiga industrialisering. Det industri-
ella genombrottet brukar anses ha ägt rum under 1870-talet.  

Det var många förutsättningar som skulle uppfyllas för att industrialisering-
en skulle äga rum. Viktigt har varit tillgången till råvaror, arbetskraft, kapital, kun-
skap, kommunikationer och energi, men avgörande var även tillgång till marknader 
och samhällets organisation i form av lagar och regler. Skråväsendets avskaffande 
1846 och efter det näringsfrihetens införande 1864, kom att spela en stor roll lik-
som de internationella konjunkturerna. Aktiebolagslagen från 1848 underlättade 
möjligheterna att finansiera verksamheter. I stora drag talar ekonomhistorikerna 
om en lågkonjunktur under 1873-95 som avlöstes av en högkonjunktur mellan 
1895 och 191455. Under 1870- och 80-talen utsattes Europa för hård konkurrens 
från USA. För Sveriges del avslutade man frihandelepoken som rådde efter 1840- 
och 1860-talet, med lagstiftning åren 1888 och 1892. Under lågkonjunkturen 
genomfördes stora satsningar på statlig järnväg i Sverige.  

Järnvägen gav förutom bättre kommunikationer också efterfrågan på anlägg-
ningsmaterial och service. Tidsåtgången för resor och frakter minskade kraftigt. 
Produktionen i det industrialiserade samhället krävde att man snabbt och billigt 
kunde förse fabriker med råvaror och därefter transportera ut de färdiga produk-
terna. Malmöhus län hade redan 1884 ett rikt förgrenat järnvägsnät med Södra 
stambanan (61 km.) och enskilda järnvägar med en längd på sammanlagt 350 km. 
Kristianstads län hade vid samma tid ett järnvägsnät som bestod dels av Södra 
stambanan, på 69 km, och dels enskilda järnvägar på tillsammans 226 km. 1910 
hade nätet växt till en sammanlagd längd av 732 km i L-län56 och 926 km i M-
län.57 

De hamnar som anlades under 1800-talet och framåt blev betydelsefulla för 
Skånes goda kommunikationer. I hamnstäderna och kustområdena utvecklades in-
dustrier präglade av det gynnsamma läget för sjöfart och handel. Förekomsten av 
kust har givit upphov till varvsindustrin samt underlättat hanteringen av skrym-
mande råvaror för den kemisk-tekniska industrin med exempelvis konstgödning 
och gummi. Även fiskerinäringen har varit betydelsefull även om de tillhörande 
konservfabrikerna aldrig nådde den omfattning den gjorde i Bohuslän. Också den 
framgångsrika smörexporten under 1890-talet och några decennier framåt i tiden 

                                              
54 Om man med industrialisering menar mekanisering och råvaruförädling genom maskinkraft.  
55 Sveriges industri (1992), sid 18 
56 (statsjärnvägar 126 km, enskilda normalspåriga järnvägar 579 km och smalspåriga 27 km) 
57 (statsjärnvägar 214 km och 25 enskilda, 712 km, samtliga normalspåriga). 
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var beroende av hamnar och goda båtförbindelser med England. Närheten till 
kontinenten visade sig i Skåne med handeln och etableringen av filialföretag till 
utländska industrier. Experter från England kom hit för att hjälpa till med kol- 
och lerindustrin. Idéer och kapital har i många fall förts över till Skåne från den 
danska jordbruksrelaterade industrin.  

Graden av urbanisering påverkade förutsättningarna för industrin. De bo-
ende i städerna hade andra konsumtionsvanor än landsbygdens boende. I nordisk 
familjebok från 1884 anges ca 26 % av befolkningen i Malmöhus län bo i städer58 
men i Kristianstads län var andelen 6 %.59 1909 hade urbaniseringsgraden ökat till 
7,8 % i L-län medan den vid samma tid var över 40 % i M-län.  

Regleringar och skatter påverkade, exempelvis blev brännerier och bryggeri-
er reglerade vilket gav lönsamhet att lägga samman till större enheter. Sockerpro-
duktionen krävde så stora investeringar att det inte föreföll rimligt att genomföra 
i andelsform i motsats till exempelvis mejerierna.   

I Skåne är jordbruksproduktionen intensiv beroende på goda förutsättning-
ar i form av milt klimat med hög medeltemperatur goda jordar och lång växtperi-
od. Jordbruksproduktionen ger med andra ord god tillgång till råvaror. Andra vik-
tiga industrier i länet som tegelindustrin, lervaruindustrin och cementindustrin 
har byggt på de goda tillgångarna på lera och kalk. Alunbruket i Andrarum som 
grundades på 1630-talet, blev en mycket omfattande verksamhet under 1700-
talet. I nordvästra Skåne startades på 1700-talets slut lervaruindustri och kolbryt-
ning. Kalk- och kritbrytningen utanför Malmö i Limhamn, Klagshamn och 
Kvarnby har gamla anor och i Kvarnby bröt man redan under stenåldern krita för 
att komma åt den då värdefulla flintan.  

Det omfattande jordbruket skapade även tillgång till arbetskraft, till en början 
som säsongsarbetskraft och senare, då jordbrukets mekanisering tilltog, männi-
skor som kunde arbeta heltid inom industrin. Den goda jorden har även gett 
upphov till en talrik befolkning i länet. Migrationen utgjorde under 1800-talet och 
1900-talets första hälft av svenskar som emigrerade till USA eller olika europeiska 
länder. Många svenskar gav sig ut på arbetsresor eller utlandsvistelse för att arbeta 
i Tyskland under de första decennierna på 1900-talet. Under 1920- och 30-talen 
gick resorna oftare till USA där man utvecklat serietillverkning, tempoarbete60, 
rationalisering och tidsstudier. Senare under industrialiseringen blev den invand-
rande arbetskraften betydelsefull och folk kom från många delar av Europa för 
att arbeta inom industrierna. Under efterkrigstiden förändrades migrationen från 
utvandring till invandring och på början av 1960-talet arbetade drygt 14000 ut-
ländska medborgare i den skånska industrin61. Kapital nödvändigt för investering-
ar i maskiner och byggnader ansamlades bland annat genom den lönsamma ex-

                                              
58 Nordisk familjebok 1886: M-län: Folkmängden vid 1884-års slut utgjorde 354042 personer (172374 
mankön, 181668 qvinkön), deraf 260231 ålandsbygden och 93811 i städerna. 
59 Nordisk familjebok 1885: L-län: 1884 Folkmängden vid 1883 års slut utgjorde 227351 personer 
(110090 mankön, 117261 qvinkön), deraf 213882 å landsbygden och 13469 i städerna.  
60 tempoarbete: arbete i korta, standardiserade moment av en tillverkningsprocess ofta baserad på 
tidsstudier. 
61 Wetterlundh, S: Skånes industri, en återblick och några framtidstankar. sid 31 
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porten av spannmål. Exporten av havre gav pengar till andra verksamheter. Till 
följd av exporten ökade behovet av bättre hamnar. Exporen stimulerade också 
telegrafväsendet, exempelvis hävdas det att Skånes första telegraf  installerades i 
Helsingborg för att enklare kunna få reda på de engelska spannmålspriserna.62 
Export kunde bedrivas då produktionen höjts genom den agrara revolutionen 
och handeln underlättats av avreglering inom landet och tullfrihet på den viktiga 
engelska marknaden. Aktiebolagslagstiftningen och bankväsendets utveckling 
förbättrade möjligheterna att finansiera industrisatsningar. Kunskapen kom i flera 
fall genom invandrade entreprenörer63 men också genom att vetenskaperna om-
sattes i praktisk produktion64. Innovationer fick i flera fall avgörande betydelse 
för industrialiseringen av en bransch. Med separatorn gjordes samma jobb som 
tidigare tog timmar istället på minuter. Tunnelugnen möjliggjorde kontinuerlig 
bakning. Teknik att utvinna socker ur betor gjorde importen av rörsocker mindre 
lönsamt och banade vägen för en framgångsrik industri som under en period stod 
för 1/5 av Skånes produktionsvärde och Sockerbolaget var under en period Sve-
riges största företag, såväl värdemässigt som personellt. Organisatoriskt skapade 
andelsföreningar förutsättningar för investeringar och samverkan. Mekanisering 
och serieproduktion gav i några fall tunga och ensidiga arbetsupgifter med litet 
inflytande och nedtonad roll för hantverkskunnandet.    

Energiförsörjning var inte den enda orsaken till att man bröt de nordväst-
skånska kolfyndigheterna utan de kanske var mest uppskattade för de leror som 
togs upp samtidigt. Kolen användes som bränsle även om många pannor eldades 
med importerad kol och senare olja. 1799 installerades en av Sveriges första ång-
maskiner, i Höganäs för att pumpa vatten vid Ryds schakt. Ritningen till ångma-
skinen är utförd av gruvingenjören vid Höganäs Stenkolsbolag. Den beställdes 
från England år 1797. Till Höganäs beställdes även Sveriges idag äldsta bevarade 
ångmaskin den s.k. Samuel Owens balansångmaskin, som användes för vatten-
pumpning vid Höganäs stenkolsgruva från 1832 till 1909. Maskinen, som är kon-
struerad efter skotten James Watts principer, byggdes på Kungsholmen i Stock-
holm av den inflyttade engelsmannen Samuel Owen. Den står nu uppställd i Tek-
niska museets maskinhall i Stockholm.65 Under 1830-talet installerades ångpannor 
vid flera brännerier. Mot mitten av 1800-talet användes ångkraft även i flera andra 
branscher inom livsmedelsindustrin: kvarnar, bryggerier, brännerier, bagerier och 
sockerbruk. 

Torv bröts för bränsle som bland annat användas i kraftverk. Kraft utvanns 
även ur strömmande vatten. Enligt en uppgift försågs Skåne med allmän distribu-
tion av elektrisk kraft tidigare än de flesta övriga landskap.66 Det kan tyckas märk-
ligt med tanke på frånvaron av större mängd vattenkraft men byggde förmodli-
gen på de kraftverk som byggdes i Sydkrafts regi i Halland.  
                                              
62 Helsingborgs historia VII:II: sid 33 
63 Exempelvis Zoegas, Mazetti-Nissen mfl. 
64 Exempelvis Per Håkanssons salubrinfabrik i Eslöv men också produkter som socker och konstgöd-
sel krävde omfattande kunskaper. 
65 http://www.tekniskamuseet.se/ 
66 Wetterlundh, S: Skånes industri, en återblick och några framtidstankar. sid 9 
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Andra förutsättningar för industrialiseringen är efterfrågan på produkterna, 
marknaden. Många industrier kunde leva på att producera åt jordbruksnäringen, 
man framställde konstgödsel, redskap och växtskyddsmedel. En stor betydelse 
för den stegrade efterfrågan hade urbaniseringen och självhushållets avveckling, 
vilka gav utrymme för livsmedelsindustrins produkter. Man kan rent av säga att 
stora befolkningsökningen och urbaniseringen under 1800-talet medförde behov 
av ökad produktion. I en stad kan inte alla odla och föda upp djur utan istället 
köps råvaror och produkter in till hushållet. Det arbete som tidigare bedrevs 
hemma på gården togs in i en industriell epok. Mjölken, potatisen och köttet för-
ädlades i mejerier, brännerier och på slakterier. I betans fall var den industrialise-
rade produktionen en förutsättning för utvinningen av socker. Biprodukter som 
drank, melass, betmassa och slakteriavfall omhändertas och processas till att ingå 
i nya produkter. Genom att upprätta kontrakt mellan odlare och livsmedelsföre-
tag säkras tillgången på råvaror. Kontraktsodlingen med rådgivning av företagets 
representanter till odlaren, fungerar som första ledet i en industriprocess som 
sedan följs av industrialiserad upptagning som genomförs med företagets speci-
almaskiner efter företagets anvisningar företagets regi. Även de efterföljande 
momenten lagring, sortering, packning och frysning eller tillagning sker industri-
ellt. Kontraktsodlingen fick sitt genombrott med sockerindustrins frammarsch i 
slutet på 1800-talet men används nu av frukt- och gröntföretag som Findus och 
Felix.  

Mat och industri hänger idag ihop och sedan 1800-talet har man eftersträvat 
förädling, standardisering och hygienkontroll. Många företag har varit eller är 
framgångsrika inom konservindustrin: Findus, Felix, Önos/AB Bjäre industrier i 
Karpalund, Bongs fabriker AB i Kristianstad m.fl. Konserver, frysteknik, gasför-
varing, plast, glas och papp har gett oss förpackningar som håller näringsämnen 
och smak men också undanröjer såväl glada som ledsamma överraskningar. Det 
har kanske gett oss effektivitetsvinster men också städat bort en del av de förete-
elser som vi idag söker på mat- och vinresor i andra länder, lokala små producen-
ter med egna specialiteter. Intressant nog har förädlingen i Sverige blivit industria-
liserad men lantbruken bedrivs fortfarande som småföretag i familjeregi. Möjligen 
kommer många deltids- och familjejordbruk att läggas ned och delvis ersättas av 
s.k. flermansjordbruk.67 Den industriella hanteringen ger sådana skalfördelar att 
dyra maskiner och anläggningar kan vara lönsamma. Till detta hör även stigande 
arbetskostnader.  

 
Jordbruket 
De geografiska förutsättningarna i form av god åkermark utnyttjades flitigt under 
sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Från Kristianstads län berättas 1909 40 % av 
länet upptas av åker och annan odlad jord men hela 40 % skogbärande mark. 
Från Malmöhus län berättas från samma tid att av länets landsbygds hela landare-
al var 74 % åker och annan odlad jord men endast 9 % skogbärande mark. Hela 

                                              
67 Länsstyrelsen i Skåne: Lantbruk och lantbrukare i Skåne, en blick in i framtiden till 2010.  



 

 37

arealen beskrivs som något mer än 1 % av rikets, men med en odlad areal som 
utgjorde över 9 % av hela rikets.68 Missväxt 1867-69 stimulerade animalieproduk-
tionen eftersom man med den blev mindre avhängig av eventuell missväxt. Pris-
utvecklingen var gynnsam i jämförelse med spannmålen.69 Kreatursexporten från 
skånska hamnar ökade från några hundratal djur vid 1860-talets början till nästan 
20000 stycken 1870. Perioden från 1890 till 1910 talets slut var gynnsam för jord-
bruket, skördevolymen ökade med 50 % och animalieproduktionen ökade med 
tre gånger under samma tid.70 1920-talet medförde fallande priser vilket ledde till 
lönesänkningar och till rationaliseringssträvanden till exempel införande av el-
kraft. De fallande priserna ledde också till krav på statliga regleringar och tull-
skydd, något som genomfördes under 1930-talet.  

I vilken grad industrialiseringen byggde på jordbruket är inte helt lätt att av-
göra men av de 63 aktiebolag som fanns registrerade i Skåne mellan 1853 och 
1881, var 22 stycken livsmedelsproducenter, garverier eller konstgödselfabriker. 
Detta är oräknat de mindre verksamheter i form av mejerier, brännerier, stärkel-
sebruk med mera, som utvecklades under 1800-talet. Parallellt med de 63 aktiebo-
lagen fanns även enskilt ägda företag som i flera fall var mycket stora. Utveckling-
en av järnvägssystemet var betydelsefullt för att underlätta transporter och kon-
takter. Man räknar med att bortsett från stambanans framdragande var efterfrå-
gan på att transportera jordbruksprodukter en viktig drivkraft till järnvägens byg-
gande. 

Ibland beskrivs jordbruket under 1800-talets slut ha stått i ett symbiotiskt 
förhållande till industrin eftersom man försåg denna med råvaror som livsmedel, 
textil och hudar. I äldre statistik görs åtskillnad mellan jordbrukets binäringar och 
annan livsmedelsindustri. SCB har ändrat sin indelning av tillverkningsindustrin 
vid flera tillfällen och så har även skett längre bak i tiden. I den äldre statistiken 
ingår inte jordbruksrelaterade verksamheter som en del av industrin. Som nämnts 
ovan, räknades mejerier inte till statistiken över fabriker och hantverk71 utan be-
traktades som binäring till jordbruket (se meddelanden från Kungl. Lantbrukssty-
relsen). Däremot räknas slakterier till fabriker och hantverk.  

Genom rationaliseringarna inom jordbruket frigjordes arbetskraft till den 
växande industrin.72 För industrin utgjorde bönderna en kapitalstark marknad 
som efterfrågade konsumtionsartiklar men också maskiner och redskap, separato-
rer, plogar, handelsgödsel, dräneringsrör och byggmaterial. Man har beräknat att 
ungefär en fjärdedel av produktionen i verkstadsindustrin bestod av redskap och 
maskiner till jordbruket73. Böndernas produkter blev lönsamma och exempelvis 
blev havren en av Sveriges viktigaste exportartiklar under 1870-talet. Exporten av 
                                              
68 Statistik från kommerskollegium Stockholm 1913 Sveriges officiella statistik industri och bergshan-
tering. 
69 Weibull, J Weibullsholm 1870-1970 sid 10. 
70 Weibull, J Weibullsholm 1870-1970 sid 25. 
71 Bidrag till Sveriges Officiella Statistik, BiSOS (D Fabriker och handtverk).  
72 men inte endast de jordlösa sökte sig till industrierna utan även de mindre småbrukarna som anting-
en själva eller vars barn eller hustrur sökte sig till industrier för att säsongs- eller helårsvis arbeta där. 
73 Morell M (red): Det svenska jordbrukets historia. Jordbruket i industrisamhället 1870-1945. Bd 4. sid 
12 
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spannmål minskade under det sena 1800-talet till följd av minskad lönsamhet och 
istället inriktades exporten på animalieproduktion. Anledningarna kan ha varit 
ökad konkurrens från andra spannmålsproducenter, konkurrens från nya grödor 
som majs från USA eller på att den inhemska efterfrågan på spannmål ökade då 
animalieproduktionen steg.74 Även andra jordbruksprodukter som fläskkött och 
smör75 blev betydelsefulla exportvaror vilka skapade intäkter som kunde plöjas 
ned som investeringar i nya verksamheter. Handels-, förädlings- och kreditsekto-
rerna var lockande verksamhetsområden för ackumulerat agrarkapital som inte 
kunde återinvesteras med tillräcklig vinst eller tillräckligt snabbt i jordbruket.76 

Produkterna genererade även underlag för transportrevolutionen med järnväg, 
ångbåt och senare lastbilar.  

Inte endast bönderna utgjorde en marknad för industrins produkter. Den 
urbaniserade befolkningen köpte allt mer färdiga produkter och även det stigande 
välståndet påverkade konsumtionen. I fallet bryggeriindustrin ökade antalet arbe-
tare med 34 % samtidigt som produktionsvärdet fördubblades under perioden 
1889-1897.77 I många fall var det från Tyskland och Danmark förebilderna kom 
och i flera fall var det danska fabrikörer eller företag som etablerade sig här för att 
kringgå de protektionistiska åtgärder som Sverige vidtog under 1800-talets slut. 
Ett exempel på det är att det från Skåne exporterades bacon till Danmark före 
1880-talet. Under detta årtionde etablerades danska exportslakterier i Skåne och 
något senare, vid sekelskiftet 1900, grundades svenska exportslakterier i Skåne 
och Halland.78 Inom jordbrukshushållen bedrevs, fram på 1800-talet och 1900-
talets början, förädling av vissa råvaror för avsalu på en lokal marknad. Under 
1800-talet investerade de större jordägare som kunnat ackumulera kapital i verk-
samheter med, till en början, säsongsbunden förädling av råvaror. Mejerier och 
sockerbruk utgör tidiga industriella anläggningar. Senare sker en successiv höj-
ning av förädlingsgraden och produktionen fick alltmer karaktär av kontinuerlig 
produktion och fördjupad arbetsdelning.79 En produkt som konstgödsel var helt 
ny och kunde inte framställas utan industriella och vetenskapliga framsteg.  

Kanske var de skånska storgodsens betydelse för framväxten av jordbruks-
anknutna industrier störst i ett initialt skede, då ägarna besatt kapital, kunskap och 
förbindelser som möjliggjorde organisationen av industriell produktion. Senare 
fortsatte inflytandet genom att i ledningarna för hushållningssällskapen fanns 
många godsägare. En bransch där försök med mer rationell förädling ägde rum 
var mejeribranschen, där man även tidigt exporterade. På 1890-talet hade den 
svenska mejerinäringen växt till en väldig omfattning och exporten av smör ut-
gjorde hela 10 % av landets exportvärde. Vid den tiden kom smör på en tredje 
plats i betydelse efter de välkända flaggskeppen sågade trävaror och järn/stål. 

                                              
74 Bjurlig, O (red) Malmö stads historia bd 4 sid 404f 
75 Skånska smörexportföreningen 1905 
76 Hansson, Lars ”Slakt i takt” sid 40 
77 Bjurlig, O (red) Malmö stads historia bd 4 sid 407 
78 Morell M (red): Det svenska jordbrukets historia. Jordbruket i industrisamhället 1870-1945. Bd 4. sid 
101 
79 Hansson, Lars: Slakt i takt sid 15 
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Smörets betydelse för exportintäkterna minskade under 1900-talets början när 
mejerierna inriktade sig på hemmamarknaden, men ännu ett stycke in på 1910-
talet utgjorde smörexporten drygt 5 % av landets exportvärde.80 Det är lätt att 
tänka att det var många som ville ha en del av inkomsterna från mejerinäringen 
och stort antal mejerier startades vid sekelskiftet 1900. I ett senare skede av in-
dustrialiseringen blev de kooperativa företagen viktigare. De enskilda bönderna 
kunde genom att sammansluta sig i kooperativa föreningar själva genomföra ge-
mensamma investeringar i förädlingsindustrier och under 1870- och 1880-talen 
startades de första mejerierna i andelsform och 1890 fanns ca 75 stycken. Initiati-
ven kom ofta från hushållningssällskapen eftersom större mejerier tänktes främja 
jämn och hög kvalitet, bra hygien, exportmöjligheter och vinst för producenten. 
De större mejerierna kunde investera i de Lavals separator och ångturbin som 
underlättade mejeridriften. Utvecklingen för de andelsägda mejerierna gick så bra 
att de privata företagen slogs ut och i dag dominerar det bondekooperativa Skå-
nemejerier helt den skånska marknaden. Scan är ett annat framgångsrikt exempel 
på producentkooperativ. De kooperativa företagen gynnades av den s.k. kohan-
deln mellan socialdemokrater och bondeförbundare på 1930-talet, där bl.a. priser 
på livsmedel reglerades. 1930-talet innebar en vändpunkt och från den tiden blev 
kooperativa företag alltmer inflytelserika. De konsumentkooperativa företagen 
växte fram på fler områden under 1930-talet.  

   Fortfarande i dagens Skåne stämmer ett mycket stort antal industriella 
verksamheter in på beskrivningen om ett symbiotiskt förhållande mellan jordbruk 
och industri. Minst 30 % av industrierna i länet har en stark koppling till jordbru-
ket. Verksamheterna spänner från livsmedelsindustrin, till tillverkning av dräne-
ringsrör, handelsgödsel, mekaniska verkstäder, förädlings- och utsädesföretag. 
Jordbrukssektorn är idag genomreglerad och vilket ger återverkningar på livsme-
delsindustrin. De jordbruksnära industrierna: slakt- och chark, mejerier, kvarnar, 
bagerier och industrier med koppling påverkas av politiska beslut som fattas i 
Stockholm och Bryssel. Besluten påverkar vad som produceras, vad som importe-
ras, folkhälsokampanjer kan påverka konsumtionsmönster liksom exportfrämjan-
de åtgärder för livsmedelsindustrin. Under lång tid var jordbrukets producenter 
beroende av olika stöd och subventioner men detta gällde också längre fram i 
förädlingsprocessen. Sambandet mellan jordbruket och industrin i Skåne visar sig 
genom att livsmedelsindustrin är starkare beroende av politiska beslut än andra 
industrier beroende på det starka sambandet mellan livsmedelsindustrin och och 
det genomreglerade jordbruket. En annan koppling kan exemplifieras med feno-
menet IKEA. Möbelföretaget IKEA fungerar idag som en mycket stor livsme-
delsexportör till hela världen, där man agerar dörröppnare till nya marknader för 
många svenska företag som utgör företagets underleverantörer. 

Intressanta frågor att undersöka vidare är vilka ägare och initiativtagare som 
stod bakom de tidiga livsmedelsindustrierna, vad hade de för utbildning, bak-
grund, familjeförhållande, hur många var män, hur många var kvinnor, vilka län-

                                              
80 Sommestad, Lena: Från mejerska till mejerist sid 37 
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der kom de från, var fick de influenser från? Andra frågor är de om arbetsmiljön, 
vilka kunskaper behövdes, hur såg mekaniseringen ut, flyttade man mellan bran-
scher, vilken social rangordning bildades inom arbetsplatserna? Hur samverkar 
förändringar i konsumtionsmönster och sociala mönster i de nya samhällsbild-
ningarna med industrins produktion? Vi vet att många av dem som flyttade från 
landsbygden in till städer och större samhällen inte kunde odla och vara självför-
sörjande utan handlade sina livsmedel på marknader, men hur långt flyttade man, 
vilka nätverk kunde bibehållas och vilka nya kunde skapas, och skiljer de sig mel-
lan olika delar av länet? 

  

Fabriker och manufaktur  

Antalet fabriker kan ses som ett mått på hur långt industrialiseringen nått. 1884 
var fabrikernas antal 236 med 694381 arbetare och 27,4 miljoner kronor i tillverk-
ningsvärde (vilket var 14,3 % av rikets). De som angavs bidra mest var socker-
bruken i Landskrona, Ystad och Arlöv, gjuterierna och mekaniska verkstäderna i 
Malmö, Landskrona, Lund och Helsingborg, kemisk-tekniska fabrikerna i Hel-
singborg, Landskrona och Malmö, tobaksfabrikerna i Malmö och Ystad, klädes- 
och bomullsvävnadsfabrikerna samt bomullsspinneriet i Malmö och cementfabri-
ken i Lomma. Väljer man fabriker som utgångspunkt för graden av industrialise-
ring, missar man emellertid viktiga delar av historien. I dåvarande Kristianstads 
län var brännvinsbränningen en binäring till jordbruket. Under 1881-82 uppgick 
tillverkningen till 14 1/2 miljoner liter, eller 39 % av hela rikets tillverkning. Anta-
let övriga fabriker uppgavs i samma län vara 75, med 904 arbetare och nära 
2000000 kronor i tillverkningsvärde (0.98 % av hela rikets).  

Den tidigaste statistik om industrier som studerats i detta arbete är Bidrag 
till Sveriges Officiella Statistik (BiSOS)82 från 1858. I den redovisas landets sam-
manlagda antal fabriker utan specificering av var i landet de ligger. De viktigaste 
eller främsta fabrikerna i respektive bransch nämns. Fabrikens tillverkningsvärde 
nämns men inte alltid namnet på fabriken. 1858 nämns Klippans pappersbruk 
och att en ”bandfabrik” i Malmö är en av tio i landet samma år. Man visar att till-
verkningsvärdet inom industrin generellt har minskat till följd av förändringar i 
utländsk handel och kredit men även pga. vattenbrist.  

I en tabell kallad, kallad ”Sammandrag af  de till Kongl. Commerce-
Collegium inkomne Förteckningar övfer den Bevillning, hvartill Fabrikanter, Ma-
nufakturister, Handtverkare och Gerningsmen på landet blifvit taxerade år 
185883.” visas förhållandet mellan Fabrikanter, Manufakturister 1, Handtverkare 2 
och Gerningsmen 3. Då förefaller Kristianstads län vara mera industriellt utveck-
lat!84 Men i nästa tabell, den som visar verksamheten i städerna visas att de tre 
                                              
81 uppgiften är uppseendeväckande exakt, det är oklart hur antalet säsongsanställda räknas eller om det 
är antalet årsarbeten. 
82 Bidrag till Sveriges Officiella Statistik, BiSOS 1858 
83 1858 BiSOS. Litt E 
84 I L-län: 1: 711 R:dr. 2: 1305 R:dr. 3: 1006 R:dr 
I M-län:1: 487 R:dr. 2: 900 R:dr. 3: 2059 R:dr. 
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städerna i Kristianstads län ligger långt efter Malmö, Landskrona, Ystad och 
Lund avseende fabriker och manufaktur medan man inom hantverk hävdar sig 
bättre genom staden Kristianstads verksamhet (se tabell 4:2).  
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Tabell 6:1. Taxeringsvärde för verksamhet på landsbygden 1858.  
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Tabell 6:2 Taxeringsvärde för verksamhet i städerna 185885.  
 
I statistiken över fabriker och manufaktur visas att det under perioden 1876-1880 
skedde en nedgång i den skånska industrin. Det stämmer med den period av låg-
konjunktur som rådde i landet och i Europa som helhet under 1873-95 (se ovan). 
Värdet på den industriella produktionen minskade.86 Jämfört med året 1876 
minskar industrins produktionsvärde vid 1880-års statistik. Antalet anställda 
minskar, dock växer kapaciteten i fråga om antalet hästkrafter i industrierna. Från 
1876 till 1880 minskar antalet industrier i M-län från 246 till 190 och i L-län från 
75 till 71 stycken. I enskilda städer inom Skåne går trenden i motsatt håll under 
samma period. Städerna Helsingborg och Landskrona förefaller inte ha berörts av 
                                              
85 BiSOS. I tabell Litt D kallad ”Sammandrag af de till Kongl. Commerce-Collegium inkomne För-
teckningar öfver den Bevillning, hvartill Fabrikanter och Manufakturister samt handtverkare i Städer-
ne och Köpingarne blifvit taxerade år 1858.” Se bilaga 8. 
86 BiSOS 1876-1880. 
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nedgången, i Helsingborg sker en ökning av antalet industrier från 19 till 23, i 
Landskrona från 15 till 17. Tillverkningsvärdet ökar i Helsingborg från 996 000 
kronor till 1 395 000 och i Landskrona från 1,3 miljoner till hela 6,0 miljoner. 
Den största nedgången sker i Malmö där 88 industrier87 minskar till 27! Skillnader 
fanns inte endast mellan städer utan även mellan länen. Runt 1880 var det stor 
skillnad mellan de båda länen för den allmänna fabriksindustrin. Tillverknings-
värdet var ungefär tiodubbelt för Malmöhus län jämfört med Kristianstads län. 
Det dåvarande M-län låg på en 4:e plats i riket med 10,97 % av arbetskraften sys-
selsatt inom industrin. Vid samma tid låg dåvarande L-län på en 18:e plats med en 
sysselsättning inom industrin på endast 0,87 %. Det bör noteras att bergsbruket 
inte räknades inom detta statistikfält på 1880-talet. Om bergsbruket inräknats 
hade M-län självfallet intagit en mindre framträdande plats i ”industrialiseringslis-
tan”.  
 
1880 
En tendens i den äldre skånska industrin verkar vara att i vissa branscher var 
landskapet väl utvecklat men i andra släpade man istället efter det övriga riket. 
1880 fanns exempelvis mycket få textilfabriker som tillverkade med bomullspro-
dukter medan en fabrik i Malmö stod för en tredjedel av landets tillverkningsvär-
de för ”Fabrikerne för andra Helylle- äfvensom blandade väfnader”. Av landets 
63 ullspinnerier fanns 20 stycken i Skåne88. Antalsmässigt är det alltså många ull-
spinnerier i jämförelse med riket men Skånes sammanlagda produktionsvärde var 
bara ca 1/10 av rikets. Den allra största tillverkning fanns i Nyköping samt i Gö-
teborgs- och Bohuslän. Gasverk kan indikera att urbaniseringen kommit långt 
och av landets 26 gasverk 1880 fanns 6 i Skåne89. Det överlägset största i landet 
var det i Stockholm. Även antalet gjuterier och mekaniska verkstäder kan antyda 
graden av industrialisering. Av landets drygt 200 gjuterier och mekaniska verkstä-
der låg 15 i Skåne90. Verksamheterna i Malmö var överlägset störst i Skåne och 
hade också högst tillvärde per fabrik i landet. Verksamheten nämns inte med 
namn men är med all säkerhet Kockums. I tillverkningsvärdet finns en för 
Malmöverkstaden hög siffra kallad ”Öfrigt tillverkningsvärde.” men det är oklart 
om vad som avses. Av landets 68 kemisk-tekniska fabriker som ”tillv kemisk-tekn 
preparat, ritfärg, parfym, helsovatten mm” låg 10 i Skåne91. Av landets 27 
Skeppsbyggerier låg 3 i Skåne92. Här kan vi ana att Kockums inte startat sin 
skeppsbyggnad eller att man åtminstone inte bokfört tillverkningsvärdet under 
den statistikposten. Det byggdes också stora fartyg i mindre byar längs kusterna. 

                                              
87 76 industrier plus 12 som inte var i drift vid statistikens insamling. 
88 Lund, Malmö, Trelleborg, Landskrona, Kristianstads läns landsbygd 8 st, Malmöhus läns landsbygd 
8 st. 
89 Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad, Landskrona och Ystad. 
90 Malmö 2, Landskrona 2, Lund 2, Kristianstad 1, Ystad 2, Trelleborg 1, Helsingborg 1, Simrishamn 
1 och Eslövs köping 3. 
91 Helsingborg 4, Lund 1, Malmö 1, Landskrona 3, Ystad 1. 
92 Helsingborg, Landskrona och Ystad. 
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Var tionde av landets dryga hundratalet tobaksfabriker låg i Skåne93. I fråga om 
tillverkningsvärde var Malmö 3:e i riket efter Göteborg och Stockholm. 
 
1911 
Ännu ett stickprov har gjorts med statistik från 1911.94 Då utgjorde tillverknings-
värdet av fabriker i Malmöhus län 16 % av rikets och för Kristianstads del var 
andelen 4 %.95 Antalet fabriker i M-län var 1180, i L-län 549 och riket 11692. An-
delen fabriksarbetare per 100 invånare var i M-län 70, L-län 37 och riket 55. Till-
verkningens värde i kronor per invånare var i M-län 585, L-län 302 och i riket 
298. Endast Stockholms stad och Göteborg och Bohuslän hade högre andel fa-
briksarbetare än M-län men värdet per person var högst i M-län. I statistiken häv-
das att Malmöhus län 1911, ”i industriellt hänseende”, står främst i Sverige. De 
31501 arbetarna producerade ett tillverkningsvärde på drygt 240 miljoner kronor 
vilket motsvarade 15 % av hela rikets. Av tillverkningsvärdet kom 17 % från 
sockerindustrin och 11 % från kvarnindustrin. I Kristianstads län fanns 520 fa-
briker med 8223 arbetare. Av tillverkningsvärdet på nästan 70 miljoner kronor 
kom 19,4 från brännvinsbrännerierna96, 11 från kvarnarna och 10 från destille-
ringsverk.   

Denna statistik antyder att Skåne var ett högt industrialiserat län vid tiden 
efter 1900 men ett viktigt påpekande är att man inte inräknat tillverkningen vid 
järnbruken eftersom de redovisas i ”kollegii berättelse om bergshanteringen”97 I 
enskilda branscher ser man att länets tobakstillverkning stod för ca 10 % av rikets 
och att tillverkningen i M-län vida översteg tillverkningsvärdet i L-län.98 Däremot 
behandlas här inte statistiken över värdet på odlingen av tobak, där möjligen od-
lingarna i Åhustrakten och i Landskronatrakten var jämbördiga. Uppgifter om 
väveriernas och spinneriernas tillverkningar finns under rubriken ”Värde å allt spinn-
gods av egen råvara”.99 Här kan man läsa att tillverkningsvärdet i Skåne utgjorde 
13 % av rikets och att M-läns tillverkning var tiodubbelt L-läns. I tillverkningen 
vid järn- och stålvarufabrikerna samt gjuterierna100 utgjorde  M-läns värde ungefär 6 % 
av rikets och L-län ca ½ % av rikets. Enligt den statistiken förfärdigade M-län 
näst mest gjutgods i antal kilo men inte sett till tillverkningsvärde. Det kan tyda på 
att produktionen var av enklare art. Stockholms stad och Stockholms län domine-

                                              
93 Malmö 7, Ystad 2, Lund 1, Kristianstad 1. 
94 Statistik från kommerskollegium Stockholm 1913 Sveriges officiella statistik industri och bergshan-
tering. (har i nuvarande form räknats från 1896)  
95 Statistik från kommerskollegium Stockholm 1913 Sveriges officiella statistik industri och bergshan-
tering. sid 32 
96 Statistik från kommerskollegium Stockholm 1913 Sveriges officiella statistik industri och bergshan-
tering: För L-län 1909 beskrivs att brännvinsbränning är en mycket betydande näringsgren, och 1908-
09 tillverkades vid 61 brännerier -22,5 mill. 1. brännvin å 50 proc., vilket var mera än tillverkningen i 
det övriga riket.  
97 A.a. sid 33. 
98 M-län: 2 165 870:-, L-län:  169 733:-. Statistik från kommerskollegium Stockholm 1913 Sveriges 
officiella statistik industri och bergshantering. sid 11 
99 a.a. sid 12 
100 a.a. sid 25 
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rade tillverkningen vid mekaniska de verkstäderna101 då de tillsammans stod för 
ca 34 % av rikets produktion 1911. M-län stod för 7,8 % av rikets produktion 
vilket var det tredje högsta i landet efter Stockholm med omnejd. I L-län var vär-
det ca 1,4 % av rikets. Ifråga om drivkraft var Malmöhus län hänvisat till ångkraft 
och elektriska motorer medan man i L-län kunde nyttja mer vattenkraft. Förutom 
i Stockholms stad och på Gotland var kraftutvinningen av vatten sämst i Malmö-
hus län i hela landet.    
 
 
Efterkrigstiden 
På 1960-talets början kunde man skriva att Skåne var Sveriges mest industrialise-
rade landskap med 12 % av landets industriarbetare. På 1970-talet var ca 20000 
anställda i den skånska livsmedelsindustrin. Av dessa var tre fjärdedelar i Malmö-
hus län och en fjärdedel i Kristianstads län. Ungefär 30 % av landets produk-
tionsvärde inom livsmedelsindustrin kom från Skåne. Huvuddelen av de anställda 
fanns. Mer än ¾ av antalet anställda arbetade vid företag i de 6 kommunerna 
Malmö, Kristianstad, Bjuv, Eslöv, Helsingborg och Kävlinge. I var och en av 15 
skånska kommuner arbetade mindre än 100 personer med livsmedelsindustri, 
men i 5 kommuner saknas den helt (1982). Vid den tiden var branschen endast i 
liten utsträckning konkurrensutsatt pga handelshinder. Antalet arbetsställen var 
minskande men antalet anställda ökade under 1970-talet. Vid 1970-talets slut stod 
dåvarande Malmöhus läns livsmedelsindustrier för totalt 19 % av sysselsättning 
inom riket.102 Inom några branscher var andelen mycket högre, så som 
frukt/grönt (56 %) och socker (83 %).103 Verksamheter som byggde på import av 
kaffe och kryddor hade lokaliserats till Helsingborg.104 

Vid tiden för 1980105 låg antalet arbetsställen inom livsmedelsindustrin i 
Malmöhus län på drygt 110 till 120 stycken. I Kristianstads län var antalet cirka 
60-70 stycken. I riket låg antalet på cirka 1000 stycken. Antalet arbetsställen 
minskade i båda länen och i riket. Minskningen var procentuellt ungefär lika 
stor.106 Antalet anställda ökade istället något i Kristianstads län medan det mins-
kade i riket och i Malmöhus län. De fyra åren utgör en alltför kort tidsperiod för 
att man ska kunna dra några välgrundade slutsatser.  

Enligt statistiken från 2000-talet fanns drygt 500 tillverkningsföretag inom 
SNI 15, Livsmedels- och dryckesvaruframställning107. Antingen har sättet att räk-
na företag eller avgöra vilka företag som ska räknas ändrats eller så har antalet 
företag mångfaldigats. Se även kapitel 4 och 5.   
 

                                              
101 a.a. sid 26 
102 Länsstyrelsen i Malmöhus län. Livsmedelsindustrin i Malmöhus län.1982  
103 Slakt 15%, Mejeri 8%, Frukt/grönt 56%, Olja/fett 22%, Kvarn 16%, Bageri 11%, Socker 83%, 
Choklad/konfektyr 16%, Övr Livsm 20%, Foder 19%, Malt/läsk 9%, Totalt: 19%  
104 Persson, Magnus: Livsmedelsindustrin i Skåne 1982. 
105 1977, 1978, 1980, 1981.  
106 SCB 1977, 1978, 1980, 1981. 
107 SCB företagsregistret. 
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Industrier med anknytning till jordbruket108 

Flera tidiga industriella anläggningar inom livsmedelsindustrin har sina ursprung i 
lantbruket. När förädlingsgraden höjs och produktionen får karaktär av en allt-
mer kontinuerlig produktion och fördjupad arbetsdelning kan man betrakta verk-
samheterna som industriella. Tidigt gjordes försök att etablera industrier med 
anknytning till jordbruk och livsmedelsframställning. Sveriges första betsocker-
bruk anlades i Malmö 1837 och året därpå startades ett i Landskrona och ett i 
Lund 1837109. Dessa första anläggningar överlevde inte länge men på initiativ av 
F H Kockum i Malmö bildades 1853 Skånska Sockerfabriksaktiebolaget. Bolaget 
övertog fabriksanläggningen i Landskrona samt Säbyholms säteri där man i egen 
regi bedrev betodling. De svenska sockerbruken hade svårigheter att klara kon-
kurrensen från utlandet och man hade också svårt att skaffa fram råvaror i form 
av lokalt odlade sockerbetor. Redan tidigare bedrev man i landet raffinaderi i Gö-
teborg och Stockholm men det byggde på importerat rörsocker. Genombrottet 
för sockerindustrin baserad på inhemska sockerbetor kan sägas ha kommit under 
1890-talet då så många bruk anlades att man började diskutera reglering av nyeta-
bleringar. På 1880-talet utvecklades verksamheterna i Danmark och Sverige. För-
klaring till denna positiva utveckling berodde på att betmaterialet blev bättre, od-
lingstekniken mer utvecklad, det fanns mer avancerad processutrustning att tillgå 
och statsmakterna hade en positiv inställning till näringen. Detta tillsammans 
gynnande sockerindustrins framväxt. Sockerindustrin stimulerade i sin tur järn-
vägsbyggandet och även fraktfart med båt. Man köpte även stora kvantiteter 
byggnadsmaterial, stenkol och kalk, säckar, lådor, fat, emballage och maskiner.110  

Om vi inriktar oss på livsmedelsindustrin ser vi att av landets 125 fabriker 
för tillverkning av Maltdrycker låg år 1880 9 stycken i Skåne (i Kristianstad 2, 
Landskrona 2, Malmö 1, Lund 1, Ystad 1, samt i Kristianstads län 2 st). Anmärk-
ningsvärt högt är tillverkningsvärdet för fabrikerna i Kristianstadstads län. Bland 
tillverkarna i landsorten framställde man det högsta värdet i landet, 184 500 kro-
nor. De andra fabrikerna i Skåne hade ungefär samma värde utom Ystad som låg 
lägre. Av landets 7 sockerraffineringsverk fanns 2 i Skåne ett i Landskrona och ett 
i Arlöv. Tillverkningsvärdet vid Landskronaverket var högst i landet avseende 
socker och 3:e i fråga om sirap.  

I den äldre statistiken ingår inte jordbruksrelaterade verksamheter som en 
del av industrin. Mejerier räknades inte till statistiken över fabriker och hant-
verk,111 utan betraktades som en binäring till jordbruket (se meddelanden från 
Kungl. Lantbruksstyrelsen) däremot räknas slakterier hit. Under rubriken ”Hä-
radsvis Binäringar” i statistiken för ”N Jordbruk och boskapsskötsel112”, finns en 
del industriella verksamheter redovisade. Detaljeringsgraden skiljer sig mellan 
                                              
108 se även Regionmuseets rapport Jordbrukets industrialisering 2004:55 Borg, H & Olsson, C.  
109 Sommarin, Emil (red): sid 3 
110 Sommarin, Emil (red) sid 20f 
111 Bidrag till Sveriges Officiella Statistik, BiSOS (D Fabriker och handtverk).  
112 BiSOS 1880 N) Jordbruk och boskapsskötsel 1880 
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häraderna eftersom några beskrivs mycket översiktligt som Skytts härad ”några 
kvarnar och tegelbruk” medan Bara härad beskrivs: ”8 tegelbruk, 12 kvarnar, ull-
spinneri, 4 ångbrännerier, 1 sockerfabrik”. Verksamheter som nämns under ”Bi-
näringar” är tegelbruk, kvarnar, brännerier, sockerfabriker, ullspinnerier, krut-
bruk, bryggerier, färgeri, garveri och endast ett mejeri. Här stämmer inte statisti-
ken med andra samtida källor. I handelskalendern från samma år, 1880113, nämns 
cirka 50 mejerier i hela Skåne varav cirka 10 i Kristianstads län. I handelskalen-
dern finns uppgifter även om de mejerier som ligger på en gård och om dem som 
är fristående bolag. Även om syftena med publikationerna är olika är skillnaderna 
mellan kalendern och BiSOS förvånande stora. På 1890-talet hade den svenska 
mejerinäringen växt till en väldig omfattning och exporten av smör utgjorde hela 
10 % av landets exportvärde där smör kom på en tredje plats i betydelse efter de 
välkända flaggskeppen sågade trävaror och järn och stål. Smörets betydelse för 
exportintäkterna minskade under 1900-talets början när mejerierna inriktade sig 
på hemmamarknaden, men ännu ett stycke in på 1910-talet utgjorde smörexpor-
ten drygt 5 % av landets exportvärde.114 Hur stor del av smörexporten som ut-
gick från produktion i Skåne är inte utrett inom denna studie.  

De jordbruksrelaterade industrierna 1911 visar att länet producerade ca 37 
% av rikets mjöl och gryn115 och M-län stod ensamt för 26 av dessa. Produktionen i 
L-län utgjorde den 3:e största efter M-län och Stockholm. Sockerproduktionen 
hade sin viktigaste bas i Skåne med ca 85 % av råsocker/melasstillverkningen.116 
Även här dominerade Malmöhus län stort. Andra viktiga verksamheter bedrevs 
inom tillverkning av maltdrycker och brännvinstillverkningen där Skåne stod för 
81 % av rikets totala produktion (men oräknat kemiska preparat dit sulfitsprit 
räknades.) Här stod Kristianstads län ensamt för ca 60 % av rikets produktion. 
Strax efter 1900 fanns det 79 brännerier i Skåne och i dag har all sprittillverkning 
koncentrerats till anläggningen i Nöbbelöv söder om Kristianstad. Stärkelseindu-
strin är även den särskilt viktig i sydligaste Sverige (Skåne och Blekinge). Det var 
när brännerinäringen på 1800-talet började underkastas allt hårdare restriktioner 
som stärkelsetillverkningen blev en naturlig utväg för många potatisodlare vilka 
slog sig samman om andelsfabriker med utrustning från tyska eller svenska till-
verkare. Industrin växte snabbt fram till 1950 då en genomgripande strukturom-
vandling tog sin början. Idag tillverkas all stärkelse i Gärds Köpinge utanför Kris-
tianstad.  
 
 

                                              
113 Sveriges handelskalender nionde årgången 1879-1880. Stockholm Albert Bonniers förlag  
114 Sommestad, Lena: Från mejerska till mejerist sid 37 
115 1911 Statistik från kommerskollegium Sthlm. 1913 Sveriges officiella statistik industri o bergshan-
tering. sid 6 
116 1911 Statistik från kommerskollegium Sthlm. 1913 Sveriges officiella statistik industri o bergshan-
tering. sid 6 
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Från gård till processindustri 

Skillnaden mellan hantverk och industriell produktion är som ovan nämnts på 
flera ställen ibland svår att avgöra. I Bilaga 2 Definitioner beskrivs begrepp som 
fabrik och industri. En fabriksanläggning kännetecknas av en centralt organiserad 
arbetsdelning av mekaniserade produktionsmoment förbundna genom en ge-
mensam kraftanläggning och av en inriktning på massproduktion. Med fabrikssy-
stemet ökades möjligheterna till en teknisk förändring av produktionsprocesser 
och standardisering av produkter och nya sociala relationer skapades inom och 
kring fabrikerna.9 En vid definition av industri betecknar framställning av pro-
dukter genom förädling av råvaror. I en mera inskränkt bemärkelse betecknar 
industri den produktionsform som karakteriserar fabriksindustri i industrisamhäl-
let. Industrins varuproduktion skiljer sig från protoindustriell produktion genom 
att den förbrukar större energitillgångar, bedrivs i större skala, i större anlägg-
ningar samt arbetsprocessens specialisering och mekanisering. Definitionen av 
industriell revolution är då produktionen övergick från att domineras av jordbruk 
till industriell produktion. Ett industrisamhälle bygger på en hög grad av arbets-
delning och hög konsumtion. Kännetecknande för det industriella samhället är 
den snabba tekniska och organisatoriska utvecklingen. Standardisering och stora 
serier har under lång tid varit något eftersträvansvärt inom industrin för att pressa 
kostnader och öka vinsterna. Det finns många exempel på detta inom livsmedels-
industrin. Det svenska betsockrets genombrott måste alltså ses i ljuset av flera 
parallella processer: den växande integrationen mellan jordbruk och industripro-
duktionen, internationell handel och tullar, introduktion av fossilt baserade in-
satsvaror i jordbruket och de förändrade konsumtionsmönster som möjliggjordes 
av de stora sociala förändringarna i samhället.117 Även bryggeribranschen genom-
gick efter 1900 rationaliseringar och koncentration av ägandet, vilket ledde till en 
minskning av antalet bryggerier. I början av 1990-talet hade antalet minskat till 
drygt 20 bryggerier. I dag finns ett 50-tal företag som tillverkar drycker i Sverige 
då intresset för lokala mindre bryggerier under senare år återigen ökat. Parallellt 
med denna fusioneringsprocess har ett stort antal nya småbryggerier uppträtt på 
marknaden, bl.a. med hjälp av inköp av begagnad bryggeriutrustning från Tysk-
land och ny teknik som minskat skalfördelarna i branschen. 

I Sverige blev familjeföretagen och de jordbrukskooperativa företagen van-
liga i livsmedelsbranschen och andelen aktiebolag få.118 De konsumentkooperati-
va byggdes upp under 1920- och 30 talen. Under 1950-talet och framåt har ut-
ländska storföretag köpt upp äldre svenska företag. Under senare år har detta 
fortgått och idag är många välkända varumärken ägda av multinationella företag. 
Konsumentkooperationen har avvecklat flera av sina livsmedelsindustrier. En del 
sektorer innehåller både hantverk och industri långt fram i tiden, ett tydligt exem-
pel är kvarnar där några tidigt blev industrialiserade och andra kunde leva kvar in 
på 1980-talet för malning av djurfoder exempelvis Övraby och Rönnemölla. Även 

                                              
117 Björk, Fredrik. I: Värna, vårda, värdera: miljöhistoriska aspekter och aspekter på miljöhistoria. 
Mårald E & Nordlund C (red). Umeå Univ., 2003. 
118 NE: Livsmedelsindustri Jörnmark, Jan 
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bagerier kvarstår i hantverksmässig skala även om det tidigt byggdes upp bageri-
industrier i de större städerna. Andelsslakteriernas verksamhet kom att förvandlas 
alltmer från råämnesförädling till avancerad livsmedelsproduktion, ex ökade char-
kuteriproduktionen.  

Den officiella statistiken har tidigare placerat flera verksamheter under 
jordbruk  som idag är under tillverkningsindustri. Det finns flera exempel där 
verksamheter på enskilda gårdar utvecklats till industriella. På Hörlinge gård i 
Hässleholms kommun fanns tidigt en vattenmölla men under 1800-talets andra 
hälft utvecklades verksamheterna till mejeri, färgeri och väveri samt senare även 
ett bränneri som skulle komma att bli landets största enskilt ägda bränneri innan 
det lades ned 1971.119 Idag bedrivs ingen industriell verksamhet på örlinge gård. 
Andra exempel kan göras med de större godsen av vilka många bedrev olika 
verksamheter. 1955 presenteras Övedskloster i handelskalendern som en egen-
dom med kvarn, bageri, sågverk, drittelfabrik, stor trädgård m.m.120 

                                              
119 Hässleholms kommun: Värda att vårda sid 19. 
120 1955 Industri & handelskalender 75:e årgången chefred Arne Gårdlund. Sthlm Alb Bonniers för-
lag. 
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6. Branscher 
 

Sammanfattning   

Samtliga branscher har genomgått kraftiga rationaliseringar. Även om bageribran-
schen fortfarande innehåller en mängd mindre företag, så finns här också ett av 
de största livsmedelsföretagen, Pågens i Malmö. I en del branscher har rationali-
seringen medfört att det få få eller inga företag kvar. Av alla länets och landets 
hundratals brännerier har det blivit ett, av de många bryggerierna återstår endast 
några mindre verksamheter i Skåne medan de större volymerna tillverkas längre 
uppåt landet. Inte heller inom konfektyr- och chokladindustrin bedrivs några 
större verksamheter. Inom kvarnindustrin sköter några hundra personer det som 
tusentals kvarnarbetare, möllare och möllesvennar slet med för hundra år sedan. 
De 320 mejerierna 1890 har drygt hundra år senare blivit en handfull. Även om 
rationalisering och arbetsdelning drivits hårt har man inte kunnat mekanisera och 
automatisera alla led i slakteriet. Här krävs fortfarande ett stort antal anställda. 
Den tidigare skyddade branschen blir nu mera konkurrensutsatt då flera slakterier 
har planer på att lägga ut delar av charkuteriverksamheten utomlands.  

Det finns ett starkt samband mellan de goda förutsättningarna för odling i 
Skåne och framväxten av livsmedelsindustrin men sambandet är fortfarande 
starkt. Spannmålen ger kvarnindustri och bagerier, grönsaker ger konserv och 
färdigmatsindustrier, socker ger konfektindustrin o s v. Kontraktsodling som ut-
vecklades på 1800-talets slut är idag utbrett som ett sätt för företagen att garante-
ra råvarornas kvalitet. Ett annat samband är det mellan kusterna och importbero-
ende industri som lokaliserats till kusterna. Idag medför den ökade import en 
större konkurrens.  

I flera branscher märks ägarkoncentration med färre och större företag. 
Familjeägande förekommer i en del branscher än i dag. De under 1900-talet 
framgångsrika konsumentägda tillverkningsföretagen är idag ersatta med större, 
inhemska eller utländska aktiebolag. Strukturförändringarna har samband med att 
företagen blir allt större och många mindre företag blir utslagna. Stora grossistfö-
retag kräver stora leverantörer. Internationaliseringen ökar men regleringar och 
europeisk eller nationell statlig politik påverkar fortfarande.  
 
Bebyggelse  
I likhet med annan industri idag satsar livsmedelsindustrins företag på en yttre 
image med intryck av rena och antiseptiska anläggningar. Få av industrierna är 
karaktäristiska utan alla liknar varandra, som anonyma processindustrier. Interiö-
rerna präglas av kakel, rostfritt och gjutna epoxibelagda golv. Man strävar efter 
lättstädade lokaler som klarar myndigheternas krav på  hygien. Diskning och ren-
göring underlättas av material i form av rostfritt och kakel eftersom starka kemi-
kalier kan användas vilket minskar behovet av mekanisk rengöring. Vid nyetable-
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ringar väljer företagen industriområden och det är också dessa platser de blir 
hänvisade till av kommunerna. Tydligt är också att transportkostnaderna är låga 
medan arbetskraften är dyr. För hundra år sedan var förhållandena omvända. En 
del branscher har fortfarande bebyggelse som skiljer sig från andra. Kvarnarna 
utmärks av stora silobatterier i betong och under senare tid plåtsilos. Kvarnma-
skineriet finns i flera våningar höga byggnader för att utnyttja fallet mellan vå-
ningarna i produktionen. P g a förändrad teknik förändras lokalbehovet i många 
branscher vilket leder till att en del anläggningar tappat sin funktion. Genomgå-
ende för alla branscher är att kännedomen inom kulturmiljövården om bebyggel-
semassans nuvarande skick är bristfälligt och i några fall okänt. Det material som 
finns är föråldrat. I Skåne är Folkestorps bränneri skyddat som byggnadsminne 
men i övrigt är livsmedelsindustrin inte representerad i den lagskyddade bebyg-
gelsen.  
 
Teknik och vetenskap 
I dagens livsmedelsindustri ger de förprogrammerade recepten och datoröverva-
kade processerna en jämn och förutsägbar kvalitet, men kanske också tråkig. 
Branscherna präglas av industriell produktion och allt mindre utrymme för hant-
verkskunnande, individerna blir mindre råvarukunniga och mer maskinkunniga. 
Flera verksamheter hade inslag av hantverk långt in i tiden, exempelvis bedömdes 
bildandet av sockerkristaller i sockerpannan okulärt av en yrkesskicklig sockerko-
kare fram till för några år sen men numera sker det genom datoriserad övervak-
ning.  

Vetenskaperna tillämpades tidigt i flera industrier, bland annat byggde 
betsockerproduktionen på vetenskapliga rön från den tyske kemisten Achards 
lyckade försök att utvinna råsocker ur betor på 1700-talets slut. Margarinet ska-
pades som ersättning för dyrt smör. Bryggerierna kunde även dra fördel av veten-
skapernas utveckling, bl.a. för jästframställning och förädling av maltkorn. de 
Lavals revolutionerande separator minskade tidsåtgången för att skilja grädde från 
mjölk från timmar till minuter. Genom pasteuriseringen, som innebär uppvärm-
ning av livsmedel121, försvann tuberkulosbakterierna och gjorde mjölken mera 
hållbar. Frys- och konserveringstekniken gav möjlighet att exportera/importera 
livsmedel och påverkade även konsumenternas efterfrågan. De nya förpacknings-
teknikerna har förändrat vra konsumtionsmönster och levnadsvanor. Den teknis-
ka utvecklingen och förändrade transportmöjligheter bidrog till rationaliseringen 
under efterkrigstiden. Kraftproduktionen har mångfaldigats från muskelkraft till 
vatten-, ång-, el- och kärnkraft. Förbränningsmotorn har möjliggjort landsvägs-
burna transporter. Datoriseringen har möjliggjort avancerad processindustri i 
storskaliga former.  

                                              
121  till en viss temperatur (under 100 °C) vid vilken sjukdomsalstrande (patogena) och produktförstö-
rande mikroorganismer, som ej bildar sporer, dödas utan att livsmedlets övriga egenskaper nämnvärt 
förändras. introducerades 1864 av Pasteur för behandling av vin. Metoden kom också på ett tidigt 
stadium att användas för behandling av mjölk i syfte att förhindra spridning av tuberkulos. NE. 
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Inledning 

Följande branschindelning bygger till del på svensk näringsgrensindelning, SNI, 
där ”DA” står för  ”Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning”122. 
Med denna som stomme och med branschernas egna indelningar har jag delat in 
livsmedelstillverkningen i 12 avsnitt som till stor del bygger på branschindelning: 
Bageriindustrin, Bryggeriindustrin etc. Men i några fall har jag slagit samman 
branscher som historisk sett varit åtskilda men som idag bedrivs av samma före-
tag, exemelvis färdiglagad mat och konserverad mat. SNI stämmer inte helt över-
ens med den indelningen eftersom SNI 92, systematiserar de producerade varor-
na enligt ett s.k. ”mestkriterium”. Statistikindelningen skapar problem att fånga 
en sektorsövergripande verksamhet som livsmedelsindustrin, eftersom vi inte får 
med personer som arbetar med lejda livsmedelstransporter, förpackningar till 
livsmedelsindustrin och handeln, produktion av insatsvaror till jordbruket och 
livsmedelsindustrin, livsmedelsförsäljning i varuhus, statlig administration av 
jordbruk och fiske, branschens intresseorganisationer, jordbruk som har sin hu-
vudsakliga verksamhet i annan näringsgren. Vi har valt att inte behandla tobaks-
varutillverkning (SNI 16000), som under vissa perioder räknats som livsmedels-
industri, vi har inte heller med ”Framställning av beredda fodermedel” (SNI 
15710) och ”Framställning av mat till sällskapsdjur” (SNI 15720). Däremot har vi 
valt att behandla ”Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, 
handväskor, skodon o.d.” (SNI 19) i kapitel 9. Spannmålshantering ingår i ”Partih 
med jordbruksråvaror och djur” (SNI 512), och ”Partihandel med spannmål, ut-
säde och djurfoder (även ull och tagel)” (51210), därför berörs dessa kort under 
kaptiel 7. Det beror på att vi utgått från ett historiskt material där det finns ett 
samband mellan spannmålshantering/garverier och livsmedelsindustrin. Vi har 
också valt att skilja mellan bryggerier (15960) och sprittillverkning (15910) efter-
som de historiskt sett varit skilda åt.  

Huvudsakliga källor till de historiska uppgifterna är industri- och handelska-
lendrar samt företagsbiografier. De kalendrar som använts är 1879/80-års kalen-
der, 1905-års kalender och 1955-års handelskalender123. De nutidsinriktade upp-
gifterna har huvudsakligen hämtats från hemsidor, såväl för enskilda företag som 
för branschorganisationer, samt från NE och andra uppslagsverk.  

På grund av att underlagen för de olika branscherna är skiftande blir redo-
görelserna något skiftande.   

                                              
122 SCB http://www.foretagsregistret.scb.se/sni/ 
123 Sveriges handelskalender 1955 75:e årgången chefred Arne Gårdlund. Sthlm Alb Bonniers förlag.  
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Frankes i Trelleborg 

Bageriindustrin  

Sammanfattning  
De större bagerierna är genomgripande mekaniserade men fortfarande utgörs en 
stor del av branschen av små hantverksmässiga bagerier. De större bagerierna är 
utformade som moderna processindustrier. Råvarorna mjöl, socker och även fett 
tas emot i bulk med tankbil och transporteras (t.ex. pneumatiskt) till egna behålla-
re, silor. Med förprogrammerade recept sköter automatiken om att rätt mängd av 
bulkråvarorna och vatten med rätt temperatur vägs eller mäts upp och tippas i 
degblandaren. Branschen har genomgått strukturförändringar, företagen blir allt 
större och många mindre bagerier blir utslagna. Internationaliseringen ökar. Det 
finns inget bageri i Skåne som är byggnadsminne och endast mindre bagerirörel-
ser är dokumenterade. 
 
Bakgrund 
Branschen124 avgränsas här till de större bagerierna som är långt mekaniserade 
och automatiserade. Bageriindustrin är den näst största delbranschen efter köttin-
dustrin inom livsmedelssektorn. Det finns ett mycket stort antal arbetsställen 
inom bageribranschen, faktiskt så många att de utgör cirka en tredjedel av alla 
arbetsställen inom livsmedelsindustrin. Cirka 20 % av antalet sysselsatta inom 
branschen finns i Skåne. Man delar in bagerier i leveransbagerier, som säljer hela 
produktionen vidare och butiksbagerier som säljer via egen butik. Leveransbage-
rierna delas i sin tur in i matbrödsindustri, knäckebrödsindustri och övrig bageri-
industri. Bageribranschen är och har varit kopplad till kvarnindustrin genom 
                                              
124 Enligt SNI 15810, 15821, 15822 
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ägande. De större bagerierna har produktionslinjer avpassade för färre produkter 
men i stora serier.  

Industrialiseringen av bagerier startade strax före sekelskiftet 1900 men 
fortfarande idag är de flesta bagerier mindre och har få anställda. Vid slutet av 
1800-talet introducerades tunnelugnen med rörlig ugnsbotten och den mekaniska 
degblandaren, vilka helt förändrade bageritekniken125. En förutsättning för bage-
riernas utveckling var även tillgång till stora kvantiteter malet mjöl från de stora 
handelskvarnarna. Man drog även nytta av vetenskapen inom kemi där man un-
dersökt sädens kemiska sammansättning. Förutom tunnelugnen utvecklades ma-
skiner för delning av degen, knådningsmaskiner och maskinstyrd reglering av 
ugnstemperaturen vilket minskade faran för misslyckad gräddning och gjorde 
tidsåtgången för gräddningen möjlig att beräkna mer exakt.126  

Genomgången av industrier i Skåne 1879/80 visar att bagerier, vid den ti-
den, nästan uteslutande redovisas under hantverk och med taxeringsvärden på 
mellan 1000 och 7000 kronor. Ett undantag utgörs av ett företag i Malmö som 
”Stockholmsbageriet i Malmö” (P.A. Hägerström). Vid samma tid fanns i Malmö 
nästan 30 bagerier som drevs i mindre skala under personnamn. Andra hantver-
kare benämndes sockerbagare och konditor men dessa skiljde sig från brödba-
garna. På sent 1890-tal förefaller flera bagerier att ha växt till och nått en större 
skala. Förutom de större aktiebolag som fanns i städerna Malmö, Kristianstad 
och några mindre orter127, är det intressant att det i Skåne, inklusive Malmö, un-
der 1905 fanns ett drygt tiotal bageriföreningar eller andelsbagerier128. Redan 
1888 bildades i Ystad ett aktiebolag med namnet Ystads arbetares bageriföre-
ning.129 Även i Helsingborg bildades 1888 en ”Hälsingborgs Allmänna Bagerifö-
rening” av 77 medlemmar.130 Taxeringsvärdet på verksamheterna visar att aktie-
bolagen haft en mycket mer omfattande verksamhet än andels- och föreningsba-
gerierna. Troligen finns en politisk koppling mellan dessa andels- och förenings-
bagerier och den framväxande arbetarrörelsen. Möjligen finns också ett samband 
med de framväxande konsumtionsföreningarna som i exemplet Ekeby (nuvaran-
de Bjuvs kn) där man under rubriken ”(Div. hantverkare) Bagare” kan se 
”Skromberga konsumtionsförening”. Fortfarande under 1905 finns många mind-

                                              
125 NE Urban Girhammar 
126 Nordisk familjebok 1904 http://runeberg.org/ 
127 Aktb. Swedbergs bagerier 1899 akt. 256,000 á 1,000 kr., 21,054, Malmö bageri aktb. 1895 akt. 
36,500 á 50kr., 4,531, Påhlssons bageri A. (S.F.H. Påhlsson 3,500 o. P.H. Påhlsson 3,500), Hörby 
bageri aktb. 1902; aktk. 5,000 a 50 kr. , Kexfabrik: Aktb. Kristianstads kexfabr. 1904 aktk. 85,000 à 
500 kr. Kstad Sockerbagare: Joh. P. Andersson 11,334, Limhamns handels- och bageriaktb., Svedala 
handels- o. bageriaktb. 1892: Kellstorps handelsförenings- och bageriaktiebolag 1892 8740:-, , Lom-
ma handels- och bageri AB 1883. , Limhamns handels- och bageri AB 1887, 4000:-. Staffanstorps 
handels- och bageri AB 1888, 7000:-.Örtofta handels- och bageri AB 1896 11000:- 
128 Arbetarföreningens bageriförening, Arbetarnes vid Statens jernvägars verkstäders bageriförening 
4,594, Fackföreningarnas bageri, Gjuteriarbetarnes i Malmö bageriförening 3,894, Malmö allmänna 
bageriförening, Bageri och byggnadsföreningen n:r 3, f.t. af Carl Aug. Lindström o. M. E. Kronholm, 
25,000, Helsingborgs allmänna bageriförening, f. t. af Andersson, C. W. o. Johansson, C. A., 3,600;  
Helsingborgs nya bageriförening, Kristianstads bageriförening, förest. P. Lindén, Landskrona: Arbe-
tarnes rings bageri, Trelleborgs bagerifören., Ystads arbetares bageriförening 
129 LLA Landskansliets arkiv 
130 Beskrivning av Hälsingborg med omnejd 1936. Sid 110 f Bageri på Gasverksgatan 
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re privatbagerier både i städer och på landsbygd där de nämns bagare under be-
teckningen hantverkare. Ett exempel på mindre bageri är Lomma handels- och 
bageriaktiebolag som bildades 1883 med ett aktiekapital på 6000:-. Styrelsen ut-
gjordes av en ingenjör, en inspektor, tunnbindareförman, kantor och två lantbru-
kare, två förmän och en skräddare, alla boende i Lomma socken.   

1955 är antal bageriföretag färre men det finns fler företag som specialiserat 
sig på leveranser av ingredienser och företag specialiserade på maskiner och ut-
rustning till andra bagerier131. Under rubriken industriella verksamheter hittar vi 
endast få bagerier 1955. Ett av de största 1955 är A. Påhlssons bageri AB med ett 
aktiekapital på drygt 1,2 miljoner. Företaget som bildades 1878 heter idag Pågens. 
De fåtal bagerier som nämns på landsbygden ligger utanför Malmö och Kristian-
stad.132  

Spisbröd är ett äldre namn på knäckebröd. Redan under 1840-talet påbörja-
des bakning av knäckebröd i industriell skala. Den första spisbrödsfabriken i Sve-
rige startades i Stockholm år 1848. Även Sveriges andra fabrik etablerades i 
Stockholm år 1870. I Kristianstad startades omkring 1910 Spisbrödsfabriken men 
den lades ned på 1940-talet då den köpts upp av Wasabröd. Det är inte otänkbart 
att den hade samband med AB Kristianstads kexfabrik som startades 1904. 
Tänkbart är även ett samband med bakning för militärens proviant. 

 
Bebyggelsen 
Idag är de större bagerierna utformade som moderna processindustrier. Råvaror-
na mjöl, socker och även fett tas emot i bulk med tankbil och transporteras (t.ex. 
pneumatiskt) till egna behållare, silor. Med förprogrammerade recept sköter au-
tomatiken om att rätt mängd av bulkråvarorna och vatten med rätt temperatur 
vägs eller mäts upp och tippas i degblandaren. Mindre råvaror, såsom kryddor, 
vägs dock upp och hälls i för hand vilket ger ett visst utrymme för hantverket 
inom bagerinäringen. Vid knäckebrödstillverkningen är automatiseringen längst 
genomförd.133  

Det största bageriet i Skåne är Pågens bageri i Malmö med byggnader ritade 
av Ralph Erskine, byggda på 1960-talet. Bageriet har senare byggts till och planer 
finns på att expandera in i de lokaler som grannen Malaco Leaf  lämnar. Bageriet 
tillkom genom att en Anders Påhlsson, som i slutet av 1800-talet arbetade på 
Kockums skeppsvarv, startade ett litet bageri på Tallgatan i Malmö med sin hust-
ru Mathilda. Bageriet gick bra och de kunde bygga ut verksamheten. Anders 
Påhlsson byggde senare en ny fastighet på Bergsgatan och hade snart 50 anställda 

                                              
131 Malmö 1955: Arvidsson o Co Ab 1904 500000:- mjöl o bageriartiklar. Hanse, Fritz, H bageri o 
kondi förnöd. Ingrediensfabriken AB 1936, 35000:- bag:i o Kond:i. Kondi AB 1938 100000:- bageri o 
kondisartiklar. Mårtensson, MA bageriart. Pe-Pe AB 1947, 10000:- bag:i o kond:i ingredienser. 
Strandh, Carl E. Bageriugnar o maskiner. Svebak AB 1936 120000:- tillv bageriart, tapetklister o 
kärnbindmedel. 
132 Landsbygden 1955: Kvarnby bageri AB 1945. 2500:-, Hälsingborgs handels AB 1952, 10000:- 
tillv o förs av förbrukningsartiklar för bagerier. Svenssons bageri i Vinnö AB (1892) 1946. 35000:- 
Öwedskloster med kvarn, bageri, sågverk, drittelfabrik, stor trädgård m.m. fideik., inneh. frih. Hans 
Ramel (egendom). 
133 NE Carl-Gustaf Spåre 
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i företaget. Hästdragna skåpvagnar distribuerade brödet till affärer, näringsställen 
och andra som sålde produkterna vidare. 1905 tog hans son Frans över företaget 
och fortsatte att utveckla ”A. Påhlssons bageri” till ett storföretag. Redan 1921 
hade man en omsättning på tre miljoner kronor, en för tiden mycket stor summa. 
Under 30-talet hade företaget också 110 egna brödbutiker över hela landet! Buti-
kerna avvecklades 1963, strax innan hade en modern anläggning på Lantmanna-
gatan byggts. Företaget har fortsatt att växa rejält, ett antal andra bagerier som 
Växjöbagaren, Lockarps, Kullens bröd, Smålandsbagaren med flera har köpts 
upp. Pååls Bröd AB i Göteborg har sedan 1969 varit ett dotterbolag men för ett 
år sedan gick Pågen och Pååls i Göteborg samman och därmed fördubblades an-
talet anställda till 1 600 personer. Företaget har konstant 400 bilar rullande på de 
svenska vägarna och levererar till 5 000 butiker i hela landet. Anders Påhlssons 
skapelse är också en exportör av bröd och skorpor till ett antal länder i Europa. I 
Frankrike har företaget en tredjedel av marknaden för skorpor.134  

Det finns inget bageri i Skåne som är byggnadsminne men 2002 väcktes 
fråga om byggnadsminnesförklaring av f.d. Solidarbageriet i Malmö. Frågan väck-
tes när rivningen var påbörjad och Länsstyrelsen avslog ansökan. Bageriets ur-
sprung var den kooperativa föreningen Solidars butik och bageri vid Möllevångs-
torget som etablerades 1908. 1917 byggdes en större bageribyggnad på den plats 
invid Malmö folkets park där bageriet låg till dess att rivningen skedde 2002. Ba-
geriet kompletterades senare med ett charkuteri. Ett kontorshus ritades 1938 av 
Eiler Graebe och Arne Schoug, en stor bageribyggnad ritades 1953 av Ossian 
Lindqvist. I Älvsbyn i Norrbotten finns ett bagerimuseum inrymt i en byggnad 
uppförd som bageri 1926. Ur detta bageri har företaget Polarbröd växt fram. 

Franckes i Trelleborg startade redan 1885 men flyttade 1921 till det bageri 
där Trelleborgs bageriförening tidigare haft lokaler.135  
 
Nuläge och omvärldsanalys 
Under början av 2000-talet har branschen genomgått strukturförändringar där 
industriföretagens dominans blir allt större och många mindre leveransbagerier 
får allt svårare att producera till konkurrenskraftiga priser. Internationaliseringen 
ökar vilket leder till att många nya europeiska storföretag etableras. Ett par exem-
pel på detta är att Barilla köpte Wasa bröd (1999) och Cerealia köpte det danska 
företaget Schulstad (2003). För att klara konkurrensen väljer allt fler större före-
tag att begränsa antalet produkter och varumärken. Detta öppnar möjligheter för 
mindre bagerier som lokalt kan etablera sig inom egna nischer. Bageribranschen i 
Sverige består idag av ca 1600 företag, där ca 8 % av företagen står för 73 % av 
omsättningen. Wasabröd dominerar den svenska spisbrödsmarknaden med en 
marknadsandel på ca 75 %. Bland mjukbrödsbagerierna märks Skogaholmsbage-
rierna, som ägs av det bondekooperativa Cerealia. Pågengruppen är ett familjefö-
retag som på senare tid haft betydande exportframgångar; bland varumärkena 
märks t.ex. Pååls. De tidigare KF-ägda Juvelbagerierna rationaliserade verksamhe-
                                              
134 SDS Urban Nilmander 2001-07-31 
135 Trelleborg 1977 sid 362 
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ten kraftigt under 1990-talet. Danska Schulstedkoncernen, som i maj 1999 köpte 
KF-bagerierna, fortsätter denna strategi vilket visade sig i nedläggningen av Soli-
dars gamla bageri i Malmö. Bland nyetableringarna under senare år märks finska 
Fazer Bröd, som på kort tid växt snabbt. Även norska Orkla har intressen i bran-
schen. Branschorgan tror på en fortsatt ökad internationalisering och att stora 
aktörer blir ännu större medan de mindre leverantörerna måste arbeta intensivt 
med att hitta sin nisch för att överleva. Man tror också på en ökande konsumtion, 
mer snabbmat men med ett ökat medvetande om miljö, kvalitet och hälsoaspek-
ter.136 Konsumtionen av bageriprodukter per capita har ökat från 52,1 kg 1990 till 
62,9 kg år 2000, dvs. en ökning med 21 %. En stor anledning till denna ökning är 
den ökade tillgängligheten på bageriprodukter genom bake-off  och "in-store-
bagerier". En källa uppger att Sverige vid 1980-talets slut hade en mycket låg 
brödkonsumtion i jämförelse med övriga västvärlden.137 Antalet sysselsatta i 
branschen minskade från 16 807 1990 till 15 347 1998. Drygt 400 arbetsställen 
försvann under perioden.  

I Skåne fanns 2004 följande större verksamheter:  
Pågen AB Malmö, ca 1600 anställda.   
Godbiten Konditori AB i Åstorp, ca 120 anställda. Tillverkning och försäljning av 
konditorikakor. Specialbageri med specialitet: mazariner, muffins och mjuka ka-
kor, dammsugare samt andra konditoribitar. 
AB Gillebagaren i Åsljunga, etablerad 1967, ca 160 anställda. 
Délifrance AB, Helsingborg, Höganäs. 
Finax Bröd, Trelleborg ca 55 anställda (f.d. Ångbagarn som 1977-78 flyttade till 
nya lokaler vid Verkstadsgatan), Finax Bröd Höganäs,138. 
Frassetti Bakverk AB Arlöv familjeföretag med ca 20 anställda. Grundat 1967. 
Kakor och choklad, säljer till storhushåll och restaurang. 
Glimek i Glimåkra 60 anställda. 
Konsumbagaren Kristianstad ca 135 anställda f.d. Juvelbagaren. 
Kullens bageri Helsingborg 45 anställda. 
KåKå Helsingborg 50 anställda. 
Lockarps Bageri AB tillhör Pågen AB. 
Skogaholms bröd AB Lund ca 140 anställda.  
Södervidingebagaren Kävlinge 40 anställda. 
 
 
 
 

                                              
136 http://www.bageri.se/ 
137 Fuchs, Peter: Fakta om Bageriindustrin sid  8. 1989. 
138 Finax Bröd i Trelleborg (fd. Ångbagarn) säljer grovt bröd, glutenfritt bröd och skorpor över hela 
Sverige. Företaget omsätter drygt 80 mkr och har cirka 55 anställda. Skorporna tillverkas av det hel-
ägda bolaget Skorpmästaren i Karlskrona, ett skorpbageri som också exporterar skorpor till bland 
annat Norge och Frankrike. I Sverige distribueras bröd och skorpor till dagligvaruhandeln genom 
brödsäljbolaget Allbröd. Finax Bröd säljer också djupfrysta produkter till storkök via storköksgrossis-
ter som Menyföretagen och Servera. http://www.finax.se/ 
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Övrigt: 
Avhängiga av bageriindustrin är även distributörer och återförsäljare av utrust-
ning. Tillverkning av bageri- och materialhanteringsutrustningar. Elinstallationer 
och industriautomation, rostfri tillverkning, stålkonstruktioner, byggnadssmide.  
 
Kunskapsläget 
Dokumentation av ett mindre, hantverksmässigt bageri i Åhus har genomförts av 
Regionmuseet Kristianstad men vi saknar dokumentation av bagerier i större ska-
la. Bebyggelsen är inte inventerad utan endast berörd i kommunala inventeringar. 
Länsvis sammanställning och analys saknas. Örnsköldsviks muse-
um/Kulturfabriken/Helena Andersson genomförde 2001 en mindre dokumenta-
tion av Gene Bageri Hägges specialbageri AB.  
 
Förslag till åtgärder  
Genomför dokumentation av större industriell verksamhet. Bebyggelsen är inte 
särpräglad för branschen men innehåller maskineri som är det. De nyare bageri-
erna är åtminstone från utsidan liknande andra större industrier och särskiljer sig 
kanske mest genom de dofter av nybakt bröd som stiger från dem. Dokumenta-
tionen bör inriktas på bageriet som arbetsmiljö. Ett mindre bageri i en äldre 
byggnad är det centralt liggande Franckes i Trelleborg.  
Prio 4 (se Bilaga 1 prioriteringsförslag). 
  
Källor 
Fuchs, Peter: Fakta om Bageriindustrin  
NE Spåre, Carl-Gustaf. Jörnmark, Jan 
Nilmander, Urban. I: SDS 2001-07-31 
Trelleborg 1977 Beskrivning av Hälsingborg med omnejd. 1936.  
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Bryggeriindustrin 
 
Sammanfattning  
Bryggerierna utvecklades snabbt under 1800-talets slut till en industriell tillverk-
ning med stor grad mekanisering. Bryggerierna kunde även dra fördel av veten-
skapernas utveckling, bl.a. för jästframställning och förädling av maltkorn. Mind-
re bryggerier fanns fortfarande i de flesta mindre orter under 1950-talet. Efter-
krigstiden innebar stordrift och koncentration inom bryggeriindustrin. I Skåne 
finns, förutom Ramlösas stora produktionsanläggning, endast några mindre 
bryggerier i drift. Det nuvarande skicket på den stora mängd av äldre bryggeribe-
byggelsen som funnits i länet är okänt eftersom vi endast har tillgång till föråldrat 
material. 
 
Bakgrund 
Bryggeriindustrin omfattar tillverkning av öl, mineralvatten och läskedrycker139. 
Betydelsen i länet är idag inte stor och endast 5,6 % av antalet sysselsatta inom 
branschen finns i Skåne.  Bryggerierna utvecklades från en hantverksmässig till-
verkning till en mer industriell under 1800-talets slut. Under 1830-talet etablera-
des industriell öltillverkning i Tyskland och i Sverige utvecklades bryggeriindu-
strin av Fredrik Rosenqvist af  Åkershult, som 1843 fick tillstånd att driva ”Tyska 
Bryggeriet” i Stockholm. Några år senare, när hantverkets monopol avskaffades 
och näringsfrihet infördes, ökade antalet svenska bryggerier snabbt och var som 
störst åren före första världskriget. Bryggerierna kunde dra fördel av vetenska-
pernas utveckling, bl.a. för jästframställning och förädling av maltkorn. 1922 be-
skrivs bryggerierna bygga mycket av sin tillverkning på ett kornslag som förädlats 
i Svalöv till sorter som kallades ”hannchen”, ”princess” och ”gullkorn”. Vidare 
beskrivs att det i Sverige produceras ett för bryggeriändamål användbart korn i 
Skåne samt på Gotland och Öland och att dessa helt fyller de svenska bryggerier-
nas behov.140 Tack vare ångtekniken kunde moment som hissar och krossar un-
derlättas. Man experimenterade tidigt med mekanisering av mältningen genom att 
använda roterande trumlor och mekaniska vändapparater141. Senare kom allt fler 
moment att mekaniseras så som sköljning, etikettering och korkning. En stor för-
ändring var när möjligheter att framställa kyla på konstgjord väg utvecklades un-
der 1900-talets början.  

Kunskap och maskiner hämtades företrädesvis från Tyskland. Många bryg-
gerier kallade sig för ”Bäjerskt bryggeri” efter Bayern där underjäst öl utveckla-
des. 1903 belades maltdryckstillverkningen med skatt men svagdricka undantogs. 
Vid tiden efter 1900 startades en rationalisering och koncentration vilket ledde till 
en minskning i antalet bryggerier som fortgått under hela 1900-talet. I början av 
1990-talet hade antalet minskat till drygt 20 bryggerier. I dag finns ett 50-tal före-

                                              
139 SNI 15940, 15960, 15970, 15980. 
140 Nordisk familjebok 1922 http://runeberg.org 
141 Sommarin, Emil (red) sid 76. 
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tag som tillverkar drycker i Sverige eftersom intresset för lokala mindre bryggeri-
er under senare år återigen ökat.  

1854 grundades Dybecks bryggeri som det första på landsbygden liggande 
ölbryggeriet. Det upphörde 1901 efter en brand.142 Humle odlades på många håll 
för husbehov men i nordöstra Skåne har humle odlats i större skala. I Skåne 
fanns vid 1879/80 många mindre bryggare som bedrev verksamhet i hantverks-
mässig form. Men det fanns också några större bryggerier, många hade ett ur-
sprung i städernas äldre hantverksmässiga bryggerier.143 Redan 1867 startade ett 
bryggeri i aktiebolagsform, Malmö Bryggeri-Aktiebolag. Efter det etablerades 
Åby-Klippans Ångbryggeri-Aktiebolag 1877, Mattssonska Bryggeri-Aktiebolaget 
i Malmö 1879 och Helsingborgs Bryggeri-Aktiebolag 1881. Runt 1880 fanns flest 
bryggerier i Malmö144 där det fanns 12 stycken. Det största var Malmö Bryggeri-
aktiebolag. 15 år senare, 1905, fanns i Skåne ca 35 bryggerier och ca 75 mälterier, 
mineralvattenfabriker och svagdrickafabriker. 1918 bildade bryggerierna i Ängel-
holm,  Hälsingborg, Landskrona, Eslöv, Klippan, Kristianstad och Karpalund AB 
Skånebryggerier. 1959 köptes Skånebryggerier av Malmös förenade bryggerier 
och flera av de gamla bryggerierna lades ner.  

En del kvarnar hade mälteri som kompletterande verksamhet liksom en del 
apotek tillverkade mineralvatten. Under rubriken ”fabrikanter och handtverkare” 
finns även bryggare nämnda men de drev troligen mindre verksamheter. Till-
verkningen var koncentrerad till städerna där befolkningen inte var självhushål-
lande i lika hög grad som på landet. Bryggerier i andelsform verkar inte ha varit 
vanliga, men ett undantag är andelsbryggeriet i Djurslövs stationssamhälle (Staf-
fanstorps kn). 1904 uppfördes där en röd tegelbyggnad i två våningar plus vind. 
Verksamheten lades ned på 1940-talet och användes senare till korkfabrik.    

Till bryggeriindustrin räknas även läsk och mineralvattentillverkning. Till-
verkning av läskedrycker sker ofta i ölbryggerier. Råvaror är vatten, kolsyra, sock-
er, citronsyra samt smakämnen i form av både fruktjuicer och tillverkade aromer. 

                                              
142 Sommarin, Emil (red) sid 71. 
143 Sommarin Emil (red) sid 67f Mattsonska i Malmö 1846, Malmö bryggeriAb från 1830-talets svag-
dricksbryggeri vid Stortorge. Richters bryggeri 1858, Finlands bryggeri i Kristianstad som 1850-talets 
bryggeri som leddes av en A. Seitz från Baden, Hälsingborgs bryggeri från 1850 av SH Hafström,     
144 1879/80: Engelholms brygg.-akt.bol.: förest.: Aug Brun., Hörby? Brygg.; lag.af Malmö-öl.  
Bryggeri, eg. Åby-Klippans ångbr.-aktb.; vd R. R. Kihlström, Kristianstad: Bryggerier: Bäjerska 
brygg., 18000 eg E Wendel; Finlands bryggeribolag; vd AG Rühs; eg ett bolag 14000. 
Landskrona: Mineralvattenfabrik; G.E Bergh, P. Gustafsson o. A. Möller, 1000:- tillv soda- o mine-
ralvatten. Bryggare. A. Lindh bäjerskt bryggeri 14000:-, A.F: Tulldahl, bäjerskt bryggeri 15000:- 
Lund: Bryggare: Lunds bryggeribolag (eg J.M. Ekström) 18000:-, A. L. Andersson; Olshögs bryggeri 
(Joh. Jönsson); C.F. Åkermark.  
Malmö: Bryggerier: 12 st mellan 1000-17000:-, varav Malmö brygg.akt.-bol. 17´ Chr. Mattsson (en-
kefru A.S. Mattsson) Mineralvattenfabriker: Algot Björkbom 11000:-, samt 3 st egennamn. Osby: 
Teknisk fabrik; eg. Jöns Persson ol F. F Rosenblad, tillv. artific. mineralvatten. Trelleborg: Vattenfa-
brik eg. And. Andersson, tillv. soda o. seletersvatten; Knut Haeger, tillv. soda-, selters- o. bilinervat-
ten, Tre bryggare varav en 1,200 Dybeck med ölbryggeri o. ångbränneri m.m. eg. A. B. Wallis 
Vollsjö: Div hantverkare och handlande: en mjölh. samt bryggeri, två bageri/bagare samt en garfvare 
Ystad: Vattenfabrik, för tillverkning av kolsyrade vatten; eg. Carl Pettersson, Bryggare: Bierbryggeri-
et, eg. Af C. H. Sörensen o. Hartman Schütte 5,000, P. Olssons  1,800 
Örtofta: Ölbryggeri: Vadmöllan, ölbryggeri, eg. C. J. Christensson (egendom) 
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Först blandas smakråvaror, socker och citronsyra till en koncentrerad s.k. syrup, 
som sedan blandas med kolsyrat vatten. Därefter tappas läskedrycken på flaska 
eller burk med hjälp av samma utrustning som används för öl. Alternativt sker 
blandningsproceduren först på restaurang, varvid läskedrycken serveras direkt ur 
tappkran.145 Det finns flera mindre musterier i Skåne exempelvis Kiviks musteri 
AB (75 anställda), Sövde musteri, och Kullabygdens musteri i Mjöhult. Inget av 
de tre nämns i 1955-års kalender men där nämns istället 8 andra musterier varav 6 
var andelsföreningar att döma av namnen.146  

På 1950-talet fanns ett drygt 40-tal tillverkare av mineralvatten, läskedryck 
och svagdricka men dessa produkter tillverkades även vid ett stort antal bryggeri-
er. Bryggerier fanns fortfarande i de flesta mindre orter under 1950-talet. Storle-
ken varierande från de större företagen till de små med enstaka anställda. Antalet 
verksamheter var drygt 80 stycken.  

Störst och äldst bland mineralvattentillverkarna i landet och länet är Ramlösa 
AB. Redan den 17 juni 1707 invigdes Ramlösa Hälsobrunn officiellt men då hade 
källan under lång tid sagts ha undergörande verkan. Mannen bakom öppnandet 
av hälsobrunnen var provinsialläkare Johan Jacob Döbelius. Under sina besök i 
trakten hade han fått höra att vattnet som rann ur sandstensklippan i Ramlösada-
len gjorde människor friskare. Det berättades att Karl XI:s soldater på 1600-talet 
varit förlagda här och kurerats från ”fältsjukan” skörbjugg – en vanlig åkomma på 
grund av brist på grönsaker och därmed C-vitamin. Det var därför Döbelius ut-
verkade tillstånd att driva hälsobrunn. Döbelius gjorde reklam och hävdade att 
vattnet kunde användas för att bota såväl skörbjugg och svindel som gikt och 
darrande leder. Han ansåg att vattnet utgjorde en förstklassig kur mot ”hård och 
bortskämd mage” samt ”kort och elak anda”. Också brunnsparken beskrevs i all 
sin förträfflighet, inklusive den vackra naturen. Att kolsyra vattnet var från början 
en åtgärd för att skapa hållbarhet och skydd mot främmande ämnen och en för-
utsättning för att kunna sälja Ramlösa på fler platser i landet. Den första vatten-
fabriken från 1912 var en mycket liten anläggning som inrymdes i ett hörn av ”2:a 
Klass Badanstalt”. Maskiner och apparater för buteljering och kolsyresättning 
kostade 6000 kronor och levererades från H.J. Ohlssons Söner i Malmö. Starten 
var lyckosam och omsättningen ökade. Sammanlagt producerade man 1215000 
flaskor första året. Tidningarna uppmärksammade det nya hälsosamma ”bords-
vattnet”. Hösten 1913 skrev Svenska Dagbladet att Ramlösavattnet vunnit alltmer 
uppskattning och att förbrukningen fördubblats på ett år. Ett nytt ”varumärke” i 
ordets moderna mening hade uppstått. Man beslöt att inregistrera etiketten i 
Norden och flera europeiska länder och satsa på export. Särskilt försäljningen i 
Danmark visade goda siffror. Sedan Ramlösa Hälsobrunn blev aktiebolag har 
företagets ägarbild ändrats flera gånger. I dag ingår Ramlösa i Carlsberg Sverige 

                                              
145 NE Hans Nordlöv. 
146 1955: Andelsfören Åstorpsmust., Smedstorps musteri, Musteri Arkelstorps musteri, Båstadmust 
andelsför., Andelsfören Hästveda fruktförädling f t av A. Appeltofft o CG Persson. Musteri., Andels-
fören Klippanmust. Fruktmusteri., Kristianstads musteri, fören. 1948., Munka-Lj: Andelsfören M-Lj 
must. 
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som i sin tur är en del av koncernen Carlsberg Breweries med verksamhet i över 
40 länder.  

Flera andra vattenfabriker startades i Helsingborgstrakten under 1900-talets 
början, det var RALVA AB Alkaliskt vatten i Ramlösa (1933), Vattenfabriken 
Stjärnan (1936 men egentligen en avknoppning av E. Perssons bryggeri Eftr.), 
AB Vattenindustri (1932), Vattenfabriken AB Rådalen (1929). På några mindre 
orter märks att flera vattenfabriker varit verksamma, i Svedala fanns exempelvis 
fyra stycken 1955.147       
 
Bebyggelsen 
I många fall uppfördes bryggerier som påkostade byggnader med omsorgsfull 
utformning. Bebyggelsen var i äldre tid en del av marknadsföringen och användes 
ofta som motiv på etiketter. Ett karaktäristiskt inslag i äldre bryggeribebyggelse är 
kölnan. Kölnan är en hög byggnad som kröns av en skorstensliknande huv. I köl-
nan torkades malten genom uppvärmning i källaren. I Staffan Nilssons bok Bryg-
gerier i Sverige beskrivs nio bryggerier i Skåne. Av dessa finns möjligen sju delvis 
bevarade idag men samtliga är ombyggda till annan verksamhet. Vid inget av 
bryggerierna bedrivs bryggeriverksamhet och endast ett av dessa, Pripps i Malmö, 
är nedlagt under den senaste 10-årsperioden. Sammantaget ger detta små chanser 
till att kunna bevara eller dokumentera en välbevarad miljö. Stora delar av bebyg-
gelsen i Ramlösa park skyddas som byggnadsminnen, exempelvis brunnshotellet, 
badhus och ett tiotal villor. Ramlösas nuvarande anläggning ligger inte i Ramlösa 
utan längre inåt Helsingborg. Vattnet skickas med pipe-line från källan till pro-
duktionen. 
 
Äldre bryggerier i länet (mer omfattande lista se bilaga 9): 
Karpalunds bryggeri (Kristianstads kn kraftigt ombyggt) 1884-1942 
Bjersjö bryggeri (Simrishamns kn) troligen rivet. 1867-1920 
Helsingborgs bryggeri största delen riven 1880-tal- nedlagt 1975 resterande delar rivna 2004 
Klippans bryggeri 1877-1962 rivet 1976.  
Lunds bryggeri stora delar rivna, delar av fasaderna bevarade 1870-1967 
Malmquists bryggeri (Pripps Malmö sedan 1961) delvis bevarad exteriör byggd 
1898, 1950/60/70-tal. 
Richters bryggeri (Malmö) sedermera övertaget och ombyggt av Mazettis cho-
kladfabrik (kontor och mälteri bevarat). 1889-1945. 
Malmö bryggeri AB 1839-1918 rivet 1960-tal 
Trelleborgs bryggeri (invid Trelleborgs gummifabrik) byggt 1893 nedlagt 1962, de 
flesta delarna rivna. Trelleborgs gummifabrik övertog tomten. 
Ängelholms bryggeri nedlagt 1870-1959/60 rivet 1964 
 
 

                                              
147 1955: Svedala: Nya bryggeriet, Svedala: Bryggeri Alf. Rasmusson, Svedala: Helgessons läske-
drycksbryggeri, Svedala nya läskedrycksbryggeri 
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Nuläge och omvärldsanalys 
Efterkrigstiden innebar stordrift och koncentration inom bryggeriindustrin. Av-
görande i denna process var 1955-års kartellförbud som upphävde den mark-
nadsuppdelning som rått sedan mellankrigstiden. Mängder av lokala bryggerier 
och mälterier slogs ut. Öltillverkningen fortsatte att öka, 1970 var produktionen 
400 miljoner liter, liksom produktiviteten; produktionen per arbetsställe ökade 
från 600 liter till 24 000 liter mellan 1950 och 1985. På 1990-talet kom stora för-
ändringar. Det 1975 förstatligade Pripps hade, tillsammans med Falcon, hamnat i 
Procordia. Procordia såldes till norska Orkla AS som i samarbete med det finska 
Oy Hartwall investerat i dotterbolag i Estland, Lettland och Litauen samt i Ryska 
federationen (Sankt Petersburg). Falcon såldes samtidigt och huvudägare är sedan 
1997 danska Carlsberg (ägarandel 60 %). Spendrups, som 1989 förvärvat tidigare 
KF-ägda Wårby, är den största helt svenskägda aktören på marknaden. Parallellt 
med denna fusioneringsprocess har ett stort antal nya småbryggerier uppträtt på 
marknaden, bl.a. med hjälp av inköp av begagnad bryggeriutrustning från Tysk-
land och ny teknik som minskat skalfördelarna i branschen. År 1999 var de ca 30 
till antalet med en marknadsandel på ca 2 % (1998). Ett exempel är f.d. Bancos 
”Näsuma-öl” som kryddas med svenskodlad humle från Näsum.148 Idag finns ett 
mindre bryggeri i drift i Skåne. Det är Två Bryggare/Österlenbryggarna AB, som 
startades 2002 av Färskölsbryggeriet i Ystad och Bryggeriet i Tomelilla. Tomelilla 
startades 1953 av svagdricksbryggare Nils Persson och drivs nu av dennes släk-
tingar. Företaget inriktar sig på den lokala marknaden. Produktionen sker på 
bryggeriet i Ystad. Det är ett litet familjeföretag med ett sortiment som innehåller 
bl.a. Ysta Färsköl, Skånsk Klassiker, Di Blåes öl och Tomelilla svagdricka. I sam-
arbete med Bioteknikcentrum149 har man tagit fram en produkt kallad ”Kent”. 
Det är ett öl som innehåller genetiskt modifierad majs. En krögarförening i 
Malmö har bestämt sig för att bojkotta ölet vilket visar hur kontroversiell förete-
elsen är. 

Idag finns flera företag som framställer mineralvatten, förutom det välkända 
Ramlösa, finns även Aqua Terrena International AB, som i Mörarp har bedrivit 
verksamhet sen 1997. I Åhus finns det lilla företaget Malmberg Original Water 
AB som pumpat upp naturligt mineralvatten i Yngsjö sen 1976. 
 
Kunskapsläget 
Staffan Nilssons bok Bryggerier i Sverige är utmärkt men det är nu nästan 30 år se-
dan (1976) som fältarbetet gjordes. Bebyggelsens skick är därför okänt och vi har 
endast tillgång till föråldrat material. Hur mycket av de miljöer som redovisas i 
boken som finns kvar är inte klarlagt i denna studie men några miljöer revs redan 
under undersökningen på 1970-talet, exempel Klippans bryggeri. Idag finns ett 
                                              
148 http://www.bancobryggeri.se/ 
149 Bioteknikcentrum är ett informationskontor som skapats för att öka kunskapen om genteknik och 
GMO. Initiativtagare och finansiärer är bioteknikföretagen Bayer CropScience, DuPont, Monsanto, 
Plant Science Sweden, Svalöf Weibull samt Syngenta. Finansiellt stöd har även erhållits från Bayer 
och Dow Agroscience. http://www.bioteknikcentrum.com 
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stort intresse för bryggerier och ölkultur i Sverige. Ölprovning dyker upp som ett 
alternativ till vinprovning och restauranger och pubar tävlar om flest och mest 
exotiska ölsorter. Det finns till följd av det stora intresset mycket information på 
Internet om bryggerier och tillverkning. 

Länsmuseet i Kristianstad genomförde en dokumentation av Kiviks musteri 
1993–1994. 
 
Förslag till åtgärder  
Eftersom bebyggelsen är karaktäristisk för branschen är det intressant att uppda-
tera det befintliga inventeringsmaterialet och skydda den mest intressanta bebyg-
gelsen i kommunal plan. Genomför uppföljning av dokumentationen av Kiviks 
musteri från 1994. 
Prio 5 (se Bilaga 1 prioriteringsförslag). 
 
Källor 
Industri- och handelskalendern 1879/80, 1905, 1955  
Svenska bryggareföreningen: http://www.sverigesbryggerier.se/ 
Nilsson, Staffan: Bryggerier i Sverige: en kulturhistorisk inventering. Stockholm: Riksan-
tikvarieämbetet, 1983. Efter en riksomfattande inventering 1976-83. 
Nationalencyklopedien 
Åberg, Alf: Ramlösa: en hälsobrunns historia under 250 år utg. av AB Ramlösa hälso-
brunn 
Hemsida: http://w1.431.telia.com/~u43113716/bryggeri.html 
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Fiskindustrin  

Sammanfattning 
I Sverige har större delen av fiskkonservindustrin alltid varit koncentrerad till Bo-
huslän. Fiskeindustrin genomgick under 1960-talet en snabb teknisk utveckling, 
där filémaskiner ersatt mänsklig arbetskraft.150 Fiskberedningsindustrier har fun-
nits i Malmö, Helsingborg, Lomma, Trelleborg151 och Simrishamn. Ett aktivt fö-
retag är Skillinge Fisk Impex fabrik och rökeri i Simrishamn. Bebyggelsen är inte 
karaktäristisk för branschen. Mindre företag finns längs hela kusten i firmor som 
inriktar sig på rökeri och direktförsäljning till konsumenter. 
 
Bakgrund 
Fiskindustrin innefattar beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskpro-
dukter.152 6 % av sysselsättningen finns i Skåne. Sedan förhistorisk tid har fyra 
sätt att konservera fisk använts: infrysning, torkning, saltning och rökning. Under 
1800-talet utvecklades en femte metod: genom upphettning steriliserades produk-
ten och inneslöts i lufttäta kärl. Inga konserveringsmedel tillsätts denna s.k. hel-
konserv, som har lång hållbarhetstid under normala temperaturförhållanden. 
Makrill, tonfisk, sardiner, fiskbullar, blåmusslor och räkor produceras ofta som 
helkonserv. En sjätte metod är halvkonservering, som innebär att varan (mest sill) 
läggs i en lag av socker, salt, kryddor och konserveringsmedel. Hållbarhetstiden 
blir då kortare; vanliga produkter är ansjovis, matjessill, saltströmming, sur-
strömming, kaviar och olika oljeinläggningar. I Sverige har större delen av fisk-
konservindustrin alltid varit koncentrerad till Bohuslän. Fiskeindustrin genomgick 
under 1960-talet en snabb teknisk utveckling, där filémaskiner ersatt mänsklig 
arbetskraft.153 Fiskerinäringen har sin tyngdpunkt i Göteborg och Bohus län men 
följs av Skåne och Blekinge.  

De större städerna hade under 1800-talet byggt ut sina hamnar men under 
1800-talets slut och det tidiga 1900-talet stödde staten även utbyggnad av de 
mindre hamnarna. Sillfisket som har en lång tradition i Öresund och södra Öster-
sjön gav stora inkomster. Flera fiskelägen växte till riktiga samhällen så som Råå 
(100 fiskebåtar 1905), Lomma, Limhamn och Skillinge. Fiskberedningsindustrier 
har funnits i Malmö, Helsingborg, Lomma, Trelleborg154 och Simrishamn. 1955 
nämns fiskrökerier och salterier.155 Många av verksamheterna fungerade som 
                                              
150 Arne Gabrielsson NE 
151 Trelleborgsfisk startad 1947 
152 SNI 15200 
153 Arne Gabrielsson NE 
154 Trelleborgsfisk startad 1947 
155 1955: Ameln, AB Bröderne (Isthlm) avd kontor. Salt sill, torrfisk, kabeljo, fisk o köttkonserver i 
parti., Englunds laxrökeri Sven. AB 1937, 10000:-, Jönsson fiskexp, AB Oscar. 1927 5000:-, Gunder-
sen, ingolf E mineraloljor, salt sill o fisk 1902., Nilsson, fiskexport, Kjell., Malmö fiskcentral AB 
1936. 200000:-, Laxkompaniet (SI Svensson) lax i parti rökeri, Landsbygd och övriga städer: Baske-
mölla: Fiskrökeri., Fiskkorvfabriken (Sven Englund) 1942., Simrishamn: J. Lundquist salteri o rökeri., 
Simrishamn: HV Nilssons eftertr fisk i parti, salteri o rökeri, Simrishamn: Skånska ostkustens fiskför-
ädlings AB 1943. 90000:- 
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grossister och försäljningscentraler. Felix anlade 1956 en fiskfabrik i Simrishamn 
för djupfrysning av fisk.156 Konservindustrin i länet fick aldrig en sådan omfatt-
ning som den i Bohuslän.  

I inlandet fanns på några platser fiskodling. På gården Gustavsborg drev 
Wilhelm Wendt karpodling med ca 30,000 kg i årlig produktion. Wendt är känd 
för att han startade Skånska ättiksfabriken. Kvar på Gustafsborgs mark finns ett 
omfattande system av dammar som fortfarande används av Perstorps AB som 
färskvattenreservoar. Även vid Södervärn, strax utanför dåvarande Malmö, fanns 
enligt 1905-års kalender en ”Industriel anläggning: Skånska laxrökeriaktiebola-
get.” bildat 1902 och med ett kapital på 5,000 å 100 kr. I Tyringe fanns vid samma 
tid Tyringe damm med karpodling. En något udda verksamhet var den som be-
drevs av ”Transportaktiebolaget för lefvande fisk” som bildades 1890 med ett 
aktiekapital på 80000:- för att bedriva handel med levande fisk, köpa in, tillverka 
och sälja apparater för transport av levande fisk. Företaget hade sitt säte på går-
den Thuresnäs i Billeberga socken.   
 
Bebyggelsen 
Bebyggelsen ligger oftast i närheten av hamnar men viktigt är tillgång till lagerlo-
kaler, kylrum och rökerier. Bebyggelsen är inte karaktäristisk för branschen. Flera 
företag är placerade i vanliga industriområden i städernas utkant exempelvis Fosie 
industriområde i Malmö. Flest antal verksamheter i Skåne verkar ligga i Simris-
hamn och Helsingborg även om exempelvis Findus i Bjuv är stora på fiskbered-
ning. Mindre företag finns längs hela kusten i firmor som inriktar sig på rökeri 
och direktförsäljning till konsumenter. 
  
Nuläge och omvärldsanalys  
Nya förpackningstekniker och förändrade konsumtionsvanor kommer att kunna 
påverka industrin. Atmospack kallas en ny förpackningsteknik för färsk fisk. Ge-
nom att vakuumförpacka den beredda färska fisken med en tillsats av koldioxid 
och kväve, skapas en produkt som bibehåller fisken. Atmospackade produkter 
behöver inte djupfrysas, utan förvaras kallt mellan 2 - 4 graders temperatur.  Un-
der de senaste åren har problemen med överfiskning blivit allt tydligare och det 
kommer troligen att påverka många av företagen.157 Fiskestopp har genomförts 
eller diskuterats för torsk och ål. Även andra miljöeffekter har blivit tydliga och 
gravida varnas för att äta östersjöfisk pga. miljögifterna. 

Exempel på större fiskföretag är Skillinge Fisk Impex fabrik och rökeri i 
Simrishamn med ca 25 anställda och Helsingborgsfirman Björk & Magnusson. B 
& M är grossister i fisk och skaldjur. Företaget har varit i samma familjs ägo ända 
sedan starten 1878. Vid starten hade företaget verksamhet i Karlskrona, Råå och 
                                              
156 Arvastson, Johannesson, Sallius: Fälad blev stad s 100. 
157 Bengtssons fisk/Henning W Nilsson Eftr AB Simrishamn 18 anställda, Nordhav i Lomma AB 23 
anställda, Sejrbo & Son AB Klippan, Simrishamns Fryshus AB, Sundfisk, Scandinavian Silver EEL, 
Hörviks Rökeri AB, FDC Fisk och Delikatess AB  Malmö, Prosellco Import AB Sjöbo, Östersjölax 
AB Höör, Sven Truedsson AB Malmö, Findus Sverige AB Bjuv, PC Losse kompagni Simrishamn, 
Sweryb Seafood AB Helsingborg. 
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Helsingborg. 2003/2004 var omsättningen ca 50 miljoner kronor och antalet an-
ställda 13 personer.158   
 
Kunskapsläget 
Bebyggelsen knuten till fiskindustrin är inte inventerad. Branschen är dokumente-
rad i andra län såsom Bohuslän. I länet finns flera intressenter knutna till Nätver-
ket för det marina kulturarvet. Flera museer har omfattande samlingar och kun-
skaper om fiske och sjöfart men den materiella kulturen på land med anknytning 
till fiskhantering är mindre väl bearbetad.  
 
Förslag till åtgärder  
Det är mindre angeläget att genomföra åtgärder i Skåne eftersom verksamheterna 
historiskt och nutida sett har haft mindre betydelse och att bebyggelsen inte har 
karaktäristiska drag. Insatser riktade mot kustnära verksamheter kan göras med 
andra utgångspunkter än fiskberedningsindustrin, exempelvis fisket eller varvs-
näringen. Fisket står inför det stora hotet om utfiskning men har även problem 
med miljöproblem orsakade av andra näringar.   
Prio 5 (se Bilaga 1 prioriteringsförslag). 
 
Källor 
Hansson, P & Sturesson, A: Husen vid havet, Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne 2002:8 
Nilsson, Sven-Wilhelm:  A-B Ålexporten Åhus I: S:ta Annas gille 1996. 
http://www.fiskbranschen.se/ 
http://www.bjork-magnusson.se 

                                              
158 www.bjork-magnusson.se 
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Frukt-, grönt- och potatisindustrin, konserv-, senap- ketchup- och annan 
livsmedelsindustri159  

 

Sammanfattning  
Att Skåne är ett centrum för odling av frukt-, grönt- och potatis har skapat förut-
sättningar för framväxten av denna industribransch. Efterfrågan på förädlade 
livsmedel hänger samman med ökad levnadsstandard och ökad frekvens av för-
värvsarbete. Kontraktsodling är utbrett som ett sätt att garantera råvarornas kvali-
tet. Branschen har en mycket stor betydelse i ett nationellt och regionalt perspek-
tiv med en majoritet av landets tillverkning förlagd till Skåne där flera av de stora 
företagen finns. Till de större företagen har omfattande bebyggelse växt upp och i 
exemplet Findus har företaget även byggt bostäder till de anställda. Konservtek-
niken och kyltekniken har påverkat marknadens efterfråga på produkterna.  
 
Bakgrund 
Branschen utgörs av beredning och hållbarhetsbehandling av potatis, juice och 
safttillverkning samt annan hållbarhetsbehandling av frukt bär och grönsaker.160 
47 % av sysselsättningen inom branschen finns i Skåne. I detta avsnitt behandlas 
även konservering-, pasta-, senap-, ketchup- och annan livsmedelsindustri. I dessa 
senare branscher finns sammantaget 54 % av antalet sysselsatta inom branschen i 
Skåne.  

De företag som bedriver tillverkning av färdigrätter och halvfabrikat bedri-
ver verksamhet i flera näringsgrenar. En del företag fungerar som underleveran-
törer och har specialiserat sig på essenser och liknande. Det har förekommit 
länge, ett exempel är AB Hugoson & Roberts Hälsingborg som grundades 1930 
för att tillverka essenser, extrakter spec för läskedrycksfabrikerna, karamell- och 
chokladfabriker, bagerierna.161 Men ett större företag i branschen är Culinar som 
                                              
159 SNI 15850 (pasta), 15870 Industri för senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel. 
15880 industri för homogeniserade livsmedelspreparat inkl dietmat. 15890 annan livsmedelsindustri 
160 SNI 15:3 
161 Hälsingborg med omnejd 1936 sid 105 
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etablerade sig i ett nedlagt bränneri i Fjälkinge 1952. Företaget startades 1944 i 
Stockholm. Det var bland annat de rådande ransoneringarna under kriget som 
stimulerade tillverkning av s k emulsionskryddor baserade på kryddextrakt. In-
riktningen var främst livsmedelsindustrin och storkök. Som en avknoppning bil-
dades 1965 företaget Foodco i Kristianstad. Det utvecklar högteknologiska sy-
stem för rökta, kokta värmebehandlade och kylda produkter och är en av värl-
dens största tillverkare av utrustning för fabriker som tillverkar rökt mat162.    

Södra Sverige utgör centrum för odling i växthus och mer än 50 % av växt-
husarealen finns i Skåne. Av det finns en stor andel i slättbygden och mindre del i 
skogs- och mellanbygd. En stor del av landets inhemska tomat (60 %) och gurk-
odling (80 %) bedrivs i Skåne. En stor del av landets odling av bär finns i Skåne 
exempelvis 23 % jordgubbsodlingen. ca 90 % av den yrkesmässiga fruktodlingen 
sker i Skåne. Odling av kryddväxter har expanderat kraftigt och väntas expandera 
ytterligare. Kontraktsodling är en viktig förutsättning för jämn kvalitet. 

I Skåne gav fruktodlingar i trakten av Vånga, Kivik och på Bjärehalvön 
upphov till lokala musterier, saft och syltfabriker. Under efterkrigstiden har en 
långtgående förädlingsindustri och en storskalig förpackningsindustri växt fram. 
Framställning sker av halv- och helfabrikat med förpackningar i långa banor som 
skall möta mängder av olika behov och krav. Djupfrysta livsmedel och färdiglaga-
de rätter blir allt vanligare i butikerna. Djupfrysningstekniken som utvecklades i 
USA introducerades i Sverige av Findus i Bjuv efter andra världskriget.   

Eftersom odling i stor utsträckning administrerats under jordbruksstatistik, 
hittar vi få uppgifter om industriella verksamheter i kalendrarna från 1879/80 och 
1905. Vi ser också att en del företag bedriver flera olika tillverkningar och därför 
kan nämnas under flera branscher.  

 
Konserver 
En viktig beståndsdel vid konserveringar är ätticka. Det förekommer två sorters 
ättika, nämligen spritättika, som framställs av alkohol och träättika, som framställs 
genom torrdestillation av trä, företrädesvis lövträ. Det fanns på slutet av 1800-
talet 14 fabriker i Sverige som tillverkade ättika. Den största spritättiksfabriken 
var Winborg & C:o i Stockholm, den största träättiksfabriken var Wendts i Pers-
torp, Perstorps AB. Tillsammans tillverkade de mer än 60 % av all ätticka. Ät-
tickstillverkningen i Eslöv vid Per Håkanssons fabrik, som i dag heter Dr Pers 
food, bygger på spritätticka. I Helsingborg nämns ett ”ätticksbryggeri” från 
1879163. Flera fabriker kallar sig under början av 1900-talet för konservfabriker.164  

                                              
162 Johnsson, A: Företagsamma Skåne sid 17 
163 1879: Helsingborg: Ätticksbryggeri: Ätticksfabr.-bol.; eg H.P. Andersen o. J. C. Lundsgaard, 
4000:- 
164 1905 Kstad: Konservfabrik: Aktb. Skånska konservfabriken 1887; aktk. 49,200 à 100 kr. 2.724 
tillverkar konserverer i sparris, champinjoner o. grönsaker, special.: ärter. 
1905: Helsingborg Konservfabrik: Aktb. A. Formann & k:i,1905, aktk. 8,000 å 100 kr. 
Konservfabrik: Svenska Buddiserings aktb., 1904, aktk. 700,000 kr.  
 



 

 69

Konservindustrin i Skåne har anor från sekelskiftet 1900, men under 1950- 
och 1960-talen växte den märkbart. Djupfrysningstekniken utvecklades under 
1800-talets slut i USA och 1930 kom de första konsumentförpackade djupfryst-
produkterna ut på den amerikanska marknaden. I Sverige hade kylanläggningar 
använts inom bryggeri-, slakteri- och mejerinäringarna men under efterkrigstiden 
utvecklades tekniken med djupfrysning. Det dröjde till 1945 innan djupfryst in-
troducerades i Sverige. Kyl- och frysanläggningar introducerades vid denna tid 
inom livsmedelshandeln och alla nybyggda bostäder utrustades i stort sett med 
kyl- och frysskåp.165 1964 infördes frysen som standard i nybyggda bostäder. Idag 
har nästan alla svenska hushåll frys.166 

 Konservindustrins utveckling skulle under efterkrigstiden domineras av 
Findus, Felix och KF. Findus byggdes snabbt ut till landet största konservindustri, 
med inriktning mot grönsaker och frukt. KF var en av de verkliga pionjärerna i 
Sverige när det gäller introduktionen av djupfrysningsteknik, 1944 gjordes försök 
med bär och spenat. Findus hade dock en större kapacitet under introduktions-
skedet och svarade för en stor del av det praktiska utvecklingsarbetet på detta 
område. Felix började satsa på djupfrysningstekniken 1956. Konkurrensförhål-
landena i slutet av 1960-talet ledde till att Findus och Felix koncentrerade sin till-
verkning på de ursprungliga huvudprodukterna. Felix ägnade sig åt potatis, gur-
kor och rödbetor medan Findus satsade på ärter, spenat och morötter. Detta led-
de till att Felix producerade och sålde potatisprodukter till Findus och att Findus i 
sin tur sålde ärter, morötter och spenat till Felix.167  

Av avgörande betydelse för Felix och andra konservföretag var att efterfrå-
gan på deras produkter växte på marknaden efter kriget. Kvinnornas roll i för-
värvslivet utanför hemmet fick stor betydelse för de ändrade kost- och levnads-
vanor.168 Ransoneringarna av livsmedel försvann inte förrän under 1950-talet. 
Under det årtiondet blev kylskåp, diskmaskin, elspis och TV vanliga i de svenska 
hemmen. Det påverkade även matvanorna och efterfrågan på hel- och halvfabri-
kat. Charterresorna gav människor nya intryck och erfarenheter av andra länders 
matlagning. Vid H55-utställningen introducerades hamburgaren i Sverige.169 

Ett kännetecken för konservindustrin är att det funnits många hantverksbe-
tonade arbetsmoment i produktionsprocessen. Detta beror till stor del på att 
konservindustrin har arbetat med många olika produkter och inte haft särskilt 
långa tillverkningsserier som tillåtit någon höggradig mekanisering.170 Konservin-
dustrin tillhör den konkurrensutsatta delen av livsmedelsindustrin och har varit 
den delbransch som haft den mest omfattande utrikeshandeln. Cirka en tredjedel 
av alla importerade industriframställda livsmedel har gällt produkter från kon-
servindustrin. Importen beror på av vissa varugrupper inte odlas och vidareför-
ädlas i Sverige. Exporten var mycket mera begränsad och utgjordes till stor del av 
                                              
165 Atlas över Skåne, 1999 
166 http://www.djupfrysningsbyran.se/:  
167 Kuuse, Jan: Felix. Sid 26, 58, 117, 151.  
168 Kuuse, Jan: Felix. Sid 9.  
169 Brantestam, C: En Culinarisk resa: historik, kryddor, matrecept, Fjälkinge, 2002.  
170 Kuuse, Jan: Felix. Sid 42.  
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djupfrysta grönsaker, främst ärter (Findus) samt tomatketchup och rödbetor (Fe-
lix) till länder i Syd- och Västeuropa. Konservindustrin var under 1960-talet en av 
livsmedelsindustrins mest expansiva branscher. Efterfrågan på konservprodukter 
steg snabbare än övriga livsmedel. De verkligt stora industrierna förädlade frukt- 
och grönsaker. Där svarade Findus och Felix för drygt hälften av omsättning och 
sysselsättning i hela konservbranschen. Tillverkningen inom den i huvudsak små-
företagsbetonade fiskkonservindustrin var främst lokaliserad till Bohuslän, medan 
övrig konservindustri hade sin tyngdpunkt i Skåne.171 

I Sveriges handelskalender från 1905 hittar vi under Kristianstad ”Konserv-
fabrik: Aktb. Skånska konservfabriken 1887; aktk. 49,200 à 100 kr. 2.724 tillverkar 
konserver i sparris, champinjoner o. grönsaker, special.: ärter.” Samma år hittar vi 
i Helsingborg konservfabriken AB. A. Formann & k:i, 1905, med ett blygsamt 
aktiekapital. En större konservfabrik var Svenska Buddiserings AB, 1904, (aktie-
kapital. 700000 kr.) Flera andra företag borde ha funnits med i 1905-års kalender, 
te.x. Önos och Findus, men dessa återfinns först i 1955-års kalender. Från 1936 
finns en uppgift om ett Helsingborgsföretag som hette Sydsvenska frukt AB ett 
dotterbolag till Rohlin & Leid AB. Man bedrev import, fruktpackning med pack-
ningslokaler i Arkelstorp, Villands Vånga och Båstad. Säsongvis anställde man 
runt 100 personer. Märken som salufördes var Gripen och Magnus Stenbock.172 

I kalendern från 1955 hittar vi verksamheter i Malmö och Helsingborg173 
där en Malmöfirma (Saturnus AB) bildats 1893 men inte har fruktberedning som 
huvudsaklig inriktning utan essenstillverkning. Helsingborgsfirmorna är bildade 
1906 och 1927. I Bjuv hittar vi Findus, i Eslöv AB P. Håkanssons och det dotter-
bolag till Håkanssons som senare skulle bli Felix.174 I Tollarp finns Önos sedan 
1903 och i Kristianstad finns Winborg & Co som inte huvudsakligen bedriver 
fruktberedning men har tillverkning av saft.175 Däremot nämns inte Björnekulla 
som borde ha varit en stor fabrik vid denna tid. I Ystad hittar vi en uppgift om 
”sparrisodling en gros” som bedrivs av en Gustav Bong. 1955 finns fler företag 
som bedriver konservfabriker, de finns i Malmö, Ystad och Helsingborg men 
också på mindre orter som Findus i Bjuv, P Håkanssons konservfabrik i Eslöv 
som blev Felix, Önos i Tollarp176 och AB Bjäre industrier i Karpalund, Bongs 
fabriker AB i Kristianstad.   
                                              
171 Ibid, 1984 sid 89ff. 
172 Beskrivning över Helsingborg… sid 248 
173 Malmö: Fabriken Saturnus AB 1893 , 1905, 301500:- tillv frukt o likörextrakt, livsmedelsfärger., 
Malmö: Hego fabr AB 1941 10000:- tillv saft o sylt., Malmö: Nya Skånecentralen för frukt o träd-
gårds ekon fören, Malmö sylt- o mandelonafabrik. Hälsingborgs Otto AB, Emil. 1906. 25000:- tillv 
bär o fruktkonserver., Konservfabr. AB Bjäre industrier. 1927, 1942. 300000:- tillv, saft, sylt, marme-
lad. I Helsingborg fanns även konservfariken Globus ca 100 anställda. 
174 Bjuv: Konservfabrik AB Findus 1905 m ändr 1942 och 1947 vd L Anderfelt., Eslöv: AB P Hå-
kansson, 1874, 1919 akt kap 100000:- vd Donald Thomson, kemtekn. Fabr., Eslöv: Håkanssons kon-
server AB 1940. akt kap 500000:- vd Herbert Felix, driftsing. Yngve Rosenqvist.  
175 1955: Simrishamn: Svensk frukt AB 1950 50000:-packn o försäljn av frukt., Tollarp: Fruktföräd-
lingsfabrik:. Aktb. Önos fruktindustri 1903 AB 76,600. tillv. Sylt, saft, konserver, o bageriartiklar., 
Kristianstad Winborg & Co AB Th. 1900. 1750000:- tillv ättika senap, saft mm  
176 1955 Malmö: F.L. Lagret, Hultbergs konservfabrik AB, Kå-Kå-konservfabrik, Macaco Malmö 
konservfabrik AB. 1955 Övriga Skåne: Findus Bjuv, Håkanssons konserver AB Eslöv, Emil Otto AB 
Hälsingborg, Bjäre industrier Karpalund, Fiskkorvfabriken Kulladal. Blå band produkter Landskrona, 
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Felix startade 1939 som P. Håkanssons konserver men bytte 1954 namn till 
AB Felix efter Herbert Felix, som var den som förbättrade inläggningen av gur-
kor. Felix ingår i Procordia vilket ingår i norska Orkla. Idag produceras ketchup, 
gurka, rödbetor, pommes frites, dressing, pizza, potatismos, paj, pyttipanna, djup-
frysta färdigrätter m m. I Eslöv tillverkas köttbullar och annan färdigmat, grön-
saksinläggningar och olika typer av förädlad potatis. Antal anställda är drygt 725 
inklusive säljare.177 I Procordia ingår även Önos som startade i Tollarp 1903. Pro-
duktionsanläggningen i skånska Tollarp kallar man Nordens största syltfabrik. 
Där producerar cirka 85 anställda gurka, rödbetor, sylt, saft mm178. Företaget 
grundades av Ragnar Wollin som började göra vin och cider på äpplen han köpt 
av traktens odlare. 1917 förstatligades vin- och cidertillverkningen och Önos in-
riktade sig på att koka sylt och saft. ”Mor Annas” är ett produktnamn som tillhör 
Procordia men kommer från kalaskokerskan Anna i Backen i Tollarp. Produkter-
na omfattar gurkinläggningar, sylt och mos.179 Önos fabriker ligger i Tollarp längs 
E22. Några äldre byggnader har kompletterats med senare men allt är inklätt i 
enhetlig aluminiumplåt.  

Unilever är en holländsk-brittisk koncern med cirka 235 000 anställda i drygt 
100 länder. I Unilever Sverige, som har sitt huvudkontor i Helsingborg, ingår tre 
dotterbolag som tillsammans sysselsätter cirka 1500 anställda. Bolagen tillverkar 
och marknadsför en lång rad välkända dagligvaror med stark ställning på den 
svenska marknaden exempelvis Lätta, Milda, Knorr, Slotts Bertolli, Maizena m.fl. 
Idag med tillverkning i Helsingborg av Bonjour färskost, ost, grädde och marga-
rin. Tidigare har man också haft Blå Band och Bong men de har senare sålts till 
Campbells.   

Björnekulla Fruktindustrier AB startade 1907 av Nils Andersson, som var en 
de som grundade den samtida Kooperativa Läskedrycksfabriken Skåne. Den nu-
varande fabriken uppfördes i början av 1930-talet. Företaget såldes 1938 till Koo-
perativa Förbundet, varvid namnet ändrades till Svensk Fruktförädling AB, bara 
för att i slutet av samma år ändras till Kooperativ Fruktförädling AB. 1946 ändra-
des namnet igen, denna gång till Björnekulla Fruktindustri AB. Företaget fanns 
kvar inom KF-koncernen fram till 1995 då det åter blev ett privatägt företag.180  

Findus i Bjuv se kapitel 8 ”Några enskilda företag” nedan. En av förutsätt-
ningarna för frukt-, grönt-, potatis- och konservindustrin i länet var tillgången till 
frukt och grönsaker. Fruktodlingen utvecklades under det sena 1800-talet och 
1900-talets början. Ett exempel är länsträdgårdsmästare Carl Ekenstam, som i 
Kristianstad 1898 började ympa vildapel på Stenshuvud med nya sorter som Cox 
Orange, Gravensteiner, Melon, Ribston och Åkerö. Ett annat är Henric Åkesson 
på Karakås vid Kivik som började odla frukt 1880. Ivar Åkesson genomförde 

                                                                                                                                
Åvarps konservfabrik Norra Vram,Önos fruktindustri Tollarp, Gustaf Bong AB Ystad, Ruuthsbo 
konservfabrik Ystad, Iduna Trading Co Ltd Ängelholm, Österlövs konservfabrik Österslöv. 
177 www.felix.se 
178 www.onos.se 
179 Heman Kristina: Mor Annas smörgåsgurka sid 35 I: Edlund, R (red) 1999.  
180 http://www.bjornekulla.se/ 
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försök med äpplemust 1935, eventuellt som en av pionjärerna i Sverige. Musteri-
tekniken utvecklades med vissa influenser från Tyskland.”181 

1959 bildades Trädgårdshallen i Helsingborg efter holländskt mönster för 
att sälja skånska trädgårdsprodukter via auktion. Många företag etablerade sig i 
regionen samtidigt som Helsingborgs hamn expanderade och blev en ledande 
hamn för fruktimport. Auktionen blev Sveriges ”grönsaksbörs” och normgivan-
de för prissättning av svenskodlade produkter. 1964 bildades Ewerman AB, som 
småningom blev en av landets ledande aktörer inom branschen. Kunderna utgörs 
av butiker och restaurang- och storkök. Ewermans är sammanslagna med FGS 
(Frukt och Grönsaksspecialisten) och 2003 omsattes cirka 600 miljoner.182 Salico, 
ett företag i Helsingborg som utvecklat en process för skurna och förpackade 
frukter och grönsaker. Försäljning sker till både konsument och storköksmarkna-
den under varumärket Strax. Ca 110 anställda och företaget hade år 2001 en om-
sättning på ungefär 200 miljoner kronor. I västra Skåne bildades ett stort antal 
grossistfirmor under 1940- och 50-talen.183 
 

  
Dr. Pers food, Eslöv, den svarta färgen på väggen är inte sot utan en typ av alger som gynnas av den luft  
tillverkningen släpper ut. Liknande svartfärgning av väggarna syns på Absoluts anläggning i Åhus. 

                                              
181 Theander, Lars: Källstorps äpplemust sid 90f I: Edlund, R (red) 1999. 
182 http://www.fruktogront.se/ 
183 1955: Bengtsson Paul Lingon i parti, Dahlin, AB Einar 1950 40000:- imp av färsk frukt., Ess-
primörer AB 1951 45000:- imp av frukt o gröns., FL-lagret (i Lund) sylt saft konserver i parti., Fred-
lund, birger, frukt o grön i parti., Friis, erik frukt o grönt i parti., Grönsakscentrralen i Malmö AB 
1942, 25000:- gröns i parti., Grönsaksexporten AB 1942 25000:- gröns i parti., Nilssons grönsaksexp 
AB, Gustav 1945 30000:-., Malmö fruktimport AB 1926. 150000:- 
Lundbladh & Co AB KA 1905, 1930 60000:- sydfrukter i parti., Hälsingborgs A.S.K.-centralen 1951 
frukt o gröns i parti., Hälsingborgs Banan-Kompaniets ( sthlm) filial., Hälsingborgs Foreno importAB 
fruktimp och exp., Hälsingborgs Grönsakslagret (i parti)., Hälsingborgs Holmström, Erich 1935 frukt 
o gröns i parti., Hälsingborgs gröns-kompani AB 1948 5000:-., Hälsingborgs trädgårdscentral AB, 
1947 55000:-., Hälsingborgs ICAs frukt o gröns AB 1945 75000:-., Hälsingborgs Noreke AB Nils W. 
1953 frukt o gröns i parti.., Hälsingborgs Sydsvenska frukt AB 1933, 50000:-., Kristianstad Frukt o 
gröns i parti (N Rosenquist) 1945., Kristianstad Skånefrukt AB 1948. 50000:- frukt i parti., etc. 
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 Dr Pers food, Eslöv, de stora träcisternerna rymmer ättickssprit. 

 
Bebyggelsen 
Bebyggelsen är inte specifikt utformad för denna bransch. P. Håkanssons, seder-
mera Dr Pers food i Eslöv grundades 1874 av den nyblivne fil.dr Per Håkansson. 
Den första byggnaden, som uppfördes i 1½ plan med rött fasadtegel, innehöll 
både bostad, kontor och tillverkning av salubrin och ättika m.m. Tomten ligger 
nära men inte omedelbart intill stambanan, på dess östra sida. I takt med att verk-
samheten växte utökades byggnadsbeståndet och täckte snart en större del av 
tomten. De senare byggnaderna uppfördes även de med rött fasadtegel. Under 
slutet av 1800-talet etablerade företaget även fabriker för salubrin i Danmark och 
i USA.184 På tomten finns ett antal 4-5 meter höga träcisterner i laggträ. Träci-
sternerna kommer troligen att bytas ut till rostfria kärl eftersom man har svårt att 
hitta hantverkare som kan laga dem. När man under 1970-talet och framåt upp-
fört nyare byggnader på tomten har man frångått utförandet i tegel och i stället 
valt korrugerad plåt och plantak.     

Vid ett annat Eslövsföretag, Felix som är en avknoppning från P. Håkans-
sons, valde man vid starten att återanvända den f.d. saftstationen. Saftstationen, 
alltså ett förenklat betsockerbruk, ligger invid järnvägen i Eslöv. Senare har man 
byggt ut ett större fabriksområde och ett kontor som ligger avskiljt från fabriks-
området.   

I Bjuv, inte långt från Findus fabriksområde finns ett bostadsområde, kallat 
Selleberga, ritat av Arthur von Schmalensee för Findus räkning. I detta bostads-
område, ämnat för de anställda, uppfördes förutom bostäder för tjänstemän och 
arbetare, en gemensamhetsbyggnad med samlingslokal, lekskola, vävstolar, hob-
byrum, tvättstuga mm. Området bebyggdes under 1943-49 med hus i stående 
träpanel eller rött tegel under sadeltak. Planläggningen är inspirerad av den eng-

                                              
184 Ramm, Axel: Sveriges handel och industri, i ord och bild. Afd IV Industri. Sid 1f 
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elska trädgårdsstaden och byggnaderna kringgärdar en öppen gemensamhets-
yta.185 Till Findus hör också försöksgården Selleberga.186 1952 beskrevs fabriks-
området omfatta 10 hektar, där 1000 människor var anställda i fabriken och som 
plockare. Dessutom engagerade man 2500 bönder, arbetare och övriga anställda i 
de samarbetande företagen.187 1952 bedrev man verksamhet vid fryshus i Bjuv, 
Helsingborg och Karlskrona. Fabriksanläggningen i Bjuv är uppförd under 1950- 
och 60-talen men senare delar har tillfogats kontinuerligt. Företaget har också 
fabriker i Helsingborg och Loftahammar. 
 

Nuläge och omvärldsanalys 
Branschen påverkas, som alla andra livsmedelsföretag, av den europeiska politi-
ken och världsmarknadspriset på olika råvaror. Under senare år har vi sett kraftiga 
prissänkningar på exempel tomat vilket riskerar att slå ut inhemska odlare och 
därmed påverka tillgången till lokala råvaror. Tillgången till säsongsarbetskraft 
från Östeuropa gynnar troligen kostnadsläget för denna bransch. Exportindustrin 
är beroende av låga transportkostnader, men vissa företag som Findus export av 
ärter till hela världen bygger till stor del på förmågan att garantera hög kvalitet.   
 
Kunskapsläget 
Enstaka dokumentationer finns som Niklas Ingmarssons Felixsjäl. Bebyggelsen är 
inte inventerad utan endast berörd i kommunala inventeringar och länsvis sam-
manställning och analys saknas. Regionmuseet Kristianstad har genomfört en 
mindre dokumentation av Dr Pers food i Eslöv. Domineras i dag av större före-
tag varav några bekostat egna biografier och jubileumsböcker. 
 
Förslag till åtgärder  
Branschen har en mycket stor betydelse i ett nationellt och regionalt perspektiv 
med en majoritet av landets tillverkning förlagd till Skåne. Bebyggelsen är mindre 
signifikant i denna bransch vilket gör behovet av en bebyggelseundersökning i ett 
länsperspektiv mindre intressant. Bebyggelsen bör dock självfallet ingå som en 
del av en arbetsplatsdokumentation i den mån en sådan genomförs. Prio 2 (se 
Bilaga 1 prioriteringsförslag). Ur regionalt och nationellt perspektiv en hög priori-
teringsgrad. 
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185 Johanson, C & Tägil, T: Att bygga i Skåne. sid 28. 
186 Semjonow, Juri: Som gäst hos Findus. särtryck av reportage publicerat i Fredrika Bremerförbun-
dets tidskrift Hertha nr 2 och 3, 1952 
187 Semjonow, Juri: Som gäst hos Findus. särtryck av reportage publicerat i Fredrika Bremerförbun-
dets tidskrift Hertha nr 2 och 3, 1952 
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Konfektyr-, te och kaffeindustrin 

 
Sammanfattning  
Konfektyrindustrin har historiskt sett varit omfattande i länet men är idag måttlig. 
Samband finns med sockerprodukitionen. Att choklad och råvaran kakao på 
1890-talet blev en lönsam industriprodukt hängde samman med att tullskatten på 
kakaobönan sänktes 1892. Branschen har under efterkrigstiden genomgått en 
kraftig rationalisering. Från 1960 till 1989 minskade antalet arbetsställen i landet 
med hälften. Bebyggelsen är inte karaktäristiskt utformad men Mazettifabriken i 
Malmö uppfördes med påkostade byggnader.  
 
Bakgrund 
9 % av antalet sysselsatta inom branschen188 finns i Skåne. Eftersom socker var 
dyrt fram till 1800-talets mitt, var produkter baserade på socker mycket exklusiva 
(se Sockerindustrin nedan). En förutsättning för branschens utveckling var att 
tillgången på socker och choklad ökade. Priserna på sockret sjönk till följd av läg-
re transportkostnader och inhemsk betproduktion. Konsumtionen av socker 
ökade kraftigt när priset minskade under 1800-talets slut, konfektyr och choklad 
blev en njutning även för den stora allmänheten och inte endast en lyxartikel.   

Under 1920 talet arbetade cirka 5000 personer i landet inom konfektyrindu-
strin. Ungefär lika många personer är idag anställda inom branschen. Vid 1950-
talets början nådde antalet anställda inom branschen sin kulmen, men sedan dess 
har fabrikernas antal minskat radikalt även om godistillverkningen ökat. Produk-
tionen fördubblades under perioden 1960-90.189 Den tidiga tillverkningen var till 
stor del manuell men under 1800-talets slut utvecklades maskiner användbara 
även inom konfektyrindustrin. 1880 byggde en apotekare en maskin som kunde 
ersätta det tunga handarbetet med att mala chokladmassa. Den nya maskinen be-
stod av ett stort plåtkar, där botten var en buktig stenplatta. På plattan drevs en 
stenvals fram och tillbaka över kakaomassan. På grund av maskinens skålformade 
botten, som påminde lite grann om ett musselskal, kallade uppfinnaren maskinen 
för ”konch” som betyder snäcka. Genom den kraftiga maskinella bearbetningen 
blir chokladen len och slät. I konchen blir chokladen intensivt luftad och luft-
ningen gör att inte önskvärda smakämnen som ättika, som finns i kakaobönorna, 
försvinner. Ännu i dagens chokladtillverkning kallas luftningen av choklad för 
konchning, och det är först efter denna process som massan får kallas choklad-
massa.190 Ett annat exempel på teknikutveckling är gjutning som genom att man 
gör avtryck i majsmjöl kan skapa formar för gjutning av skumprodukter och stär-
kelsebaserade geléartiklar.191  

                                              
188 SNI 15841 och 15842. 
189 http://www.kioskpiraten.se/godishistoria.htm  
190 http://www.kraftfoodsnordic.com/ 
191 http://www.malacoleaf.com/ 
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I Malmö startades Cloetta, Mazetti, Hultmans, Ljungs Choklad & konfekt-
fabrik och Carl P Påhlssons chokladfabrik192. Tänkbart är att Malmös närhet till 
Tyskland och Holland speklade in. 1898 beskrevs Malmö som:  

”hufvudorten för tillverkningen af  konfekt, choklad och kaffesurrogat,”, ”ty 
medan landets hela tillverkning häraf  1898 uppgick till 4,648,000 kronor, kommo 
ensamt på Malmö 1,969,000 kronor. Den största fabriken inom branschen är 
Bröderna Cloettas. - Kakao importeras förnämligast öfver Hamburg, rifven ka-
kao företrädesvis från Holland.”193  

Att choklad och råvaran kakao på 1890-talet blev en lönsam industriprodukt 
hängde samman med att tullskatten på kakaobönan sänktes 1892. Mellan 1900 
och 1924 steg produktionen av choklad från 1 000 ton till 8 300 ton och antalet 
arbetare i industrin steg från ett tusental till 5 000 under samma period. Företagen 
delades upp i två kategorier, de mindre som arbetade med en lokal färskvaru-
marknad och storföretag med hela landet som marknad för kakaopulver, choklad 
och konfekt. 1925 avsattes hela 95 procent av produktionen inom landet. De 
schweiziska bröderna Bernhard, Christoffer och Nutin Cloetta hade kommit till 
Malmö från Köpenhamn 1873 och snabbt etablerat sig som ett av Sveriges vikti-
gaste godisföretag. Deras Guldnougat lär för övrigt vara Sveriges äldsta godis 
ännu förekommande i tillverkning, släppt på marknaden 1913.194  

Den danska handelsfirman Bucka & Nissen sålde godis och choklad från 
firman Galle & Jessen. 1888 valde man att under ledning av Emil Nissen, en av 
delägarna i B & N, starta en fabrik i Sverige kallad Malmö Choklad och Konfekt-
fabriks AB. Firman kom senare att kallas Mazetti men till en början användes det 
namnet som ett tillägg av fabrikör Nissen för att särskilja honom från en annan 
fabrikör Nissen. Namnet blev ett känt varumärke då det 1910, tillsammans med 
ett par ögon användes på en kakaoförpackning: ”Se med edra egna ögon att ni får 
Mazettis ögon”. Andra slogans som användes var: ”killar med sprätt i - gillar Ma-
zetti”. Firman hade ca 40 anställda 1891 och expanderade senare till 200 anställda 
1903. 1975 köpte finska Fazer Mazetti och lade slutligen ned tillverkningen i 
Malmö 1992.  

Även Hultmans, grundat 1881, var ett relativt stort företag i branschen med 
runt 120 anställda vid fabriken på Baltzargatan. I Landskrona fanns ”Svenska 
kakaofabriken Kronan” som startade september 1905, med aktiekapital på 25000 
kr å 1000 kr. Omsättningen var under september till december månader 15000 kr.  

I 1905-års kalender för Malmö nämns två karamellfabriker med egennam-
nen A. Göransson och Carl Pålsson. Även i Helsingborg hade en ”Helsingborgs 
karamellfabrik”, startad 1900 och ägd av Rolf  Paulin och Emil Synnergren. 1903 

                                              
192 1905 Aktiebolaget Johan Hultman & k:i, 1902, akt. 50,000 kr å 250 kr, konfekt m.m.  
Brödrene Cloetta, choklad och konfektyr, marmelad m.m. 25,000. Hultmans choklad- och konfektyr-
fabr. nya aktiebolaget, 1901, aktiekapital 300,000 kr å 500 kr, konfekt, roks o. Drops, marmelad m.m. 
Malmö choklad- och konfektyrfabrik aktiebolag, 1888, aktk. 200.000 å 1,000 kr, 29,742, (vkst.dir. 
Emil Mazetti Nissen, tlgr.ad Mazetti) 
193 Sveriges land och folk 1898 
194 Nilmander, U: Godisstadens förlorade ögon I : Sydsvenska dagbladet 2001-07-26  
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grundades Karamellfabriken Kärnan i Helsingborg, den ombildades till aktiebo-
lag 1907 och bytte 1917 namn till AB Hälsingborgs Choklad- & Konfektfabrik 
Kärnan. 1929 byggde man nya lokaler vid Södra Storgatan och något senare vid 
Stattenavägen. På 1930-talet sysselsatte man över 100 arbetare.195 I Kristianstad 
fanns Aktiebolaget Kristianstads kexfabrik, startad 1904 med ett aktiekapital på 
85000 kr. 

 
Bebyggelsen 
Bebyggelsen är inte karaktäristisk för konfektyrindustrin. Möjligen är placeringen 
i städerna beroende på att produktionen var personalkrävande och att en del av 
råvaran importerades. I Malmö finns äldre industribebyggelse med ursprung som 
chokladfabriker. Mest känt är det f  d Mazetti på Bergsgatan som bevarats och 
byggts om till bostäder, kontor och skola. De äldsta byggnaderna är uppförda 
1888 efter ritningar av den danske arkitekten Fredrik Reimer, senare tillbyggnader 
har gjorts efter ritningar av de danska arkitekterna Valdemar och Bernhard Inge-
mann, senare också av Eiler Graebe och Theodor Wåhlin. Delar som tidigare 
tillhörde ett bryggeri inkorporerades i Mazetti under 1900-talet. Dessa delar upp-
fördes efter ritningar av Salomon Sörensen och Arvid Ahrnborg.196 Mazettifabri-
ken har genomgått omfattande restaureringar under 2000-talet och bland annat 
har den karakteristiska kakaoburken återställts på taket invid Bergsgatan. En ku-
riositet i sammanhanget är att burken sattes upp under andra världskriget och 
konstruerades som ett luftbevakningstorn. Iögonenfallande är även Mazettis vit 
och rödrandiga skorsten. En annan miljö som är bevarad är f  d Hultmans cho-
kladfabrik på Skomakargatan, men det är inte mycket som visar att det legat en 
fabrik i den byggnad som numera är ombyggd till galleria. I Lund finns den f.d. 
Brio chokladfabrik på Södra vägen. Byggnaden uppfördes 1955 efter ritningar av 
Klas Anshelm. Det är en envånings tegelbyggnad med pulpettak och stora högt 
sittande fönster I fabriken tillverkades under en period kokosbollar men användes 
senare för annan verksamhet. Planlösningen beskrivs ”Planen indelades i en del 
för personalutrymmen mot söder och en produktionsdel in mot gården.”. An-
shelm hade 1951 ritat verkstadsföretagets Landsverks stora montagehall i Lands-
krona men annars är han särskilt känd för universitets- och laboratoriebyggna-
der.197  
  
Nuläge och omvärldsanalys 
Nu är den svenska konsumtionen i ökande och intresset för choklad har ökat 
kraftigt under senare år. Flera mindre chokladfabrikanter har tillkommit men ock-
så tillverkning i hemmet har ökat. Konfektyrindustrins produkter är choklad, 
choklad- och sockerkonfektyrer, diverse hushållsprodukter som kakaopulver, fär-
digblandad drickchoklad, chokladsås och blockchoklad samt halvfabrikatet cho-

                                              
195 Beskrivning över Hälsingborg… 1936: sid 113 
196 Borg, H & Sjöström,  P: Antikvarisk dokumentation av Mazetti 1998. 
197 Qvarnström, P: Klas Anshelms samlade arbeten s106f 
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kladmassa. Dessutom tillverkas mandelmassa och marsipanprodukter.198 Produk-
tionen bygger till stor del på import men också till viss del på den inhemska sock-
erproduktionen. Idag finns pågående verksamheter i Malmö (PePe Malmö man-
delmassa baktillsatser etc. 1989 ägt av familjen Pålsson)  

MalacoLeaf  i Malmö har ingen produktion i Malmö utan här finns endast 
koncernkontoret. Man har även kontor i Brøndby i Danmark och i Høvik i Nor-
ge. Man har två fabriker, en i Slagelse i Danmark, och en i Gävle i Sverige. Malaco 
grundades 1934 under namnet Malmö Lakrits Fabrik199 som dotterbolag till 
danska A/S Lagerman. Produkterna säljs främst på de nordiska marknaderna 
samt i USA. År 1988 förvärvades M. av Marabou. Marabou är ursprungligen ett 
dotterbolag till det norska Freia som 1990 blev Freia-Marabou A/S och 1993 
kom att ingå i Kraft General Foods inom Philip-Morriskoncernen. Även Findus 
har en koppling till Marabou. År 1997 fick M. åter en ny ägare i den börsnoterade 
nederländska livsmedelskoncernen CSM, som 1999 också förvärvade den fin-
ländska Huhtamäki-koncernens konfektyrrörelse Leaf  (med ett antal välkända 
varumärken såsom Läkerol och Ahlgrens bilar). Från 1960 till 1989 minskade 
antalet arbetsställen i landet med hälften.200 
 
Te och kaffe 
16 % av antalet sysselsatta inom te och kaffebranschen201 finns i Skåne. Det inne-
bär cirka 100 personer. Bruket att dricka kaffe ska ha uppstått i Abessinien och 
Persien och senare spritts till Arabiska halvön under 1400-talet. Till Europa 
spreds kaffet under 1600-talet. Kaffe dracks på kaffehus som fick stor social be-
tydelse för kontakter och spridning av information. Äldre kafferosterier har fun-
nits i Helsingborg, Malmö och Ystad202. Några fabriker har tillverkat kaffeersätt-
ning på cikoria. Det finns två kafferosterier i Skåne, Zoégas och Sultankaffe. Zo-
egas startades i Landskrona 1881 och flyttades några år senare till Hälsingborg. 
Sedan 1952 finns rosteriet på Ängelholmsvägen vid Stattena. Anläggningen är 
uyppförd i gult tegel och har flera senare tillbyggnader. På rosteriets tak finns en 
roterande klocka. Zoégas ägs idag av Nestlé.203 Sultankaffe ligger i Hörby.  
                                              
198 Fuchs, Peter: Fakta om konfektyrindustrin I: KF Market guides 1989. 
199 Malmö Lakritsfabrik AB (sedermera Malaco) startade 1934 sin verksamhet i förhyrda lokaler på 
Lundavägen i Malmö. Grundaren av denna första specialfabrik för lakrits i Sverige, Jörgen Mörke-
berg, var från början anställd av Lagerman i Danmark och arbetade som försäljare på den svenska 
marknaden. Antalet anställda var vid denna tidpunkt tio personer. 1948 flyttade man in i egna ny-
byggda lokaler på Norbergsgatan i Malmö. http://www.malacoleaf.com/   
200 Fuchs, Peter: Fakta om konfektyrindustrin I: KF Market guides 1989. sid 10 
201 15860 te och kaffe 
202 AB Malmö Kaffekompani 1896 med varumärket ”Solo”. 1898 öppnades fabrik med kafferost-
nings- och rensningsmaskiner i korsning Ö Förstadsgatan/Ringgatan. 
1868 Ystads cichoriefabriks AB 48000:- 1898 namnbyte till Ystads cikorie och kemisk-tekniska fa-
briks AB. 
1869, Pehr Fricks Chichoriefabriks- och sågverks-Aktiebolag (senare namn: Pehr fricks Fabrikers 
Aktiebolag) Malmö  
Kaffeaktiebolaget Tellus Helsingborg grundat 1911, rosteri vid Bruksgatan ombyggda 1925, import 
av 1 milj kg kaffe.   
Skånska kaffeaktiebolaget grundat 1911, övertog lokaler efter Helsingborgs Kolonialvaru AB rosteri, 
sedan 1925 egen byggnad i Kvarteret Apollo. Import av 1,5 milj kg kaffe 1927. 
203 http://www.zoegas.se/ 
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Kunskapsläget 
Det finns inga större kända undersökningar av konfektyrindustrin eller te och 
kaffeindustrin i länet. Dokumentation av den då nedlagda och utrymda Mazetti-
fabriken i Malmö har utförts av Malmö kulturmiljö 1998. Jönköpings länsmuse-
um genomförde 1980 en dokumentation av Polkagristillverkning i Gränna. Äldre 
reklam- och journalfilmer finns exempelvis om Helsingborgsföretaget Coralli.  
 
Förslag till åtgärder 
Mindre angeläget ur ett nationellt perspektiv. Branschen har inte någon större 
betydelse i ett regionalt perspektiv och bebyggelsen är inte specifikt utformad för 
branschen. Tillverkningen i länet har dock varit stor i ett historiskt perspektiv. I 
Malmö finns den välbevarade och nyligen restaurerade Mazettifabriken som är 
försedd med rivningsförbud i detaljplan.204  
Prio 4 (se Bilaga 1 prioriteringsförslag). 
 
Källor 
Borg, H & Sjöström, P: Antikvarisk dokumentation av Mazetti 1998. 
Fuchs, P: Fakta om konfektyrindustrin I: KF Market guides 1989. 
Hemsida: http://www.zoegas.se/ 
 
 

                                                                                                                                
 
204 Kvarteret Chokladfabriken omfattas av en detaljplan som vunnit laga kraft 2000-07-13, dp nr 4241. 
Skyddsbestämmelsen q1 = Byggnaden får ej rivas, är utsatt på en övervägande del av den äldre be-
byggelsen. Dessutom förekommer bestämmelsen k0, varsamhetsbestämmelser vilket redogör för vad 
som skall beaktas vid ev. framtida förändringar av byggnaderna. Epost: Henrik Sjöberg, Arkitekt, 
Stadsbyggnadskontoret Malmö 20050726 
 
 



 

 81

 
                  Kvarn  i Borrby, Simrishamns kommun. 

 

Kvarnindustrin 

Sammanfattning 
Kvarnindustrin dominerades vid 1990-talets utgång fortfarande av jordbrukskoo-
perationen men flera privata kvarnrörelser finns fortfarande i Skåne. Branschen 
har haft en stor historisk betydelse men har fortfarande idag betydelse. Produk-
tionen är kraftigt rationaliserad med hög grad automatik och få anställda. Till 
följd av automatisering och mekanisering har en betydande överkapacitet rått un-
der 1900-talet och många kvarnar har lagts ned. Bebyggelsens karaktär utmärks 
av stora silobatteri i betong och under senare tid plåtsilos. Kvarnmaskineriet finns 
i flera våningar höga byggnader för att utnyttja fallet mellan våningarna i produk-
tionen. De större kvarnanläggningarna placerades i anslutning till järnvägsspår 
och hamnar.  
 
Bakgrund 
22 % av antalet sysselsatta inom kvarnindustrin205 finns i Skåne. SCB redovisar 
produktionsvärdet för kvarn (mjöltillverkning) och stärkelse tillsammans, vilket 
ger svårt att urskilja betydelsen för kvarnindustrin i ett nationellt perspektiv. Stär-
kelseindustrin har troligen en dominerande ställning i förhållande till riket. Det vi 
kan se är att 15612 ”Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsbe-
redningar av kvarnprodukter” i Skåne sysselsätter 35 pers och 744 i riket. I denna 
bransch förefaller länets verksamhet vara mycket liten i ett nationellt perspektiv. 
Av de sammanlagt 492 människor i landet som är sysselsatta med mjöltillverkning 
finns 237 i Skåne.  

                                              
205 SNI 15:611, 15:612. 
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Vattenkvarnar är kända från romersk tid medan väderkvarnar är kända från 
medeltiden. Under 1500- och 1600-talen utvecklas den s.k. holländaren med fast 
kvarnkropp och vridbar övre del. Under 1700-talets slut konstrueras ångdrivna 
kvarnar i USA och Storbritannien. Sveriges första ångdrivna kvarn, som uppför-
des 1806 i Stockholm, kom att kallas ”eldkvarn”. Kvarnverksamheter var i äldre 
tid strängt reglerade men under 1800-talet infördes näringsfriheten även på detta 
område, något som stimulerade kvarnbyggandet. Tidigare hade främst godsen 
haft möjlighet att uppföra kvarnar men nu kom kvarnar att fungera som en kapi-
talinvestering för bönderna och många påkostade vatten- och väderkvarnar upp-
fördes från mitten av 1800-talet och framåt. Under 1800-talets slut och början av 
1900-talet ersattes vattenhjulen på större vattenkvarnar med turbindrift. I huvud-
sak hade vatten- och väderkvarnar spelat ut sin roll i Sverige ett par decennier in 
på 1900-talet men så långt som in på 1970-talet drevs Övraby kvarn, utanför To-
melilla, med vind och hjälpmotor. Även mindre vattenkvarnar har drivits längre 
fram i tiden, främst för malning av djurfoder. 

De industriella kvarnarna tog allt mer över produktionen. Innovationer 
hämtades från övriga Europa, man började mala med valsstolar istället för kvarn-
stenar, det utvecklades bättre siktar och putsmaskiner som kunde ta bort skaldelar 
från kärnan och därigenom göra mjölet ännu vitare, cylindersikt ersattes med 
centrifugalsikt och senare plansikt. Kraften hämtades från ånga och senare elekt-
ricitet. Vid sekelskiftet 1900 fanns 1670 mjöl- och grynkvarnar med 4500 arbetare 
och en årsproduktion av 583 miljoner kg mjöl, gryn kli, och gröpe till värde av 
100 miljoner kr. Kvarnindustrin var mest intensiv i Malmöhus län med tillverk-
ningsvärde på ca 22 miljoner, eller drygt 1/5 av landets produktion! En anledning 
är närheten till de spannmålsproducerande jordarna. Ett exempel på äldre indust-
riella kvarnar i Skåne är Deshayes franska ångkvarn i Lund (1862-1878). Deshayes 
beskrivs som den första fabriken i Lund med fast ångpanneanläggning med ång-
maskin. Kvarnen var av enkel konstruktion med en ångmaskindriven väder-
kvarnsliknande teknik med fyra par kvarnstenar. Som mest hade man 12 anställda 
med tillverkningsvärde på ca 250000 kr. Andra tidiga industriella kvarnar var 
Malmö Franska Ångqvarns-Aktiebolag från 1869206 och Edvard Schönbecks 
Ångkvarn i Lund som etablerades 1874.207 1879/80 fanns ett mycket stort antal 
kvarnar på landsbygden vilka bedrevs i kombination med såg, benstamp eller an-
nan verksamhet som bryggeri eller mälteri. Större industriella kvarnar fanns i 
Malmö, Lund, Ystad, Landskrona och Äsperöd.208 En kvarnstensfabrik fanns i 
Malmö, Helsingborg209 och kvarnstenshuggare i Höör. Kvarnbyggare fanns på 
flera platser bl.a. Munka-Ljungby. 1905 hade antalet kvarnar som drevs med ånga 
                                              
206 LLA Landskansliets arkiv 
207 Tapper, KG: sid 67. 
208 1879: Esperöd: Ångqvarn med bageri; eg Joh. P. Hintze. Landskrona: Landskrona franska ångq-
varn; tillv.v. 1876 520000:- blir AB 1880 Lund: Ångkvarn: Aspegrens franska ångqvarn, Joh. Aspe-
gren Malmö. Malmö: Malmö franska ångqvar akt-bol etabl 1869 30050:-. Ystad: Ystads franska 
ångqvarn, eg. G. Schönbecks arfvingar 16,000 blir AB 1888 med 240000:-. Ystad: Exportqvarn, eg. L. 
Schönbecks arfvingar. Malmö: Möllevångens Ånqvarns-Aktiebolag etab. 1881. Ystad: AB N Sand-
bergs valsqvarn etab. 1893  
209 AB Helsingborgs konst-kvarnstensfabrik 1905 
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eller som benämndes valskvarn efter tekniken att mala ökat. Förutom i de städer 
som hade anläggningar 1879/80 fanns nu även i Helsingborg (Helsingborgs vals-
kvarn/ångkvarns AB etabl 1885 600000:-, Ringstorps valskvarn etabl 1904.), 
Kristianstad (Mårten Perssons valskvarn etabl 1898 400000:-), Hurva/Rolsberga, 
Eket, Vellinge, Hörby, Norrvidinge/Gissleberga, Simrishamn (Cimbrishamns 
ångkvarns AB 1898 200000:-) Stidsvig, Svedala och Trelleborg (Trelleborgs ång-
kvarns AB 1896 350000:-).210  

I Sverige rådde till följd av automatisering och mekanisering en betydande 
överkapacitet under 1900-talet. Den snabba ökningen av arbetsproduktiviteten 
inom kvarnindustrin hade i Sverige sin enda motsvarighet inom margarinindu-
strin. Kvarnarna utnyttjade 1913 endast 50 till 60 % av sin kapacitet. För att 
skydda sig mot konkurser genom fortsatt prisfall ingick en grupp svenska 
storkvarnar 1913 överenskommelser om prissättningen på svenska mjölmarkna-
der. 1920 hade dessa kartellkvarnar ca 90 % av marknaden på vetemjöl och ca 70 
% på rågsikt. KF köpte på 1920-talet en kvarn utanför Stockholm för att bryta 
kartellens dominans och pressa ned konsumentpriserna, senare köptes även fler 
kvarnar, däribland Gissleberga i Svalövs kommun. 

Kvarnindustrins utveckling visar också en förändring av matvanorna. År 
1900 åt vi 90 % rågbröd och 10 % vetebröd men 40 år senare åt vi 80 % vetebröd 
och 20 % rågbröd. Det påverkade även efterfrågan på finmalet mjöl. Under efter-
krigstiden ökade efterfrågan på nya produkter så som halvfabrikat och pasta av 
olika slag. Produktionen rationaliserades och koncentrerades till färre och större 
produktionsenheter. Från 1945–50 sjönk antalet kommersiella kvarnar i Sverige 
med ca två tredjedelar (från 184 till 63) för att efter det halveras fram till 1970. År 
1990 fanns 18 kvarnar kvar. Från de 4500 anställda som fanns vid sekelskiftet har 
man under 1990-talet sysselsatt ca 500 anställda. 

Kvarnindustrin dominerades vid 1990-talets utgång fortfarande av den av 
jordbrukskooperationen 1985 bildade Cerealia-koncernen, med de tre dotterbola-
gen Kungsörnen, Nord Mills och Skogaholms. Koncernen är marknadsledande 
med en marknadsandel på drygt 50 % och har det senaste decenniet expanderat i 
olika delar av Skandinavien samt i Baltikum. Den sista delen av KF:s industriin-
nehav var den år 2001 nedlagda Juvelkvarnen (Tre Kronor) i Göteborg. Bland 
                                              
210 1905 Malmö: Aktb. Bålamöllans vattenverk 1899; aktk. 40,000 á 500 kr (verkst. Dir. C. A. Trolle) 
Göteborgs ångbageri aktb. 1875; (Malmö stora valskvarn), aktk. 1,000,000 á 1000 kr., 108,861, Lars-
son, Frans, 15,019, Malmö Slottskvarn, Ohlsson, C. A. Eket: Valskvarn, Sonestorp, eg. J Johansson. 
Helsingborg: Helsingborgs valskvarn, eg. Helsingborgs ångkvarnsaktb., 1885, aktk. 600,000 å 1,000 
kr, 19,661, disp. Henrik Olsson. Ångkvarn: Ringtorps valsqvarn, 1904, aktk. 184,000 å 1,000 kr, 
25,161, disp. Sev. Sjunnesson.; Hurva: Rolsberga valskvarn, eg. Aktb. Rolsberga valskvarn, 1903, 
aktk. 75,000 å 100 kr, verkst.dir. Gösta F. Pally. Hvellinge: Ångkvarn, eg. Jönsson, H.; Hörby: Aktb. 
Mårten Perssons valskvarn (i Kristianstad) Kvarn: Hörby valskvarn, eg. Martin Olsson Kristianstad: 
Kvarn: Aktb. Mårten Pehrssons valskvarn 1898; aktk. 440,000 à 1,000 kr. 37,979 Kvarn: A.F. Fors-
berg (Hvilan), Wahlbergs kvarn-aktb. 1899 aktk. 400,000 à 1000 kr 17,158 Landskrona: Landskrona 
franska ångqvarns-aktb. 1880; aktk. 192,000 à 1,000, 72,032 Norrhvidinge: Gissleberga kvarn, vals-
kvarn, eg. P. Hillman Teckomatorp. Simrishamn: Cimbrishamns ångkvarns aktb. 1898; aktk. 200,000 
à 500 kr. Stehag: Rönnemöllans valskvarn, eg. C. Andersson, Bålamöllan, eg. Aktb. Bålamöllans 
vattenverk. Stidsvig: Aktb. Lundsmöllans valskvarn 1905; aktk. 50,000 à 500 kr. Svedala: Ångkvarn, 
eg. Chr. Christensson. Trelleborg: Trelleborgs ångkvarns aktb. 1896; aktk. 350,000 à 500 kr. 36,784 
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privatägda kvarnar är Helsingborgsbaserade Abdon Mills AB, med varumärket 
Finax, störst. Företaget har en stark ställning i Danmark, och har dessutom egna 
intressen i skorpproduktion. Dessutom har Pågenskoncernen egen kvarnindustri.  
 
Bebyggelsen  
De större kvarnarna anlades i anslutning till befolkningscentra i spannmålsprodu-
cerande områden. I äldre tid styrdes lokaliseringen av tillgång till kraft i form av 
vatten eller vind. Genom ångmaskinens införande blev placeringen friare. De 
större kvarnarna av industriellt slag placerades vid järnvägsknutar och vid ham-
nar. Bebyggelsen präglas av stora silobatterier i betong eller plåt och av stora 
kvarnbyggnader i tegel i flera våningars höjd. Höjden utnyttjas genom att spann-
målet först transporteras högst upp för att sedan falla ned mellan våningsplanen 
efter hand som produktionen fortgår. Ofta har bebyggelsen byggts till flera gång-
er. 

I Svalövs kommun ligger Gissleberga kvarn. Det är en handelskvarn som star-
tade 1898 på platsen för en äldre kvarn, den köptes av KF 1939. Vid tiden för 
KF:s övertagade blev landsvägstransporterna billigare och järnvägstrafiken dyrare. 
Gissleberga ligger inte omedelbart intill en järnväg. Kvarnen drevs till 2000 då 
den rengjordes och konserverades för att möjliggöra ett eventuellt återupptagan-
de av driften. Kvarnen ligger invid Saxån och från den tog kvarnen ursprungligen 
sin kraft. Under 1920-talet elektrifierades driften vilket ett friliggande transforma-
tortorn berättar om. Damm, kvarnränna, turbiner och turbinkammare finns kvar. 
Till miljön hör också kvarnmästarens bostad på andra sidan ån. 1904 gjordes den 
första tillbyggnaden och kvarnen har senare byggts till 1948, under 1950-talet och 
1962 för att öka produktionen. För att möta nya hygienkrav har man uppfört 
skärmtak över en del av gården. Kvarnen innehåller både tre kvarnstenspar för att 
producera stenmalet mjöl och ett modernare valskvarnsmaskineri för att mala 
större volymer. Malning har här skett i industriell skala och kvarnens malkapacitet 
är ca 12000 ton årligen. Detta kan jämföras med den betydligt större Malmö vals-
kvarns kapacitet på ca 200000 ton. Maskineriet har moderniserats men flera äldre 
maskiner har sparats på ursprunglig plats i byggnaden utan att skrotas. Kvarnen 
filmades på 1960-talet och en ny film gjordes 1988. Anläggningen är intakt och i 
bruksskick och nya byggnader har fogats till den äldre kvarnen istället för att äld-
re delar rivits. Kvarnanläggningen illustrerar en viktig del av 1900-talet då den 
tydliggör kooperationens försök att producera varor i stor skala för att skapa ett 
oberoende till privata vinstdrivande företag under 1900-talet. Kvarnen och 
kringmiljön besitter så stora värden att frågan om byggnadsminnesförklaring ut-
reds av Länsstyrelsen. Det finns mycket få anläggningar av denna typ kvar i lan-
det och ingen annan i länet i denna skala. I Svalöv finns även Allmänna svenska 
utsädesaktiebolagets grynkvarn i Svalöv. Den yttre gestaltningen ritades av Tor-
ben Grut 1916. När kvarnen lades ned 1974 flyttades maskineriet till Agnesberg 
och byggnaderna såldes till plastfabriken Modefa. Fortfarande har kvarnen en 
stor betydelse i stadsbilden genom sitt läge invid järnvägen i centrum och den 
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enorma byggnadsmassa den bildar gemensamt med lagerhusen i samhället. Hela 
Svalöv är präglat av spannmålsodling och växtförädling.  

I Kristianstad ligger Mårten Pehrssons valskvarn bevarad invid centralsta-
tion. Idag är maskineriet utrivet och silos är rivna. Här finns nu kontor och re-
staurang och kvarnen utgör en viktig del av innerstadens karaktär.   

En av de största kvarnarna i landet är Malmö Stora Valskvarn som uppfördes 
1881-85 av intressenter från Köpenhamn och Göteborg. 1899 blev det gamla 
kvarnverket ersatt med nya patenterade maskiner och blev genom detta den för-
sta automatiserade kvarnanläggningen i Norden. Kvarnen såldes 1917 till Svenska 
Lantmännens Kvarnförening. 1927 överläts kvarnen till AB Kvarnintressenter 
och 1954 förvärvades kvarnen av Wenner-Grenkoncernen som placerade den 
inom Kungsörnen AB. Kvarnen såldes senare till Svenska lantmännen och över-
fördes 1985 till moderbolaget för spannmålsprodukter, Cerealia AB, samt place-
rades i det nybildade dotterbolaget Nord Mills AB. Kvarn och renseri modernise-
rades dels 1964 dels 1974-1975 och 2000 genomfördes en stor ombyggnad i 
kvarnen, vilket medger en kapacitet på 500 ton per dygn. Här förpackas såväl 
konsument-, som bageri och storköksprodukter och en stor andel av mjölet leve-
reras i bulk. Antalet anställda är ca 40 personer med en årsproduktion på ca 
150000 ton. Det är under kapaciteten som är på 200000 ton.   

 
 

Malmö stora valskvarn 
 

Nuläge och omvärldsanalys  
Under de senaste decennierna har kvarnverksamheten rationaliserats starkt i Sve-
rige och därför har många anläggningar lagts ned och utrustningen sålts. I den 
utsträckning kvarnbyggnaderna bevarats har de ofta fått en annan användning. I 
Gisslebergas fall är maskineriet helt intakt och med möjligheter att åter driva som 
kvarn. Idag är Malmö stora valskvarn (Cerelia), Helsingborg (Finax) och Lilla 
Harrie (Pågengruppen) samt Skånemöllan i Tågarp i kommersiell drift. Möjligen 
kommer Gissleberga att åter sättas i gång.   

Cerealia Mills har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Lett-
land och Ukraina. Verksamheten i Sverige drivs under företagsnamnet Nord Mills 
AB. Cerealia ägs genom Svenska Lantmännen av cirka 53000 svenska bönder. 
Finax är ett av de större cerealieföretagen i Norden som utvecklar och marknads-
för spannmålsbaserade livsmedel som müsli, brödmixer och mjöl. Huvudkontoret 
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ligger i Helsingborg och vid kvarnarna på Ramlösaområdet tillverkar och mark-
nadsför man mjöl under varumärket Ramlösa Kvarn. Företaget, som omsätter 
cirka 290 mkr och har 50 anställda, ägs av två privatpersoner211 och ingår i Abdon 
Mills. Abdon Mills omsätter drygt 3 miljarder SEK och bedriver verksamhet i ett 
tiotal länder. Finax har sedan början på 1970-talet producerat, marknadsfört och 
sålt konsumentprodukter främst till den nordiska marknaden men även till övriga 
Europa, USA och Kanada. Finax är en av Nordens största producenter av müsli 
och Europas största producent av glutenfritt mjöl och mix. 1973 byggdes en av 
världens första helautomatiska kvarnar, mjölet såldes till industrier, bagerier och 
dagligvaruhandeln.212  

Lilla Harrie Valskvarn AB213, i Kävlinge kommun som ingår i Pågengrup-
pen, har två produktionsenheter, i Lilla Harrie och i Göteborg. Man har totalt 46 
anställda och förmalning av 106000 ton vete och råg till bagerier. Detta motsvarar 
ca 32 % av Sveriges bagerimjöl och omsättningen är ca 240 miljoner kronor per 
år. Mjölet levereras i huvudsak med bulkbil till bagerierna, endast en liten del i 
form av säckmjöl.214 Lilla Harrie kvarn fick sina vattenturbiner år 1903 och kunde 
då, vid gott vattenflöde, få ut kraft ur Kävlingeån motsvarande ca 40 Kw. På plat-
sen har funnits kvarnar sedan 1500-talet. Kvarnen var direkt driven av vattentur-
binerna ända fram till 1948. En relativt nyetablerad kvarn är Skåne-möllan i Tåg-
arp utanför Helsingborg. Kvarnen grundades av tre privatpersoner 1971. 

 

 Skånemöllan i Tågarp 
 

Kunskapsläget 
Ganska gott eftersom riksomfattande inventeringar av handelskvarnar i drift har 
gjorts under 1990-talet. Kunskaperna om de mindre och nedlagda handelskvar-
narna är sämre. De mindre vattenkvarnarna är så talrika att kunskaperna om de-
ras skick är dåliga. Försök att inventera har gjorts på 1970- och 1980-talen men de 
har inte blivit heltäckande och de senaste åren har många miljöer förändrats då 
maskineri och utrustning tagits bort. De vinddrivna väderkvarnarna av hant-
                                              
211 Leif och Rolf Abdon 
212 http://www.finax.se/ 
213 1926 köpte Edvin Olsson kvarnen och dennes son i sin tur på 50-talet. Idag ingår kvarnen i Pågeng-
ruppen. VD är Mats Olsson, son till Helge Olsson och mjölnare i fjärde generationen. 
214 http://www.lhv.se/html/alla.htm 
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verksmässig omfattning, är nyligen inventerade och presenterade i en utmärkt 
bok 2003215.  
 
Förslag till åtgärder  
Skydda Gissleberga kvarn i Svalövs kommun genom byggnadsminnesförklaring. I 
samband med byggnadsminnesförklaringen bör process och underhåll dokumen-
teras genom intervju och filmning av kvarnmästaren. Andra intressanta kvarnar 
är: Alberta kvarn från 1915/24 kvarn och tork, Kvarnviks handelskvarn vid Ör-
tofta.216 Övriga dokumentationsinsatser är mindre prioriterade eftersom en större 
dokumentation har gjorts av nedläggningen av Juvelkvarnen i Göteborg 2001. På 
längre sikt vore det intressant att inventera och dokumentera även mindre han-
delskvarnar och vattenkvarnar i länet.    
Skydd prio 1, dokumentation prio 4 (se Bilaga 1 prioriteringsförslag). 
 
Källor 
Kersti Ullenhag Jan Jörnmark: NE  
Brunnström, Lasse, Norling Bengt, Spade Bengt: Juvel, Juvelkvarnen i Göteborg- en 
hörnpelare i svensk livsmedelsförsörjning 1915-2001. Göteborgs stadsmuseum 2002. 
Ek, Sven B.  Väderkvarnar och vattenmöllor. 1962 
Johansson, Carita: Skånska möllor 2003 
 

                                              
215 Carita Johansson: Skånska möllor 2003 
216 Kvarnviks Valskvarn, AB Kvarnvik 302, 225 94 LUND 
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F d Slakthuset i Malmö med nyare höghus innehållande kontor. 

 

Köttindustrin 

Sammanfattning 
Köttindustrin utgör den näst största delbranschen inom livsmedelssektor och en 
tredjedel av de sysselsatta finns i Skåne. Slakten bedrevs länge som hemarbete 
och industrialiserades sent. Med inspiration från de amerikanska slakterierna med 
löpande band, arbetsdelningen och storskaliga former utvecklades slakterierna i 
Sverige under början av 1900-talet. Antalet slakterier var störst vid mitten av 
1900-talet men rationaliseringar ledde till många nedläggningar. Större slakterier 
finns ni i Kävlinge och i Kristianstad. Branschen var tidigare inte så hårt konkur-
rensutsatt men nu funderar flera slakterier på att lägga ut delar av charkuteriverk-
samheten utomlands. En del slakterier är uppförda efter ritningar av den danske 
ingenjören Niels Vang som utarbetade ett system för slakterier. Fasaderna är ofta 
i tegel och i interiörerna är klinkerklädda. 
 
Bakgrund 
29 % av antalet sysselsatta inom köttindustrin217 finns i Skåne. Köttindustrin ut-
gör den näst största delbranschen inom livsmedelssektor. I Sverige arbetar ca 
10000 personer och man omsätter ca 25 miljarder kronor. Här ingår slakt, styck-
ning, paketering och konservering av kött samt tillverkning av charkuterivaror. 
Garverierna har ett samband med kötthanteringen och behandlas därför under 
kapitel 9 Övriga industriella verksamheter med anknytning till livsmedelsindu-
strin.218  

                                              
217 SNI 15:1 
218 Samband finns förstås även mellan andra branscher men i detta fall ser vi att förädnringstrycket är 
mycket hårt på industrimiljöerna bla beroende på att miljöfarliga ämnen ingått i tillverkningen vilket 
ger behov av sanering av mark och bebyggelse.  
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Mekaniseringen inom slakterierna i USA var tidig och det löpande bandet, 
sinnebilden för modern storindustri, fick sin första användning inom köttpack-
ningsindustrin i Cincinnati, Ohio, redan före amerikanska inbördeskriget (1861–
65). Slaktade djur transporterades på band mellan arbetare som under arbetsdel-
ning styckade djuren för hand. Arbetsdelningen gav den amerikanska köttpack-
ningsindustrin storskaliga former. Stordriften förutsatte närhet till stora markna-
der eller goda konserverings- och transportmöjligheter. Köttkonserveringen revo-
lutionerades redan under 1870-talet genom kyltekniken. I Sverige har jordbruks-
kooperationen alltsedan 1930-talets krisuppgörelser haft ett dominerande infly-
tande i slakteri- och charkuteriindustrin. De länsmässigt organiserade slakteriför-
bunden genomgick en första fusionsvåg under 1960-talet, när regionala slakterifö-
reningar bildades (t.ex. Scan, Farmek, Skanek), och det gemensamma varumärket 
Scan introducerades (1963). KF behöll vid denna tid sin egen charkuteriverksam-
het under varumärket Goman. En andra genomgripande omstruktureringsvåg 
har följt under 1990-talet.219 

De bondekooperativt ägda slakterierna var tidigast inriktade på svinslakt 
och baconproduktion men senare även charkuteri. Det mesta beredningen av kött 
skedde i hemmen och så sent som 1892 fanns det bara 9 svinslakterier i hela lan-
det med sammantaget 142 arbetare.220 Det fanns dock även offentliga slakthus i 
större städer. Besiktning av kött avsett för export skedde vid de offentliga slakt-
husen, och vid Ystads exportslakteri, Engelska svinslakteriet i Malmö, Hälsing-
borgs och Landskrona svinslakterier samt Tomelilla bolags- och Tomelilla andels-
slakterier.221 Slakthus tillkom på grund av lagar om köttbesiktning 1897 och 1913. 
I dessa förbjöds slakt vid andra platser inom stadens område än i slakthus. Inspi-
rationen kom från Tyskland, där den första lagen stiftades 1868.222 

Danska företagare handlade upp svin i Skåne och slaktade dessa i Danmark 
för vidare export till England. 1884 försökte man skapa ett exportslakteri i 
Landskrona men det konkurrerades ut av en dansk satsning i Malmö som kalla-
des ”engelska svinslakteriet” det följdes 1889 av ett svinslakteri i Tomelilla (1889-
1911) även det kallat engelska svinslakteriet.223 Det första svenska andelsslakteriet 
anlades i Halmstad 1899 och det första i Skåne i Tomelilla 1908, som på 1930-
talet kom att bli Sveriges största andelsslakteri. Det första danska andelsslakteriet 
etablerades i Horsens 1887. Den skånsk-halländska baconexporten stod för drygt 
90 % av landets totala baconexport. Rationaliseringen och industrialiseringen 
ledde till att fler biprodukter utvanns och mindre gick till spillo. Men trots ameri-
kanernas tidiga försök återstod problem med att mekanisera slakteriproduktionen 
och än idag kvarstår mycket manuellt arbete. Andelsföreningarnas initiativtagare 
och styrelse kom från godsägare eller storbönder men det fanns ingen nedre 
gräns för antalet andelar, t.o.m. jordlösa lantarbetare kunde vara andelsägare om 

                                              
219 NE, Ullenhag, K o Jörnmark, J  
220 Hansson, L: sid 16. 
221 Nordisk familjebok bd 15 1911. 
222 Nordisk familjebok bd 25 1917. 
223 Hansson, L: sid 62. 
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de hade djur att leverera.224 Andelsslakteriernas verksamhet kom att förvandlas 
alltmer från råämnesförädling till avancerad livsmedelsproduktion, ex ökade char-
kuteriproduktionen. 1906 bildades Sydöstra Skånes andelsslakteriförening och 
1908 startades i Tomelilla Skånes första andelsslakteri som till en början var inrik-
tat på baconexport till England. Det följdes av Trelleborg 1912, Hörby och As-
keröd 1914, Ängelholm 1915, Åstorp 1916, Kristianstad 1917, Kävlinge 1918. 
Föreningen av Svenska Andelsslakterier (FASA) bildades 1925. 1930 bildade 
FASA Swedish Bacon Co. 1933 bildades Sveriges Slakteriförbund. 1934 Före-
ningen av Skånska andelsslakterier FSA, från 1942 kallat Scan. Askeröd lades ned 
1938, Trelleborg 1957, senare även Åstorp, Hörby, Ystad och Ängelholm.  

I 1905-års handelskalender är det tydligt att större slakterier och korvfabri-
ker etablerats. I Malmö fanns 4 ”Korffabrikanter” varav ett aktiebolaget Heiner & 
k:i, det fanns även 35 privata slaktare och fläskhandlare och det stora ”Engelska 
svinslagteriet”.225 Svinslakteri fanns även i Eslöv, Tomelilla, Ystad, Helsingborg, 
Landskrona, Klagstorp226. På flera platser på landsbygden fanns korvfabriker och 
mindre slakterier227. Charkuteri bedrevs av konsumentkooperationen exempelvis 
Kooperativa Föreningen Svea i Helsingborg som byggde ett nytt charkuteri 1936 
invid huvudkontoret och affären på Södergatan/Furutorpsgatan. 1936 hade man 
220 anställda inklusive butiker228.  

De slakterier som specialiserade sig på hästslakt var antingen få och/eller 
lågmälda i sin framtoning, i Osbyholm fanns en firma som beskrevs: ”Svingöd-
ningsanstalt, hästslagteri o. korffabrik, Hedåkra eg. A. Nilsson”. Hönserier börja-
de dyka upp under rubriken ”Industriell” i 1905-års kalender. Sådana fanns bl.a. i 
Tomelilla, Höör, Holmeja och Vinslöf229. Under 1950-talet specialiserades även 
kycklinguppfödningen, vilket ledde till ökning av produktionen. Idag finns endast 
ett fåtal kläckerier Sverige och ca 170 uppfödningsgårdar (1993). Metoden går ut 
på att belysa ett fönsterlöst stall ca 22-23h/dygn och genom det få fram slakt-
mogna kycklingar efter 35-40 dagar. Branschen har under senare år mött stränga-
re djurskyddsregler och importkonkurrens. Slakten av fågel är genomgripande 
                                              
224 Hansson, L: sid 167. 
225 Engelska svinslagteriet” (Aage P. Heyman i Köpenhamn), 33,446, disp. Sophus Houmann, 
226 Eslöfs Svinslagteriaktb., 1904, aktk. 30,000 å 100 kr, disp. Nilsson, A.; Helsingborg: Svinslagteri: 
(A. N. Hansen i Köpehamn) A. N. Hanssen & k:i, pp. William Benzon, 24,880, Klagstorp: industriella 
anl: Svinslagteri, eg. N. Jönsson 1904 Landskrona svinslagteri, 26,202 Tlgfadr. Svinslagteriet. Förut-
om svinslagteri finns det 22 mindre slaktare. Tomelilla Svinslagteri: Engelska svinslagteriet (Aage 
Heyman i Köpenhamn) Ystad: Svinslagteri: Ystad Svinslagteri, 63,910 tlgr.-ad Svinslagteriet 
Garfvare: C.A. Grönvall, äfven sämskmakare, 8,980 Ystad slagtare: Det finns 19 st. slagtare, alla med 
personnamn, troligen inga större rörelser. 
227 Hässleholm: Korffabrik: Aug. Ohlsson 1905, Korffabrik: J. Svensson 1903, Hohög vid Malmö: 
Salteri och korvfabrik, eg. Appelberg, Erik  i Malmö. Höganäs slagteri o. charkuteriförening, förest. P. 
A. Persson. S:t Olof: (Hantverkare: Ahlström, G, slagtare och korffabrik, dessutom en bryggare och 
en bagare) Korffabrik, eg. And. Nilsson 1899, 5.050 Kristianstad: Korffabrik: Håkansson eftr. Korf-
fabrik: Kristianstads handelsaktb. Korffabrik; A. Marcusson 1905  
228 Beskrivning över Helsingborg sid 274f. 
229 Höör: Hönseri och gödningsanstalt, Klocksjön, eg. Happach, E Skeldershus: Under rubriken ”In-
dustriel anläggning:” finns: Feltenborg med hönseri, eg. Anton Andersson (egendom) 1905 Vinslöf: 
Hönseri: Furubo hönsgård, eg. frkn. Anna Johansson Holmeja Industriella anläggningar: Hönsgård: 
Holmeja, eg. N. Rasmusson Tomelilla Hönseri: Björkliden, eg. S. Brandberg. Gödningsanstalt för 
fjäderfä: Aktb. Skånska gödningsanst. 1904, aktk. 5,000 à 10 kr   
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industrialiserad och utförs på särskilda fågelslakterier. Kyckling, höns och kalkon 
slaktas med ungefär samma metod. Vid ankomsten till slakteriet hängs fågeln upp 
i fötterna. Huvudet doppas i ett strömförande vattenbad och efter några sekun-
der är fågeln bedövad, varefter blodet tappas av (stickning). Plockningen startar 
med skållning i hett vattenbad, varefter fjädrarna plockas bort med hjälp av rote-
rande gummifingrar. Fågeln öppnas och alla inälvor tas ut, varefter underben, fot, 
huvud och hals tas av. Fågeln besiktigas av veterinär. Efter putsning, rensugning 
och avspolning kyls fågeln ned i kallt vatten eller i en kyltunnel. Slutligen trans-
porteras fågeln vidare till särskilda lokaler för paketering och förädling.230  
 
Bebyggelsen 
I Hörby finns fortfarande delar kvar av det slakteri som lades ned 1974. Det upp-
fördes 1914 av Sydöstra Skånes andelsslakteriförening231. Ett stickspår ledde tidi-
gare från järnvägen in på området. Några av byggnaderna har formats efter stick-
spårets dragning. Markytorna är till stor del kullerstensbelagda och järnvägsspåret 
är borttaget eller övertäckt. På området finns en väl bevarad garagelänga i träpa-
nel. Disponentbyggnaden har vitputsade fasader under brutet sadeltak. Slakteri-
bebyggelsen är uppförd i rött tegel med dekorativa band av gult tegel. Slakteriet 
ligger i en kulturhistoriskt intressant del av Hörby, invid andra industriella an-
läggningar som Hörby bruk med sågtandstak och skärmfasad i dekorativa tegel-
förband samt mejeriet i Hörby. På Hörby bruk pågår produktion av skottkärror 
och lekredskap. Slakteriet är uppfört efter ritningar av den danske Niels Vang 
som utarbetade ett system för slakterier. Efter att slakteriet uppförts började slak-
ten under juli 1914 och under 1920 startade slakt för export. Andra slakterier av 
liknande karaktär i Skåne är rivna eller kraftigt ombyggda till följd av modernise-
ringar, exempelvis Eslöv, Tomelilla, Kävlinge, Kristianstad och Trelleborg. Slakte-
riet i Hörby är däremot bevarat med kontors- och slakteribyggnader från den för-
sta tiden 1914 till 1938-års korvfabrik och garage. Byggnaderna är utvändigt 
ganska väl bevarade och det är möjligt att få en upplevelse om hur miljön kan ha 
tett sig under tiden slakteriet var igång. Under lång tid har byggnadernas under-
håll varit bristfälligt vilket medfört skador i takfallen och i något fall också i 
stommen. Papptaken är dåliga på flera av byggnaderna. Invändigt är flera av 
byggnaderna förändrade sedan uppförandetiden. Interiörerna är klinkerklädda 
och förenklade med få inredningsdetaljer. Några äldre hackmaskiner är bevarade. 
En korvfabrik byggdes till under 1930-talet med salteri i källarvåningen och röke-
ri i ovanvåningen. I källarens tak löper ett transportband för krokat kött. Skorste-
narna är rivna ned i byggnaden vilket skadat taket kraftigt. Stommen är möjligen 
av armerad betong. Prognosen för bebyggelsen är rivning inom snar framtid då 
marken eventuellt kan vara attraktiv för annan industriell verksamhet eller handel. 
Bevarade slakteribyggnader finns i Malmö där slakthuset inretts med nattklubb, 
teater och kontor. 

                                              
230 NE Sören Zackrisson 
231 Besök i Hörby 2001-09-19 tills. med Lars Hansson 
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Eslövs svinslakteri startades 1881 och bytte senare namn till Eslövs slakteri. 
En ny slakteribyggnad uppfördes 1927 vid Pärlgatan och utökades med ett char-
kuteri 1937. KF, som blev ny ägare under 1960-talet, lät bygga ett nytt slakteri vid 
Grävmaskinsvägen 1980 men sålde strax därpå till Skanek vilka lade ned verk-
samheten 1984.232 Miljön vid Pärlgatan är i det närmaste helt riven bortsett från 
kontorsbyggnaden i rött tegel som idag är stadd i förfall. På tomten bedrivs idag 
återvinning av metallskrot.   
 
Nuläge och omvärldsanalys 
Den svenska slakterinäringen är under stor press. Trots totalt sett ökad köttkon-
sumtion minskar andelen svenskt kött. Import av kött från andra länder är billiga-
re, enligt kritikerna beroende på att djurhållningen i många länder är sämre än i 
Sverige. Konsumtionsmönstren har förändrats och konsumtion av griskött har 
ökat under senare år medan konsumtionen av nötkött minskat. Det kan bero på 
priset men även den s.k. ”galnakosjukan” påverkade troligen. Kött och Charkfö-
retagen, KCF, är branschorganisationen för svenska företag med verksamhet 
inom slakt, styckning och charktillverkning.233 KCF representerar företag som 
sammanlagt omsätter ca 25 miljarder kronor och sysselsätter ca 10000 personer. 
Köttbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsme-
delssektorn. KCF bildades den 1 juli 2003. KCF har ett nära samarbete med 
Livsmedelsföretagen, LI.234  

Idag bedrivs svin- och nötslakt i större omfattning vid Swedish meats i 
Kävlinge och Kristianstad235, vid AB Slakteriprodukter i Helsingborg och vid 
Ugglarps slakteri i Trelleborgs kommun. Större charkuteriverksamheter är Swe-
dish meats i Kävlinge och Kristianstad, Samfood Malmö, Lars Jönsson Malmö, 
Skåne Erik Vellinge. I Helsingborg och Strövelstorp finns SLP Pärsons Sverige 
AB. Man bedriver styckning vid båda anläggningarna men förädling i Strövels-
torp. I Halmstad skivas produkterna. Ett annat mindre charkföretag är Köttcen-
tralen i Helsingborg som sysselsätter 50 personer inom styckning och charkuteri-
tillverkning. Exempel på mindre verksamheter är charkuterianläggningen i Södra 
Vram samt Per i Vikens anläggning i Höganäs. Stora på fågel är Kronfågel med 
verksamheter i Kristianstad236 samt Blenta AB i Blentarp, Ingelsta Kalkon i To-
melilla (70 anställda).  

År 1997 fusionerades det börsnoterade charkföretaget Spira med LRF:s och 
KF:s charkuterirörelser till Samfod. I detta företag ryms varumärken som Kron-
fågel, Lars Jönsson och Goman. Ett annat klassiskt varumärke, Lithells med Si-
bylla, är sedan 1998 ägt av finska Atria Oy. Fristående är t.ex. Sardus AB, med 

                                              
232 Olsson, E, Olsson G och Ekander S: Eslöv i focus Eko-förlaget 1986: sid 84. 
233 Medlemmarna i KCF är: Köttbranschens Riksförbund (består av ca 150 företag), Swedish Meats, 
Atria, Lithells, Sardus, Dafgårds och KLS Livsmedel. 
234 http://www.kcf.se/. 
235 Swedish meats är Sveriges tredje största livsmedelsföretag enligt LI http://www.li.se/  
236 http://www.spira.se/ fram till 1999 även anläggning i Gärsnäs 
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varumärken som Charkdelikatesser och Pastejköket (LRF:s ägarandel 35 %). An-
talet anställda i branschen var 15 236 1998.237  

I Klippan och Kävlinge bedriver Ellco Food fettsmälteri. Företaget som in-
går i Swedish Meats, förädlar slaktbiprodukter till livsmedelsfetter och proteinrå-
varor. En kuriositet är att Ellco Food levererat ren nöttalg till Ostindiefararen i 
Göteborg, nöttalgen fungerar som smörjmedel till talgor och block. Dotterbola-
get Kontrollhudar AB säljer svenska hudar och skinn till läderindustrin.  

Extraco i Stidsvig/Klippan har en av landets största anläggningar för smält-
ning av talg och ister. Företagets produkter används främst inom margarin och 
tvålindustrin samt som tillsats i mjölkersättning för djur. Extraco Geltex AB är en 
av världens största producenter av gelatin som framställs ur svål. Gelatinen an-
vänds som emulgator och stabiliseringsmedel främst i desserter, konfektyrer, 
margarin yoghurt och drycker. Företagets anläggningar tillhör världens största i 
sitt slag och 90 % av produktionen exporteras. Anläggningen i Stidsvig har för-
modligen sitt ursprung i det 1896 etablerade Stidsvigs benmjölsfabriks aktiebolag.  
 
Kunskapsläget 
Om bebyggelsen vet vi mycket lite, framför allt i vilken utsträckning några äldre 
slakterimiljöer finns bevarade. Branschen saknar arbetslivsmuseer. Ur kulturhisto-
riskt perspektiv råder i jämförelse med andra branscher låg aktivitet. Om slaktan-
det finns etnologiska uppteckningar och beskrivningar då slakt varit av stor bety-
delse i bondesamhället. Ekonomhistorikern Lars Hanssons avhandling Slakt i 
takt, klassformering vid de bondekooperativa slakteriindustrierna i Skåne 1908-1946”238 
innehåller mycket kunskap om slakteriprocessens utveckling. Den innehåller en 
redogörelse för arbetsprocessen i slakten, från avlivning till charkuteri. Skildring-
en har han byggt på intervjuer och samtida beskrivningar. Den behandlar även 
vårt sätt att betrakta slakt och innehåller en beskrivning av kooperativa slakterier-
nas framväxt i Skåne.  

Gertrud Grenander-Nyberg har i En charkuterifabrik med tradition, en folklivs-
skildring från 1950-talets Stockholm239, gjort en etnologisk studie av en mindre chark-
fabrik.  

En studie som vare sig har historiskt eller etnologiskt perspektiv är den som 
en forskargrupp vid KTH i Stockholm genomfört. Studien behandlar köttindu-
strin under senare delen av 1900-talet. Forskarna har kartlagt den svenska livsme-
delsindustrin mot bakgrund av teknikomvandling och förändring av arbetet. Peter 
Ullmark, Jesper Steen och Anna Holmgren ger i Det matnyttiga arbetet240 en skild-
ring av arbetet i slakt- och charkindustrin, där arbetsprocessen beskrivs. Förfat-

                                              
237 NE, Ullenhag, K o Jörnmark, J 
238 Hansson, Lars: Slakt i takt, klassformering vid de bondekooperativa slakteriindustrierna i Skåne 
1908-1946. Växjö University press 2004. 
239 Grenander-Nyberg, G: En charkuterifabrik med tradition, en folklivsskildring från 1950-talets 
Stockholm. Stockholm: LiberFörlag, 1985. 
240 Ullmark, P., Steen, J., Holmgren A: Det matnyttiga arbetet: teknisk utveckling och arbete inom 
livsmedelsindustrin Projekt: Teknisk utveckling och arbete inom livsmedelsindustrin, TUVA. Stock-
holm Tiden 1986. 
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tarna menar att slaktare och styckare i stort sett har lyckats bevara sin självstän-
dighet och att de inte i någon större utsträckning har hotats av ny teknik utan de 
har kunnat upprätthålla yrkeskvalifikationerna. I charkuteriföretagen finns där-
emot en tendens att kvalificerad arbetskraft efterfrågas mindre. Arbetet mekanise-
ras, de olika fabriksavdelningarna separeras. Fokus i studien är inriktad på teknik- 
och arbetsorganisation.   

Se Bilaga 6 Slakten för beskrivning av slakt. 
 
Förslag till åtgärder  
Dokumentation av slakteri med pågående verksamhet för att komplettera det 
arbete med studiecirklar som har utförts av Lars Hansson i Slakt i takt. Doku-
mentera de verksamheter med anknytning till köttindustrin som exempelvis Ellco 
Food i Klippan och Kävlinge vilka förädlar slaktbiprodukter. Inventera bebyggel-
sen, främst de större anläggningarna i Kävlinge och Kristianstad.  
Prio 3 (se Bilaga 1 prioriteringsförslag), ur regionalt och nationellt perspektiv en 
hög prioriteringsgrad. 
 
Källor 
Lars Hansson 
NE 
Nordisk familjebok 
Swedish meats Kristianstad besök 2004-02-03 
Hemsidor: http://www.visit-sweden.com 
http://www.parsons.se/ 
http://www.kottcentralen.se/
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Personal utanför Allevads mejeri ca 1900, Ystads kommun. 

 

Mejeriindustrin241 

Sammanfattning 
På 1890-talet hade den svenska mejerinäringen växt till en väldig omfattning och 
exporten av smör utgjorde hela 10 % av landets exportvärde där smör kom på en 
tredje plats i betydelse efter sågade trävaror, järn och stål. Hushållningssällskapen 
förefaller att ha varit drivande i uppbyggnaden av mejerinäringen. Man stimulera-
de bildandet av lokala mejerier och man utställde prisbelöningar till mejerier. De 
andelsmejerier som startades av bönder gav bättre betalning och bättre resurser 
för investeringar och rationaliseringar. Ett stort antal mejerier startades vid sekel-
skiftet 1900. de Lavals revolutionerande separator minskade tidsåtgången för att 
skilja grädde från mjölk från timmar till minuter. Genom pasteuriseringen, som 
innebär uppvärmning av livsmedel242, försvann tuberkulosbakterierna och gjorde 
mjölken mera hållbar. Den tekniska utvecklingen och förändrade transportmöj-
ligheter bidrog till rationaliseringen under efterkrigstiden. Numera är mejeriindu-
strin en datoriserad processindustri som arbetar under storskaliga former. Under 
1940-talet fanns ca 150 mejerier i Skåne. Typiskt för lokaliseringen var i nära an-
slutning till järnväg. De var ofta uppförda i sten eller tegel med lastbrygga och 
grusad eller stensatt plan. Arbetssalen kunde gärna förses med lanternin som gav 

                                              
241 Mejeri (ty. Meierei', eg. 'arrendegård', av Meier 'arrendator', 'förvaltare', av medeltidslat. maior 
[mai_-] do_mus 'husmästare'). NE. 
242  till en viss temperatur (under 100 °C) vid vilken sjukdomsalstrande (patogena) och produktförstö-
rande mikroorganismer, som ej bildar sporer, dödas utan att livsmedlets övriga egenskaper nämnvärt 
förändras. introducerades 1864 av Pasteur för behandling av vin. Metoden kom också på ett tidigt 
stadium att användas för behandling av mjölk i syfte att förhindra spridning av tuberkulos. NE. 
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ljusa och luftiga lokaler. Ofta var taket i arbetssalen välvt och putsat, ibland var 
salen försedd med ett stort halvmånformat fönster i fasaden.  
  
Bakgrund 
Mejeriindustrin243 omfattar osttillverkning, annan mejerivarutillverkning och 
glasstillverkning. 11 % av antalet sysselsatta inom branschen finns i Skåne. Meje-
rihanteringen i Skåne kom inte igång i någon större skala förrän under 1800-talets 
andra hälft. Tidigare köptes mejeriprodukter från andra delar av Sverige och Fin-
land. Detta p.g.a. att boskapsskötseln försummats och att kreaturen var få på 
många håll i Skåne. De låga spannmålspriserna på 1870-talet ledde till ökat intres-
se för djurhållning och mejerier. Vid några av godsen gjordes tidigt försök att 
utveckla mejeriprodukter. Försök att tillverka ost gjordes i början av 1800-talet på 
Ruuthsbo och på Marsvinsholm där man anlitat en schweizisk mejerist. Försök 
gjordes även vid Tosterup. 1840 infördes på Gedsholms gods den första systema-
tiska mejeridriften grundad på en metod från Holstein. Man anställde personal 
från Holstein och hade 200 mjölkkor. Senare spreds metoden till andra gods i 
Skåne som Stora Herrestad med 386 kor, Rögla med 400 kor m.fl. Ofta arrende-
rades mejeridriften och ladugården ut från godsdriften för att drivas separat. 1863 
gjordes försök att tillverka cheddar av engelsk typ på Barsebäck under ledning av 
en agronom Nathorst.  

1862 fanns det i Kristianstads län 43 mejerier varav 40 var s.k. herrgårdsme-
jerier244. Ungefär 30 år senare, 1890, fanns 320 mejerier i Skåne fördelade på 120 i 
Kristianstads län och 200 i Malmöhus län. Den stora övervikten i Malmöhus län 
jämnades ut under tidigt 1900-tal. Före 1900 fanns endast få andelsmejerier och 
som tidigare nämnt var det större gårdar och herrgårdar som startade de första 
mejerierna i Skåne, i diagrammen kallade herrgårdsmejerier. Ännu 1940 fanns det 
mer än 150 mejerier i Skåne då den stora rationaliseringsvågen kom. 30 år senare, 
1969 fanns endast knappt 20 mejerier i drift. Fram till 1940 hade mejerierna i lan-
det i övrigt minskat med mer än 1/3 då flertalet enskilda mejerier nedlades denna 
tid. Utvecklingen i Skåne gick dock betydligt långsammare. På början av 1940-
talet byggdes stormejerier gemensamt av föreningar i Kristianstad, Tomelilla och 
Landskrona. 1978 fanns mejeri i Kågeröd, Västra Karup och Örkelljunga. Skå-
nemejerier hade vid samma tid anläggningar i Kristianstad, Lunnarp, Skurup, Es-
löv, Malmö. Helsingborgs mjölkcentral hade verksamhet i Helsingborg, Kattarp, 
Bjuv, Hörby och Sösdala245. Idag finns en handfull mejerier kvar. 
 
 
                                              
243 SNI 15:5 
244 Herrgårdsmejeri kallas de större gårdsmejerier som anlades vid de gårdar som hade en tillräckligt 
stor mjölk-produktion för att skilja sig från mindre självhushållande gårdar. Gårdsmejerier kunde 
motta mjölk även från andra gårdar. I många fall gick dessa så bra att det inspirerade till anläggande 
av s.k. uppköpsmejerier som fungerade genom att köpa in den ökande mjölkproduktionen och av den 
tillverka mjölk, grädde och ost. Nordisk familjebok 1912. 
245 Beskrivning över Helsingborg med omgivningar 1936: Hälsingborgs mjölkcentral förening u.p.a., 
bildat 1931 som gemensam försäljningsorganisation för mejerier på helsingborgsmarknaden. 1935 
såldes 6 milj l mjölk, 600000 l grädde, 500000 kg smör. 
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Utbildning 
Malmöhusläns hushållningssällskap förefaller att ha varit drivande i uppbyggna-
den av mejerinäringen. Man stimulerade bildandet av lokala mejerier och man 
utställde prisbelöningar till mejerier. Den förste som fick ett pris var en mejerist i 
Sjörup 1862 (vid Skivarp?). Hushållningssällskapet bekostade även resor utom-
lands till Danmark, England och USA för att få Skåne att ta del av kunskaperna i 
andra länder. Man stöttade ett stort antal utställningar där mejeriprodukter pro-
vades. Mellan åren 1867 och 90 hölls inte mindre än 46 utställningar för Skåne. 
Man anställde en länsmejerist som skulle ge råd och anvisningar i mjölkhushåll-
ning.   

Vid Lantbruksinstitutet i Alnarp satsade man på att utveckla mejerinäring-
en. 1883 startades en högre mejeriskola och en lägre manlig respektive kvinnlig 
mejeriskola. De första utbildningarna i landet hölls vid Ulltuna (Uppland) och 
Bergqvara (i Kronobergs län) där mejeriundervisning startades 1859. 1888 starta-
des försök till tillverkning av margarinost. 1893 inrättades ett mejeriinstitut vid 
Alnarp. Vid Alnarp kom provningsverksamhet för mejerimaskiner och jordbruks-
redskap till stånd 1897. Under 1900-talet fortsatte verksamheten med inrättande 
av Statens mejeriförsök 1937, som förlades till en då nyuppförd mejeribyggnad. 
Förutom Alnarps mejeri fanns där institutionerna för mejerilära (senare benämnd 
mjölkprodukternas teknologi) och mejeriekonomi samt Statens maskinprovning-
ars mejeriavdelning. Mejerikemi och mejeribakteriologi var förlagd i en särskild 
byggnad (Kembakt). Utbildningen ledde fram till mejeriingenjörsexamen. Mejeri-
verksamheten flyttade på 60-talet till Kemicentrum vid Lunds universitet. Paral-
lellt med undervisning och forskning drevs mejeriskolan i Alnarp sedan starten 
1883 som ett kommersiellt mejeri med tillverkning av mjölkprodukter, smör och 
ost. Produktionen upphörde 1984.246 
 
Teknik 
Under slutet av 1860-talet infördes den s.k. ismetoden som gjorde att man kunde 
ha enklare och därmed billigare lokaler. Metoden går ut på att med naturis hastigt 
kyla ned mjölken för att separera grädden. Det gav fler gårdar möjlighet att inrät-
ta mejerier. Ett kvarstående problem var svårigheterna att förvara och hålla mjöl-
ken färsk under transport och därför startades s.k. gräddmejerier som endast tog 
emot grädde. Man började använda nya material till kärl och utrustning. Från att 
ha varit av trä och av Höganäskeramik framställdes istället kärl som kläddes med 
förtent stålplåt. Det möjliggjorde bättre hygien och enklare rengöring. Förpack-
ningar för försäljning gjordes i trä s.k. drittlar som rymde cirka 50 kg. De tillver-
kades i större skala i Åstorp och vid Övedskloster. Flera varianter av smörkärnor 
introducerades, som den s.k. holsteinska kärnan och den s.k. stjärnsvärdska kär-
nan. Hästvandring användes för att driva de större kärnorna. 1878 kom en upp-
finning som skulle revolutionera  mejerihanteringen. de Lavals separator247 med-

                                              
246 http://www-alnarp.slu.se/images/Arkitekt.pdf  
247 Separator, ett bolag bildat 1883 som nådde enorma framgångar. Företaget köpte upp tillverknings-
industrier som Svenska centrifugal AB i Södertälje, Eskilstuna stålpressningsAB och Svenska stål-
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förde att mejerierna kunde ta emot mjölk och inte enbart grädde som tidigare och 
tidsåtgången för att skilja grädde från mjölk sjönk från timmar till minuter. Sam-
ma år kom den danska Burmeister & Wains centrifug med samma funktion. 1883 
beräknas att det fanns ca 100 de Laval- och ca 15-20 B & W- separatorer i Skåne. 
1890 förbättrades separatorn genom ett patent kallat Alfa-Laval. I Skåne tillver-
kades mejeriutrustning bl.a. av Carl Holmbergs i Lund (1864-1944) och av Rude-
lius & Boklund och AB Baltic i samma stad248. Holmbergs förefaller att ha varit 
den mest framgångsrika. Carl Holmberg hade börjat sin bana som möllebyggare 
och efter läroår på mekaniska verkstäder i Tyskland fick han 1856 tjänst på det då 
relativt nystartade Kockums mekaniska verkstad i Malmö. Holmberg startade en 
egen verkstad 1864 med inriktning på maskiner och utrustning till mejerier, brän-
nerier och stärkelsebruk. Förutom komplett mejeriutrustning med ångmaskiner, 
separatorer, smörkärnor, tråg, tunnor, rör och ledningar erbjöd man även bygg-
nadsritningar till mejerier. Redan något år efter att de Laval presenterat sin sepa-
rator samarbetade Holmbergs med de Laval och tillverkade bl.a. den s.k. Alfakär-
nan som (år 1900) hade en kapacitet på 500 liter. Från USA kom de s.k. box-
churns med kapacitet på ett par tusen liter.249 Carl Holmberg grundade ett eget 
mejeri i Lund som drevs under åren 1884-89, troligen som försöksstation för de 
maskiner som tillverkades i Holmbergs verkstad.250 Vid Holmbergs verkstad 
kunde man från 1880-talet leverera komplett mejeriutrustning samt ritningar till 
mejeribyggnader. 1875 levererades den första mejeriutrustningen och vid 1900 
hade man sålt ca 1500!251 Av de 1500 gick en del på export. Under 1890-talet ut-
vecklades pasteuriseringen och ångpannor kom i drift vid mejerierna. Genom 
pasteuriseringen, som innebär uppvärmning av livsmedel252, försvann tuberku-
losbakterierna och gjorde mjölken mera hållbar. Barnekows tekn- kemiska labora-
torium i Malmö framställde ett preparat som skulle underlätta syrningen av smö-
ret. Under 1930-talet utvecklades tekniken ytterligare och 1933 byggdes den för-
sta slutna mjölkbehandlingen. Några år senare började man använda rostfritt stål 
för apparater och ledningar. Dessförinnan hade tillverkningsprocesserna i mejeri-
et varit helt öppna.253 Stor betydelse fick också de förbättrade transportmöjlighe-
terna i form av lastbilstrafik som utvecklades under 1930-talet. Vid denna tid till-
kom de vid landsvägarna en gång så karakteristiska mjölkborden. Idag hämtas 
mjölken direkt av tankbil från gårdens kylförvaring.  

                                                                                                                                
pressningsAB i Olofström. För spridning och delvis även tillverkning av sina maskiner i utlandet har 
dotterbolag i Danmark, Tyskland. Österrike, Ungern, Ryssland, Frankrike, Italien, USA och Canada. 
1915 beräknades över 1700000 separatorer tillverkats av Separator. Nordisk familjebok 1917 
248 Rudelius & Boklund 1897-1918 (tidigare Lunds nya gjuteri och mekaniska verkstad 1870-97), AB 
Baltic  
249 Lundin, KF: sid 218 
250 Tapper, KG: sid 74. 
251 Tapper KG: sid 100 
252  till en viss temperatur (under 100 °C) vid vilken sjukdomsalstrande (patogena) och produktförstö-
rande mikroorganismer, som ej bildar sporer, dödas utan att livsmedlets övriga egenskaper nämnvärt 
förändras. introducerades 1864 av Pasteur för behandling av vin. Metoden kom också på ett tidigt 
stadium att användas för behandling av mjölk i syfte att förhindra spridning av tuberkulos. NE. 
253 Steen, J & Ullmark, P: NE Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra Böcker AB 1997, 1998, 1999, 
2000 
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Idag förvärms råmjölken innan mjölk och grädde separeras, efter det stan-
dardiseras mjölken genom återblandning av grädde i mjölken. Den homogenise-
ras och pastöriseras för att sedan kylas och förpackas. Grädden homogeniseras 
inte utan pastöriseras direkt. Mejeriindustrin är numera en datoriserad processin-
dustri som arbetar under storskaliga former, och mejeriernas tillverkning har 
kompletterats med produkter som fruktjuice, nektar, soppor och bordsvatten.254 
Även konsumentförpackningarna har förändrats och möjligen påverkade denna 
utveckling rationaliseringarna i mejerinäringen under 1950- och 60-talen.255 De 
små mejerierna hade ingen möjlighet att investera i de dyra nya förpackningstek-
nikerna. Engångsförpackningar för mjölk lanserades av Tetra Pak på 1950-talet. 
Förbättrade lagringsmetoder och transportmöjligheter tillsammans med rationella 
produktionsmetoder har resulterat i en utveckling som karakteriserats av stordrift 
och specialisering inom såväl råvaru- som förädlingsledet.256  
 
Export 
Export av smör hade gjorts på försök till England redan under 1840-talet men 
inte förrän på 1870-talet blev exporten större. Den gick mestadels via Malmö 
vidare till Danmark och England. En smörexportfirma övertog 1879 Eslövs nya 
mejeri i Malmö och senare 17 andra mejerier i Skåne. 1906 startades Skånes 
smörexportförening med 75 mejerier som medlemmar. Från 1908 startades större 
export även till Tyskland. 1870 startades Kristianstads mejeribolag som samarbe-
tade med Mälareprovinsernas mejeriaktiebolag senare Svenska mejeriaktiebolaget 
i Stockholm. Fabriker för tillverkning av torrmjölk, s k mjölkmjöl, startades 1905 
i Helsingborg och i Eslöv, samma år startades en torrmjölksfabrik i Hörby. 1913 
startades en torrmjölksfabrik i Ystad. 1910 fanns även fabriker som framställde 
kasein ur skummjölk och två av dessa låg i Svalöv och Eslöv.257 1935 samlades 
exporten under Svenska Mejeriernas Riksförening, SMR, som förlade verksamhe-
ten till Göteborg och Malmö. 
 
Andelsmejerier 
Under den första delen av 1900-talet bildades flera andelsmejerier av samman-
slagna gårdsmejerier. Men de första mejerierna i andelsform startade på 1870-
talet. 1874, i Felestad sydväst Svalöv, startade ett mejeri som drevs för flera lant-
brukares räkning. 1880 startades Hvilans mejeri AB258, senare Hvilans mejerifö-
rening, som drevs efter andelsprincip och kallas den första mejeriföreningen i 

                                              
254 Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra Böcker AB 1997, 1998, 1999, 2000.  
255 Järkeborn, H. Förstudie Skånsk livsmedelsindustri 
256 Atlas över Skåne, temaredaktörer Germundsson, Tomas & Schlyter, Peter, utgiven i serien Sveri-
ges nationalatlas, SNA 1999:139f. 
257 Mjölkmjöl = intorkning av mjölk vid låg temp i vakum i en sk exsickator, sen krossades detta till 
gryn som krossades och males till fint mjöl. Mjölkmjölsfabriker fanns 1915 i Helsingborg och Ystad. 
Kasein = kommer från skummjölk. 1910 fanns 8 fabriker varav Svalöv, Eslöv Källa: L.G. Thomé 
”Mejeriväsendet”, sid 112f I: ”Sveriges land och folk” 1915 bd 2. J. Guinchard. Red. 
258 LLA Landskansliets arkiv Hvilans mejeri AB 1880 1720 i aktiekapital. Tre bönder i styrelsen: Pehr 
Persson Åkarp, Ola Håkansson och Nils Jönsson i Kabbarp. 
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Sverige.259 Genomslaget kom dock att dröja och det var inte förrän konceptet 
utvecklats i Danmark under 1880-talet som det blev populärt i Sverige. Tidiga 
aktiebolag inom mejerinäringen bildades i Kristianstad, Eslöv och Löddekö-
pinge.260 I Hammenhög startades ett andelsmejeri 1890261. Andelsmejerierna gav 
bättre betalning för lantbrukarna och bättre resurser för investeringar och ratio-
naliseringar. Andelsformen uppmuntrade bönderna att lämna mjölk med god 
kvalitet till mejeriet. Andelsmejerierna hade också en avsättningsmöjlighet för den 
skummjölk som återstod efter separeringen. Skummjölkningen gick till ystning 
och till böndernas/leverantörernas svinuppfödning. Andelsformen gav mjölkle-
verantörerna delägande av mejeriet samt en del av vinsten i förhållande till levere-
rad mjölk och tecknade andelar. Andelsmejerier kom att avlösa herrgårdsmejeri-
erna som de viktigaste mejeriföretagen och dagens Skånemejerier har sitt ur-
sprung i andelsrörelsen. På 1930-talets början samlades mejerierna i Skåne i fyra 
mejeriförbund, Nordvästra Skånes MF (senare Mejeriförbundet Skånska mjölk-
produkter), Nordöstra Skånes MF, Sydvästra Skånes MF och Sydöstra Skånes MF 
(senare Österlenmejerier). Av dessa fyra bildades Skånemejerier 1964 som kom 
att bli landets näst största mejeriföretag efter Arla.  
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259 Rosengren sid 5 
260 Löddeköpinge mejeriaktiebolag bildades 1873 och upphörde 1896. Aktiekapitalet var 12000:- och 
styrelsen bestod av 6 st lantbrukare. 1871 Kristianstads Mejeri-Aktiebolag, 1872 Eslöfs Mejeri-
Aktiebolag, 1873 Löddeköpinge Mejeri-Aktiebolag, 1873 Vadensjö och Örja socknars Mejeri-
Aktiebolag, 1877 Påarps Mejeri-Aktiebolag, 1879 Önnestads Nya Mejeri-Aktiebolag, 1880 Oxie 
Mejeri-Aktiebolag. 
261 Grahn, B sid 20. G menar att man i Hammenhög också gjort anspråk på att vara första andelsmeje-
riet och att Hvilan inte bildats förrän 1890.  
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Bebyggelsen 
En Skånekarta visar att mejerierna varit spridda över hela landskapet men möjli-
gen med svaga koncentrationer på Österlen och vid städerna. Typiskt för lokalise-
ringen var i direkt eller nära anslutning till järnväg, i eller vid ett stationssamhälle. 
Landsvägstransporter var dyra och olämpliga, särskilt under sommaren. En vanlig 
lokalisering för mejerierna var i eller invid sockencentrum vilket senare kunde 
visa sig ge ett instängt läge när samhället växt. I några fall placerades mejerierna 
mellan sockencentrum för en grupp socknar vilket givit isolerad placering ibland 
invid järnväg. Under tiden kring 1900 var ett karaktäristiskt drag för byggnaderna 
att de bestod av bostad och mejeri i samma byggnad eller med friliggande bygg-
nader i närheten. De var ofta uppförda i sten eller tegel med lastbrygga och gru-
sad eller stensatt plan. De skulle ha tillgång på bra vatten och ligga på dränerad 
mark. Ett karakteristiskt drag invändigt var att det var uppbyggt i två halvplan. 
Arbetssalen kunde gärna förses med lanternin som gav ljusa och luftiga lokaler. 
Ofta välvdes taket i arbetssalen och putsades för förenklad rengöring och bättre 
motståndskraft mot fukt. Välvningen motsvaras ibland av en stort halvmånfor-
mat fönster i fasaden. Hygienen var viktig och därför skulle ett mejeri både ha 
tvättstuga och mangelbod. De byggnadsmaterial som rekommenderades av ex-
pertisen var en sockel av granit, fasader av tegel och golv av cement.  

Exempel på ett tidigt andelsmejeri som överlevde fram till 1970-talet är Hö-
örs andelsmejeri. Det bildades 1893 på initiativ av kronolänsmän C. Burrau. Me-
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jeribyggnaden uppfördes av byggmästare Olof  Jönsson och stallbyggnaderna av 
Jöns Tornberg. Maskiner levererades av Carl Holmbergs mekaniska verkstad i 
Lund. 1919 startade man osttillverkning och den mest kända påstås ha varit ”Hö-
örs Stilton” som till och med gick på export till andra länder och USA. Mejeriet 
ska ha vunnit flera utmärkelser och varit hovleverantör. Mejeriet lade ned under 
1973. Idag är mejeriet hotat av rivning men Höörs kommunledning kommer för-
hoppningsvis att inse att den välbevarade miljön som ovanligt nog inkluderar stå-
ende skorsten och tillbyggnader från flera tidsepoker är en tillgång för inte bara 
kommunen utan hela länet. 

 
 
 
 
 
 
 

  
Hunneberga andelsmejeri. 

 
Nuläge och omvärldsanalys 
Idag är mejeridriften dock starkt rationaliserad och endast två stora och ett fåtal 
mindre anläggningar finns kvar i drift. Skånemejerier har verksamhet i Kristian-
stad med Centrallagret och Kristianstadsmejeriet, ysteri i Hörby, mejeri i Lunnarp 
och Malmö, där man även har sitt huvudkontor. 70 procent av produkterna är 
baserade på mjölk, övrigt på frukt eller spannmål. Det finns också några verk-
samheter som bygger på mejeriprodukter glass i Åhus och Ängelholm. I Kyrk-
heddinge började man tillverka glass 1933 i ett andelsmejeri som anlagts 1904. 
Glasstillverkningen lades ned 1995 och nu används anläggningen som lager. I 
Helsingborg bedriver Unilever produktion av ost, grädde, färskost och margarin.   
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Branschen är under förändringstryck med ökad internationell konkurrens. 
Skånemejerier försöker bemöta konkurrensen med högre kvalitet och andra mer 
förädlade varor som functional foods. Förändringar i mjölkproduktionen berör 
även kulturlandskapet, bebyggelsen och arbetstillfällen på landsbygden. Sedan 
1960-talet har antalet mjölkleverantörer till Skånemejerier minskat från 15000 till 
940 samtidigt som Skånemejerier har nått ut i hela landet med sina produkter. Till 
följd av förbättrade transportmöjligheter är mejerierna inte längre bundna av att 
ligga nära de mjölkproducerande lantbrukarna. Även konsumenternas möjligheter 
att köpa inhemsk mjölk kan påverkas.  

På Skånemejeriers ysteri i Kristianstad hanteras 110 miljoner kilo mjölk per 
år eller 300000 liter per dygn. Skånemejeriers osttillverkning i Kristianstad syssel-
sätter 110 personer och det finns ett 70-tal anställda på förädlingscentralen ute på 
Näsby industriområde där osten förpackas. 1940 byggdes den första mejerian-
läggningen på Näsby, strax intill dagens Skånemejerier. I mitten av 1970-talet 
renodlades verksamheten och företaget satsade på att enbart producera ost i Kris-
tianstad. På ett år produceras nio miljoner kilo ost. Det tillverkas två ostsorter, 
präst- och herrgårdsost som säljs under namnet Allerum och Marsvinsholm till-
verkat av Ostkompaniet. Skånemejerier har blivit en av de större aktörerna och 
har i dag 25 procent på den svenska marknaden. Då ingår även ost som tillverkas 
på Skånemejeriers ysteri i Hörby.262 Mejeriindustrins branschorganisation heter 
Svensk Mjölk. I den ingår landets sju största mejeriföreningar (som tillsammans 
står för över 99 procent av Sveriges mjölkproduktion), 11 husdjursföreningar, två 
avelsföretag och nio ras- och intresseföreningar. Svensk Mjölk har verksamhet i 
Stockholm, Eskilstuna, Lund och Uppsala och sysselsätter cirka 120 personer.263 
 
Kunskapsläget 
När det gäller källor är läget ganska gott, det finns en hel del jubileumsböcker och 
beskrivning av äldre mejerihantering. Landsarkivet i Lund har 180 mejeriarkiv där 
de flesta är uppordnade. Det finns dokumentära filmer från olika tider som be-
skriver mjölkproduktionen. Mejeriyrket är beskrivet i Lena Sommestads Från me-
jerska till mejerist och i rapport kallad Mjölk och människor som skrevs efter en stu-
diecirkel bland mejerianställda264. Det som är bristfälligt är kunskaperna om de 
fysiska miljöerna. Vilka finns kvar, i vilket skick är de, kan de bevaras eller doku-
menteras för eftervärlden? Det finns också bristande kunskap om vad mejerieta-
bleringen betytt för industrialiseringen på landsbygden. 
 
Förslag till åtgärder 
Dokumentation av pågående verksamhet på ett av de kvarvarande mejerierna. En 
dokumentation av ett mejeri görs förslagsvis genom intervjuer, fotografering och 
byggnadsbeskrivningar. Processen dokumenteras genom film, studiecirklar för-
stärker kunskaperna. En länsövergripande inventering av mejerier och f.d. mejeri-

                                              
262 Lindell, Marie-Louise: I: Kristianstadsbladet 2004-06-15 nätupplaga  
263 http://www.svenskmjolk.se/ 
264 Sommestad, L (red): Mjölk och människor. 1987 
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er bör göras med en grundlig historisk tillbakablick som i samråd med bransch-
kunniga leder fram till förslag på urval för bevarande och dokumentation. Möj-
ligheter till ett bevarande av ett andels- eller gårdsmejeri eller stormejeri i Skåne 
kan beredas genom byggnadsminnesförklaring. Mejerinäringen representeras av 
en kategori byggnader som borde komma i fråga för bevarande då det varit av så 
stor historisk betydelse för befolkningen i länet. Näringen har exempelvis påver-
kat konsumtionsmönster, export, industrialiseringen av landsbygden och lant-
brukskooperationens framväxt. Den har även utgjort ett övningsfält för de se-
dermera så framgångsrika företagen inom förpacknings- och processutveckling 
som Tetra-pak och Åkerlund & Rausing/Tetra Laval.   

Vid industriminnesinventeringarna i Eslöv, Lomma, Svalöv och Hörby 
1977/78 beskrevs 31 mejerier och av dessa bedömdes 6 stycken ha betydande 
kulturhistoriska värden: mejeriet i Alnarp (1937-1967), Önneköps mejeriförening 
(1894-1967), Tågarps mejeriförening (1893-1960), Andelsmejeriförening i Rös-
tångatrakten (1894-1968), Eslövs nya mejeri AB (1919- 1980-tal?), Örtofta mejeri 
(1869-1968). Av dessa är samtliga idag (2004) ombyggda invändigt men fortfa-
rande tämligen väl bevarade utvändigt, några av de 1978 lägre klassade mejerierna 
är i ganska gott skick åtminstone utvändigt och bör kanske omvärderas. Det finns 
också några mejerier runt om i landskapet som förefaller väl bevarade åtminstone 
exteriört.265 Vi har bristfällig kunskap om i vilket skick de äldre mejerierna är idag, 
vilka som finns kvar och i vilket skick. Den senaste insatsen som berörde mejerier 
var ”Från stenbrott till tobakslada” där 18 mejerier i dåvarande Kristianstads län 
beskrevs ytterst knapphändigt. I Höganäs finns ett åtminstone exteriört mycket 
välbevarat mejeri som uppvisar likheter med det ”Centralmejeri” som finns som 
typritning i en beskrivning från 1900.266 Även i S:t Olof  finns ett välbevarat meje-
ri men med annan utformning. I Höör finns det välbevarade andelsmejeriet från 
1893 med mejeribyggnader, skorsten och disponentbostad med trädgård. En vik-
tig uppgift för kulturmiljövården är att identifiera, dokumentera och bevara flera 
mejerier från skilda tidsperioder och med olika ägarbakgrund.  

 
Prio 1 (se Bilaga 1 prioriteringsförslag). Ur regionalt och nationellt perspektiv en 
hög prioriteringsgrad. 

                                              
265 Höganäs jfr N. Luggude i Kattarp., Andelsmejeriet i Höör nedlagt ca 1975, Västra Karup, Båstads 
kommun. Vinslöv v jvg. St Olof, Riseberga Klippans kommun, Övad sydost Klippan mot Ljungby-
hed. Sibbarp, Bromölla kn. Näsum 3 st var en bev? Bromölla kn. Ivö, Kstad kn Väster om Gualöv, 
Träne Kstad kn, Sösdala Hässleholms kn 
266 Lundin, K.F.: ”Svenska mejerihandteringens utveckling och smörtillverkningens centralisering.” 
Nordisk mejeri.tidningsförlag 1900. sid 204  
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F.d. mejeri i Tågarp, Svalövs kommun. 

 
Källor 
Grahn, Bertil: Skånsk mejerihistoria, en överblick. I: Ale 2003:4 
Fuchs, Peter: Fakta om mejeriindustrin.  KF Market guides 1990. 
Karlsson, Birger: Mejeriminnen. 1994 berättelser och bilder från de gamla småme-
jerierna / samlade och kommenterade av Birger Karlsson. - Varberg, 1994. - 416 
s. : ill., tab., faks. – Kungliga lantbruksstyrelsen. Statistik om mejerier från 1890, 
vart 5:e år. 
Lewan, Nils: Friställda lokaler och företagsamhet- en studie av nedlagda mejerier. Urbanise-
ringsprocessen rapp nr 37, inst f  kulturgeografi och ekonomisk geografi vid 
Lunds Universitet mars 1970. 
Lindell, Marie-Louise: I: Kristianstadsbladet 2004-06-15 nätupplaga  
Lundin, Karl Fredrik: Om andelsmejerier. Sthlm 1890  
Lundin, Karl Fredrik: Svenska mejerihanteringens utveckling och smörtillverkningens centra-
lisering. Stockholm 1900. 
Rosengren, L.F. Mejerihanteringen i Skåne. Skånska hushållningssällskapens jubile-
umsskrift 1914. Lund 1919. 
Rykind-Eriksen, Kirsten og Finn Reindahl (red.): Andelsmejerier Skiildringer fra Egt-
ved Kommune. Egnsmuseet 2003.  
Svenska mejerikalendern. Svensk mejeriindustri 1957. 



 

 106

Sommestad, L(red): Mjölk och människor, Liv och arbete vid Uppsala mejeri 
1871-1985. 
Niskanen, K: Då mjölken blev lönsam. 1993 I: Bonden i dikt och verklighet. Red B. 
Larsson. 
Åkesson, G: Andelsmejerierna hundra år. Österlen 1990. Simrishamn 1990 
http://www.svenskmjolk.se/ 



 

 107

 

Olje- och fettindustrin 

Sammanfattning  
Branschen har utvecklas eftersom det fanns ett behov av att skaffa en ersättning 
till det dyra smöret. Den första svenska margarinfabriken startades i Helsingborg 
1881. Nästan hälften av branschens arbetstillfällen finns idag i Skåne.  
 
Bakgrund 
Olje- och fettindustrin bedriver utvinning av råa vegetabiliska och animaliska ol-
jor och fetter, framställning av raffinerade vegetabiliska och animaliska oljor och 
fetter samt matfettstillverkning.267 43 % av de inom branschen sysselsatta finns i 
Skåne. Olje- och fettindustrin bygger sin produktion i huvudsak på vegetabiliska 
råvaror som oljeväxtfröer. Branschen delas i två delar dels olje- och fettförädling 
som processar olje- och fettråvaror, dels margarinindustri som svarar för konsu-
mentprodukterna. 

I mitten på 1800-talet utlyste Napoleon III en tävling för att få fram en 
matfettsprodukt som kunde ersätta det allt dyrare smöret. 1869 lyckades en 
fransk kemist patentera en produkt kallad margarin.268 Det första margarinet 
framställdes av animaliskt fett, d.v.s. talg från nötkreatur som kärnades med 
skummjölk. Då brist på talg uppstod övergick man till vegetabiliska oljor vid se-
kelskiftet 1900. Den första svenska margarinfabriken startades i Helsingborg 
1881 av dansken Carl Rydberg född i Köpenhamn 1853. År 1881 kom han till 
Helsingborg och startade här ”en mindre fabrik för pressning av oleomargarin 
och för margarintillverkning”. Fabriken inrymdes i ett oansenligt litet vitrappat 
hus vid Långvinkelsgatans högsta punkt och blev Sveriges första margarinfabrik. 
År 1886 överlät Rydberg sin rörelse till ett nybildat aktiebolag, som fick namnet 
”Baby”. Redan 1891 bytte firman ägare igen och de nya ägarna döpte om bolaget 
till Helsingborgs Margarinaktiebolag. Nära anknuten till bolagets dagliga verk-
samhet var en ingenjör Alfred Larson. Larson var den förste svensk som fick pa-
tent inom margarinbranschen. 1896 flyttades fabriken från Långvinkelsgatan till 
lokaler i Pålstorp nr 5 i nuvarande Raus plantering (ungefär bakom nuvarande 
Kemiras kontorsbyggnad). Två år senare upplöstes bolaget. Men den ursprungli-
ge grundaren Carl Rydberg fanns hela tiden i kulisserna och i juni 1901 inregistre-
rade han ett nytt bolag ”Margarinaktiebolaget Fenix”. Bolaget sattes i konkurs 
1921 men margarintillverkningen upphörde inte i Helsingborg. Redan 1916 grun-
dades, med kapital från ”Dansk sojakagefabrik”, fabriksaktiebolaget Victoria där 
började man tillverka margarin 1923. Victoria finns kvar idag och bedriver handel 
med bl.a. tvål 1923 startades margarinfabriken Kärnan, som hade sin verksamhet 
på Södergatan fram till 1959, då fabriken lades ned.269 
                                              
267 SNI 15:4 
268 Efter det grekiska ordet margaron = pärlglans 
269 Rausing Roos, Å: Helsingborg från A till Ö :”Stiftare av det nybildade bolaget var Peter von Möl-
ler och bröderna Andreas och Fredrik Tengvall. Fem år senare står Isac Nelson - innehavare av en 
rörelse vid Norra Stenbocksgatan som bl.a. drev handel med fettvaror - som firmatecknare.” 
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 1898 startades margarinfabriken Zenith i Malmö. En koncentration av 
ägandet skedde tidigt och det Unileverkontrollerade Margarinbolaget dominerade 
marknaden. Under 1900-talets första år ägde den s.k. margarinstriden rum mellan 
Kooperativa förbundet och Margarinbolaget, Pellerin och Zenith. 

Från 1879/80 finns en uppgift om att man vid Börringekloster (Gustafs sn.) 
bedrivit oljeslageri förutom ångsåg, kvarn och mejeri. 1905 finns fler uppgifter 
bland annat fanns 10 stycken kemisk-tekniska fabriker och oljefabriker i Malmö 
varav två aktiebolag med tillverkning av oljor, vagnssmörja, flyktiga oljor, tvål och 
lim.270 I Malmö fanns även Margarinfabrikerna Malmö oleomargarinfabrik och 
Margarinaktiebolaget Zenith (1898).271 I Helsingborg fanns Margarinfabriksaktie-
bolaget Fenix (1901) med en VD Carl Rydberg som även stod som VD för Hel-
singborgs talgraffinaderi (1897) även det ett aktiebolag. I Barkåkra utanför Ängel-
holm fanns ett Mejeri, margarinysteri och drittelstaffabrik272 i aktiebolagsform. I 
Vallåkra fanns en ostfabrik som tillverkade margarinost liksom Åstorps Marga-
rinostfabrik. Margarinfabriken Kärnan AB bildades under 1880-talet men under 
namnet Södra mejeriet. Senare anlade man en torrmjölkfabrik vilken ska ha varit 
den först i Skandinavien och en produktion på 20000 liter mjölk per dag strax 
därefter tog man även upp tillverkning av margarin. Senare skiljdes verksamhe-
terna åt i Mörarpsortens mejeri AB med filial i Mörarp och Margarinfabriken 
Kärnan AB.273  
 
Bebyggelsen 
Kunskap saknas. Verksamheten och dess bebyggelse har inte hittills tilldragit sig 
kulturmiljövårdens intresse. Möjligen finns delar som berörs i kommunala pro-
gram. Delar av Zeniths fabrik finns kvar i Malmö. 
 
Nuläge och omvärldsanalys 
I Skåne finns idag 13 arbetsställen för Industri för råa oljor och fetter samt 3 för 
matfettsindustrin.  

Unilever Bestfoods driver vidare Margarinbolagets raffinaderi Helsingborg 
sedan sammanslagningen 1991. I Klippan och Kävlinge bedriver Ellco Food fett-
smälteri. Företaget som ingår i Swedish Meats, förädlar slaktbiprodukter till livs-
medelsfetter och proteinråvaror. En kuriositet är att Ellco Food levererat ren nöt-
talg till Ostindiefararen i Göteborg, nöttalgen fungerar som smörjmedel till talgor 
och block. Dotterbolaget Kontrollhudar AB säljer svenska hudar och skinn till 
läderindustrin.  

                                              
270 Barnekows Teknisk-Kemiska laboratorium, (S. von Barnekow, 18,041 och Carl von Barnekow, 
6,405), mejeriprepparat samt alla tekniska artiklar till lantbruk och mejeri, tillverkar emaljfärger, oljor, 
vagnssmörja, kreaturstvättmedel m.m. Fabriken Saturnus (F.G. Borg) tillverkar flyktiga oljor, frukt-
etrar, fruktfärger, essenser m.m., 5,148. 
271 Malmö oleomargarinfabrik och Margarinaktiebolaget Zenith (1898), aktk. 1,000,000 å 1,000 kr,  
272NE: dri_ttel (av da. drittel, eg. 'tredjedel av en tunna', av ty. Drittel 'tredjedel'), laggat träkärl, vanli-
gen avsett för transport och förvaring av smör. 
273 Beskrivning över Hälsingborg med omnejd s116.  
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Extraco i Stidsvig/Klippan har en av landets största anläggningar för smält-
ning av talg och ister. Företagets produkter används främst inom margarin och 
tvålindustrin samt som tillsats i mjölkersättning för djur. Extraco Geltex AB är en 
av världens största producenter av gelatin som framställs ur svål. Gelatinen an-
vänds som emulgator och stabiliseringsmedel främst i desserter, konfektyrer, 
margarin yoghurt och drycker. Företagets anläggningar tillhör världens största i 
sitt slag och 90 % av produktionen exporteras. Anläggningen i Stidsvig har för-
modligen sitt ursprung i det 1896 etablerade Stidsvigs benmjölsfabriks aktiebolag  

Alba. 1931 startade Arthur Virgin margarinfabriken Alba i Åhus. 1934 flyt-
tade man till den gamla spritfabriken i Dalby. 1972 byggdes lokalerna om kraftigt. 
Idag finns ca 35 anställda som sysslar med tillverkning och distribution av marga-
rin, oljor, tomatprodukter och majonnäs för restauranger och bagerier. På pro-
cessavdelningen produceras bl.a. salsa och vinbärsgelé, på majonnäsavdelningen 
produceras bl.a. majonnäs, dressingar och såser. På margarinavdelningen produ-
ceras bl.a. stekmargarin och fast friteringsfett. På oljeavdelningen produceras bl.a. 
såsbas och flytande friteringsfett.  
 
Kunskapsläget 
Kunskap saknas. Verksamheten och dess bebyggelse har inte hittills tilldragit sig 
kulturmiljövårdens intresse.  
 

Förslag till åtgärder  
Prio 3 (se Bilaga 1 prioriteringsförslag). 
 

Källor 
Fuchs, Peter: Fakta om olje- & fettindustrin KF Market guides 1989.  
http://www.svenskraps.se/medlem/index.asp 
http://www.alba.se/ 
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       Sockersilo vid nerlagda sockerbruket i Skivarp, Skurups kommun. 

Sockerindustrin  
Sammanfattning 
Sedan 1800-talets första hälft har betsocker framställts i Skåne. Landets tre kvar-
varande sockerbruk och raffinaderi finns i Skåne. Sockerindustrin är profilindustri 
för Skåne och kanske den bransch som haft störst påverkan på landskapet. Jord-
bruket, infrastrukturen och matvanorna har förändrats till följd av den. Flera 
mindre samhällen har växt upp och kvar i landskapet finns flera industrianlägg-
ningar som byggts för storskalig sockerproduktion.  

De flesta sockerbruken är byggda under 1800-talets slut. Förebilderna kom 
främst från Tyskland. Utmärkande är de stora byggnadsvolymerna och de an-
läggningar i form av ramper, slamdammar, silos och upplag som omger bruken. 
Skorstenen och den höga kalkugnen brukar synas vida omkring. Sockerbruken 
ligger alltid i anslutning till järnvägslinjer, har ofta god tillgång till färskvatten och 
ligger inom betodlingsdistrikt. De bruk som är i drift går dygnet runt under kam-
panj med kraftig belysning och utsläpp av rök och ånga. Nytillskott i miljöerna 
görs i form av fristående maskiner placerade utanför byggnaderna.  

Sockertillverkningen har formats genom statliga regleringar och påverkas nu 
av regleringar genom EU. Sockerbolaget, med monopolställning, var under en 
period Sveriges största företag före Stora Kopparberg och LKAB. Med tanke på 
den stora betydelse sockerindustrin haft för länet bör vi sträva efter att bevara 
någon av länets sockerbruksmiljöer genom KML. Regionmuseet föreslår att ett 
skånskt sockerbruk skyddas med en byggnadsminnesförklaring. Inga skånska 
sockerbruksmiljöer är skyddade i egenskap av riksintresseområde för kulturmiljö-
vården.  
 
Bakgrund 
Samtliga av landets sysselsatta inom branschen274 finns i Skåne. Till sockerindu-
strin hör förädling av sockerbetor och råsocker till socker, sirap och kostfibrer för 
konsumentmarknaden samt socker och sötningsmedel för livsmedelsindustrin. Av 
biprodukter framställs djurfoder. Det som skiljer socker från annan livsmedelsin-

                                              
274 SNI 15830, sockertillverkning 
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dustri är att det alltid tillverkats i fabrik medan många andra produkter har kunnat 
göras i hemmen. En annan skillnad mot andra livsmedelsindustrier är att Socker-
bolaget har haft och fortfarande har en oerhört stor kvantitet i produktionen. 
Jämfört med andra livsmedelsindustrier är materialhanteringen en verklig storin-
dustri. Örtofta sockerbruk producerar 250 000 ton/år och det är över 2.5 miljo-
ner betor som hanteras varje säsong. I ett sockerbruk på 1890-talet åtgick närma-
re 400 arbetsminuter för ett ton betor. För närvarande åtgår ca 5 minuter. På 
1890-talet var medelkapaciteten på betbruken ca 200 ton/dygn betor, idag är ka-
paciteten 11000 ton/dygn i Köpingebro och 15000 ton/dygn i Örtofta.  
 Den svenska sockertillverkningen inleddes redan under tidigt 1700-
tal. Man använde importerat råsocker eller importerade sockerrör från Västindi-
en. Detta raffinerades och såldes på den svenska marknaden. Importen av rör-
socker till Europa var stor och av flera anledningar önskade man minska behovet 
av denna import. Den tyske kemisten F. K. Achard lyckades utvinna råsocker ur 
betor 1799.275 Betsockertillverkningen var utsatt för konkurrens av importerat 
rörsocker och under lång tid framöver skulle importen av rörsocker stå för hu-
vuddelen av det socker som konsumerades i Europa. England styrde handeln 
med rörsocker och därför såg framför allt stormakterna Frankrike, Tyskland, Ös-
terrike-Ungern och Ryssland anledning att satsa på utvinning av socker ur betor. I 
början av 1800-talet förekom försök med betodling även i Sverige. Från år 1790 
avskaffades skråtvånget för sockerförädling som därmed blev den första fria när-
ingen i Sverige. Lokaliseringen av sockerbruken styrdes av närheten till råvaran, 
alltså sockerbetsodlingen, men avgörande var också tillgången till vatten som är 
nödvändigt i bearbetningsprocessen.276 Bestämmelser, konkurrens, lämplig mark 
och sysselsättning är några ytterligare faktorer som påverkat lokaliseringen av 
fabrikerna. Finansiering möjliggjordes via kapitalstarka ägare från handeln, indu-
strin och storjordbruken. Viktigt för uppbyggnaden av industrin var att den 
skyddades från utländsk konkurrens med tullar från 1882. Det ökade priset på 
socker efter jordbrukskrisen under 1880-talet gynnade också industrin.  

Det svenska betsockrets genombrott måste alltså ses i ljuset av flera parallel-
la processer: den växande integrationen mellan jordbruk och industriproduktio-
nen, internationell handel och tullar, introduktion av fossilt baserade insatsvaror i 
jordbruket och de förändrade konsumtionsmönster som möjliggjordes av de sto-
ra sociala förändringarna i samhället genom industrialiseringen.277  

Jean-Paul Darphin, som författat Sockrets katedraler, menar att den stora 
satsning som inleddes på att framställa socker ur betor medförde en teknisk ut-
veckling som i sin tur ledde till skapandet av en rationell och välutvecklad fabriks-
typ. Dessa fabriker utvecklades främst i Tyskland, av specialiserade maskinfirmor 
som även kunde leverera typritningar för ändamålsenliga byggnader. Samtliga 
råsockerfabriker, som tillkommit under 1880-talet och början på 1900-talet, visar 

                                              
275 Kuuse, Jan: Sockerbolaget Cardo 1907-1982 sid 19 
276 Darphin, Jean-Paul, Sockrets katedraler, en studie av sockerindustrins historia och arkitektur, 
Rapport RAÄ 1993:3, Riksantikvarieämbetet, 1994. sid 57. 
277 Björk, F: sid 64.  
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därför stora likheter.278 Sveriges första betsockerbruk anlades i Malmö 1837 och 
året därpå startades ett i Landskrona. Enligt en annan källa startades även en fa-
brik i Lund 1837279, men i likhet med de andra från samma tid överlevde inte 
länge. På initiativ av F H Kockum i Malmö bildades 1853 Skånska Sockerfabriks-
aktiebolaget. Bolaget övertog fabriksanläggningen i Landskrona samt Säbyholms 
säteri där man i egen regi bedrev betodling. De svenska sockerbruken hade svå-
righeter att klara konkurrensen från utlandet och betsockerbruken i Malmö och 
Landskrona lade ganska snart ned sin verksamhet.280 Det var också svårt att skaffa 
fram råvaror i form av lokalt odlade sockerbetor. 

Förutsättningarna blev annorlunda då den svenska staten drev en mer pro-
tektionistiskt inriktad politik från och med 1870-talet och vid 1888-års riksdag 
infördes tullskydd för svensk betsockerproduktion. Under hela 1800-talet bedrevs 
dock raffinering av importerat råsocker i Sverige. Under 1850-talet drevs ett 
kombinerat råsockerbruk och raffinaderi i Landskrona. Man hämtade in tyska 
maskiner och tyska experter för verksamheten. 1869 startades ett kombinerat 
råsockerbruk och raffinaderi i Arlöv281. Vid anläggningen i Arlöv fanns under 
denna period även ett brännvinsbränneri som använde melassen för framställan-
det av denna biprodukt.  

Under åren 1869-73 byggdes kombinerade anläggningar på fyra andra stäl-
len men de lades strax ned. Under 1870-talet utvecklades betydande betsockerin-
dustrier i Belgien och Holland. På 1880-talet utvecklades verksamheterna i Dan-
mark och Sverige. Förklaring till denna positiva utveckling beror på flera olika 
aspekter. Betmaterialet var bättre, odlingstekniken mer utvecklad, det fanns till-
gång till mer avancerad processutrustning och statsmakterna hade en positiv in-
ställning till näringen. Detta tillsammans gynnande framväxten av sockerindustrin 
och ett antal sockerbruk växte upp i Sydsverige. Till sockerindustrin knöts även 
andra stora anläggningar än själva betsockerbruken. Dessa var raffinaderier och 
saftstationer. Det var framför allt i västra Skåne som utvecklingen sköt fart. I 
Kristianstads län gick utvecklingen något långsammare.282 Under perioden 1883-
1896 startades 17 sockerbruk i Sverige exempelvis Säbyholm 1883, AB Sockerraf-
finaderiet Öresund grundat i Malmö 1883 men flyttat till Lund 1888, Staffanstorp 
1885, Trelleborg 1887, Ängelholm 1892 och Köpingebro 1893283. Efter första 
världskriget tog utvecklingen av sockerindustrin i Europa fart. En statlig reglering 
av betpriset, som medförde att Sverige kunde bli självförsörjande ifråga om sock-
er, infördes 1932.284  

Under 1890-talet blev Sverige självförsörjande på råsocker och efter att det 
under 1894 uppförts fyra nya råsockerbruk och tre s.k. saftstationer, började man 
i branschen diskutera risken för överetablering. 1895 kom representanter för de 

                                              
278 Darphin, J-P sid 67 
279 Sommarin, Emil (red): sid 3 
280 Laudon, Axel (red) sid 9 
281 1869 Malmö Sockerfabriks-Aktiebolag 
282 Lindhagen, Trellid: Från tobakslada till stenbrott, sid 18.  
283 1893 AB Ystads sockerfabrik Köpinge. Akt.kap. 910000: 
284 Darphin, J-P: sid 24ff. 
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olika fabrikerna överens om sänkta betpriser och begränsningar av arealen. 1907 
slogs alla svenska betbruk och raffinaderier samman till Svenska Sockerfabriks 
AB (Sockerbolaget). Undantagna var bruken i Mörbylånga, Lidköping och Lin-
köping vilka tillsammans bildade Mellersta Sveriges Sockerfabriksaktiebolag. I 
Sverige fanns 1908 21 råsockerbruk, 3 saftstationer och 10 sockerraffinaderier. 
Sockerindustrin var kring sekelskiftet bland de sju största industrigrenarna i Sve-
rige och efter Sockerbolagets bildande utgjorde det Sveriges största företag före 
Stora Kopparberg och LKAB. Sockerbolaget var störst både till antal sysselsatta 
och till produktionsvärdet.285 1936 köptes ”Mellersta Sveriges” av Sockerbolaget 
och därigenom skapades ett svenskt monopol på sockertillverkning. 

Mellan 1948 och 1963 ledde en första rationaliseringsvåg inom sockernär-
ingen till att 12 betsockerbruk och fyra raffinaderier stängdes. 1970 återstod sex 
strösockerbruk (Hasslarp, Karpalund, Köpingebro, Örtofta, Roma, Mörbylånga) 
ett råsockerbruk (Jordberga) samt ett raffinaderi (Arlöv). Under 1950-talet bygg-
des de bruk, som inte lades ned, om från råsockerbruk till strösockerbruk. Ut-
vecklingen mot större och effektivare enheter har kunnat ske tack vare förbättra-
de kommunikationer. Betorna lagras också längre idag. Förr skedde leveranserna 
till sockerbruken med hästtransport eller järnväg. Numera fraktas betorna med 
lastbil eller traktor. Eftersom avstånden mellan betfält och sockerbruk spelar 
mindre roll har många små bruk kunnat ersättas med ett fåtal större anläggningar.  

Vid samma tid lades frakterna av betor om från järnväg till landsvägstrans-
porter. Det ledde till att många mindre järnvägslinjer lades ned.286 1993 förvärva-
des Sockerbolaget av den danska koncernen Danisco.287 Sedan dess har anlägg-
ningarna i Hasslarp och Jordberga lagts ned och produktion finns endast vid Ar-
löv, Köpingebro och Örtofta. Av världens sockerproduktion kom under 1990-
talet en tredjedel från betor. I Sverige har Danisco fortsatt rationaliseringen av 
sockernäringen. År 1998 var produktionen av sockerbetor i Sverige 2,6 miljoner 
ton (1990 ca 2,8 milj. ton). Andelen av världsproduktionen var ca 0,5 %.288  

Sockerbolaget startade en potatiscentral för att diversifiera verksamheten 
och slå mynt av kunskaperna om industriellt tänkande, kontraktsodling och råva-
ruhantering. Sockerbolaget köpte Felix 1962 men sålde det redan 1972. Sockerbo-
laget har även ägt Reymersholms livsmedel. 1968 ombildades Sockerbolaget till 
Cardokoncernen. Det danska sockerbolaget Danisco övertog Sockerbolaget av 
Cardo 1993.  
 
Arbetskraft 
Sockerbetsodlingen krävde förr mycket stora arbetsinsatser. Utöver anställd per-
sonal på sockerindustrin har tusentals jordbruksarbetare varit sysselsatta inom 
sockerbetsodlingen som före mekaniseringen krävde ett stort antal säsongsan-
ställda. Fram till 1930-talet utgjorde de säsongsanställda den stora gruppen arbe-

                                              
285 Kuuse, Jan: Sockerbolaget Cardo 1907-1982 sid 56 
286 Kuuse, Jan: Sockerbolaget Cardo 1907-1982 sid 179 
287 Informationsmaterial, Arkivmuseet Arlöv. Danisco sugar. 
288 Larsson, Harry, Ullenhag, Kersti, Jörnmark, Jan, Nationalencyklopedin, 2000, 4:e upplagan. 
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tare. Kring sekelskiftet 1900 var 400 kampanjarbetare ingen ovanlighet vid större 
betbruk medan den fasta personalstyrkan bestod av omkring 30 personer. Ratio-
naliseringar och teknisk utveckling har dock medfört att antalet kampanjarbetare 
ständigt minskat. År 1933 krävdes omkring 80 000 betskötare inom betodlingen 
och 5500 kampanjarbetare vid bruken.289 År 1940 gick 575 arbetstimmar per hek-
tar från jordbearbetning till transport med betor, nu är motsvarande antal timmar 
40. Det har skett en mycket stor förändring med avfolkning av människor på fält 
och i fabrikerna. Den yttre och inre miljön har förbättrats avsevärt.290 Behovet av 
säsongarbete fylldes av arbetsvandrare. Lagring av sockerbetor medför avsevärda 
sockerförluster; det är därför nödvändigt att snabbt förvandla betorna till socker. 
Det totala antalet sysselsatta inom sockerindustrin var 1910 närmare 10 000; den 
nivån förblev i stort sett oförändrad fram till 1930-talet, men 1940 hade den sjun-
kit till 6 500. Andelen årsarbetande hade ökat och översteg nu de s.k. kampanjar-
betarnas. Inom raffinaderierna arbetade ett betydande och ökande antal kvinnor: 
ca 15 % 1914 och drygt 40 % 1939.291 Många skånska betodlare hade svårigheter 
att rekrytera inhemska arbetare till betfälten och därför tog man emot gästarbe-
tande s.k. ”galizier” under ett årtionde före första världskrigets utbrott. Galizierna 
kom egentligen från spridda områden i östra Europa och inte bara provinsen Ga-
lizien i södra delen av nuvarande Polen. Uttrycket ”galizier” blev en sammanfat-
tande, ibland nedlåtande beteckning på alla dessa arbetare oavsett varifrån de 
kom.  

Inom jordbruket ledde betodlingen till att en mer intensiv och rationell 
brukning infördes. För att minska arbetsinsatsen täckdikades markerna och han-
teringen mekaniserades. Den intensiva bearbetningen av betfälten gav även högre 
avkastning för efterföljande grödor i cirkulationsbruk. Man utvecklade också frö-
odlingen vilket gjorde att odlaren kunde spara mycket tid från gallring. I Sverige 
finns ungefär 5000 betodlande bönder med en sammanlagd areal på 60000 hek-
tar. Av den totala sockerbetsarealen i Sverige 1996 fanns ca 85 % i Skåne, resten i 
grannlänen Halland och Blekinge samt i Kalmar län och på Gotland. Nära tre 
fjärdedelar av den skånska betarealen finns i f.d. Malmöhus län. Drygt 10 % av 
Skånes åkerareal används för odling av sockerbetor. Andelen varierar dock kraf-
tigt. Trelleborgs kommun är Skånes viktigaste område för sockerbetsodling. I 
Trelleborg, Burlöv och Staffanstorp upptar sockerbetor över 20 % av åkerarealen.   
 
Bebyggelsen 
De flesta sockerbruken är byggda under 1800-talets slut i rött eller gult tegel. Fö-
rebilderna kom främst från Tyskland, där maskinfirmorna även levererade typrit-
ningar för byggnader. Sockerbruken i Skåne är därför lika varandra. Utmärkande 
är de stora byggnadsvolymerna och de anläggningar i form av ramper, slamdam-
mar, silos och upplag som omger bruken. Skorstenen och den höga kalkugnen 
brukar synas vida omkring. Ofta finns även kontors- och bostadsbebyggelse. 

                                              
289 Darphin, J-P: sid 34f.  
290 K G Andersson, Arkivmuseet, Arlöv Sockerbruk. 
291 Ullenhag, Kersti, Nationalencyklopedin, 2000, 4:e upplagan. 
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Sockerbruken ligger alltid i anslutning till järnvägslinjer, har ofta god tillgång till 
färskvatten och ligger inom betodlingsdistrikt. De bruk som är i drift går dygnet 
runt under kampanj med kraftig belysning och utsläpp av rök och ånga. Till bru-
ken går en ständig ström av betlass.  

Idag är tre anläggningar i drift i Sverige: Arlöv, Köpingebro och Örtofta. 
Köpingebro anlades 1894 som ett strösockerbruk. Man startade med en avverk-
ning av 600 ton betor per dygn. På 1950-talet nådde man en kapacitet på 
3500/4000 ton. Under kampanjen 2001 avverkades ca 10000 ton betor per dygn 
men har byggts ut ytterligare sedan nedläggningen av Jordberga. I Köpingebro 
finns den äldsta disponentvillan bevarad, en disponentvilla från 1930-talet, ett 
före detta kampanjhem, några få före detta arbetarbostäder. Fabriksbyggnaderna 
är kraftigt om- och tillbyggda. Fabrikens tak brann på 1940-talet. Betmottagning-
en är utformad som en torr hantering utan körbryggor istället för den tidigare 
vanliga hanteringen med vattensvämmor. Man har successivt bytt ut maskineriet. 
Kontoret är idag inrymt i en del av fabriken som tidigare inrymt processutrust-
ning. Platschefen Mats Andersson menar att de nya maskiner man installerar ofta 
är mycket stora och maskinellt övervakade vilket gör att de kan stå placerade 
utanför byggnaderna. Storleken och förändringstryck gör också att nya byggnader 
uppförs av plåt för att ge möjlighet att förändra dem efterhand. Det finns ett om-
fattande system av reningsdammar och ytor för upplag av betor, betmassa, kalk-
sten och kalkslam. I Köpingebro finns också ett stort antal silos och upphöjda 
transportband. Köpingebro var länge det största svenska bruket men Örtofta 
gick i kapp under 1960-talet då man också gick förbi Jordberga som tidigare var 
ett större bruk än Örtofta. Köpingebro planeras avverka cirka 11000 ton be-
tor/dygn. 2002/2003 var Örtoftas kapacitet 15000 ton betor/dygn. Örtofta är i 
dag ett av de största sockerbruken i Europa och tillverkar cirka 250 000 ton sock-
er per år av betor som levereras av 2 500 betodlare. Sockerbruket i Örtofta börja-
de byggas 1889. I trakten fanns goda förutsättningarna till betodling, Kävlingeån 
gjorde tillgången på vatten god och Södra Stambanan löper intill bruket. Det in-
hägnade bruksområdet är beläget norr om Kävlingeån med stations- och bruks-
samhället sydväst om bruket. Stora slam- och sedimenteringsdammar finns dels 
inne på bruksområdet, dels söder om Kävlingeån. Vattenreningstekniken och 
slamdammarna tar stora ytor i anspråk och präglar miljön. Sockerbruket är till 
ytan en stor anläggning som omfattar själva fabrikskomplexet med tillhörande 
betsvämanläggning samt flera tekniska byggnader, torkhus, magasin och silor. 
Därtill kommer stickspår samt en mängd mindre byggnader. I anslutning till bru-
ket finns en brukspark och ett brukskontor. De ursprungliga arbetarbostäderna 
och kampanjehemmen är ersatta av tjänstebostäder i form av radhus, parhus och 
friliggande småhus uppförda på 1950-60-talen. Örtoftas bebyggelse är delvis be-
varad men stora delar är genomgripande ombyggda.  

I Arlöv startades 1869 ett kombinerat råsockerbruk och raffinaderi invid 
stambanan. Vid anläggningen i Arlöv fanns under denna period även ett bränn-
vinsbränneri som använde melassen för framställandet av denna biprodukt. 
Bränneriet avvecklades 1938 och betbruket 1958 men Arlöv har sedan mitten av 
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1950-talet varit företagets enda kvarvarande raffinaderi där alla specialprodukter 
tillverkas. Raffinaderiet är i drift året runt, till skillnad från sockerbruken som ar-
betar endast under betkampanjen på hösten och vintern.  

Hasslarps sockerbruk nordöst om Helsingborg byggdes 1896 och lades ned 
så sent som 1992/93. Enligt uppgift var Danisco mån om att bruket inte skulle 
drivas vidare som sockerbruk och därför revs de största silosarna, bland annat 
fyra betongsilos. I den gamla fabriksbyggnaden bedrivs idag ingen verksamhet 
men en del av de nyare byggnaderna används av en firma för kontor, lagring och 
återvinning. Taken på fabriksbyggnaden har inte underhållits, vilket ger fuktpro-
blem och frostsprängningar. Detta har redan givit upphov till skador och på sikt 
äventyras byggnadens fortsatta bestånd. Den höga skorstenen i gult radialtegel 
som är försedd med årtalet 1896, är bevarad. En del bostadsbyggnader har rase-
rats efter brand. Den äldsta kontorsbyggnaden finns kvar och en senare kontors-
byggnad uppförd under 1960/70-tal används idag som kontor. Fabrikens kalkugn 
är riven. Körbryggorna i betong är bevarade. Slamdammarna har blivit av intresse 
för naturvården och rymmer ett rikt fågelliv. I fabriksbyggnaden fanns en del ma-
skiner kvar 2001, exempelvis, extraktionstråg, en tubpanna av fabrikat Generator, 
kokpannor, maischar, indunstare, filter, massapressar. Det fanns även ett lok från 
Kockums 1939. Hasslarps samhälle är ett typiskt stationssamhälle med delvis väl-
bevarad bebyggelsemiljö. Ett bruk som klarat sig tämligen bra efter nedläggning-
en i fråga om bebyggelsen är Skivarp. Den stora fabriken har fasader i rött tegel 
med dekorativa band av tegel lagda i strömskift. En sockerlada och en sockersilo 
finns bevarade. En del av bruket används som lagerlokal. Maskinerna är utflytta-
de och en del av bjälklagen är borttagna. Taken är täckta med ny plåt och fönster 
och dörrar täckta för att förhindra inbrott. Flera av de övriga skånska bruken är 
helt eller delvis rivna eller genomgripande ombyggda. Före rivningen av bruket i 
Trelleborg gjordes en mindre byggnadsdokumentation som innehåller en fotogra-
fering av en tömd fabriksbyggnad, ritningar, axionometrier och planeringsunder-
laget till igångsättningen.  

I Helsingborg uppfördes Helsingborgs Sockerfabriksaktiebolag 1890. Sock-
erfabriken blev snart Helsingborgs största arbetsplats men hade i jämförelse med 
andra sockerbruk en låg produktion och lades ned 1948.292 Efter en omfattande 
ombyggnad som följt en period med olika verksamheter har IKEA: s huvudkon-
tor flyttat in i byggnaden.  

Till sockerproduktionens landskap bör även räknas sockerbolagets gamla 
huvudkontor på Fersens väg i Malmö. Det finns även en bevarad lastbrygga på 
Trollenäs järnvägsstation i Eslövs kommun. Vid alla sockerbruk och saftstationer 
har kompletterande bebyggelse i form av bostäder uppförts och mindre samhäl-
len har på detta sätt växt fram. Oftast var det arbetarna själva som uppförde och 
ägde sina bostäder.  

Roma sockerbruk på Gotland uppfördes 1893/94 och lades ned 1997. 1997 
väcktes fråga om byggnadsminnesförklaring av Roma. 1998 avslogs ansökan av 

                                              
292 Information Birgitta Witting, Kulturmagasinet Helsingborg. 
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Länsstyrelsen på Gotland med stöd av RAÄ. Anledningen var att man menade att 
Roma inte kunde anses som landets mest representativa sockerbruk utan att man 
snarare borde byggnadsminnesförklara ett bruk i Skåne. I tyska Oldisleben i Thü-
ringen, finns ett nedlagt sockerbruk vilket bevarats som museum. För att bevara 
de kulturhistoriska värdena har man där skyddat byggnader och maskineri. En 
organisation för underhållet har bildats och ägarna Südzucker AG Mann-
heim/Ochsenfurt, har ställt upp med medel till vidmakthållandet. 

 
Nuläge och omvärldsanalys 
Det danska sockerföretaget Danisco köpte 1992/93 det svenska sockerbolaget 
som fram till dess ägdes av Cardo. Danisco har även köpt det finska sockerbola-
get och tagit över anläggningar i Finland, Tyskland, Polen och Litauen. Danisco 
har gått samman med det finska företaget Cultor och det brittiska Sidlaw. Kapaci-
teten vid de svenska, danska och tyska bruken är ungefär lika men de polska och 
de litauiska har en avverkning på mellan 1700 och 3000 ton betor per dag vilket 
alltså är betydligt mindre. Nakskov planeras avverka cirka 15000 ton per dag. I 
Sverige tillverkades under 1999 430 000 ton vitt socker. I Sverige är anläggning-
arna i Arlöv, Köpingebro och Örtofta i drift 2004. Förutom socker producerar 
Danisco sötningsmedel och utsäde. 

De bruk som fortfarande är i drift står under konstant förändringstryck i 
likhet med de flesta andra verksamhetsmiljöer. Bruk som inte är i drift tas över av 
annan verksamhet. Ändrad verksamhet förändrar miljöerna på sikt eller också rivs 
de som exempelvis Karpalund, Trelleborg och Teckomatorp. Det finns tre bruk 
som tagits ur drift men som fortfarande innehåller en stor del av processutrust-
ningen, det är Jordberga, Hasslarp och Roma (Gotland). Kommunerna i vilka 
bruken ligger, har förstås ansvar för att se till att bebyggelse av så högt kulturhi-
storiskt värde som sockerbruksmiljöernas, skyddas. Det förefaller som om inga 
skånska sockerbruksmiljöer är skyddade så som varande av riksintresseområde 
för kulturmiljövården. Vid en jämförelse förefaller det som om det materiella ar-
vet efter bergsbruk och järnindustrin har bevarats och skyddats i en mycket högre 
grad. 

Inom EU förväntas sockerproduktionen att förändras eftersom världshan-
dels-organisationen WTO vill att exportstödet på socker skall minskas och att 
europeiska marknaden ska öppnas för konkurrens. Troligen kommer det att in-
nebära att odlarna kommer att få mindre betalt, något som kan påverka det 
skånska lantbruket. Under senare tid har även massmedia uppmärksammat att 
livsmedel, bland annat barnmat, innehåller hög andel socker som inte redovisas i 
innehållsförteckningarna. Socker omvandlas i kroppen till fett och många menar 
att sockerkonsumtionen bör minska om vällevnadssjukdomen övervikt ska kunna 
begränsas.293  

  
 

                                              
293 Eje Johansson: http://www.kristianstadsbladet.se/ 2004-07-07 
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Kunskapsläget 
Riksantikvarieämbetet har genomfört en stor undersökning av sockerindustrin 
och dess fysiska miljöer 1994. Den resulterade i boken ”Sockrets katedraler”294. I 
samband med nedläggningen av bruket i Jordberga genomförde Regionmuseet en 
dokumentation.295. Även en utredning inför en eventuell byggnadsminnesförklar-
ing gjordes.296 I samband med nedläggningen av Roma sockerbruk gjordes en 
undersökning och fotodokumentation kallad ”Socker. En berättelse om 
Roma.”297 Vid det Tekniska museet i Malmö finns en sockerutställning som till 
stora delar satts samman av personal från dåvarande Svenska sockerbolaget. I 
Landsarkivet Lund förvaras arkivmaterial från Sockerbolaget. Vid anläggningen i 
Nakskov ska enligt uppgift ha samlats en del föremål och dokumentation om 
danska sockerbruk. I Arlöv har K. G. Andersson och Gertrud Helgesson båda 
tidigare anställda vid SSA och Danisco har samlat föremål, foto, filmer och rit-
ningar. Sockerbruken i Skivarp och Hököpinge nämns i Länsstyrelsens ”99 
Skånska kulturmiljöer”. 
 
Förslag till åtgärder 
Det är viktigt att på något sätt slå vakt om spåren av den omfattande sockerindu-
strin i Skåne. Sockerframställningen har haft stor betydelse för landskapets ut-
veckling. Den har påverkat odlingslandskapet genom att omfattande arealer an-
vänts för betodling. Betodlingen har påverkat och möjligen påskyndat jordbrukets 
mekanisering och därigenom graden av jordbearbetning som i sin tur påverkat 
avkastningen. Bethanteringen har gynnat framväxten av det finmaskiga järnvägs-
nätet med stationer som i flera fall anpassats för betmottagning. Den inhemska 
sockerproduktionen har påverkat den privata konsumtionen av socker och sötsa-
ker och utgör en profilindustri för Skåne. Sockerframställningen har erbjudit ett 
stort antal arbetsplatser som till en början var säsongsbaserade och därför kunde 
kombineras med egna mindre jordbruk under brytningsiden då industrisamhället 
växte fram. Sockerindustrins påverkan är vitt förgrenad med alla dessa spin-off-
effekter i form av maskinutveckling, fröförädling och järnvägsetableringar. Detta 
system har lämnat ett antal olika materiella spår som vi på något sätt bör slå vakt 
om för att även i framtiden kunna förstå något av den betydelse som branschen 
haft. En möjlighet är att välja ut en miljö med stora kulturhistoriska värden och 
skydda bebyggelsen samt centrala delar av utrustningen. Då skulle man kunna 
samla maskiner och delar från andra sockerbruk och på så sätt skapa en helhet 
som ger möjlighet för förståelse av sockerindustrin. Ett sådant ”demobruk” skul-
le fungera som ett industrimuseum, och en plats dit man kan flytta äldre maskine-
ri när aktiva bruk byggs om eller rationaliseras. Förhållningssättet att flytta delar 

                                              
294 Riksantikvarieämbetet. Jean Paul Darphin. Sockrets katedraler. 
295 Regionmuseet Kristianstad: Jordberga sockerbruk, en etnologisk dokumentation. 2003 
296 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 2001:5. Jordberga sockerbruk, Källstorps sn, 
Byggnadsminnesutredning, Henrik Borg. 
297 Grip Höök, K & Mellberg, C & Sjöstrand, E. Socker. En berättelse om Roma 
sockerbruk. Visby: Länsmuseet Gotlands Fornsal 1999. 112 s. 
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till andra anläggningar för att ”skapa” en helhetsmiljö kanske är något främman-
de för dagens kulturmiljövårdare men det kan ursäktas med att man inom indu-
strin ofta plockat och flyttat de delar som behövts från olika anläggningar. Ett 
säkerställande av ett ”demobruk” skulle dessutom kunna fungera som en start för 
att slå vakt om livsmedelsindustrins kulturarv i regionen. Kanske kan man bilda 
en stiftelse med olika intressenter, exempelvis RAÄ, Danisco, Region Skåne och 
någon av de kommuner där sockerbruk finns. Andra möjliga intressenter kan vara 
betodlarföreningen och eventuellt andra företag med anknytning till sockerindu-
strin. Det finns idag vissa förutsättningar för att bevara ett sockerbruk i Skåne. 
De nedlagda bruken i Jordberga och Hasslarp innehåller fortfarande stora del av 
maskineriet. De bevarade bruken är visserligen mycket stora men de är ändå 
mindre än de båda aktiva bruken i Köpingebro och Örtofta. De bruken kommer 
troligen att kontinuerligt byggas om och utvecklas för att möta kraven på rationa-
litet och produktionsökningar.   

Med tanke på den stora betydelse sockerindustrin haft för länet bör någon 
av länets sockerbruksmiljöer skyddas med en byggnadsminnesförklaring enligt 
KML. Efter en genomgång av de skånska sockerbruksmiljöerna framstår Jord-
berga och Hasslarp som mycket skyddsvärda då de är de sista kvarvarande och i 
det närmaste kompletta bruken. Vid en utredning 2001 bedömde Regionmuseet 
att Jordberga var av byggnadsminnesklass men Länsstyrelsen i Skåne valde efter 
önskemål från fastighetsägaren Danisco att inte gå vidare med en byggnadsmin-
nesförklaring.  

Behov finns av att genomföra en uppföljning av RAÄ:s sockerbruksinven-
tering och genom det arbeta för att byggnadsminnesförklara ett sockerbruk, för-
slagsvis Jordberga, Gärsnäs eller Hasslarp. 
 
Skydd Prio 1 (se Bilaga 1 prioriteringsförslag) och dokumentation prio 3. Ur regi-
onalt och nationellt perspektiv en hög prioriteringsgrad. 
 
Skånska sockerbruk 
Arlöv (1869-, i drift som raffinaderi)  
Eslöv (1894-1939 ombyggt idag Felix) 
Gärsnäs (1921-1966 byggnaden delvis bevarad, idag Österlenvulk) 
Hasslarp (1896-1993 bevarat men under demolering, dammarna skyddade p.g.a. 
naturvärden!) 
Helsingborg (1890-1948 byggnad delvis bevarad idag IKEA:s huvudkontor) 
Hököpinge (1892-1968 byggnad delvis bevarad) 
Jordberga (1891-2000 bevarat) 
Karpalund (1894-1989 rivet) 
Klågerup (1894-1919 rivet) 
Kävlinge (1891-1955 delvis bevarade byggnader, ett kommunalt förslag finns att 
skydda kontors och bostadsbebyggelse i plan men inte fabriksbyggnaderna) 
Köpingebro (1894-, i drift, kraftigt ombyggt) 
Landskrona (1851-1960 rivet) 
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Lund (1888-1913 byggnad delvis bevarad, men flera andra verksamheter har be-
drivits här sedan nedläggningen 1913) 
Malmö (1777-1842 rivet) 
Skivarp (1901-1962, byggnader och del av miljön bevarad men invändigt urblåst) 
Staffanstorp (1885-1963, byggnader delvis bevarade nämns i kommunens kul-
turminnesvårdsprogram för Staffanstorps kn 1995 sid195 och sid 215) 
Svedala (1894-1948 fabriken riven, andra byggnader bevarade) 
Säbyholm (1883-1962, ombyggt) 
Teckomatorp (1894-1962, rivet)  Skånska sockerfabriks aktb. saftstation; pressar 
sockersafter ur hvitbetor, hvilken saft i en järnrörledning om 17,5 km. pumpas till 
råsockerfabriken i Säbyholm (1905).  
Trelleborg (1887-1955, rivet) 
Ystad (1881-1917, rivet) 
Ängelholm (1892-1954, rivet) 
Örtofta (1890-, i drift, kraftigt ombyggt) 
 
Källor  
Andersson, K G: Jordberga 100 år. Jubileumsskrift (1890/91- ) 
Borg, Henrik: Jordberga sockerbruk, Källstorps sn, BD, Regionmuseet rapport 
2001:5 
Darphin, Jean-Paul: Sockrets katedraler. En studie av sockerindustrins historia och arkitek-
tur. Riksantikvarieämbetet 1993:3 Stockholm 
Fuchs, Peter: Fakta om sockerindustrin. KF Market guides 1989. 
Kuuse, Jan Sockerbolaget Cardo 1907-1982. Skogs boktryckeri AB Trelleborg. 
Laudon, Axel (red): Svenskt socker, tillverkning av socker vid betbruk och raffinaderi.  
Svenska Sockerfabriks Aktiebolag Malmö 1970 
Larsson, Harry: Svenskt socker.  Sockerbolaget 1989 
Sjöberg, Axel: Skånes sockerfabriker  
Thagaard, A-M: Byggnadsdokumentation kv. Gröningen, Trelleborgs sockerbruk. 1989 
Landsantikvarien  Malmöhus län. 
 
Otryckta källor 
Järkeborn, Helen: Förstudie skånsk livsmedelsindustri 
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Spannmålshantering, växtförädling och foder 
 

Sammanfattning 
Spannmålshantering har varit en av länets mest betydelsefulla verksamheter med 
anknytning till livsmedelsindustrin. I flera skånska städer har exporten av spann-
mål varit bland de viktigaste artiklarna under 1800-talet. I början av 1930-talet 
bildades flera spannmålsföreningar i länet. Staten subventionerade och stöttade 
byggandet av lagerhus med lån samt reglerade priset på marknaden för spannmål. 
Goda skördar gav behov av bättre lagringsmöjligheter och större torkningskapa-
citet. Bebyggelse knuten till spannmålsförädling har under 1900-talet varit präglad 
av de stora siloanläggningarna och lagerhusen. På många håll, i hamnar och vid 
järnvägsknutpunkter har man kunnat se stora silos i betong, trä eller plåt. P.g.a. av 
förändrade tekniker för lagring har behovet av silos förändrats vilket leder till att 
en del anläggningar tappat sin funktion. Det numera kanske mest uppmärksam-
made spannmålslagerhuset i Sverige är det som byggdes i Eslöv 1917 som ett av 
nio statliga lagerhus i landet. I länet har funnits tre viktiga center för växtföräd-
ling och utsäde: Svalöv,  Weibull och Hilleshög. Kontraktsodlingar av utsäde bör-
jade redan på tidigt 1900-tal. 
 
Bakgrund 
Spannmålshanteringen298 växte i omfång i samband med den agrara revolutionen 
men växtförädling och foder utvecklades senare under 1800-talets slut. För att få 
fram utsäde krävdes en process som innefattade vägning, provtagning, frörens-
ning, torkning, betning och blandning, förpackning, lagring och transport. Efter-
frågan på foder steg när konkurrensen ökade från den utländska spannmålen och 
då animalieproduktionen blev mera lönsam. När intresset för kreaturshållning 
tilltog påverkades även intresset för foderväxter och dess betydelse för växtfölj-
den. I Skåne startade under 1800-talets slut två verksamheter som skulle komma 
att få stor betydelse för spannmåls- och foderhanteringen samt för växtförädling-
en. På gården Weibullsholm vid Landskrona startade Walfrid Weibull 1870 en 
verksamhet som efterhand kom att inriktas mer på växtförädling och mindre på 
jordbruk, W Weibull AB. Den andra verksamheten var Sveriges Utsädesförening 
som grundades i Svalöv 1886. Av Utsädesföreningen avknoppades ett bolag som 
1980 slogs samman till Svalöf  AB. 1993 gick Svalöf  AB och W Weibull AB sam-
man och bildade företaget Svalöf  Weibull AB. Både Utsädesföreningen och W 
Weibull AB uppbar statliga anslag för utvecklingsarbetet. Weibulls expanderade 
kraftigt under 1900-talets början och deras verksamhet omfattade under 1910-
talet alla grupper av jordbruksväxter, samt även prydnads och trädgårdsväxter. 
Man exporterade tidigt till Finland och Ryssland. Från 1924 uppbar man 
statsanslag för att vidmakthålla fröförädlingsverksamheten under de ekonomiskt 

                                              
298 Spannmålshantering ingår i SNI 512 (Partih med jordbruksråvaror och djur) och i SNI 51210 (Par-
tihandel med spannmål, utsäde och djurfoder, även ull och tagel). 
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svåra tiderna. Förädling av råg och havre intensifierades på 1910-talet. Man bör-
jade med kontraktsodlingar av utsäde redan i början av 1900-talet även förlagda 
utomlands. Efter andra världskriget utvecklades företaget vidare, bl.a. genom köp 
av Hallands frökontor 1965, AB Algot Holmberg & Söner 1966, samt flera andra 
mindre fröhandelsföretag.  

Sveriges utsädesförening, bildad 1886 i Eslöv av skånska jordbrukare efter 
initiativ av Birger Welinder, ägare av Heleneborgs gård i Svalöv. Namnet ändrades 
1887 till Allmänna svenska utsädesföreningen men efter en sammanslagning med 
en förening från Mellansverige,  blev det nya namnet Sveriges utsädesförening. 
Huvudkontoret förlades till Svalöv. Vid föreningens första styrelsesammanträde, 
konstituerade sig styrelsen med en friherre Gyllenkrook som ordförande och We-
linder som sekreterare och skattmästare. I styrelsen ingick också bl. a. professor 
Hjalmar Nathorst (föreståndare för Alnarps lantbruksinstitut samt sekreterare i 
Malmöhus läns hushållningssällskap) och professor Winberg (1886 Nathorsts 
efterträdare som föreståndare på Alnarp). Welinder erbjöd föreningen jord på sin 
egendom i Svalöv, och i början av maj 1886 anlades det första försöksfältet där. 
Det omfattade 2660 m2 och totalt 50 sorter huvudsakligen av stråsäd men även 
vicker och rotfrukter ingick.299 I Svalöv har betydande insatser för svensk växt-
förädling och växtodling gjorts genom framställning av nya sorter, främst för 
jordbruksväxter som stråsäd, oljeväxter, baljväxter, vallgräs, potatis och spånads-
växter.300 Efter sammanslagningen 1993 mellan Svalöf  AB och W Weibull AB 
bildades företaget Svalöf  Weibull AB. Svalöf  Weibull, med nästan 300 anställda, 
har sitt huvudkontor i Svalöv. SW är Europas största spannmålsförädlare och 
hade 2003 omkring 70 000 ha utsädesodling av egna sorter. SW ägs till 60 % av 
Lantmännen och till 40 % av BASF, Tyskland.  I Sverige har SW en marknadsan-
del på 75-80 %301. Speciellt för verksamheten är den forskning som bedrivs vid 
Nilsson-Ehlelaboratoriet (genteknik och vävnadsodlingar) och vid Svenska Cere-
allaboratoriet (kvalitetsanalys). Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR) har varit 
S:s ägare sedan starten 1993.302 

En tredje betydelsefull verksamhet var den som bedrevs och fortfarande 
bedrivs vid det f.d. sockerbruket i Hilleshög utanför Landskrona. Företaget har 
sitt ursprung i Sockerbolagets utvecklingsverksamhet men ingår nu i den schwei-
ziska industrikoncernen Syngenta AG. Sockerbetor är ett av koncernens största 
affärsområden och Landskrona är fortfarande centrum för växtförädling av sock-
erbetor. Hilleshög beskrivs på egen hemsida som en av världens ledande socker-
betsförädlare. Hilleshög lanserade i mitten av 60-talet sorten Monohill, en högav-
kastande hybridsort som inte behövde gallras. Monohill var världens första sock-
erbetssort som kombinerade en hög monogermitet med en hög skördenivå. 
Verksamheten bedrivs i det tidigare sockerbruket i Landskrona. Härifrån leds det 
globala arbetet med forskning och växtförädling på sockerbetor. Landskrona är 
                                              
299 http://home.swipnet.se/~w-32106/sloff/sob/01-1/welinder.htm Olsson, Gösta: Godsägare Birger 
Welinder, en förutsättning för dagens Svalöv. 2001:1 I: Släkt och bygd. 
300 http://www.skanefro.se/ 
301 http://www.swseed.se/  
302 NE 



 

 123

koncernens centrum för produktion av stamfrö till utsädesodlingarna i Frankrike 
och Italien, samt för fröproduktion till egna avkastningsförsök och officiella 
prövningar runt om i världen. I Landskrona finns cirka 1/3 av koncernens kapa-
citet för högteknologisk pelletering och ytbehandling av sockerbetsfrö. Det är 
också i Landskrona som odlingsrådgivning, försäljning och marknadsföring, för 
bl.a. de nordiska och baltiska marknaderna, har sitt centrum.303 

Några mindre företag finns också exempelvis Skånefrö AB som grundades 
1928 med inriktning på produktion av specialfröer till lantbruket, senare även 
spannmålsutsäde, grönyte- och vallfrö. Anläggningen finns i Tommarp, utanför 
Simrishamn, med nyligen uppförda hallbyggnader. 

I början av 1930-talet bildades flera spannmålsföreningar i länet. Staten 
subventionerade och stöttade byggandet av lagerhus med lån samt reglerade pri-
set på marknaden för spannmål. 1930-talets goda skördar gav behov av bättre 
lagringsmöjligheter och större torkningskapacitet. I början av 1950-talet bildades 
Svenska Spannmålsföreningarnas Samorganisation. Organisationens väsentligaste 
resultat blev ett avtal med Svenska lantmännen som garanterade lagerhusföre-
ningarnas avsättning av brödspannmål. De privata spannmålshandlarna hade 
länge dominerat marknaden men lantbrukskooperationens betydelse ökade bl.a. 
till följd av de statliga subventionerna. Knislingeortens Lagerhusförening är en av 
flera spannmålsföreningar som bildades i början av 1930-talet. Lagerhuset brann 
ned 1952 men en modern anläggning byggdes upp. 304 

 
 

 
Kontorsbyggnad i Svalöv. 

 
I 1879-års kalender betecknas exporten av spannmål som den viktigaste el-

ler bland de viktigaste artiklarna i Helsingborg, Landskrona och Malmö. Vid den-
na tid kan man kanske inte kalla lagringen och torkningen industriell men de sto-
ra kvarnarna håller på att byggas upp (se vidare stycket kvarnindustri ovan). 1905 
hittar vi utsädesförädling vid Weibullsholm och i Svalöv men också en verksam-

                                              
303 http://www.syngenta.se/sockerbetor/hilleshog/index.asp  
304 http://www.knislingelagerhus.se/kolf.shtml  
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het i Höör som benämns ”Utsädesförädling, aktb. landtmanna-affären i Höör”. 
Hur stor del av verksamheten som var förädling och hur stor del som var försälj-
ning är svårt att utläsa.305 I Snogeröd fanns under rubriken Industriel anläggning: 
Svenska fröklängningsaktb306. Företaget anges vara bildat 1898 och aktiekapitalet 
var det relativt höga 70,000 à 500 kr.307  

AB Foderkompaniet Hälsingborg: 1925 bildat efter rekonstruktion av J Ja-
cobssons AB i Halmstad och Helsingborg. Uppförde 1934 silomagasin i Helsing-
borgs hamn som revs på 1990-talet för bostadsbebyggelsen vid Norra hamnen.308 

Skåne-Hallands utsädes AB från 1904 verksamhet i Helsingborg.309 Dotter-
bolag till Helsingborgs Konstgödnings- och Foderämnes AB. 1957 etablerade 
utsädesrenseri i Eslöv. Båda uppköpta av Weibulls 1964.310 Andra aktörer i bran-
schen är Svenska Foder AB, leverantör av foder- och växtodlingsprodukter till 
svenska lantbrukare. S. ägs till ca 80 % av det danska Korn- og Foderstof  Kom-
pagniet och är fristående från den svenska lantbrukskooperationen. S. utvecklar, 
tillverkar och marknadsför foder, tillverkar och marknadsför utsäde, marknadsför 
mineralgödsel, växtskyddsprodukter och andra förnödenheter samt bedriver han-
del med spannmål och oljeväxter. S. hade 1997 ca 300 anställda och en omsätt-
ning motsvarande 1,5 miljarder kronor.311 

 
Bebyggelsen 
Bebyggelse knuten till spannmålsförädling har under 1900-talet varit präglad av 
de stora siloanläggningarna och lagerhusen. På många håll, i hamnar och vid 
järnvägsknutpunkter har man kunnat se stora silosar i betong, trä eller plåt. P.g.a. 
av förändrad lagerhållning och förändrade tekniker för lagring, såsom ensilage har 
behovet av silos förändrats vilket leder till att en del anläggningar tappat sin funk-
tion. Andra anläggningar har befunnits vara för små för rationell hantering eller 
varit placerade på mark där en resursstark del av marknaden efterfrågat kontors- 
eller bostadshus. Detta har lett till omfattande rivningar i framför allt de skånska 
kuststäderna men även i mindre samhällen i inlandet.  

Det numera kanske mest uppmärksammade spannmålslagerhuset i Sverige 
är det som byggdes i Eslöv 1917 som ett av nio statliga lagerhus i landet. Placer-
ingen av lagerhusen styrdes av närheten till järnvägsnätet, ett spannmålsproduce-
rande omland samt att avståndet till kusten skulle vara så långt att de inte kunde 
nås av fientligt fartygsburet artilleri. Förutom i Eslöv placerades lagerhus i Vara, 
Hallsberg, Roma, Eskilstuna, Linköping, Tomelilla, Åstorp och Östra Klagstorp. 
                                              
305 1905: Utsädesförädling, aktb. landtmanna-afären i Höör, aktk. 18,000 å 200 kr, 3,149, verkst.dir. 
Nilsson, N., 
Weibullsholm (Landskrona stads område) med odling av rotfruktfröer samt tegelbruk (egendom)., 
Svalöv Sveriges utsädesförening: anstalt för förädling av landtbrukets kulturväxter.  
306 Nordisk familjebok: Fröklängning: det förfarande varigenom barrträdskottarna med värme bringas 
att öppna sig och avgiva fröet.  
307 1905 
308 Beskrivning över Hälsingborg med omnejd 1936: s228 
309 Beskrivning över Helsingborg sid 254 
310 Weibull, J (red): Weibullsholm 1870-1970 sid 38. 
311 http://www.skanefro.se/ 
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Spannmålslagerhusen konstruerades av ingenjören och professorn Carl Forssell 
som för lagerhusen uppfann och patenterade en helt unik konstruktion. Denna 
utgörs av ett stort antal likadana sparrar som med hjälp av reffelbrickor bultats 
samman till pelare och bjälklagsbalkar av skilda storlekar. Dessa bär byggnaden 
vilket gör att ytterväggarna endast bär sin egenvikt. För den yttre utformningen 
anlitades Erik Gunnar Asplund som numera är landets internationellt mest er-
kände arkitekt. Till skillnad från tidigare spannmålslagerhus fanns i de nio statliga 
en betydande nyhet, nämligen ett elevatorsystem som tillsammans med reglerbara 
öppningar i våningsbjälklagen gjorde att säden automatiskt kunde luftas. Man 
slapp således den tidsödande omskottningen för att hålla säden torr. Eslöv är ett 
av de tre bevarade idag, ett står i Vara och ett i Hallsberg. Huset i Vara är om- och 
tillbyggt och huset i Hallsberg i dåligt skick. Idag 2004 önskar Eslövs kommun-
ledning att riva byggnaden medan en vänförening har bildats för dess fortlevnad. 
På Kulturdepartementet utreds förutsättningarna för att förklara byggnadens som 
statligt byggnadsminne och föra över byggnaden i Statens fastighetsverks ägo.  

I Svalöv bedrevs, som nämnt ovan, en omfattande verksamhet med odling, 
försäljning och lagring av utsäde från 1886. I anslutning till samhället anlades för-
söksfält, en imponerande institutionsbyggnad uppfördes 1908, 1950 byggdes ett 
nytt kemiskt laboratorium, senare även lagerhus, växthus och fler laboratorier. En 
stor lageranläggning uppfördes 1970. Alla dessa byggnader och försöksfält präg-
lar miljön och byggnadernas volymer och omfattning dominerar. För att sköta 
försäljning av vad som tagits fram genom föreningens utvecklingsarbete bildades 
Allmänna svenska utsädesaktiebolaget i Svalöv. Detta bolag uppförde magasin i 
Svalöv men från 1902 filialer i Norrköping. I Hammenhög tog man över anlägg-
ningar efter fröfirman AB Otto J. Olsson & Son. Bolaget drev en kvarnanlägg-
ning i Svalöv men också i Simrishamn efter att AB Simrishamns grynkvarn över-
togs. Även anläggningar i Skara, Skänninge, Vårgårda och Göteborg. Grynkvar-
nen i Svalöv byggdes 1916 och lades ned 1974, maskineriet flyttades till Agnes-
berg och byggnaderna såldes till plastfabriken Modefa.312 Kvarnen och magasinen 
är byggda i rött tegel i 5-6 våningar med flacka valmade sadeltak. Kvarnbyggna-
den ritades av Torben Grut. Den sammanlagda längden på de röda magasin och 
kvarnbyggnaderna är ca 150 meter vilket ger ett mycket dominerande intryck i 
samhället.  

Weibulls anläggningar i Landskrona innehåller en rik bebyggelse från 1880-
talet och framåt men stora delar förstördes i en brand 1939 då flera magasin öde-
lades. Den nybyggnad som uppfördes 1941 finns fortfarande kvar i drift. Det är 
en 5-våningsbyggnad innehållande magasin, silo, tork, renseri mm.  

Intressanta miljöer är exempelvis äldre spannmålsmagasin som Skurup, Sva-
löv, Smedstorp och Eslövs lagerhus (FV). Nyare spannmålsmagasin som Knis-
linge, Eslöv, Ystad, Dalby, Svalöv. Större anläggningar för växtförädling finns i 
Hammenhög, Svalöv och Landskrona. 
 

                                              
312 Skånes hembygdsförbund: Industriminnen i Svalövs kommun 1978. sid 33ff 
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Nuläge och omvärldsanalys 
Starkt omvärldsberoende, världsmarknadspriset avgörs av bl.a. den europeiska 
jordbrukspolitiken och skördeutfallet. Förändringar i teknik och lagerhållning kan 
påverka hur bebyggelsen ser ut och vilka behov den kan uppfylla. Tekniken att 
förvara i ensilageplast och liknande förändras och utvecklas vilket gör större la-
gerbyggnader mindre användbara. De lagerbyggnader som ligger centralt riskerar 
att rivas eller byggas om till annan verksamhet exempelvis bostäder.    
 
Kunskapsläget 
Kunskapsläget är dåligt i länet, det finns få uppgifter om denna bebyggelse ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv. En mindre dokumentation av Weibulls är gjord i sam-
band  med att företaget lämnade Landskrona för Svalöv 1992-93 av Landskrona 
museum. Det gjordes ingen dokumentation i form av intervjuer eller fotografe-
ring och inte heller någon byggnadsinventering men man samlade in föremål, 
arkivmaterial och en del foton. 313 

Vi vet att lagerhuset i Eslöv är unikt i länet och det mest välbevarade i länet. 
Medlemmarna i den ideella föreningen Lagerhusets vänner och andra entusiaster 
har tagit fram information om lagerhuset.  

Under 2004 driver Länsmuseet i Skara ett projekt kallat Silos. Syftet med 
projektet är att dokumentera fem miljöer med siloanläggningar i Västergötland. 
Man tänker undersöka vad befolkningen anser om byggnadernas värde för den 
lokala identiteten och vad byggnaderna representerar.314 Man har intervjuat ett 
antal personer, man kartlägger förekomsten av silos och man dokumenterar någ-
ra av dessa miljöer mer ingående.  
 
Förslag till åtgärder  
Skydd prio 1, dokumentation prio 2 (se Bilaga 1 prioriteringsförslag). Ur regionalt 
och nationellt perspektiv en hög prioriteringsgrad. Samverka med länsmuseet i 
Skara om metod och kunskaper kring siloanläggningarna. Ett stort förändrings-
tryck ger behov av att dokumentera de fysiska miljöerna. Skydda lagerhuset i Es-
löv som byggnadsminne p.g.a. av dess stora kulturhistoriska värden. Vid början 
av detta arbete framstod detta som ett reellt alternativ men eftersom Kulturde-
partementet inte ville överföra medel till Statens fastighetsverk kunde det inte bli 
Statligt BM. Länsstyrelsen i Skåne har vid två tillfällen avslagit ansökan om BM 
och en privat entreprenör planerar nu (april 2005) att bygga om lagerhuset för 
bostadsändamål.  
  
Källor 
Olsson, Gösta (utg.): Den svenska växtförädlingens historia: Jordbruksväxternas utveckling 
sedan 1880-talet (1997). 

                                              
313 epost Åsa Karlsson, antikvarie Landskrona museum/kulturförvaltning 20041217 
314 http://www.skaramus.se/ Kontaktperson är Ankie Wahss 0511-260 14 
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Olsson, Gösta: Godsägare Birger Welinder, en förutsättning för dagens Svalöv. 2001:1 I: 
Släkt och bygd, kontaktblad för Svalövsbygdens släkt- och folklivsforskning. 
Sjöberg, F: Spannmål. Bröd, foder och industriråvara. Svensk spannmålshandel, en regler-
ingsförening 1954–1991 (1992). 
Weibull, J: Weibullsholm 1870–1970 (1970). 
 
Övrigt 
Svensk spannmålshandel, eg. Föreningen Svensk spannmålshandel, SSH, sam-
manslutning bildad efter beslut av statsmakterna 1954 (nedlagd 1991), som svara-
de för marknadsreglerande åtgärder för spannmål; fram till 1960-talet enbart för 
brödsäd men därefter även för fodersäd och vissa andra fodermedel. Verksamhe-
ten omfattade lagring, köp och försäljning inom landet samt import och export. 
Främst innebar denna inlösen och export av uppkommande överskott. S. hand-
hade också den statliga beredskapslagringen av spannmål och fodermedel. Före-
ningens medlemmar var LRF och dess föregångare, producentkooperativa och 
privata spannmålsföretag samt privata och konsumentkooperativa kvarnar. S. ef-
terträdde Svenska Spannmåls AB,  grundat 1935; dess uppgifter har övertagits av 
Jordbruksverket. 315 
 
 
 

 
 
 

                                              
315 http://www.skanefro.se/ 
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Potatisgrynsfabrik i Ekestad, Kristianstads kommun. 

Stärkelse 

Sammanfattning 
Stärkelseindustrin är koncentrerad till Skåne och Blekinge. Stärkelsetillverkningen 
växte när brännerinäringen blev mer reglerad under 1800-talet. Många potatisod-
lare slog sig samman om andelsfabriker. De sandiga jordarna i Kristianstads- och 
Blekinge län är lämpliga för potatisodling. Industrin växte snabbt fram till 1950 
då en genomgripande strukturomvandling tog sin början. Stärkelse produceras 
idag vid två platser i länet. 
  
Bakgrund 
65 % av antalet sysselsatta inom branschen316 finns i Skåne. Stärkelseindustrin är 
speciell för sydligaste Sverige (Skåne och Blekinge). Fram till 1780-talet bedrevs 
potatisodling endast i liten omfattning, men vid den tiden ökade odlingen pga 
missväxt och höjda spannmålspriser. Stärkelsen användes som bindemedel och 
innan man använde potatis som råvara utvanns stärkelse ur vete. När brännerinär-
ingen på 1800-talet började underkastas allt hårdare restriktioner blev stärkelse-
tillverkningen en naturlig utväg för många potatisodlare vilka slog sig samman om 
andelsfabriker med utrustning från tyska eller svenska tillverkare. De sandiga jor-
darna i Kristianstads- och Blekinge län är lämpliga för potatisodling och därför 
skapades här god tillgång till råvaran potatis. Industrin växte snabbt fram till 1950 
då en genomgripande strukturomvandling tog sin början.  

                                              
316 SNI 15:620. 
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Den viktigaste råvaran är potatis, men även vete, ris och majs förekommer. 
Potatisens stärkelsehalt växlar efter jordmån, klimat och för olika sorter. Stärkel-
seframställning beskrivs så här i en skildring från 1910-talet: Den väl rengjorda 
potatisen rivs till ett fint mos på rivmaskiner. Under rivningen besprutas cylinder-
ytan med vatten och potatismoset kastas ut på en sil som besprutas med vatten. 
Stärkelsemjölken får sedan långsamt rinna över svagt lutande cementrännor. I 
dessa rännor avsätts de större stärkelsekornen som råstärkelse. Stärkelsen be-
handlas i  cylindersiktar och avsättningsrännor och torkas slutligen i roterande 
cylindrar vid en temperatur av 30°. Rester från produktionen används som krea-
tursfoder, helst i färskt eller torkat tillstånd. Vattnet har värde som gödsel och bör 
användas till ängsvattning. Vidare beskrivs att i Sverige bedrivs stärkelsetillverk-
ning huvudsakligen som binäring till jordbruket och ofta i helt små fabriker. De-
ras antal var 1912 omkring 100, därav 35 i Kristianstads- och 50 i Blekinge län. 
1914 var fabrikernas antal 85, tillverkningen 12400 ton till ett värde av 2,9 miljo-
ner kronor.317  

Inom dagens livsmedelsindustri används stärkelse som råvara vid framställ-
ning av t.ex. glukos och stärkelsesirap och utgör utgångsmaterial vid jäsning av 
spannmål för öl- och sprittillverkning. Den tekniska användningen är dock den 
dominerande, och stärkelse används som råvara vid framställning av bl.a. lim och 
etanol. Vidare ingår den som fyllnadsmedel i läkemedel, som tillsats i tryckfärger 
och som bindemedel vid tillverkning av bl.a. papper och textilier. Ett nyare an-
vändningsområde är som komponent i engångsförpackningar för att öka ned-
brytbarheten i naturen.318 

I kalendern från 1879/80 hittar vi endast en stärkelsefabrik och den var be-
lägen i Malmö. I Ballingslöv fanns vid gården Brittesdal, sågverk, möbelspån och 
potatismjölfabrik. Ägare var pappersbruket i Lessebo. Från 1800-talets senare del 
finns uppgifter om stärkelsebruk i  Ludvigsborg från 1894 och i Satserup från 
1893.319  

I 1905-års kalender nämns ett 30-tal fabriker och av dessa anges endast fem 
stycken klart vara i andelsregi. Några enstaka kombineras stärkelsebruket med 
annan verksamhet så som  ångsåg, kvarn och mejeri.  

I 1955-års kalender hittar vi något fler stärkelsebruk, 37 stycken, och av 
dessa är alla utom ett tiotal i andelsregi.  
 
Bebyggelsen och teknik  
Många stärkelsebruk uppfördes som andelsrörelser ägda av potatisproducerande 
jordbrukare. De var små och avsides belägna, byggda efter tyskt mönster, flera av 
de större fabrikerna (1914) importerade sina maskiner från Tyskland, de mindre 
byggda av svenska fabriker. 1908 bildades svenska stärkelsefabrikernas centralfö-
rening för att minska risken för överproduktion. Enligt Från tobakslada till sten-

                                              
317 Nordisk familjebok 1918. 
318 NE Inger Björck, Jörgen Malmquist, Lennart Eberson, Lars Olof Björn. 
319 Landsarkivet Lund. 
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brott320 uppfördes de flesta i tegel och utan närmre samband med järnvägslinjer. I 
denna rapport beskrivs ett tjugotal stärkelsebruk kortfattat mindre än hälften be-
skrivs som någorlunda väl bevarade då.   
 
Nuläge och omvärldsanalys 
Stärkelse produceras i länet av Lyckeby stärkelse AB i Fjälkinge och av AB Stadex 
i Malmö. Lyckeby Stärkelsen har efterfrågat potatis till sin stärkelseproduktion nu 
planeras även att producera stärkelse av korn. Lyckeby Stärkelsen har haft odlare 
som odlat korn på prov för att se vilka möjligheter kornstärkelsen innebär. Tan-
ken är att kunna använda det inom olika delar av livsmedelsindustrin. Stärkelsen 
från korn är finkornigare än potatisstärkelsen. Slutproduk-terna blir glansigare 
och får ett slätare utseende. Kornstärkelsen har också en bra lagringsstabilitet. En 
fördel med kornet är att processen ger en biprodukt, betaglukan, som anses före-
bygga hjärt- och kärlsjukdomar. Projekteringen för att framställa kornstärkelse 
har pågått i flera år.321  

En stärkelsefabrik i Vänga kvarn i Västergötland kör i musealt syfte en gång 
om året en kampanj.  
 
Kunskapsläget 
Mindre bra. I Länsstyrelsens i Kristianstads län genomgång 1993, beskrevs 8 av 
20 besökta stärkelsebruk i det dåvarande länet som i relativt gott skick, relativt 
ofördändrade. Dessa var Riseberga i Klippans kn, Näsum i Bromölla kn, i Kristi-
anstads kn: Ivö väster om sjön och Ivö öster om sjön, Österslöv, väster om Gua-
löv, Östra Ljungby och Träne. Hur läget är idag har vi ingen vetskap om.   
 
Förslag till åtgärder  
Prio 2 (se Bilaga 1 prioriteringsförslag). Ur regionalt och nationellt perspektiv en 
hög prioriteringsgrad. Inventering av stärkelsebruk och dokumentation av dessa 
bör kunna genomföras i samarbete med hembygdsföreningar likt det projekt som 
bedrivs i Blekinge.  
 
Källor 
Enligt Sverker Erlandsson från Knislinge hembygdsförening kan en man i Jäm-
shög hembygdsförening, Stig Claesson, allt om stärkelsefabriker. Rivmästare vid 
Gaslunda.  
Lindhagen, A, Trellid, H: Från tobakslada till stenbrott. Länsstyrelsen i Kristianstads 
län 1994. 
Lundin, A-S: Fantastiska stärkelsen. Sveriges Stärkelseproducenters jubileumsskrift 
1977. Hässleholm 1977.  
Skånes Hembygdsförbund. Skånsk industri. Årsbok 1978. 

                                              
320 Trellid, Lindhagen sid 15. 
321 Kristianstadsbladet 2004-05-19 
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Bränneriet i Snälleröd, notera den för brännerier typiska förhöjningen vid hitre gaveln som troligen tillkomit vid installation 
av kolonnapparater. 

Vin- o spritindustrin  

Sammanfattning 
Tidigare en av Skånes mest betydelsefulla branscher. Redan vid 1920 stod Skåne 
för 90 % av landets totala spritproduktion. Landets enda sprittillverkning sker i 
Åhus/Nöbbelöv. Fram till 1800-talets mitt bedrevs spritframställningen mest som 
husbehovsbränning men sedan i allt större skala. Men det förekom redan på 
1830-talet tidiga inslag av industriell produktion i form av ångdrivna brännerier. 
Ett arbetslivsmuseum finns i Folkestorp.   
 
Bakgrund 
34,5 % av antalet sysselsatta inom branschen322 finns i Skåne. Idag har all sprittill-
verkning koncentrerats till anläggningen i Nöbbelöv söder om Kristianstad. 1860 
då tillverkningsskatt införts på brännvinstillverkning, de större brännerierna 
ställts under statlig insyn och kontroll och husbehovsbränningen upphörde, så 
fanns det drygt 100 brännerier i Kristianstads län och ett fyrtiotal i Malmöhus län. 
Några år tidigare, 1855, fanns 1157 brännerier i Kristianstads län, 160 i Malmö-
hus län och 2164 i resterande Sverige. Rationaliseringen fortgick och strax efter 
1900 återstod 79 brännerier i Skåne och dessa stod för drygt 70 % av den totala 
svenska produktionen. I Utvecklingslinjer inom svensk brännerinäring under 1900-talet 
pekar författarna på förutom de statliga regleringarna också på ett samband mel-

                                              
322 SNI 15910 och 15930. 



 

 132

lan nedläggningar av brännerier och jordbrukskriserna under 1800-talets senare 
del. Rationaliseringen av brännerinäringen drevs av ekonomiska skäl och det led-
de till minskade avsättningsmöjligheter för potatisen, ökade foderkostnader, och 
minskat behov av arbetskraft.323 De flesta brännerier lades ned under 1860-talet 
och 1880-talet men Skånes andel av antal brännerier och den samlade produktio-
nen ökade under hela perioden och redan vid 1920 låg andelen på ca 90 % av 
landets totala produktion. Under 1800-talet minskade antalet brännerier till följd 
av lagstiftning, skatteregler och teknikutveckling.  

Brännerierna utvecklades från en hantverksmässig tillverkning till en mer 
industriell under 1800-talet. Redan tidigt utvecklades industriella anläggningar 
som existerade samtida med mindre och hantverksmässiga brännerier. Kunskap 
och maskiner hämtades företrädesvis från Tyskland. 1817 patenterades den så 
kallade bäckenapparaten i Tyskland. Med den kunde man utvinna alkohol med en 
styrka av 50 % i en enda process vilket var en stor förbättring i förhållande till 
tidigare metoder. På 1830-talet spred sig tekniken med ångbrännerier till Sverige. 
Den nya tekniken var dyr att installera men gav effektivare och billigare drift. Det 
ska ha startats 18 ångdrivna brännerier i Skåne under 1830-talet. Det var mesta-
dels godsen som hade de ekonomiska förutsättningar som krävdes för såna inve-
steringar. Ångbrännerier kan betecknas som mycket tidiga industriella verksamhe-
ter. Flera mekaniska verkstäder sålde utrustning för brännerier, bla Åkermans i 
Eslöv. Från början av 1870-talet började man införa högtrycksapparater där den 
s.k. Henze-kokaren blev mycket använd. Den var konstruerad som en kon av 
järnplåt med spetsen nedåt. Den fylldes med potatis och genom påsläppt ånga 
stegrades trycket324.   

I takt med järnvägens utveckling under 1800-talets slut lokaliserades allt fler 
brännerier i närheten av järnvägssträckningar och snart var den största delen av 
brännerierna belägna i direkt anslutning till järnvägen.325 Flera verksamheter var 
kombinerade, exempelvis Arlöfs Sockerfabrik och ångbränneri och Vesterstads 
mejeri- och ångbränneri. Ofta fanns mejerierna på större gårdar som också be-
drev annan verksamhet. Under 1800-talets sista hälft möjliggjorde ny teknik kon-
tinuerlig destillation istället för den äldre bäckenapparaten. Råspriten destillerades 
genom träkol i särskilda reningsverk där föroreningar avskildes och ren alkohol 
erhölls. Den så kallade Brännvinskungen L.O. Smith326, drev utvecklingen inom 
brännvinsindustrin. Han lanserade en ny reningsteknik och kunde kalla sin pro-
dukt Absolut rent brännvin, ett namn som Vin och sprit senare skulle inspireras 
av i lanseringen av Absolut Vodka. Smith grundade en spritfabrik på Reymer-
sholme utanför Stockholm och senare även fabriker i Karlshamn och i Kristian-
                                              
323 Cycowicz, K., Jacobsson, B., Löfström, E., Persson, J.: Utvecklingslinjer inom svensk brännerinär-
ing under 1900-tal s33 
324 1905 nordisk familjebok 
325 Lindhagen, Trellid: Från tobakslada till.. sid 11. 
326 Född 1836 i Kiaby död 1913 i Stockholm. Han lyckades bygga upp en stor tilverkning och försälj-
ning efter att på 1870-talet introducerat s.k. varmrening d.v.s. kontinuerlig destillation i kolonner i st.f. 
traditionell rening genom filtrering med träkol. Produkten kunde saluföras som "Absolut renat bränn-
vin".NE  
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stad. Reymersholmsbolaget överlevde sin grundare och 1906 etablerade företaget 
en fabrik i Åhus. 1898 fanns 23 destilleringsverk i Sverige bland annat i Stock-
holm, Göteborg, Kristianstad och Karlshamn. Man gick över till att använda po-
tatis som råvara och ångmaskiner som kraftkälla vilket gynnade produktion i när-
heten av de sandiga jordarna i Kristianstadstrakten. Som en restprodukt av till-
verkningen kvarstod drank. Dranken kunde användas som djurfoder och blev en 
viktig bieffekt av sprittillverkningen. Man brände även på sockerbetor och foder-
betor327. Även under tiden efter 1900 fortsatte rationaliseringen och koncentra-
tionen vilket ledde till en ytterligare minskning av antalet brännerier. Samtidigt 
minskade konsumtionen till följd av nykterhetsrörelsens arbete. På 1920-talet ut-
vecklades kolonnapparaten och efterträdde då den äldre bäckenapparaten. Ko-
lonnapparaten gav kontinuerlig och effektiv destillering. Slutna jäskar av järn 
hindrade avdunstning från jäskaren vilket de tidigare öppna träkaren orsakat. 
Fortfarande in på 1950-talet fanns några mindre brännerier som saknade antingen 
kolonnapparat eller slutna jäskar. På 1950-talet installerades allt fler oljepannor 
istället för de äldre vedpannorna, gav arbetskraftsbesparing. Avgörande för pro-
duktionspriset var egentligen råvaran och inte arbetskraftskostnaden. Rationali-
seringarna uppmuntrades av staten och bränneriidkarnas förening, som kopplade 
tillverkningskvot till moderniseringar av anläggningarna. Nedläggningarna skedde 
inte endast bland de minsta brännerierna utan också i perioden mellan 1919 och 
1934/35 fem av de sju största i Skåne, alla placerade i Malmöhus län. I tre av dem 
som lades ned på 1930-talet brändes sprit på sockerbetor: Dalby, Vellinge och 
Gårdstånga. Brännerierna i Arlöv, Helsingborg, Klagshamn och Ödåkra nedlades 
vid samma tid. De nedlagda var omodernt utrustade. I Skåne rationaliserades 
driften i Kristianstadstrakten genom att 10 bränneriföreningar 1967/68 gick 
samman i det bränneri som idag är det enda i bruk, det så kallade Gärdsbränneri-
et i Nöbbelöv. Den sista stora rationaliseringen av brännerinäringen skedde 1971 
då förhandlingar mellan staten och Sveriges bränneriidkareförening ledde till att 
man la ned alla brännerier utom två, Gärdsbränneriet och Tomelilla. Tomelilla 
lades ned några år senare, 1977. 

Nykterhetsrörelsen fick stort folkligt stöd och under 1910-talet infördes det 
s.k. Brattsystemet som innebar krav på motbok för att man skulle få köpa alko-
hol. 1917 monopoliserades reningen av sprit och partihandeln. Debatten om rus-
drycksförbud rasade och 1922 genomfördes en folkomröstning i frågan med 
minsta möjliga marginal förlorade förbudsvännerna men motboken levde kvar till 
1955. 

Bränneriägarna bildade 1907 Sveriges Bränneriidkareförening u.p.a. (namnet 
ändrat 1971 till Sveriges Bränneriintressenter ek.för.), och kvoterade potatisbrän-
ningen mellan sig. AB Vin- & Spritcentralen bildades 1917 med syftet att avskaffa 
privata vinstintressen. Det statliga bolaget förvärvade reningsverken (bla i Åhus) 

                                              
327 Nöbbelöfs andelsbränneriförening 1896 startades för att bränna på foderbetor. Inget kapital i före-
taget utan utgifterna bestridas dels gn upptagande af lån, för hvilket delegarna ansvara, dels gn inbe-
talning af delegarna utaf wisst belopp för hvarje till sockerbetsodling tecknat tunnland jord, dels ock 
gn ett af en delegare insatt kontant belopp af 5000 kronor. (LLA Landskansliets arkiv) 
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och fick monopolställning på import av vin och sprit och enda köpare av de 
svenska bränneriernas råbrännvin. Särskilda försäljningslokaler öppnades för att 
sälja. Ett bolag som Reymersholms AB investerade istället i metall- och kemiföre-
tag. Under 1930-talet utsattes potatisbrännerierna för konkurrens av sulfitsprit. 
Potatisbrännerierna stöddes då av omsorg om jordbruksnäringen genom statliga 
garantier.  

Import- och handelsfirmor tillverkade ibland också spritdrycker till dess att 
det statliga monopolet infördes, ett exempel är firman AB Westrup & Co i Hel-
singborg som under  1900-talets början tillverkade punsch under varunamnet 
Kärnan. Det fanns många slag av underleverantörer till sprittillverkningen, från 
handelskalendern 1879/80 ser vi att en hantverkare i Hörby: J. Ekman är koppar-
slagare som tillverkade ångbränneriredskap och apparater för sodavatten. I 
Malmö fanns samtidigt en kopparslagare H.J. Olsson som tillverkade brand- o. 
bränneriredskap. I samma stad, vid samma tid, fanns även en s.k. bresiljefabrik. 
Det var Pehr Fricks fabrikers AB som ur ett asiatiskt trädslag tillverkade bresilje 
vilket möjligen användes som färgämne i konjak eller liknande. I katalogen från 
1879/80 kan vi se att det fanns spritfabriker i Dalby, Helsingborg, Kristianstad, 
Malmö, Tomelilla och Ödåkra, fruktvinsfabriker i Bjuv (sedermera Findus) och 
Tollarp (sedermera Önos). På landsbygden fanns ett stort antal brännerier.  
 
Vinfabriker 
Vinframställning sker inte i någon större skala i Sverige. Det finns ett antal gros-
sister som inmporterar och buteljerar vin men de odlingar av vindruvor som 
finns är ännu inte kommersiellt betydelsefulla. Före Vin & sprits monopolställ-
ning fanns en del mindre vinfabriker i Skåne. Råvaran var frukt. I Tollarp tillver-
kade Aktiebolaget Önos sedan 1903 bär- och fruktviner, champagne, saft och 
alkoholfria drycker. Ett annat exempel är Skånska Fruktvin- & Likörfabriken i 
Bjuv (P.A. Thulin) som 1941 blev uppköpt av Marabou och sedermera blev känt 
under ett av fabrikens tidigare varumärken nämligen Findus. 

Idag tillverkas alkoholhaltiga fruktvin och cider på äpple och päron vid Ki-
viks musteri.328  1992 delades familjeföretaget Kiviks Musteri i två separata före-
tag; Kiviks Musteri AB och Åkesson Vin AB.329 Åkesson vin flyttade en del av sin 
verksamhet Kronovalls slott på Österlen.  
 
Jästfabriker  
Jästtillverkning bedrevs ofta på bryggerier och brännerier men under 1800-talets 
slut började särskilda fabriker att anläggas. Fabriksmässig tillverkning av jäst kan 
spåras i Sverige redan i början av 1850-talet, men först 1871 blev den lagreglerad. 
De äldsta kända och ända till 1873 de enda jästfabrikerna låg i Stockholm. Tidiga-
re fick man fram jäst till bakning vid tillverkning av överjäst öl men då bruket att 
brygga överjäst öl minskade, tillverkade man istället bakjäst vid särskilda fabriker 
och brännerier. Man pressade och centrifugerade bort vattnet från jästen och sål-
                                              
328 http://www.kiviksmusteri.se/ 
329 http://www.akessonvin.se/sida_1_13.asp 
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des i form av en degig, gulgrå massa, som kallades ”pressjäst”. Pressjästen var 
oftast uppblandad med potatisstärkelse, gips eller andra vattenabsorberande me-
del. Man använde pressjäst företrädesvis vid bakning.330 Från 1879 finns två verk-
samheter kända i Skåne, den ena låg i Esperöd och var ett ångbränneri med jäst-
fabrik som ägdes av ”Pressjäst- och foderämnesfabriken aktb. i Landskrona”. 
Disponent var N. O. Liedholm. Den andra verksamheten låg i trakten av Höör på 
gården Åkersberg, där man bedrev ångbränneri och pressjästfabrik. Verksamhe-
ten i Esperöd fanns till åtminstone 1905 då några andra fabriker tillkommit: 
Helsingborgs jäst- o. spritfabrik (Otto Goetze), startad 1895.  
Pressjäst och foderämnesfabriks aktiebolaget i Landskrona (1896).  
Sege Jästfabrik, ägd av Malmö jästfabriks aktiebolag. 
Ångbränneri, spritförädlingsverk o. jästfabrik i Tomelilla ägd av Aktiebolaget Jäst-
fabriken Activ. (Denna fabriksanläggning låg centralt i Tomelilla intill järnvägen. 
Fabriken revs på 1970-talet, ritningar finns i kommunens arkiv).   
En mindre verksamhet fanns 1905 i Kvidinge där några hantverkare uppges sys-
selsatta med en kombination av spannmål, mjöl o jäst samt mälteri.  
 
Bebyggelsen 
Det finns endast ett bränneri i gång i länet och det är Gärdsbränneriet i Nöbbe-
löv utanför Kristianstad. Bränneriet byggdes 1967 av andelsföreningar och Sveri-
ges bränneriidkareförening. Några år därefter lades övriga brännerier i länet ned. 
Gärdsbränneriet har under senare år byggts ut kraftigt till följd av succén med 
Absolut Vodka. Anläggningen är ursprungligen uppförd i gult tegel och präglas 
idag av tillfogade cisterner och installationer. Anläggningen påminner om annan 
processindustri och eftersom allt sker i slutna kärl är det svårt att förstå hur pro-
duktionen går till. En mindre rest av potatisbränneriet fanns 2001 men var då på 
väg att tas bort.  

Av alla de äldre brännerier som funnits i länet är utrustningen i alla utom 
Folkestorp utrivna. Många har fått en ny användning men andra står tomma och 
förfaller. Bränneriet i Folkestorp är bevarat som museum och är under utredning 
för byggnadsminnesförklaring. Folkestorp är ett mycket välbevarat gårdsbränneri 
från 1900-talets början som senare gjordes om till andelsbränneri. Typiskt för ett 
bränneri från 1800-talets andra hälft och 1900-talets början är att det uppfördes i 
tegel, i några fall i gråsten och i något sällsynt fall i trä. Andra karaktärsdrag är 
skorstenen i tegel och att byggnaden ofta förhöjts för att få in de höga kolonnap-
paraterna när de blev allämnna under 1900-talets första hälft. Ibland finns drank-
karet i sten, betong eller nitade järnplåtar kvar utanför bränneriet.   

I Eslöv finns byggnader som inrymt Skånska spritförädlings AB i Eslöv. 
Den ägdes av tre bröder Henriksson och etablerades ca 1910 i en fabrik som tidi-
gare tillverkat mjölkpulver kallad Seccator. Fabriken övertogs av AB Vin o Sprit 
och lades ned 1957. Byggnaderna är i en till tre våningar och uppförd i rött hård-
bränt tegel invid ett stickspår till stambanan i centrala Eslöv. Efter nedäggning har 

                                              
330 Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 13. Johan - Kikare / 475-476 (1910)  
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byggnaden hyst olika privata företag, mest för lagerändamål. I dag är den tom och 
förfallen. En av de äldsta kända miljöerna med anknytning till brännerinäringen 
är Gråbrödraklostret i Ystad som under en kort period, mellan 1777-1791, an-
vändes till kronobränneri. I Kristianstad finns delar av den brännvinsfabrik L.O. 
Smith anlade. Den rymmer i dag en silversmedja. I Länsstyrelsens ”99 Skånska 
kulturmiljöer” nämns bränneriet i Östra Vemmerlöv (Simrishamns kn). Det be-
skrivs som ett bevarat och intressant bränneri.  
 
Nuläge och omvärldsanalys. 
Idag tillverkas all sprit vid Absolute Companys anläggningar i Nöbbelöv, Åhus 
och i Sundsvall. Försäljningen är ökande och idag är Absolut Vodka ett av värl-
dens största företag inom sin bransch. Under senare år har intresset för lokala 
mindre brännerier återigen ökat och några har tagits om hand och visas som mu-
seer, exempelvis Kyrkeby bränneri i Småland och Gränums bränneri utanför 
Olofström i Blekinge. I Skåne är Folkestorps bränneri under 2005 förklarat som 
byggnadsminne. Det finns också exempel på att man använder namnet på äldre 
brännerier för att marknadsföra importerade produkter som Snälleröds ångbrän-
neri i Skåne. I drift är endast Gärdsbränneriet och reningen i Åhus. Troligen är 
maskineriet i alla bränneribyggnader skrotade, förutom i Folkestorp. Byggnaderna 
är i vissa fall bevarade men med annan användning, eller övergivna, skorstenarna 
rivna eller under hot att falla samman.  

EU-inträdet har påverkat reglerna kring hanteringen av alkohol i Sverige. 
1995 avskaffades monopolen på tillverkning, partihandel, export och import. Nya 
aktörer har dykt upp så som Åkessons, som lanserade vin i tetrapack i Sverige 
med ca 10 % av vinmarknaden. 
 
Kunskapsläget 
Det finns ingen aktuell översikt av bevarade brännerier. En dokumentation av 
länets brännerier gjordes av Folklivsarkivet i samband med den stora nedlägg-
ningen 1971. Yngve Holmgren inventerade 1973 ett antal brännerier i Skåne, ma-
terialet ska finnas i Regionmuseets arkiv. Regionmuseet Kristianstad har genom-
fört en dokumentation av spritfabriken i Åhus och Gärdsbränneriet.331 En utred-
ning inför en eventuell byggnadsminnesförklaring 1999:8. Folkestorps bränneri, 
Folkestorp 6:5, BD, Henrik Borg.332 

I Från Tobakslada till stenbrott från 1994 listas 37 brännerier i dåvarande Kris-
tianstads län. I några fall vet vi att brännerier som beskrivs som välbevarade 1994 
numera är ruinerade exempelvis Oskarsfarms bränneri utandför Sösdala i Hässle-
holms kommun.  
 
 

                                              
331 Regionmuseet Kristianstad: Spritan, The Absolut Compan i Åhus och Gärdsbränneriet, The Abso-
lut Co i Nöbbelöv. 
332 Borg, Henrik: En utredning inför en eventuell byggnadsminnesförklaring 1999:8. Folkestorps 
bränneri, Folkestorp 6:5 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne.  
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Förslag till åtgärder 
Genomför byggnadsminnesförklaringen av Folkestorp. Uppdatera äldre inventer-
ing av brännerier på landsbygden och sök skydda den mest intressanta bebyggel-
sen i kommunal plan. 
Skydd prio 1, dokumentation prio 4 (se Bilaga 1 prioriteringsförslag).  
 

Harlösa bränneri 

 
Källor 
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Lindhagen, A, Trellid, H: Från tobakslada till stenbrott. Länsstyrelsen i Kristianstads 
län 1994. 
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7. Några enskilda företag 
 
 

Findus 

Findus333 startades år 1905 i Bjuv av familjen Thulin under namnet Skånska 
Fruktvin- & Likörfabriken. Då staten 1916 fick ensamrätt till all tillverkning av 
alkohol, inriktades företagets produktion istället på bland annat olika former av 
alkoholfria drycker samt sylt, mos och marmelad för bagerier och för hushållen. 
Så småningom utökades sortimentet med bland annat svamp och konserverade 
grönsaker, frukt och bär, baserade på råvaror från egna odlingar eller från lant-
brukare i trakten. Historien började 1941 när konfektyrföretaget Marabou köper 
den lilla skånska Fruktvin & Likörfabriken i Bjuv. Företaget döps om till FIN-
DUS som är en sammandragning av FruktINDUStri. AB Konservfabriken Fin-
dus blev därför det självklara namnet från 1942 – ett namn som dels tog upp det 
varumärke som sedan flera år använts på produkterna och dels konkret beskrev 
företagets huvudinriktning. AB Findus blev en naturlig följd av att företaget 
breddade verksamheten till att omfatta betydligt mer än konserver. 334 1962 köpte 
Nestlé S.A. företaget Findus av Marabou. 2000 blev investmentbolaget EQT ny 
ägare och samma år köpte Findus djupfrystföretaget Frionor. 

Bertil Hylmö som på 1940-talet var assistent till chefen på Statens Träd-
gårdsförsöks anläggningar i Alnarp, konstaterade att konserver användes i långt 
större grad i föregångslandet USA än i Sverige och övriga Europa. Det var då 
tankarna om att skaffa en konservfabrik satt fart hos Henning Throne Holst. 
Nordvästra Skåne var en utmärkt etableringsplats för en konservindustri. Kulla-
bygden har länge varit landets grönsaksland nummer ett, och hela västra Skåne 
visade sig ha utmärkta förutsättningar för odling av råvarorna till det blivande 
Findus. Företaget hade möjlighet att köpa socker och plåt till konserverna. För-
packningarna utarbetades av konservindustrin i samarbete med emballageindu-
strin. Continental Can Co samverkade exempelvis med AB Plåtmanufaktur sin 
nya fabrik för fiskkonserver i Lysekil. Glasburkarna levererades från Surte glas-
bruk, pappburkarna från Åkerlund & Rausing i Lund. För ett nytt företag skulle 
det ha varit näst intill omöjligt att starta en verksamhet på grund av de ransoner-
ingsregler som rådde under kriget. En annan fördel var den goda tillgången på 
arbetskraft. Trakten dominerades av kolgruvindustri och det fanns många som 
gärna ville ha ett arbete i en renare och lättare livsmedelsindustri, inte minst kvin-
nor, som såg ett utmärkt tillfälle att dryga ut hushållets inkomster.335  

Ärter var en vanlig produkt för den spirande konservindustrin i Sverige i 
början på 1940-talet. En avgörande orsak till Findus framgångar med ärter är de 
                                              
333 Järkeborn, H: Järkeborn, H. Förstudie Skånsk livsmedelsindustri. Opublicerad rapport Regionmu-
seet Kristianstad 
334 Winnerljung, Bengt: sid 38ff. 
335 Semjonow, Juri: sid 9 
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mycket goda odlingsförutsättningarna i västra Skåne – lämpliga jordar (lättleror) 
och ett lämpligt klimat. Findus skördade ärterna tidigt och snabbt för att sträva 
efter att behålla både smak och färg – något konsumenterna i England fann 
mycket märkligt när Findusärterna lanserades där i mitten på 1950-talet. Förebil-
den för Findus var den amerikanska ärtindustrin. Det var i USA som de största 
kunskaperna om ärtodling fanns. Djupfrysning var ett amerikanskt patent som 
utvecklades under 1910-talet. Där hittade man de bästa maskintillverkarna och 
där låg man längst framme vad gällde teknik och amerikanerna delade gärna med 
sig av såväl erfarenheter som tekniska lösningar. Den del av ärthanteringen som 
tillsammans med utvecklingen av frysarna genomgått den största utvecklingen är 
skördetekniken – från det tidiga fyrtiotalets handarbete till dagens högteknologis-
ka baljplockare. 1960 kom nästa amerikanska tekniknyhet på skördeområdet till 
Findus, då den första generationen mobila skördetröskor kom.336 Findus Sverige 
AB är ett av landets ledande livsmedelsföretag och djupfrysta livsmedel utgör den 
största delen av försäljningen. Anläggningen i Bjuv är världens största ärtfabrik 
och två tredjedelar av ärtskörden går på export – de senaste åren företrädesvis till 
Italien. Det är få produkter som så intimt förknippas med Findus som just ärter. 
Findus är den största producenten av ärter i världen. Findus producerar 29300 
ton fryst färdigvara, varav hälften går till Italien. Findus ärter finns i flera olika 
förpacknings- och kvalitetsvarianter, som vanliga ärter och som djupfryst puré för 
specialkoständamål, som ingrediens i många olika färdiga rätter och i ett flertal 
grönsaksblandningar. Ärter säljs djupfrysta och på burk till konsument och till 
storkök, inom Sverige och på export. 337 
 
Ärtodling 
Findus använder sig av kontraktsodlare. Ett tjugotal grödor odlas av cirka 600 
lantbrukare. Företaget levererar utsädet till kontraktsodlarna och ger dem råd och 
anvisningar genom sina odlingskonsulenter. Findus har sedan början på 1960-
talet bedrivit försöksodling. Såperiod är från början av april till mitten av juni. I 
många grödor är kvaliteten som bäst under mycket kort tid. Ärter måste skördas 
exakt rätt dag för att få den rätta sötman och mjällheten. Skörden sker med Fin-
dus egna specialmaskiner, företaget sköter hela kedjan från skörd till infrysning. 
Totalt omfattar deras odling i Sverige och Spanien ett 30-tal olika grödor, som 
odlas av ett 1000-tal kontraktsodlare. Vissa grönsaker och bär odlas utanför lan-
dets gränser. Det beror på att de behöver högre värme eller att de blir för dyra att 
odla i Sverige då de är personalkrävande. Odling utanför landets gränser startade 
redan i slutet av 1950-talet då Findus började odla grönsaker i länder som Italien, 
Belgien och Nya Zeeland. 1991 var exempelvis Ungern den främsta utländska 
leverantören av bär och grönsaker.338 1945 togs ett stort steg mot en mer mekani-
serad ärtskörd, då två ärtrevströskor, så kallade viners, köps från England. Tidiga-
re hade ärtbaljorna plockats för hand på fälten och sedan tröskats ur med hjälp av 

                                              
336 Winnerljung, B: sid 81ff  
337 a.a.: sid 15ff. 
338 Winnerljung, B: En liten bok om grönsaker, Findus. Sid 25. 
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två baljtröskor. 1948 mekaniserades ärt- och spenatskörden allt mer och ärtkon-
sumtionen ökade mycket starkt. Totalt producerades över 9000 ton, varav 137 ton 
djupfryst och mer än 2000 kontraktsodlare engageras av Findus. Sextiotalet blev 
decenniet då ärttröskningen flyttades ut på fältet. Från och med 1970 sker all 
tröskning ute på fälten men tröskstationerna finns kvar i beredskap. 1990 får de 
ett nytt ärtskörderekord – nästan 29 000 ton och rekordtidiga skördar över lag. 339  

I Sverige sträcker sig ärtodlingen från södra Halland i norr ner till Skånes 
sydkust i söder. Österut går gränsen vid Ringsjöarna. Findus odlar cirka 6 500 
hektar på kontrakt som ger 26 000 ton frysta ärter. Findus har fyra skördegrup-
per. Två av grupperna skördar med vardera fyra Ploeger-tröskor och två med 
vardera sju FMC-tröskor. Ploeger-tröskorna väger 19 ton och FMC-tröskorna 15 
ton. Vid skörd kör FMC-tröskorna mellan 1-3 km/timme och Ploeger-tröskorna 
med nästan dubbla hastigheten. Vid flyttning mellan fält kör både FMC och Plo-
eger med en hastighet av 28-30 km/timme. Varje grupp kan leverera 10-15 ton 
ärter per timme. Ärterna transporteras från fält till fabrik med lastbilar som avgår 
från fältet en gång i halvtimmen. 340 
 
Från odling till färdig produkt 
Det tar inte mer än tre timmar för Findus ärter från skörd till fabrikens frysrum. 
Ärterna blommar i juni och den första skörden brukar kunna ske första veckan i 
juli. Ärterna töms på lastbil, det är nu 30 minuter sedan den första ärtan lämnade 
sin skida. Om vädret är varmt måste ärterna kylas med is. Ärterna rensas och 
tvättas, kvalitetskontrolleras och förvälls innan det är dags för ”individuell” in-
frysning till –35 grader, packning och transport med frysbil till affärer över hela 
landet.341 I mitten på 1980-talet föddes idén till ärtsafari. I juli varje år bjuder Fin-
dus in till skånsk ärtsafari då buss avgår från Findus. Först får besökaren se skör-
dearbetet på ärtfälten och göra ett besök på fabriksanläggning.342 ” 
 

                                              
339 A.a: sid 44ff. 
340 Information från www.findus.com 
341 Atlas över Skåne, 1999, sid 140. 
342 Pentti Lundberg, odlingskonsulent på Findus. 
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Bebyggelsen  
I Bjuv, inte långt från fabriksområdet finns ett bostadsområde, kallat Selleberga, 
ritat av Arthur von Schmalensee för Findus räkning. I detta bostadsområde för de 
anställda uppfördes förutom bostäder för tjänstemän och arbetare, en gemen-
samhetsbyggnad med samlingslokal, lekskola, vävstolar, hobbyrum, tvättstuga 
mm. Området bebyggdes under 1943-49 med hus i stående träpanel eller rött 
tegel under sadeltak. Planläggningen är inspirerad av den engelska trädgårdssta-
den och byggnaderna kringgärdar en öppen gemensamhetsyta, trädgårdsarkitek-
ten Sven Hermelin medverkade i projektet.343 Till Findus hör också försöksgår-
den Selleberga.344 1952 beskrevs fabriksområdet omfatta 10 hektar, där 1000 
människor var anställda i fabriken och som plockare. Dessutom engagerade man 
2500 bönder, arbetare och övriga anställda i de samarbetande företagen.345 1952 
bedrev man verksamhet vid fryshus i Bjuv, Helsingborg och Karlskrona. Fabriks-
anläggningen i Bjuv är uppförd under 1950- och 60-talen men senare delar har 
tillfogats kontinuerligt. Företaget har också fabriker i Helsingborg och Lofta-
hammar. 
 

Frigoscandia  

1948 byggdes ett kommersiellt fryshus i Helsingborg och frystransportföretaget 
Helsingborgs Fryshus bildades. Sedan 1968 heter företaget Frigoscandia. Det är 
inriktat på transporter, lagerhållning och logistik till livsmedelsindustrin. Man an-
vänder specialbyggda frysbilar för att de djupfrysta varorna ska kunna distribue-
ras till handeln utan att ”fryskedjan” bryts. Frysbilarna har eget frysaggregat, som 

                                              
343 Johanson, C & Tägil, T: Att bygga i Skåne. sid 28. 
344 Semjonow, Juri: Som gäst hos Findus. särtryck av reportage publicerat i Fredrika Bremerförbun-
dets tidskrift Hertha nr 2 och 3, 1952 
345 Semjonow, Juri: Som gäst hos Findus. särtryck av reportage publicerat i Fredrika Bremerförbun-
dets tidskrift Hertha nr 2 och 3, 1952 
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håller varornas temperatur konstant vid ca –22 grader.346 Ett företag som Findus 
har ett nära samarbete med Frigoscandia. Efter packningen i Bjuv transporteras 
ärterna i frysbilar till Frigoscandias fryslager i Helsingborg varifrån de distribueras 
vidare till butik.347 Idag är Frigoscandia AB Europas ledande företag inom lagring 
och transport av frysta livsmedel och Frigoscandia Equipment är världsledande 
då det gäller utveckling och tillverkning av frysutrustning.348 1961 utvecklade Fri-
goscandia den s k Flofreeze-metoden, en teknik för lösfrysning av frukt och 
grönsaker. Den bygger på att det som skall frysas in studsar fram på luftkuddar, 
vilket gör det möjligt att snabbt och kontinuerligt frysa in stora mängder livsme-
del. Detta system passade Findus mycket bra eftersom stora mängder ärtor måste 
frysas in mycket snabbt efter skörden samtidigt som man ville ha möjlighet att 
senare paketera en del av de lösfrysta ärtorna tillsammans med andra livsmedel. 
Infrysningsmetoden blev en internationell succé och 1962 bildades Frigoscandia 
Equipment. Ungefär hälften av alla industriellt infrysta livsmedel i världen har 
frysts in i utrustning från Frigoscandia Equipment. Företaget sköter också instal-
lation, underhåll, service och uppgradering av fryssystem åt kunderna. Frigoscan-
dia AB har utvecklats till Europas ledande företag inom lagring och transport av 
frysta livsmedel. Företaget äger ca 100 kyl- och fryshus runt om i Europa.349 På 
Frigoscandia i Bjuv, Helsingborg och Staffanstorp samt Norden i övrigt finns ca 
1000 anställda. Fryshuset i Helsingborg hade år 2000 en volym på 215000m3 men 
man hade samtidigt 87 andra fryshus i 10 länder350. Hanteringen i Helsingborg är 
till stor del inriktad på export. 
 

Skånemejerier 

Skånemejerier har verksamhet i Kristianstad med Centrallagret och Kristian-
stadsmejeriet, ysteri i Hörby, mejeri i Lunnarp och Malmö, där man även har sitt 
huvudkontor. 70 procent av produkterna är baserade på mjölk, övrigt på frukt 
eller cerealia, spannmål. Malmömejeriet som har 240 anställda är främst inriktat 
på produktion av konsumtionsmjölk och centrum för all distribution inom Skå-
nemejerier.351 Lunnarpsmejeriet öster om Tomelilla har 150 anställda som tillver-
kar specialprodukter som juicer, yoghurt, functional foods, cerealiebaserade pro-
dukter, skummjölk och kondensmjölk. Hörbymejeriet med ysteri och femtio an-
ställda gör ostar som Söderåsen, Baron, Glimminge Port Salut, Gille, Snapphane 
och Gästgivaren. Kristianstadsmejeriet med ysteriet och centrallager med i allt 
160 anställda, gör ostarna Allerum och marsvinsholm plus skivad ost.  

På 1950-talet fanns det över hundra mejerier i Skåne. 1960 byggdes en ge-
mensam anläggning för smörtillverkning i sydöstra förbundet i Lunnarp. Detta 
kan ses som det första steget till den stora strukturrationalisering som så små-

                                              
346 a.a: sid 30. 
347 Information från www.findus.com 
348 Resor i det företagsamma Sverige, SAF, bilaga. 
349 Johnson, Anders, 1999: sid 24.  
350 Frigoscandia 1950-2000, recept för framgång 
351 En historia om Skånemejerier. Trycksak från Skånemejerier. 
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ningom resulterade i dagens organisation, med ett mejeriföretag för hela Skåne 
och delar av Småland. Under 1960-talet var förutsättningarna olika för de fyra 
mejeriförbunden. På uppdrag av mejeriförbunden startade SMR en utredning, 
resultatet blev att Skånemejerier bildades den 13 juni 1964. 1964 bildades Skåne-
mejerier där tre av mejeriförbunden gick in i Skånemejerier och upplöstes, endast 
Nordvästra Skånes mejeriförbund var avvaktande. De valde att gå in som medlem 
men kvarstod som mejeriförbund. Flera mellanskånska mejeriföreningar ville inte 
gå med, t ex Hörby och Sösdala, utan fusionerade med Nordvästra Skånes mejeri-
förbund. Helsingborgs Mjölkcentral och dotterbolaget Skånska Mjölkprodukter 
stod också utanför. Helsingborgs Mjölkcentral startade 1931 som ett försälj-
ningsbolag. På 1940-talet övergick företaget till att också bli ett mejeridrivande 
andelsbolag. 1960 byggdes Fredriksdalsmejeriet i Helsingborg. Även Kågeröds 
Mjölkprodukter AB på Söderåsen fanns. 1967 byggdes Lunnarp komplett mejeri 
och 1968 startade det nya Österlenmejeriet, vilket medföre nedläggningar av flera 
mindre mejerier i trakten, bland annat Löderup, Tommarp, Tomelilla och Ystad. 
Efter denna strukturrationalisering hade Skånemejerier endast sju egna driftsplat-
ser: Eslöv, Harlösa, Hässleholm, Kristianstad, Malmö, Skurup och Österlenmeje-
riet. 1971 gick Trelleborgs mjölkcentral samman med Skånemejerier. 1972 begär-
de Nordvästra Skånes mejeriförbund och fem mejeriföreningar utträde ur Skå-
nemejerier och gick istället in som medlemmar i SMR. 1973 köpte SMR samtliga 
aktier i AB Malmö Mjölkcentral av konsumentföreningen Solidar. Det skapade 
förutsättningar för en samordning av mejeridriften i sydvästra Skåne. 1974 fick 
Skånemejerier ny kontorsfastighet i Malmö. En intensiv investeringsperiod star-
tade, med omstrukturering och anläggningsförnyelse. En bidragande orsak var 
den nya livsmedelslagen med krav på obruten kylkedja. 1978 lades Hässleholms-
mejeriet ner.  

1987 fusionerade Skånemejerier med Ljungbyortens andelsmejeriförening. 
Västra Karups mejeriförening införlivades 1989. Mejeriet i Eslöv lades ned 1989 
och verksamheten flyttade till Österlenmejeriet. 1991 gick Skånemejerier igenom 
sin mest omfattande förändring och gick samman med Helsingborgs Mjölkcen-
tral. Gamla Skånemejerier och HMC bildade tillsammans ett nytt företag med 
namnet Skånemejerier. Vid sammanslagningen hade Helsingborgs Mjölkcentral 
ett mejeri i Helsingborg, smörcentral i Kattarp, mjölkpulvertillverkning i Bjuv och 
ysteri i Hörby. Samgåendet skedde inte utan protester, en stark minoritet ordnade 
bondemöten i protest mot besluten. Anläggningarna i Ljungby och Västra Karup 
lades ned och verksamheten flyttade till andra anläggningar. Matfettstillverkning-
en koncentrerades till Lunnarp och smöranläggningen i Kattarp avvecklades. Me-
jeriet i Helsingborg lades ned 1994, verksamheten flyttade till Malmömejeriet.352  

 Vid mitten av 1970-talet infördes prisstopp på mjölk, grädde och andra 
mjölkprodukter. Lönsamhet i branschen upprätthölls med subventioner. Produk-
tionen i de kvarvarande anläggningarna har blivit mer specialiserad. Man satsade 
på en koncentration och utökning av osttillverkningen i Kristianstad. Det nya 
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ysteriet stod färdigt vid årsskiftet 1979/80. Då lades verksamheten i Skurup ned 
och Eslöv övergick till yoghurttillverkning. Det innebar en lönsam rationalisering 
och effektivisering, vilket gjorde att man sedan hade bättre möjlighet att investera 
i ett nytt stormejeri som invigdes 1984 i Malmö. Beslutet om denna lokalisering 
verkade för många något märkligt då Malmöregionen redan på 1980-talet i stort 
sett saknade mjölkproducerande lantbrukare. Specialisering och stordrift resulte-
rade visserligen i ökat transportarbete för såväl råvaror som färdigvaror, men 
kostnaderna för detta kompenserades tydligen mer än väl av stordriftsfördelar 
och marknadsnärhet. 1993 gjordes ett förbud från konkurrensverket att Riksost 
var tvungna att upphöra. Verksamheten delades upp mellan mejerierna och Skå-
nemejerier tog över riksostanläggningen i Kristianstad. 1998 flyttade mjölktill-
verkningen i Lunnarp till Malmömejeriet. 2003 fanns Skånemejerier på 5 ställen 
med 6 verksamheter: Mejeri i Malmö och Lunnarp. Ysteri i Hörby och Kristian-
stad, centrallager för ost i Kristianstad och huvudkontor i Malmö. 70 procent av 
produkterna är baserade på mjölk, övrigt på frukt eller cerealia, spannmål.353   
 
Bebyggelsen 
De tidigare karaktäristiska dragen för mejerieindustrinsbyggnader i form av skor-
sten, halvmånformat fönster samt bostad och mejeri i samma byggnad, har för-
svunnit i de senare uppförda mejerierna. Dessa liknar mer annan processindustri 
med byggnadskomplex kring vilka fristående cisterner och installationer samman-
fogas. I Lunnarp, Tommelilla kommun, finns ett mejeri som kallas nya Österlen-
mejeriet. När det uppfördes 1967/1968 ledde det till nedläggningar av flera 
mindre mejerier i trakten, bland annat Löderup, Tommarp, Tomelilla och Ystad. 
Mejeriet är uppfört i rött tegel med motfallstak och vitfärgade konstruktionsdelar 
i betong avläsbara i fasaden. Se även kapitel 7 Branscher; Mejeriindustrin. 
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8. Övrig industriella verksamheter med anknytning till livsme-
delsindustrin. 

Inledning 

I detta kapitel354 berörs förpackningsindustrin och transport, garverier samt jord-
förbättring och gödsel. Forskning berörs något i kapitel 5 Skånes livsmedelsindu-
stri under stycket om branschsammanslutningar och forskning.. 
 

Förpackning och djupfryst 

Det krävs rätt förpackning för en kunna genomföra en transport. Transportkost-
naderna var tidigare en av de viktigaste aspekterna vid valet av plats för en indu-
stri. Sockerbruken är placerade med tanke på närhet till råvaran sockerbetor. Det 
tunga arbetet med att transportera betor underlättades av järnvägarna. För den 
färdiga varan råsocker fanns redan tidigt särskilda järnvägsvagnar. Idag sker 
transporter till lands- (via väg och järnväg), till sjöss och med flyg. Transporterna 
kräver förutsättningar i form av infrastrukturen som exempelvis hamnar, lager 
och terminaler, vägar och järnvägar. Ett företag som specialiserat sig på transpor-
ter till livsmdelsindustrin är Frigoscandia (se kapitel 8 ovan). Andra företag med 
den inriktningen är exempelvis Schenker Coldsped. En förutsättning för den väx-
ande livsmedelsindustrin var hållbarheten hos varorna. För att varor skulle bli 
hållbara krävdes ofta någon form av förpackning. Därför blev förpackningsut-
vecklingen en av de stora förutsättningarna för den fortsatta industrialiseringen 
och urbaniseringen. Under 1800-talet fick bleckplåten en omfattande användning, 
i synnerhet inom konservindustrin, som fick sitt uppsving vid 1850-talet. Plåtbur-
karna var oersättliga till kött- och fiskkonserver tills djupfrysningstekniken slog 
igenom ett århundrade senare. Plåtmanufaktur, PLM, grundades 1919 av Oscar 
Laurin för att tillverka emaljerade kärl, rostfria diskbänkar, kastruller och bleck-
burkar. Pappersförpackningar började användas på 1600-talet. Den grova pap-
perskvalitet som huvudsakligen användes till förpackningar kallades kardus och 
brukades till krut, tobak, sockertoppar mm. Under 1800-talet blev pappers- och 
kartongförpackningar vanligare och var dominerande under 1900-talet. Många 
äldre förpackningar var medvetet utformade för att rationalisera hantering och 
handel och under 1800-talet blev denna strävan allt tydligare. Den svenska ölflas-
kan betraktas som världens äldsta standardflaska. Den sk Stockholmsflaskan om 
1/3 liter infördes av Stockholms bryggareförening 1884 och slog snabbt igenom i 
hela landet. Inom livsmedelsindustrin har man använt förpackningar med en in-
bjudande utformning för att locka konsumenter att köpa dem. Långt in på 1900-
talet såldes de flesta stapelvaror som mjöl, mjölk, grädde, gryn och kaffe i lösvikt. 
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Det var först under mellankrigstiden som dagligvarorna såldes i konsumentför-
packningar.  

På 1930-talet slog förpackningsindustrin igenom ordentligt i Sverige. Före-
gångare var Sockerbolaget som 1926 började sälja strösocker i paket tillverkade av 
företaget Åkerlund & Rausing355. De lanserade en rad förpackningar, främst på-
sarna med mjöl och socker om 5, 2,5 och 1,25 kg. Ingen förpackning har sedan 
1933 kunnat ersätta mjölpåsen av papper.  

Tillkomsten av självbetjäningsbutiker under 1950- och 1960-talen krävde 
konsumentförpackade varor. Nu utvecklades förpackningar även för ömtåligare 
färskvaror som mjölk och kött.356  Fördelarna med självbetjäningsbutikerna var 
att det gav förbättrad hygien och en ökad hållbarhet. Det blev också ett minskat 
spill och en bekvämare hantering både för expediterna och husmödrarna då de 
slapp diskningen och transporten av tomkärl.  

Mjölk i glasflaska började först som direktförsäljning utanför vissa fabriker 
och på 1940-talet började mjölkbutikerna att sälja mjölk i glasflaskor. På 1950-
talet kom snabbköpen, där man själv tog mjölken ur kylskåpen. Olika färger på 
korkarna talade om vilken sorts mjölk eller grädde det var. Efter cirka två decen-
nier kom engångsförpackningarna. Den första förpackningen 1952 var den tre-
kantiga ”Tetran” som innehöll grädde. Sedan kom även mjölk i samma förpack-
ning.357  Idén att skapa en tetraederformad förpackning kom 1944. Det gjordes 
upprepade experiment för att finna ett material som inte gav smak åt den för-
packade vätskan. Först 1953 kunde det engelska kemiföretaget ICI leverera den 
polyetenplats som man behövde i Lund. Tidigare var materialet reserverat för 
krigsindustrin. Problemet att belägga papper med plast var dock olöst och när 
man till sist lyckades med uppgiften var det en avgörande pionjärinsats inom la-
mineringstekniken. Tetra Pak blev därmed det första företaget i världen som ut-
nyttjade polyeten, en värmeförpackad plats som beläggningsmaterial i en mjölk-
förpackning. De arbetade också med att konstruera en maskin för produktion av 
mjölkförpackningar ute i mejerierna. Den första maskin som skulle provas, av-
sedd för 1-deciliters gräddförpackningar, kom till Lundaortens mejeri i september 
1952.  

Redan 1954 kunde man vid mejerierna i Stockholm, Eskilstuna och Lund 
lansera en halvlitersförpackning och 1955 i Helsingborg en för 3 deciliter. 1963 
lanserades en tegelstensformad förpackning som döptes till Tetra Brik, efter det 
engelska ordet för tegelsten – brick. En fördel med den nya förpackningen var att 
den blev stapelbar och att måtten kunde anpassas till de standardiserade måtten 
på de internationella lastpallarna. Sedan början av 1960-talet levererades mjölk i 
Pure Pak, från Påhlssons Mejeri AB i Malmö. När Skånemejerier 1966 övertog 
och sen la ned Lundaortens mejeri blev det konkurrenten Pure Pak som leverera-
de förpackningar. Den nya aseptiska metoden var något av det viktigaste som 

                                              
355 Åkerlund & Rausings fabrik i Lund, arkitekter: Ahrbom, Nils, Zimdal, Helge Tidsperiod: 1938-
1938 
356 Nilsson, Nils, Nationalencyklopedin, 2000, 4:e upplagan.  
357 En historia om Skånemejerier. Trycksak från Skånemejerier. 
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hänt på mjölkhanteringens område sedan pastöriseringens tillkomst hundra år 
tidigare.358  

Sedan mitten av 1900-talet kombinerades papper med plast. Då kom också 
plastförpackningar i bruk. Plast hade förekommit i mindre skala tidigare under 
benämningar som bakelit, celluloid och cellofan. Andra världskriget förde med 
sig problem som brist på bränsle och svårigheter att få tag på material till produk-
tionen. Plåtransoneringen gjorde det mycket svårt att använda plåtburkar i pro-
duktionen. Åkerlund & Rausings utvecklade då den sk satelloburken för marme-
lad. När Findus tog bort den 1988 från marknaden, hade 200 miljoner burkar 
producerats under 45 år.359 I början av 1950-talet var Winborgs pionjärer med att 
förpacka matvaror i plastpåsar. Deras ”Gott i plast” sortiment med bl a färdiga 
sallader, sillinläggningar, gurkor och rödbetor var populära produkterna. Dessa 
spreds från fabriken utanför Kristianstad till 10 000 butiker runt om i landet med 
ett 50-tal Volkswagenbussar.360 Plasten slog igenom som förpackningsmaterial på 
1960-talet. 1968 lanserade Rigello, ett systerföretag till Tetra Pak, öl på plastflas-
kor. Tetra pak har anläggningar världen runt men en stor del av den svenska 
verksamheten finns i Lund.  

Winborgs är ett varumärke med anor från 1861 men ägs idag av Unilever.361 
Winborgs sortiment består av ättika, vinäger, matlagingsvin, pepparrot, kapris, 
syltlök och citronkoncentrat. 1946 inköptes mejeriet i Österlöv, utanför Kristian-
stad och där inrättades i första hand produktion av äppelmos och nyponsoppa i 
plåtburk. Den sistnämnda var Winborgs för övrigt först i landet att tillverka. Efter 
hand kom flera söta produkter och så småningom även gurkor. Anledning till 
produktionen av äpplemoset var den rikliga mängden äpplen i trakten. Winborgs 
var även först i landet med att lansera den nya, amerikanska vacuumförslutningen 
för glasburkar, vilket också skedde i Österlöv.362  

Sedan ett tag pågår utveckling av att förvara produkter i gas för att åstad-
komma längre hållbarhet. Ett nytt skånskt företag, Bioett, driver utvecklingsarbe-
te för att ta fram en ”svart låda” en sensor som registrerar kylkedjans alla delar 
och var produkten utsatts för under hela transporten från tillverkare till försäljare.  
 
Djupfryst 
1881 genomfördes för första gången med gott resultat en lång frystransport. 
Djupfrysta hela djurkroppar fraktades per båt från Australien till England. 1930 
kom de första konsumentförpackade djupfrystprodukterna ut på den amerikans-
ka marknaden. Den kanske viktigaste förändringen som skedde efter kriget var 
djupfrysningstekniken, som blev revolutionerande för förvaringen av matvaror. 
Under mellankrigstiden utvecklades djupfrysningstekniken genom att det blev 

                                              
358 Rydenfelt, Sven, Sagan om Tetra Pak, Till hundraårsminnet av Ruben Rausings födelse 1895, 
Fischer & Co. 1995 sid 54ff, sid 113. 
359 Semjonow, Juri: Som gäst hos Findus. Särtryck av Dr Juri Semjonows reportage, publicerat i Fred-
rika Bremerförbundets tidskrift Hertha nr 2 och 3, 1952:36. 
360 Th Winborgs & Co. Etablerat 1861, kompendium. Eriksson, Thomas, 1999. sid 84ff.  
361 http://www.unilever.se/ 
362 Kompendium Th Winborgs & Co. Etablerat 1861.  
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möjligt att åstadkomma konstgjord kyla. Andra världskriget visade på användbar-
heten för den nya konserveringsmetoden och åren efter kriget översvämmades 
den amerikanska marknaden av djupfrysta varor. USA var föregångslandet både 
när det gällde produktion och konsumtion.363  

Djupfrysningens amerikanske pionjär, Clarence Birdseye, reste omkring 
som pälshandlare i Labradorområdet före första världskriget. Han lade märke till 
att av de frusna livsmedlen, fläsk, fisk, smakade bara de oklanderligt som frysts in 
vid mycket stark kyla. Han kom underfund med att kylans styrka alltid motsvara-
de infrysningens temperatur. Ju lägre temperaturen är, desto hastigare fryser en 
vara. Denna upptäckt var begynnelsen till den moderna djupfrysningsindustrin. 
Detta skedde 1916.364 Djupfryst mat lanserades den 6 mars 1930 i Springfield, 
Massachusetts. Under andra världskriget beställdes stora mängder djupfryst mat 
till de amerikanska trupperna. Samtidigt kom de första snabbköpen, affärer där 
djupfryst snabbt kom att bli en av de mest uppmärksammande och så småning-
om även viktigaste varugrupperna.365 

Efterkrigstidens första tioårsperiod kan betecknas som introduktionsskedet 
för djupfrysta livsmedel i Sverige.366 I Sverige var Findus och KF pionjärer. 1945 
hämtade de hem tekniken från USA, utvecklade den och introducerade djupfrysta 
livsmedel, i första hand bär och grönsaker, senare fisk, kyckling och färdigmat. 367 
För detaljhandeln fick frystekniken sitt genombrott först på 1950-talet samtidigt 
som frysboxar gjorde intåg i hemmen.368 De första frysdiskarna på 1940-talet 
tömdes under sommarmånaderna då man hade tillgång till färska grönsaker.369 

Findus lade ned ett stort arbete för att få fram bra frysta produkter. Lös-
frysta grönsaker var resultatet av en omfattande och långvarig utvecklingsperiod. 
De fick experimentera fram vilka råvaror som passade bäst att frysas. Lika viktigt 
var det att hitta förpackningar som både passade för produktionshantering, i 
handeln och i hemmet. De första djupfrysta produkterna av någon betydelse ut-
gjordes av grönsaker. Spenat var den största djupfrysningsprodukten i slutet av 
1940-talet. Därefter fick ärterna en allt större betydelse. Från mitten av 1950-talet 
blev fiskprodukter en volymmässigt större djupfrysningssektor än grönsaker. På 
slutet av 1950-talet introducerades nya produkter som kyckling, potatisprodukter, 
vissa kötträtter och färdiglagad mat. Djupfryst fiskfilé är idag vanliga i många 
hem, men vid lanseringen 1949 var den revolutionerande. Den främsta anled-
ningen till den stora genomslagskraften var beslutet att sälja fisken filead samt 
skinn och benfri. Konsumtionsmönstret för fisk ändrades över en natt. Pommes 
Frites är en annan produkt som var beroende av djupfrysningsmetoden för att slå 
igenom i hemmen.  

                                              
363 Eriksson, Thomas, 1999. sid 88. 
364 Semjonow, Juri: sid 25ff. 
365 Winnerljung, B: sid 96  
366 Kuuse, J: Felix 1939-1984… sid 85. 
367 Nationalencyklopedin, 2000, 4:e upplagan. 
368 Swahn, Jan-Öjvind, 1999. 
369 Recept för framgång, 2000. 
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1953 bildades ett nytt institut som kallades Djupfrysningsbyrån av Findus, 
KF, Helsingborgs Fryshus och Elektro-Helios. Under 1950-talet reste Djupfrys-
ningsbyråns personal runt i landet för att informera om djupfryst mat. De höll 
föredrag och kurser för husmödrar, hushållslärare, storhushållspersonal och för 
butikspersonal från enskild handel och konsumentkooperationen. Man inspekte-
rade detaljhandelns frysdiskar och gav råd om skötsel. Under åren 1953- 1955 lät 
Felix framställa flera reklamfilmer om djupfryst, varav många visades som förfil-
mer på biograferna.370  1964 infördes frysen som standard i nybyggda bostäder. 
Idag har 93 procent av alla svenska hushåll frys.371 

Findus fabrik i Bjuv är världens största anläggning för infrysning av ärter. 
Dessa kräver ett mycket snabbt omhändertagande för att kvaliteten inte skall för-
sämras. Därför har företaget utvecklat ett mycket avancerat system för att odla, 
skörda och frysa ärtor. Deras praktiska fryskapacitet beräknas till 40 ton/timme. 
Efter frysning passerar ärterna metalldetektorer, vägs och packas i säck eller con-
tainer. Det är viktigt att förpackningsmaterialet har god vattenångtäthet för att 
undvika uttorkning under lagring. 372 
 
 

Garverier  

En viktig verksamhet med koppling till köttindustrin är garverierna. Enligt da-
gens SNI ingår denna bransch under SNI 18 Tillverkning av kläder; pälsbered-
ning och under SNI 19 Tillverkning och annan läderberedning; tillverkning av 
reseffekter, handväskor, skodon o.d. I Skåne har det funnits ett stort antal garve-
rier och många av dem har importerat hudar och inte endast berett inhemska. De 
större garverierna i Skåne fanns i Simrishamn373, Klippan, Kävlinge, Ängelholm 
och Malmö374. 

1879/80 fanns i de flesta samhällen ett antal slaktare och garvare under be-
teckningen hantverkare. I städerna fanns flera större verksamheter, i exempelvis 
Landskrona fanns 3 garvare samt ”Bröderna Aulin ånggarfveri”, i Lund fanns 
garvare C. Thelander samt två mindre. I Malmö fanns flera större privata garveri-
er, bl.a. S. Frost och Edv. Lembke, samt ett tiotal slaktare. Även i Osby fanns en 
s.k. ”ånggarfvare”. I Ystad och Ängelholm finns två firmor med namnet Grönvall 
och ur den senare skulle senare en industriell verksamhet växa.  

Vid nästa tidpunkt, 1905, märks flera större verksamheter. I Malmö hade 
det privata S. Frost 1902 växt till Aktiebolaget Samuel Frost med ett aktiekapital 
på 500000 kr. I staden fanns även huvudkontor för firmor med verksamhet på 
andra platser så som ”AB Kjeflinge läder- o. Skofabrik” och ”AB Liljedahlska 
läderfabriken” med fabrik i Sölvesborg. Vidare fanns Malmö handsk- o. Glacélä-

                                              
370 Kuuse, J: Felix 1939-1984... sid 46ff. 
371 http://www.djupfrysningsbyran.se/:  
372 Resor i det företagsamma Sverige, SAF, bilaga. 
373 Ehrnbergs & Sons läderfabrik från 1898 med filial i Veberöd från 1929-? kallad Nordiska läderfa-
briken.  
374 Aktiebolag Nya Garfveriet Malmö från 1876 
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derfabr. AB, Malmö Läderfabriks AB (1897). I den senare av dessa satt Samuel 
Frost som ordförande. Stora läderfabriker fanns även i Landskrona, Lund, Sim-
rishamn.375 I Ängelholm hade garvare Grönvall 1899 expanderat till ”N. A. 
Grönvalls läderindustri AB”. I den statliga statistiken för 1911 märks att drygt en 
tredjedel av värdet av rikets produktion producerades i Skåne vid den tiden.376 

Andra verksamheter i branschen var limkokeri och talgraffinaderi som 
bland annat fanns i Kågeröd, Helsingborg377. Malmö Läderfabriks AB grundades 
1897. Verksamheten omfattade tillverkning av bottenläder och skodon. Företaget 
expanderade kraftigt under 1900-talets början. Vid starten hade fabriken 35 an-
ställda vilket under mellankrigstiden hade ökat till cirka 250. Malmö Läderfabriks 
AB utgjorde tillsammans med Malmö Skofabriks Aktiebolag och Eslövs Skofa-
briks Aktiebolag, koncernens tre skofabriker. Som kontaktorgan mellan dessa 
skapades en egen tidskrift "Gyllene Gripen", uppkallad efter koncernens varu-
märke. Malmö Läderfabrik AB var den största av de tre och specialiserade sig på 
damskor och tofflor. Fabriken var belägen vid Ystadvägen i kvarteret Västerbot-
ten, i anslutning till järnvägen. Den äldsta delen av fabrikskomplexet uppfördes i 
samband med grundandet. Disponentvillan mellan garveribyggnaden och skofa-
briken tillkom omkring 1900 och inrättades till kontorsbyggnad före 1930. En 
viktig del av rörelsen utgjordes av garveriet, redan 1909 påbyggdes garveriet med 
en torkstuga och garveriet till- och påbyggdes vid flera senare tillfällen. Fabriks-
komplexet härjades av en svår brand 1942, men återuppbyggdes omedelbart ef-
teråt med ritningar av arkitekterna Graebe och Schoug. Den nya anläggningen 
anpassades efter tidens ideal om den moderna fabriken, där arbetsmiljö och triv-
sel fick allt större betydelse. I skofabriken, som låg mot väster på tomten, inrätta-
des en personalmatsal i den norra delen och i hörnet Ystadvägen/Fosievägen en 
personalträdgård med planteringar och en fontän. Garveriverksamheten var 
mycket vattenkrävande vilket var anledningen till varför företaget hade egna 
brunnar inom området. Energiförsörjningen klarades genom kol från gruvor i 
Skåne och huvudfabriken drevs genom en ångcentral.378   

 
Garverier, bebyggelse 
Eftersom garverierna hanterat miljöfarliga gifter är bebyggelsen ofta kontamine-
rad och därför av miljöskäl intressant att sanera. En sanering kräver ofta rivning 

                                              
375 Lkrona: Garferi: Aktb. Lars Frosts läderfabrik 1899; aktk. 325,000 à 1,000 kr. 19,570 Garfveri: 
Andersson, C. A. ånggarfveri 2,975 Garfveri: Bröderna Aulin ånggarfveri 3,525 Lund: Garvare C 
Hildisch J:nr & k:i 1897, 14,000 C.P. Holm & k:i Oscar P. Lindberg, Fritz Lundbloms läderfabriks 
aktb. 1899; aktk. 150,000 à 500 kr. 7,700, Skånska hvitgarveriaktb. 1904; aktk. 6,700 à 100 kr. 2,000 
Simrishamn: Garfveri: Aktiebolaget Ehrnberg & Sons läderfabrik, 1898; aktk. 400,000 à 500 kr., 
55,950 
376 1911 sid 14 Garveriernas tillverkningar: Värde å samtliga fabrikat. M-län: 6 224 413:-, L-län: 3 
955 372:-, Riket: 27 751 123:-, Skåne ca 37 % av riket. 
377 Talgraffinaderi: Helsingborgs talgraffinaderi, 1897, aktk. 55,000 å 500 kr., verkst.dir. Carl Ryd-
berg, 5,000.; Helsingborgs Benmjöl- och hornlimsfabriks aktb., 1895, aktk. 150,000 å 500 kr, 5,200, 
verkst.dir. Otto Jönsson, Tlgr.-ad. Limfabriken; Kågeröd: Limkokeri, eg. Helsingborgs limläders 
o.benmjölsfabr. aktb. Stidsvig: Stidsvigs benmjölsfabr. aktb. 1896; aktk. 100,000 à 500 kr. Hälsing-
borgs pälsskinnberederi och Färgeri Råå 1935. 
378 Malmö Kulturmiljö 
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då läckage gjort att även marken under en anläggning kan vara påverkad. Garveri-
erna blir följaktligen rivningshotade i högra grad än annan industribebyggelse. 
Garverierna i Simrishamn och Ängelholm är rivna. Kvar finns ett nedlagt garveri 
i Kävlinge och ett i Klippan. I centrala Klippans norra del finns den stora krom-
läderfabriken, grundad 1906 som Klippan Chromläderfabriks AB, utvidgad 1908 
då tillverkningen breddades från att tidigare inriktats på framställning av ovanlä-
der till skofabrikation till att även omfatta maskinremsfabrikation. 1912 utvidga-
des fabriken pånytt och då för att omfatta även produktion av militäreffekter och 
andra sadelmakeriartiklar. 1914-15 uppfördes en ny kontorsbyggnad. En stor ny 
tillbyggnad från 1917 ödelades samma år vid en omfattande brand. Fabriken 
byggdes upp igen men i större skala. 1918 arbetade 175 personer i fabriken som 
kraftförsörjdes via 400 hästkrafters ångpannor. På 1940-talet bedrevs tillverkning 
av ovanläder men även skinn för bokbinderi och väsktillverkning. Klippans läder-
fabrik köptes av Grönvalls i Ängelholm som lade ned tillverkningen i Klippan 
1988 och flyttade maskinerna till Ängelholm. Idag står fabriken inför rivning och 
marken ska saneras för att hindra läckage av tungmetaller i vattendragen. I Malmö 
finns delar av Malmö Läderfabrik AB kvar från tiden efter branden 1942379. Des-
sa rymmer ny verksamhet. I Simrishamn finns en gavel kvar av det stora Ehrn-
berg & Sons läderfabrik som enligt några varit Nordens största läderfabrik380. I 
staden, på Strömmens strädde, finns även ett garverimuseum med hantverksmäs-
sig prägel. I garverimuseet får man se hur skinn och hudar bereddes under 1800-
talet före mekanisering och industrialisering. Gesällens säng och skåp finns beva-
rade liksom de stora arbetsborden i sten och en mängd redskap. Man visar även 
tillfälliga utställningar. Under 2005 visas Skolast International – från lästtillverkning till 
internationell leverantör av skomaskiner och kompletta skofabriker. Museet bemannas av 
f.d. anställda från Ehrnbergs läderfabrik och Skolast.381  
 

                                              
379 Malmö Kulturmiljö 
380 http://www.visit-sweden.com 
381 http://www.visit-sweden.com 
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Klippan Chromläderfabriks AB.  

Dokumentera bebyggelsen sammanhängande med garverierna i Kävlinge och 
Klippan. Det företag som idag utgör kontinuiteten är Kontrollhudar AB i Klip-
pan som förser läderindustrin med material. Då rivning av garveribebyggelse 
måste göras till följd av miljösanering är en möjlig kompensationsåtgärd att utföra 
en utförlig dokumentation av miljöerna. En sådan bör inkludera studiecirklar 
bland anställda och före detta anställda. Idag finns bevarade äldre garveribyggna-
der i Kävlinge och i Klippan. 
Garverier: prio 3 (se Bilaga 1 prioriteringsförslag). 
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Jordförbättring och gödsel 

Denna bransch ingår egentligen inte i livsmedelsektorn men den har haft stor 
betydelse för denna genom jordbrukes utveckling. Tekniker att tillföra marken 
näring och att underlätta växternas tillgodogörande av näringsämnen utvecklades 
under 1800-talets andra hälft. Till en början använde man främst guano (fågel-
spillning) som importerades från Peru, och benmjöl, men andra exempel är su-
perfosfat, kali och salpeter. Man skilde mellan naturgödsel och handels- eller 
konstgödsel. Handelsgödsel blev från sekelskiftet 1900 av mycket stor betydelse 
för växtproduktionen. Benmjöl användes också som gödsel. Benmjölsstampar 
fanns i anslutning till många vattenkvarnar men i 1800-talets kalendrar nämns 
benmjölsfabriker vid gården Charlottenlund382 utanför Ystad, Stidsvigs Benmjöls-
fabrik vid Klippan från 1896 och Hälsingborgs hornlims- och benmjölsfabrik 
från 1895 (AB Fettindustri i Helsingborg med filial i Kågeröds limkokeri). Även i 
Trelleborgstrakten fanns 1905 Lycke Benmjölsfabrik och kvarn383. Exempel på 
naturgödsel förutom stallgödsel var omhändertagande av mänskligt gödsel exem-
pelvis s k torvmullspudrett vid Malmö renhållnings- och pudrettfabrik som hade 
hela 150 anställda vid sekelskiftet 1900.   

Konstgödsel tillverkades av råfosfat och svavelsyra vid Skånska Superfosfat- 
och Svavelsyrefabriken i Helsingborg384 från 1875. Företaget startade med ett för 
tiden mycket stort aktiekapital på 3 000 000 kronor. Vidare fanns Konstgöd-
ningsaktiebolaget i Landskrona 1882 (SUPRA), Svenska Konstgödnings- och 
Svavelsyrefabriken i Malmö 1902, Hälsingborgs-fabrikens filial i Limhamn 1906, 
man hade även en filial i Stockholm. 1904 startade ett mindre aktiebolag, Skånska 
gödningsanstalten, en verksamhet kallad Tomelilla Gödningsanstalt för fjäderfä. 
1905 nämns även Skånska Cementaktiebolagets fabrik för jordbrukskalk i Lim-
hamn. 

Exempel på mindre verksamheter var en ”Agrikulturkemisk och kemisk 
teknisk byrå” i Eslöv som förestods av en J. Christersson, fanns 1879/80. I Äspe-
röd fanns en fabrik för artificiella gödningsämnen som ägdes av en A. Jönsson. I 
Sösdala nämns under rubriken handtverkare: ”en garfvare, fyra bagare/bageri 
(samtliga även div.), en som sysslar med div. samt gödningsämnen”. 1905 fanns import-
företag som Helsingborgs Konstgödnings- och Foderämnes AB bildat av August 
Wingårdh och Gustaf  Åberg 1899, import av konstgödning, oljekakor, majs 
spannmål frö och uppköp av inhemsk spannmål. Dotterbolag Skåne-Hallands 
utsädes AB från 1904 verksamhet i Helsingborg.385  

                                              
382 Charlottenlund med mejeri, benmjölsfabrik mm  eg gr Arvid Posse 1879 
383 ägare A. O. Nilsson 
384 Skånska superfosfat- o. svafvelsyrefabriken i Helsingborg. aktb.,1875, aktk. 3,000,000 å 500 kr, 
50,478,ordf. Thornerhjelm, G.; vrkst.dir. Persson, N.;v.verkst. dir. Floborg, Alfr. O. Ivar P:son Hen-
ning (teckna var för sig). Fil. i Stockholm och Limhamn. (Superfosfat och svavelsyra används till 
gödsel) Kemisk-teknisk fabrik; superfosfat- o svavelsyrefabrik.  
385 Beskrivning över Helsingborg sid 254 
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I 1955-års kalender nämns fabriker för konstgödsel i Malmö, Helsingborg, 
Landskrona samt försäljning i Ystad och Trelleborg. En anläggning för gödning 
av kalk fanns i Ignaberga.386  

Konstgödningsaktiebolaget i Landskrona anlade en superfosfatfabrik på ön 
Gråen utanför Landskrona 1882. Fabriken flyttades 1905-07 till fastlandet och 
nuvarande industriområde. 1931 bildades AB Förenade Superfosfatfabriker med 
tillverkning i Landskrona, Malmö, Limhamn och Göteborg. Vid Landskronafab-
riken tillverkades superfosfat och svavelsyra. 1943 bildades Svenska Salpeterver-
ken med Kooperativa Förbundet (KF) som ensam ägare. De tre största gödsel-
medelstillverkarna i Sverige (Förenade Superfosfatfabriker, Svenska Salpeterver-
ken och Kväveverket, KemaNord) gick 1970 samman till ett nytt företag, som 
sedermera benämndes SUPRA. Boliden, Svenska Lantmännens Riksförbund 
(SLR) och KemaNord blev de nya ägarna. Företagets huvudkontor förlades till 
Landskrona. På 1980-talet köpte Norsk Hydro 75% av aktierna. 1991 lades till-
verkningen ned i Landskrona. På 1990-talet köpte Norsk Hydro resterande aktier 
i företaget och börintroducerar verksamheten under det nya namnet Yara.387 

 
Bebyggelsen 
Den kanske mest påtagliga resten av konstgödningstillverkningen som finns i 
Skåne är gipsön utanför Landskrona. Tillverkningsfabriken i Landskrona revs 
under 2002. 
 
Nuläge och omvärldsanalys 
Idag bedrivs ingen tillverkning av konstgödsel i Skåne men företaget Yara har en 
terminal i Landskrona med lagerhållning och leverans. Årligen levereras cirka 200 
000 ton mineralgödsel ut från Landskronaterminalen till södra Sveriges lantbru-
kare och trädgårdsodlare.  
 
Källor 
http://www.tetrapak.com 
STFI-Packforsk http://www.packforsk.se Centrum för forskning och utveckling 
inom fiber, förpackning och tryck 
http://fert.yara.se/ 

                                              
386 Malmö: Förenade superfosfatfabr. Ab (se Hborg) 
Hälsingborgs Förenade superfosfatfabriker AB 1931 18336000:- (anl i Lkrona, Nköping, Uddevalla, 
Malmö, GBG, Sthlm/Hammarby). 
Hälsingborgs Svenska superfosfat försäljn AB 1909. 1916. 3600000:- 
Landskrona Förenade superfosfatfabriker Ab (I Hborg) filial. 
Trelleborg: Joh Kock Ab spml foder, gödn 1925 283000:- 
Ystad: Helsingborgs konstgödn o foderämnes Ab (i Hälsingborg) spml foder gödn. 
AB Ignaberga kalksten kalkgödn fabr. 1914. 750000:- 
 
387 http://fert.yara.se/ 
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9. Kulturhistoriska undersökningar  
 
Se även förstudien 2003: ”Skånes industriella arv” Förstudie 2002-2003, Henrik 
Borg, 2003:8. Rapporten finns att hämta i pdf  format på:  

http://www.regionmuseet.m.se/acrobatfiler/industriarv.pdf 

Länsstyrelsen nya kulturmiljöprogram från 2004 är upplagt som en histo-
riebok med överskådliga teman som beskriver bland annat industrialismen i Skå-
ne. Materialet bygger på de tidigare kulturmiljöprogrammen som togs fram under 
1980-talets början. Kunskapsläget är starkt skiftande mellan de olika kommuner-
na. Se http://www.m.lst.se/kartor/index  

Riksantikvarieämbetet, RAÄ, har gett ut en skrift kallad Industrimiljöer på 
landsbygden. Skriften ingår i deras projekt Studier till kulturmiljöprogram för Sverige. I 
den delas Sverige in i olika industriregioner med utgångspunkt från geografiska 
undersökningar av näringslivet. Syftet är att ge en översiktlig bild av kunskapslä-
get om industrins bebyggelsehistoria och industrimiljöer på landsbygden utifrån 
historiskt orienterad forskning och dokumentation.388 I den redogörs för tidigare 
geografiska indelningar av svensk industri. Författaren väljer att beskriva 18 regi-
oner i Sverige. Skåne nämns under rubriken Västskåne med mångsidig industri. I den 
texten beskrivs på en sida ler- och kolindustrin, stenindustrin, cementindustrin 
och sockerindustrin. Livsmedelsindustrins stora betydelse för länet är inte beskri-
vet och framförallt inte som den gemensamma nämnare för de stora antal indu-
strier som utgått från just livsmedelsproduktionen i länet.  

I länet har de kulturhistoriska museerna arbetat med dokumentationer och 
insamlingar av verksamheter och föremål med anknytning till industriarvet och 
livsmedelsproduktionen. Nedan följer en listning av några av undersökningarna. 
Även kategoriinventeringar har genomförts exempelvis sådana som behandlar 
kraftförsörjning och infrastruktur så som broar, vägar, fyrar och järnvägsbyggna-
der. Andra kategoriinventeringar som gjorts har berört fängelser, apotek, biogra-
fer, fyrar, folkrörelsebyggnader (1978). Gemensamt för mycket av materialet är att 
det är föråldrat och att de miljöer som pekats ut som intressant kanske sedan 
många år är genomgripande förändrade eller helt rivna. Jag har säkert inte hittat 
alla de undersökningar som utförts av museer, föreningar och enskilda men i de 
fallen vill jag hävda att om de inte är lättillgängliga eller publicerade är de heller 
ingen tillgång för någon annan än den som utfört undersökningen. 

Undersökningar av verksamhetsmiljöer på landsbygden har gjorts av Regi-
onmuseet Kristianstad. Undersökningarna har ofta gjorts i samband med utred-
ningar inför en eventuell byggnadsminnesförklaring. Exempelvis har Gissleberga 
kvarn undersökts. Det är en handelskvarn som varit i drift till 1990-talet. Andra 

                                              
388 RAÄ Industrimiljöer på landsbygden: sid 14 
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exempel är utredningen om Jordberga sockerbruk, ett av Sveriges sista socker-
bruk och Folkestorps bränneri.389 

Nordiska museet har genom frågelistor bedrivit etnologiska, sedermera be-
nämnda kulturhistoriska undersökningar. Här finns frågelistor med omfattande 
frågor som berör exempelvis statare 1938, och Industriprodukternas begynnelse i byg-
derna 1941. Det finns också så kallade specialfrågelistor som är mera kortfattade 
och mestadels inriktade på speciella detaljer, exempelvis Garverier 1936, Kvarnar 
och malning 1943. En lista kallas Livsmedelsarbetarminnen. Den är från 1985 och in-
bringade 50 svar. I motsats till andra av museets frågelistor resulterade aldrig list-
svaren i någon bok i serierna Svenskt liv och arbete eller i efterföljaren Svenska folket 
berättar. Böckerna i dessa serier är inte rapporter utan antologier, där ett urval bi-
drag publicerats, mer eller mindre redigerade. Av de 50 svaren rör 18 bidrag till 
Livsmedelsarbetarminnen skånska förhållanden.  

Lunds universitets folklivsarkiv, LUF arbetar också med frågelistor. Ett tema är 
Jordbrukets binäringar.390, men här har man troligen inriktat sig mest på slöjder och 
andra hantverk. Kvarnar och kvarndrift391 är ett tema som inriktats på de äldre 
kvarntyperna, deras utseende och konstruktion. Tröskverk392 är inriktad på äldre 
redskap, arbetsmetoder och arbetsorganisation, exempelvis vandringar inte ång-
tröskor eller lokomobiler. När elektriciteten kom393 behandlar elkraftens införande.   

Det finns ett antal inventeringar som beskriver industrimiljöer och den se-
naste som gjorts över ett större område är Malmö kulturmiljös Industri- och verk-
samhetsmiljöer i Malmö. Den senaste som gjorts över ett större område i länet är 
troligen den undersökning som gjordes 1993 inför skriften Från tobakslada till sten-
brott – en inventering av industrimiljöer i Kristianstads län. Denna studie över verksam-
heter i dåvarande Kristianstads län inriktades på industrier som ansågs ha varit 
väsentliga för länet och kunde relateras till naturtillgångar och jordbruksproduk-
tion. Källor som användes var gamla ekonomiska kartan 1:20000 (1930-tal) och 
Länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Skåne 1984. Fältarbetet i samband 
med undersökning bedrevs under två månader. Det finns också branschinventer-
ingar från 1970-, 1980- och 1990-talen med Jean-Paul Darphins Sockrets katedraler 
som den senaste i raden. För mer utförlig beskrivning se vidare Regionmuseets 
rapport 2003:8.  

I Länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Skåne 1984 finns en ut-
märkt kartbild över den industriella bygden som visar var det funnits verksamhe-
ter som bl.a. mejerier, brännerier och sockerbruk. Kartbilden bygger på kartöver-
lägg och av den framgår att 40 mejerier var i drift i Skåne 1984. Detta tyder på att 
uppgifterna var förlegade redan 1984. Antalet brännerier i drift är 1 vilket tyder 
på att uppgifterna om dessa kommer från efter 1972. Uppgifter från 1800-talet 
förefaller vid stickprov inte heller införda (Bränneri i Eljaröd). Vid en jämförelse 
                                              
389 Gissleberga kvarn, Norrvidinge sn, KA, Mia Jungskär, 2003:86. Jordberga sockerbruk, Källstorps 
sn, BD, Henrik Borg, 2001:5. Folkestorps bränneri, Folkestorp 6:5, BD, Henrik Borg, 1999:8 
390 LUF 61 
391 LUF 99 
392 LUF 155 
393 LUF 167 
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med Lewans material från 1967394 befinns uppgifterna om mejerierna i 1984-års 
kmv-program vara äldre än 1955! Troligen har fel från kartor traderats vidare i 
vissa branscher men andra uppdaterats. Den troliga förklaringen är att syftet med 
kartorna i LST 1984 varit att visa en utbredning med vissa förtätningar i samband 
med järnvägsnätet inte att visa i detalj hur bestånden såg ut. 
 

Exempel på inventeringar och dokumentationer 

Allmänna industriminnesinventeringar:  
Skånes hembygdsförbund 1977/78 Eslövs, Hörby, Lomma, Svalövs kommuner. 
ABF Svedala kommun.  
Skånes hembygdsförbund: Industriminnesinventering Kristianstads län 1978-80, 
(ej rapporterat). 
 
Bagerier: 
Linas bageri i Åhus, Regionmuseet Kristianstad 2004. 
 
Bryggerier:  
Riksinventering 1976-83 RAÄ., (Nilsson, Staffan) 
 
Brännerier: 
Folklivsarkivet, Lund 1971. Inventering och dokumentation, planritning, foto.  
Regionmuseet Kristianstad: Gärdsbränneriet The Absolut Co i Nöbbelöv.  
Regionmuseet Kristianstad: Folkestorps bränneri, Folkestorp 6:5, BD, 1999:8. 
 
Kvarnar: 
Landsantikvarien i Kristianstads län: Mårten Pehrsons Valsqvarn. 110 år. 1991  
Regionmuseet Kristianstad: Svenstorps mölla. St. Köpinge sn, KA, 2003:46 
 
Livsmedelsindustrier:  
Ingmarsson, Niklas. Felixsjälen – om industriell potatisproduktion på Procordia Food AB. 
1999 
Helsingborgs museer: Maria Hägglunds Soyafabrik. 1990.  
Landskrona museum: Holländska kafferosteriet 1986. 
Länsmuseet i Kristianstad gn Monica Berger: Karakås-Kiviks Fruktodlingar & Mus-
teri AB 1983. 
 
Sockerbruk:  
Regionmuseet Kristianstad: Jordberga sockerbruk, en etnologisk dokumentation. 2003.  
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne: Jordberga sockerbruk. Källs-
torps sn, Byggnadsminnesutredning, 2001:5. 
Darphin, Jean-Paul: Sockrets katedraler. RAÄ. 1996. 

                                              
394 Lewan Landsbygd i förvandling 1967 sid 183 
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Grip Höök, Katarina, Cecilia Mellberg & Eva Sjöstrand. Socker. En berättelse om 
Roma 
sockerbruk. Visby: Länsmuseet Gotlands Fornsal 1999. 112 s. 
Jönköpings läns museum: Polkagristillverkning i Gränna 1980 
 
Kraftproduktion:  
Dokumentationer/Inventeringar: Elektriska vattenkraftverk 1891-1950 (Spade & 
Brunnström 1995) och Transformatorstationer (Melchert 1997). 
 
Lantbruksanknutet:  
Gunnar Olsen: Landbrug og industri. DK 1948 
 
Verkstadsindustrier med jordbruksmaskiner: 
Landskrona museum har dokumenterat Landsverk 1985-92, Thulinverken/SAB-
/Haldex 1992,  
 
Växtförädling: 
Landskrona museum: Weibulls 1992-93 
 
Övrigt: 
Helsingborgs museum har publicerat följande: Hasslarp och Filborna. Två byar i Hel-
singborg från jordbruk till industrisamhälle 1991.  
Kulturförvaltningen i Ängelholm gn Christina Lindvall Nordin: dokumenterade 
Grönvalls läder inför en basutställning 1991.  
Tekniska museet gn Peter Du Rietz: Sweden Beech Stick HB. Industriell tillverkning 
av glasspinnar 1997. 
 
Film: 
Film är sällan använt för kulturhistoriska undersökningar men de kan utgöra vik-
tiga källor till kunskap om olika verksamheter. Under 2003 och 2004 har Region-
museet på Filminstitutets uppdrag bedrivit ett projekt att inventera icke-fiktiv film 
i Skåne. Tanken är att kunna erbjuda filmernas ägare en arkivsäker förvaringsplats 
och en kopia av filmen. Ett register har skapats som ska göra filmerna sökbara. 
Flera filmer är av intresse i samband med industrimiljöer och jordbruk. Det finns 
ett antal filmer som producerats som instruktionsfilmer av företag för de anställ-
da, reklamfilmer och journalfilmer. Exempelvis finns filmer från Findus, Solidar, 
Mazetti, Tetra Pak etc. Titlarna kan vara så fantasieggande så som En dag med 
plasttuber eller Protector, om att packa ägg samt broilerinpackning i cryovac. Några filmer 
beskriver processer, filmer ägnade för skolan som Korn blir till öl, Från sådd till 
kaka m.fl. Det finns även filmer producerade vid jubileer som Svenska Livsmedels-
arbetareförbundet 50 år. Några filmer har spelats in för att skildra en bygd eller ett 
område som sockenfilmer. Det finns även privatfilmer som tillkommit av olika 
anledningar. Dessa kan vara intressanta och skildrar en verksamhet från ibland 
andra vinklar än de beställningsarbeten som professionella filmer utgör. Här finns 
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exempelvis privatpersoners filmer av rivningen av skorstenen vid Hästveda meje-
ri.395 För den jordbruksintresserade cineasten finns exempelvis Med samlad kraft en 
film om jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse. Vidare finns Att överta gården, 
Känn din jord, om täckdikning.  

Det finns förstås även filmer som inte har regional inriktning men som är 
av intresse för jordbrukets industrialisering. Exempelvis finns Jean Hermanssons 
dokumentärfilm Yrke slaktare från år 2000 som beskriver ett slakteri i Västergöt-
land. Den största samlingen finns troligen på Statens Ljud och Bildarkiv, SLBA:  
Hemsida: http://www.ljudochbildarkivet.se/ 

                                              
395 Lina Ålenius, Regionmuseet Kristianstad 
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10. Källor och litteratur 
Internet:  
http://www.akessonvin.se/ 
http://www.alba.se/ 
http://www-alnarp.slu.se/images/Arkitekt.pdf   
http://www.bancobryggeri.se/ 
http://www.bioteknikcentrum.com 
http://www.bjork-magnusson.se 
http://www.bjornekulla.se/ 
http://www.djupfrysningsbyran.se/  
http://www.felix.se 
http://fert.yara.se/ 
http://www.fiskbranschen.se/ 
http://www.finax.se/ 
http://www.findus.com 
http:// www.foodfromsweden.org Livsmedelsindustri. 
http://www.foodoresund.com/composite-17.htm 
http://www.foretagsregistret.scb.se/sni/ 
http://www.fruktogront.se/ 
http://www.hilleshog.se/sockerbetor/hilleshog/index.asp 
http://home.swipnet.se/~w-32106/sloff/sob/01-1/welinder.htm Olsson, Gös-
ta: Godsägare Birger Welinder, en förutsättning för dagens Svalöv. 2001:1 I: Släkt och 
bygd. 
http://www.kcf.se/ 
http://www.kioskpiraten.se/godishistoria.htm  
http://www.kiviksmusteri.se/ 
http://www.knislingelagerhus.se/kolf.shtml 
http://www.kottcentralen.se/ 
http://www.kraftfoodsnordic.com/ 
http://www.lhv.se/html/alla.htm 
http://www.livsmedelsakademin.com/index.html 
http://www.li.se/ 
http://www.ljudochbildarkivet.se/ 
http://www.m.lst.se/kartor/index  
http://www.lysator.liu.se/runeberg/nf/: Nordisk familjebok. Digital faksimilut-
gåva av första och andra utgåvan, 20 + 38 band, 1876-1926. 
http://www.malacoleaf.com/ 
http://www.nutek.se/sb/d/245/a/968 ”Småföretagandet i Skåne län” 
http://www.onos.se 
http://www.packforsk.se Centrum för forskning och utveckling inom fiber, för-
packning och tryck 
http://www.parsons.se/ 
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http://www.regionmuseet.m.se/acrobatfiler/industriarv.pdf 
http://www.scb.se/ 
http://www.sik.se/ 
http://www.skane.com/ 
http://www.skanefro.se/ 
http://www.skaramus.se/ 
http://www.spira.se/ 
http://www.svenskmjolk.se/ 
http://www.svensktnaringsliv.se/ 
http://www.svenskraps.se/medlem/index.asp 
http://www.sverigesbryggerier.se/bryggerier/ 
http://www.swseed.se/ 
http://www.syngenta.se/sockerbetor/hilleshog/index.asp  
http://www.tekniskamuseet.se/ 
http://www.tetrapak.com 
http://www.vinnova.se/ 
http://www.visit-sweden.com 
http://w1.431.telia.com/~u43113716/bryggeri.html 
http://www.zoegas.se/ 
 
Muntliga källor 
Länsstyrelsen i Skåne län, Malte Nilsson telefon 2004-01-22. 
Pentti Lundberg, odlingskonsulent på Findus. 
Henrik Sjöberg, Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret Malmö 2005-07-26 
 
Tryckta källor 
Sveriges Handelskalender, 1879/80, 1905. Albert Bonniers Förlag, Stockholm..  
Industri & handelskalender 1955. Gårdlund Arne (red). 75:e årgången. Sthlm Alb 
Bonniers förlag. 
Andersson, K G: Jordberga 100 år. Jubileumsskrift (1890/91- ) 
Arvastson, A. Johannesson G, och Sallius J: Fälad blev stad Eslöv 1961 
Baltiska ingeniörskongressens industribok utgiven av dess redaktionskommitté. Wald. 
Zachrissons boktryckeri AB. Göteborg, juli 1914. 
Bedoire, F: Industriarkitektur i Stockholms innerstad. Stockholm 1973  
Bedoire, F: I: Sankt Eriks årsbok Hallerdt, B (red) Stockholm 1981  
Bedoire, F: I: Sankt Eriks årsbok Hallerdt, B (red) Stockholm 1985  
Beskrivning över Hälsingborg med omnejd. Förlags AB Fournir, Stockholm 1936 
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 163

Borg, Henrik: En utredning inför en eventuell byggnadsminnesförklaring 1999:8. Folkes-
torps bränneri, Folkestorp 6:5 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne.  
Borg, Henrik: Jordberga sockerbruk, Källstorps sn, BD, Regionmuseet rapport 
2001:5 
Borg, H: Jordbrukets betydelse för industrialiseringen, Regionmuseet rapport 2004:55 
Brantestam, C: En Culinarisk resa: historik, kryddor, matrecept, Fjälkinge, 2002 
Brunnström, Lasse, Norling Bengt, Spade Bengt: Juvel, Juvelkvarnen i Göteborg- en 
hörnpelare i svensk livsmedelsförsörjning 1915-2001. Göteborgs stadsmuseum 2002. 
Curman, Jöran: Industriens arbetarebostäder. Industriens utredningsinstitut 1944 
Cycowicz K, Jacobsson B, Löfström E & Persson J: Utvecklingslinjer inom svensk 
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Darphin, Jean-Paul, Sockrets katedraler, en studie av sockerindustrins historia och arkitek-
tur, Rapport RAÄ 1993:3, Riksantikvarieämbetet, 1994:22, 57. 
Edlund, Richard (red): Gott som hemlagat, hemmatillverkning blir industriproduktion. 
Kalmar län 1999 Medd. Kalmar läns hembygdsförbund och stiftelsen Kalmar 
läns museum Årg 83.  
Ek, Sven B: Väderkvarnar och vattenmöllor: en etnologisk studie i kvarnarnas historia. 
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En historia om Skånemejerier. Trycksak från Skånemejerier. 
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Fuchs, Peter: Fakta om sockerindustrin. I: KF Market guides 1989. 
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Hansson, Lars: Slakt i takt. Växjö Univ Press 2004  
Hansson, Paul & Sturesson, Anna: Husen vid havet. Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne 2002:8 
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Bilaga 1 Prioritering av bransch 

Förklaring: siffrorna 1, ½ och 0 är angivna för att skapa en poängsumma till grund för prioriteringsförslagen. I kolum-
nerna 2-4 är poängen baserad på förhållandet mellan branschens storlek i Skåne och Sverige, är verksamheten större 
än 10 % har jag ansett att den har stor betydelse. I kolumnerna 5-11 ges den bransch 0 poäng där undersökningar eller 
inventeringar etc är genomförda medan de branscher som saknar åtgärd ges 1 poäng.  
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Bilaga 2 Definitioner av begrepp 

 
Arbetslivsmuseer: ”Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet 
som har till syfte att genom musealt bevarande och genom prov på 
yrkets utövande tillvarata försvinnande yrkeskunskaper i en autentisk 
arbetsmiljö.”396  
Bruk: är beteckning på en samlad industriell verksamhet eller fabrik. 
Bruk kan kopplas till vidareförädling av en råvara. Valet att beteckna 
en verksamhet som ett bruk eller en fabrik kanske kan i viss mån be-
ror på verksamhetens ålder. I vissa branscher har också anläggningar-
na kallats bruk exempel tegelbruk, pappersbruk och stärkelsebruk. Ett 
mindre samhälle uppbyggt kring en dominerande industri eller verk-
samhet kallas ofta för brukssamhälle. Exempel är Klippans bruk och 
Andrarums alunbruk.  
Fabrik, fabrikssystem: fabriksanläggningar kännetecknas av en centralt 
organiserad arbetsdelning av mekaniserade produktionsmoment för-
bundna genom en gemensam kraftanläggning och av en inriktning på 
massproduktion. Med fabrikssystemet ökades möjligheterna till en 
teknisk förändring av produktionsprocesser och standardisering av 
produkter och nya sociala relationer skapades inom och kring fabri-
kerna397.  
Industri: från latinets ”industria” som betyder ivrig verksamhet, flit el-
ler företagsamhet. I vid bemärkelse menas framställning av produkter 
genom förädling av råvaror. Från engelskan, där ordet betecknar när-
ingsliv eller förvärvsverksamhet över huvudtaget, har ordet industri 
också kommit till användning inom tjänstesektorn (turistindustri). I 
Sverige används ordet även om en enskild fabrik eller ett enskilt före-
tag. I inskränkt bemärkelse betecknar industri den produktionsform 
som karakteriserar fabriksindustri i industrisamhället. Industrins varu-
produktion skiljer sig från protoindustriell produktion genom att den 
förbrukar större energitillgångar, bedrivs i större skala, i större an-
läggningar samt arbetsprocessens specialisering och mekanisering. I 
Sverige används ”industri” ofta i namnet på en bransch.398 Ibland an-
vänds antalet anställda på en arbetsplats om ett av kriterierna för om 
den kallas industri eller inte men SCB har ingen undre gräns för hur 
antalet anställda i en industri. SCB delar in industrin i tre grenar: 1 
gruvor och mineralbrott, 2 tillverkningsindustri (med 9 underavdel-
ningar), 3 gas, värme och vattenverk. Med ledning av NE:s definition 
att industri även betecknar annan verksamhet än råvaruförädlande, 
används ”industri” i en bred definition i förstudien.  

                                              
396 SFS 1984:460 
397 NE 
398 NE 
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Industrial archeology: engelsk term, studier med fokus på den engels-
ka industriella revolutionen. Betecknar också användandet av en arke-
ologisk metod vid studier av industriella lämningar.  
Industriell revolution: benämning på omvälvningen som skedde när 
produktionen övergick från att domineras av jordbruk till industriell 
produktion. Ett industrisamhälle bygger på en hög grad av arbetsdel-
ning och hög konsumtion. Vilken tidpunkt den industriella revolutio-
nen inträffar, skiljer sig från land till land och från område till område. 
Om definitionen är att fler människor ska vara sysselsatta inom indu-
strin än inom jordbruk infaller den i Sverige egentligen inte förrän 
mot mitten av 1900-talet, men oftast förläggs tiden för det industriella 
genombrottet i Sverige till 1890-talet. Ibland mäts förändringen i hur 
stor del investeringarna är av BNP. I England brukar man tala om att 
revolutionen inträffar under 1700-talets slut. Begreppet revolution har 
ifrågasatts av teoretiker som vill betona kontinuiteten mellan s.k. pro-
toindustriell verksamhet och industriell.  
Industrimiljö: ett område med industriell prägel, kan bildas av ett eller 
flera arbetsställen eller fabriker med anläggningar.  
Industriminne: äldre term på kulturhistoriskt värdefull lämning med 
industriell prägel som användes under 1960-70-talen. Syftet var att lik-
ställa industriminne med den samtida termen kulturminne, för att få 
in industrin i det övriga kulturarvet.399 Termen kopplas i stor utsträck-
ning till fysiska miljöer men kan också ses som minnen.  
Industrisamhället: Om industrisamhället är det ”samhälle som ut-
märks av att industrisektorn är ledande för produktion, sysselsättning 
och inkomster samt att industrin präglar sociala förhållanden och 
livsmiljö”400 beskriver det vårt samhälle från 1900-talets mitt eftersom 
sysselsättningen inom jordbruket fortfarande var mycket hög till dess. 
Studier av detta samhälle kan innefatta aspekter som sociala, kulturel-
la, politiska, ekonomiska m.m.  
Kulturarv: kulturarv är inte bara något vi ärver från äldre generationer 
utan det är något som vi skapar genom aktiva val. Försöken att defini-
era kulturarv är en aktiv process som rimligen exkluderar annat. Ett 
mål för kulturpolitiken är att bevara och bruka detta kulturarv. I reger-
ingens proposition definieras kulturarvet som: ”både det materiella 
och det immateriella, det skolat konstnärliga och det folkliga, det uni-
ka och det vanliga. Det bevaras i institutioner som arkiv, bibliotek och 
museer i utvalda kulturmiljöer, men det finns också runt om oss i var-
dagslandskapet, hemmen och på arbetsplatserna.”401 Den sista me-
ningen visar vikten av diskussionen mellan de professionella och all-
mänheten. Den offentliga kulturmiljövården måste ur demokratisk 

                                              
399 Marie Nisser, 2001-11-27 
400 NE 
401 Reg. Prop. 1996/97:3 kulturpolitik. 
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synpunkt hjälpa de röstsvaga grupperna i samhället att göra sig hörda i 
kulturarvsdiskussionen.  
Kulturmiljö: kulturmiljö har av RAÄ beskrivits som spår av männi-
skans anordningar för produktion och konsumtion som avlagrats över 
tid, betraktade som helheter och sammanhang i landskapet.  
Manufaktur: av latinets ”manu facere” att tillverka för hand. Ur-
sprungligen en verkstad där arbete bedrevs med hjälp av handverktyg. 
Senare liktydigt med manufakturvaror, textilvaror samt vissa järn-, stål 
eller metallvaror.402  
Verkstad: plats för tillverkning, jfr verkstadsindustri/maskinindustri.  

 
 
 

                                              
402 Bonniers lexikon 1966 
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Bilaga 3 Antal sysselsatta i Skåne län och riket efter närings-
gren och kön 

 
Statistiska centralbyrån Källa: RAMS 2002  
Företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik    
     
Antal sysselsatta i Skåne län och riket efter näringsgren och kön    
     
SNI-kod Näringsgren Kön Skåne län Riket 

15111 Kreatursslakt Kvinnor 37 757
15111 Kreatursslakt Män 181 2 319
15111 Kreatursslakt Totalt 218 3 076
15112 Styckning av kött Kvinnor 724 1 136
15112 Styckning av kött Män 2 037 3 466
15112 Styckning av kött Totalt 2 761 4 602

15120 
Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfä-
kött Kvinnor 198 776

15120 
Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfä-
kött Män 331 953

15120 
Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfä-
kött Totalt 529 1 729

15130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning Kvinnor 312 2 311
15130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning Män 558 3 579
15130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning Totalt 870 5 890
15200 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter Kvinnor 63 1 093
15200 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter Män 74 1 146
15200 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter Totalt 137 2 239
15310 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis Kvinnor 412 767
15310 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis Män 504 876
15310 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis Totalt 916 1 643
15320 Juice- och safttillverkning Kvinnor 47 257
15320 Juice- och safttillverkning Män 82 481
15320 Juice- och safttillverkning Totalt 129 738

15330 
Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och 
grönsaker Kvinnor 279 578

15330 
Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och 
grönsaker Män 624 1 193

15330 
Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och 
grönsaker Totalt 903 1 771

15410 Utvinning av råa vegetabiliska och animaliska oljor och fetter Kvinnor 18 23
15410 Utvinning av råa vegetabiliska och animaliska oljor och fetter Män 85 113
15410 Utvinning av råa vegetabiliska och animaliska oljor och fetter Totalt 103 136

15420 
Framställning av raffinerade vegetabiliska och animaliska oljor 
och fetter Kvinnor 0 118

15420 
Framställning av raffinerade vegetabiliska och animaliska oljor 
och fetter Män 0 398

15420 
Framställning av raffinerade vegetabiliska och animaliska oljor 
och fetter Totalt 0 516

15430 Matfettstillverkning Kvinnor 267 423
15430 Matfettstillverkning Män 391 697
15430 Matfettstillverkning Totalt 658 1 120
15511 Osttillverkning Kvinnor 22 296
15511 Osttillverkning Män 154 872
15511 Osttillverkning Totalt 176 1 168
15512 Annan mejerivarutillverkning Kvinnor 159 1 789
15512 Annan mejerivarutillverkning Män 488 4 692
15512 Annan mejerivarutillverkning Totalt 647 6 481
15520 Glasstillverkning Kvinnor 50 491
15520 Glasstillverkning Män 82 796
15520 Glasstillverkning Totalt 132 1 287
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15611 Mjöltillverkning Kvinnor 50 98
15611 Mjöltillverkning Män 187 394
15611 Mjöltillverkning Totalt 237 492

15612 
Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsbered-
ningar av kvarnprodukter Kvinnor 13 264

15612 
Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsbered-
ningar av kvarnprodukter Män 22 480

15612 
Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsbered-
ningar av kvarnprodukter Totalt 35 744

15620 Stärkelsetillverkning Kvinnor 51 75
15620 Stärkelsetillverkning Män 180 282
15620 Stärkelsetillverkning Totalt 231 357
15710 Framställning av beredda fodermedel Kvinnor 37 137
15710 Framställning av beredda fodermedel Män 126 498
15710 Framställning av beredda fodermedel Totalt 163 635
15720 Framställning av mat till sällskapsdjur Kvinnor 7 71
15720 Framställning av mat till sällskapsdjur Män 14 195
15720 Framställning av mat till sällskapsdjur Totalt 21 266
15810 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk Kvinnor 1 109 6 788
15810 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk Män 1 715 7 570
15810 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk Totalt 2 824 14 358
15821 Knäckebrödstillverkning Kvinnor 2 352
15821 Knäckebrödstillverkning Män 4 473
15821 Knäckebrödstillverkning Totalt 6 825
15822 Tillverkning av kex och konserverade bakverk Kvinnor 217 1 173
15822 Tillverkning av kex och konserverade bakverk Män 164 867
15822 Tillverkning av kex och konserverade bakverk Totalt 381 2 040
15830 Sockertillverkning Kvinnor 221 221
15830 Sockertillverkning Män 673 673
15830 Sockertillverkning Totalt 894 894
15841 Tillverkning av sockerkonfektyrer Kvinnor 117 640
15841 Tillverkning av sockerkonfektyrer Män 118 736
15841 Tillverkning av sockerkonfektyrer Totalt 235 1 376
15842 Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer Kvinnor 28 1 032
15842 Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer Män 49 972
15842 Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer Totalt 77 2 004
15850 Tillverkning av pastaprodukter Kvinnor 0 6
15850 Tillverkning av pastaprodukter Män 0 5
15850 Tillverkning av pastaprodukter Totalt 0 11
15860 Framställning av te och kaffe Kvinnor 31 200
15860 Framställning av te och kaffe Män 62 372
15860 Framställning av te och kaffe Totalt 93 572

15870 
Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksätt-
ningsmedel Kvinnor 94 417

15870 
Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksätt-
ningsmedel Män 145 582

15870 
Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksätt-
ningsmedel Totalt 239 999

15880 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat Kvinnor 2 22
15880 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat Män 3 44
15880 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat Totalt 5 66
15890 Framställning av andra livsmedel Kvinnor 612 789
15890 Framställning av andra livsmedel Män 811 1 212
15890 Framställning av andra livsmedel Totalt 1 423 2 001
15910 Framställning av destillerade, alkoholhaltiga drycker Kvinnor 99 302
15910 Framställning av destillerade, alkoholhaltiga drycker Män 203 573
15910 Framställning av destillerade, alkoholhaltiga drycker Totalt 302 875
15930 Framställning av vin Män 0 8
15930 Framställning av vin Totalt 0 8
15940 Framställning av cider och andra fruktviner Kvinnor 0 56
15940 Framställning av cider och andra fruktviner Män 0 158
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15940 Framställning av cider och andra fruktviner Totalt 0 214
15960 Framställning av öl Kvinnor 3 446
15960 Framställning av öl Män 59 1 652
15960 Framställning av öl Totalt 62 2 098
15970 Framställning av malt Kvinnor 0 13
15970 Framställning av malt Män 0 32
15970 Framställning av malt Totalt 0 45
15980 Framställning av mineralvatten och läskedrycker Kvinnor 39 734
15980 Framställning av mineralvatten och läskedrycker Män 237 2 917
15980 Framställning av mineralvatten och läskedrycker Totalt 276 3 651

 



 

 175

Bilaga 4 Antal företag i livsmedelsbranschen 1985-2001 
 
Bransch  1985  1990  1995 2000                  2001 
Slakteri- o charkuteriindustri  456  457  513  497  498  
Mejeri- och glassindustri  190  198  157  107  100  
Frukt- o grönsakskonservind.  105  94  124  143  140  
Fisk- o fiskkonservindustri  176  150  144  180  177  
Olje- o fettindustri  18  15  32  41  44  
Kvarn- och stärkelseindustri  302  204  167  143  142  
Bageriindustri   2033  1934  1457  1387                  1389  
Sockerindustri   15  15  10  3  3  
Choklad- o konfektyrindustri  130  139  135  163  165  
Övrig livsmedelsindustri  211  275  138  138  144  
Spritdrycks- och vinindustri  12  11  11  24  31  
Maltdrycksindustri  36  28  34  31  31  
Mineral- o läskedrycksindustri  38  33  34  30  31 
Hela livsmedelsindustrin  3722  3553  2946  2887                 2895 
 
Källa: Centrala företags- och arbetsställeregistret, CFAR.  
Tabell 2 Livsmedelsindustrins totala antal företag fördelade på delbranscher 1985-2001  
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Bilaga 5 Slakten403 
 
Hur själva slakten går till betyder mycket för köttets kvalitet. Hög hygienisk stan-
dard kännetecknar slaktprocessen. Slaktkroppen kontrolleras noggrant. Alla ruti-
ner är inriktade på strikt hygien. Slaktkroppen kyls ner snabbt. Allt för att garan-
tera ett kött av god kvalitet ur hygienisk, mikrobiologisk och teknisk synpunkt. 
Slaktprocessen inleds med att grisarna bedövas. I Sverige sker detta med koldiox-
id (CO2). Grisarna förs in i en korg som sänks ner i koldioxid. Grisen blir då 
medvetslös. Halten koldioxid i bedövningsanläggningen hålls vid 95 procent med 
en miniminivå på 90 procent. Koldioxidbedövning har valts av flera skäl: Djurens 
uppfattning av smärta avlägsnas effektivt, den bedövande effekten är säker, dju-
ren drabbas av minimalt obehag, köttkvaliteten påverkas inte, hög säkerhet för 
dem som arbetar i slakten. 

Tekniker och operatörer på slakteriet kontrollerar dagligen funktionen hos 
bedövningsanläggningen. I Kristianstad, Skara och Uppsala, där 90 procent av 
Swedish Meats grisar slaktas, används en relativt ny bedövningsmo-
dell. Modellen innebär att grisarna drivs till bedövningen i grupper om 4-5 djur i 
taget. Drivningen är automatiserad med rörliga drivskivor som sakta för djuren 
framåt. Genom att utgå från grisens naturliga beteende som ett flockdjur, samt 
hålla samman de grisar de tidigare är uppfödda med, gör att många av de tidigare 
stressmomenten för djuren är borta och miljön är lugn. Modellen innebär också 
att användning av elpåfösare inte behövs användas. Efter bedövning hängs grisen 
upp och sticks med kniv i halsen varvid halspulsådern skärs av för att tappa av 
blodet. Kniven som används är utrustad med en uppsamlingsslang med flödes-
mätare. Är blodflödet inte det förväntade vid stickningen larmar flödesmätaren 
och stänger av. På så sätt är man alltid säker på att grisen är avblodad innan krop-
pen går vidare i slaktprocessen. Det tar i snitt 60 sekunder från det att grisen be-
dövas till det att blodet tappats av. Blodet tas tillvara för att gå vidare till livsme-
delsindustrin. Blod från olika grisar hålls separerat och testas bakteriologiskt en-
ligt Livsmedelsverkets regler. Slaktkroppen får en s k blodstämpel för att hålla 
reda på vilket blod som kommer från varje enskild gris. Om en slaktkropp under-
känns i veterinärkontrollen töms även blodet ut. Detta sker automatiskt. Blodet 
blandas med citrat för att förhindra koagulering. Utrustningen desinficeras för att 
förhindra smittspridning mellan slaktkroppar.  

 
  

                                              
403 Swedish meats hemsida http://www.swedishmeats.com/ : Slakten enligt beskrivning från Swedish 
meats. 
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Bilaga 6 Mejerier i Skåne 1919 
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Bilaga 7 Gamla bryggerier i Skåne 
Källa: http://www.sverigesbryggerier.se/bryggerier/ 
  
Eslövs Nya Bryggeri 
Helsingborg: Hanssons Maltfabrik, Helsingborgs Bryggeri, Hälsingborgs Mälteri, 
Ringstorps Ångbryggeri, Rhödins Maltfabrik 
Härlöv : Härlöfs Bryggeri 
Hässleholm: Hässleholms Bryggeri o. Maltfabrik, Mälteriet Norden 
Klippan:Klippans Bryggeri, Åby-Klippans Bryggeri 
Kristianstad: Finlands Bryggeri, Näsby Bryggeri, Näsbyholms Bryggeri, Wendels 
Bryggeri,  
Landskrona; Blombergs Bryggeri, C Krönleins Bryggeri, Landskrona Bryggeri, 
Lindhs Bryggeri, Stjärnans Bryggeri, Tulldals Bryggeri 
Lund : E Anderssons Bryggeri, Lunds Bryggeri.  
Malmö: Malmquists Bryggeri, Malmö Fören. Bryggeri, Malmö Bryggeri, Matts-
sons Bryggeri, Pripp Bryggerierna, Richters Bryggeri, Stenbockens Bryggeri,  
Maltesholm: Hindby Bryggeri 
Simrishamn: Bjersjö Bryggeri 
Trelleborg: Månssons Bryggeri, Trelleborgs Bryggeri  
Ystad: Kalbs Bryggeri, Klosterbryggeriet, Olssons Bryggeri, Svenssons Brygg., 
Ystads Brygg. 
Ängelholms bryggeri AB, 1886-1960, (till Skånebrygg 1919, till Malmö för., 1956). 

Örtofta: Skånska Centralbryggeriet, Wadmöllans Bryggeri 
Skånska centralbryggeriet, Örtofta, 1904 

Skånebryggerier AB, Helsingborg, (bildades 1919 tillsammans med Malmö fören. brygg. 1959, till P-L 1961).  
Stenbockens bryggeri, Malmö, 1893-1912 

Stjärnans bryggeri, Landskrona, 1902-1907 

N P Svenssons bryggeri, Ystad, 1867 Ystads bryggeri eller N P Svenssons bryggeri, se detta. 

Trelleborgs bryggeri, 1894-1962, (till P-L 1962) 

Tulldals bryggeri, Landskrona, 1858 

Wadmöllans bryggeri, Örtofta, 1860- 

Wendels bryggeri, Kristianstad, 1878 

Worms bryggeri, Helsingborg 

Worms maltfabriks AB, Helsingborg, 1880- 

Åby-klippans ångbryggeri, 1877-, (till Skånebrygg. 1919, namnändr. till Klippans brygg. se detta). 

Hanssons maltfabrik, Helsingborg, 1888 

Helsingborgs (ång)bryggeri, 1881-1919 (till Skånebryggerier som bildades 1919). 

Hälsingborgs mälteri, grundat 1884. 

Hindby bryggeri, Maltesholm, 1907-1908 

Härlöfs bryggeri, Maltesholm, 1907-1908 

Hässleholms bryggeri och maltfabrik (grundat 1898, bolag 1902, till P-L 1961). 

Kalbs bryggeri, Ystad, 1886  
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Karpalunds ångbryggeri, 1885-1943 

Klippans bryggeri, 1919, (till P-L 1961) 

Klosterbryggeriet, Ystad, 18?-1972, (till Malmö för. brygg. 1927, till P-L 1961, till Pripp 1964) 

C. Krönleins bryggeri, Landskrona, 1888, (fd Lindhs brygg., till Skåne brygg 1919.) 

Landskrona bryggeri, (1889) 

Lindhs bryggeri, Landskrona, se C. Krönlein. 

Lunds bryggeri, Lund, 1869-1968, (till P-L 1961, till Pripp 1964) 
Malmö bryggeri AB, 1867-1912, (till Malmö fören. brygg.). 

Malmquists bryggeri, 1898-1993, (till Malmö fören. brygg. 1912, till P-L 1961, till AB Pripps bryggerier Malmö, 

1964, se detta). 

Mattssons bryggeri AB, Malmö, 1848-1913, (bolag 1879, näst äldsta bay. brygg. i Sv) 

O Månssons bryggeri, Trelleborg, 1883-1910 

Norden, mälteri, Hässleholm, 1871-1920 

Näsbyholms bryggeri, Kristianstad, -1916 

Olssons bryggeri, Ystad, 1889 

AB Pripps bryggerier, Malmö, 1964-1993 

A H Rhödins maltfabrik, Helsingborg, 1881 

August Richters bryggeri, Malmö, 1864-1961, (namnändring till Richters bryggeri AB 1897, till Malmö för. 

brygg. 1912). 

Ringstorps ångbryggeri, Helsingborg, 1889?-1919, (bolag 1900) 

E. Anderssons bryggeri, Lund, -1909 

Bjersjö bryggeri (Bjersjömölla), Simrishamn, 1867-1922 

Eslövs nya bryggeri, 1882-1962, (till Skånebrygg. 1919 som Eslövs brygg) 

Finlands (ång)bryggeri, Kristianstad, 1856-1919, (till Skånebrygg. 1918, till P-L 1961) 
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Regionmuseets rapportserie 2005 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport 
AK- antikvarisk kontroll KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk  undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

 
1. Restaurering av dörrar på Bålamöllan, Stehags sn, AK, Mia Jungskär, 2004 
2. Boplatsen mittemellan Bromölla 12:19, Ivetofta sn, FU, Tony Björk, 2004 
3. Slottshagen i Helsingborg – schaktövervakning vid trädplantering, FU, Lars Salminen, 2004 
4. Fjärrvärme i Helsingborg- arkeologiska schaktningsövervakningar 2003-2004, FU, Lars Salminen, 2004 
5. Ekeby kyrkogård – arkeologisk schaktövervakning 2002, FU, Lars Salminen, 2004 
6. Häglinge - kulturhistorisk beskrivning, Häglinge sn, KA, Cissela Olsson, 2005 
7. Warmbadhuset i Torekov, Torekovs sn, AK + BMU, Paul Hansson, 2004 
8. Onslunda kyrka – invändig restaurering, Onslunda sn, AK, Lotta Eriksson, 2004 
9. E22 Gualöv – Bromölla, Ivetofta och Gualövs sn, AU steg 2 + FU, Ivan Balic, Tony Björk, Mikael Henriksson, Karl-

Magnus Melin, Björn Nilsson (red), UV-Syd rapport nr 2005:1 
10. Skabersjö kyrka, Skabersjö sn, BAD, Petter Jansson, 1999-2001 
11. Arilds kapell, Brunnby sn, BAD, Petter Jansson, 2001 
12. Norra Åkarp kyrka, N Åkarp sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2004 
13. Ramstorps trädgård, Fulltofta sn, DK, Cissela Olsson, 2004 
14. Icke fiktiv film i Skåne - avslutande rapport om inventering, insamling och tillgängliggörande, Lina Ålenius, Pär Bjelve-

hammar, 2004 
15. Sankta Maria kyrka i Ystad, Ystad stad, FU, Jan Kockum, 2005 
16. Ulla Molins trädgård i Höganäs, Höganäs sn,  BMU, Kristina Nilén, 2004 
17. Bronsåldersgravar och järnåldershus, Ivetofta sn, UN, Tony Björk, 2004 
18. Skogliga utemuseer i Skåne - en förstudie, Bertil Helgesson och Olof  Hermelin, 2005 
19. Hotell Båstad – en interiör från 1920- talet, AF,  Mia Jungskär och Kristina Nilén, 2004-2005 
20. Jöns Jonsgården, Kattarps sn, AK, Anna Ligoura, 2004 
21. Paul Jönska gården, Viken sn, AK, Anna Ligoura, 2004 
22. Pilgrändsgårdens gavel, Ystad sn, AK,  Paul Hansson, 2004-2005 
23. Gasledningen Karpalund- Härlöv, Färlöv sn o N Åsum sn, FU, Jan Kockum, 1996 
24. Börringe kyrkogård, Börringe sn, AK, Anna Ligoura, 2004 
25. Härlöv 50:27, N Åsum sn, FU, Jan Kockum, 1995 
26. Öveds kyrka – fasader och tak, Öveds sn, AK, Petter Jansson, 2003 
27. Östra Kärrtorps kyrka – fasader och tak, Ö Kärrtorp sn, AK, Petter Jansson, 2003 
28. Högseröds kyrka- en liten trappstegshistoria, AK, Petter Jansson, 2002 
29. Skötselplan kulturreservatet Norrviken Trädgårdar, V Karups sn, Patrik Olsson, 2003  
30. Fjelie kyrka –lagning av mur samt installation av brand- o inbrottslarm, Fjelie sn, AK, Anna Ligoura, 2002 
31. Sankt Nicolai kyrka i Simrishamn- invändiga förändringar, AK, Simrishamn sn, Lotta Eriksson, 2004-2005 
32. Alnarps slott, AK, Lomma sn, Anna Ligoura, 2004 
33. Krapperups slott etapp IV, AK, Brunnby sn, Kristina Nilén, 2004 
34. Allhelgonakyrka på Ven, S:t Ibbs sn, AK, Kristina Nilén, 2004-2005 
35. S:t Ibbs gamla kyrka – utvändig renovering, S:t Ibbs sn, AK, Kristina Nilén och Cecilia Pantzar 2003-2004 
36. S:t Ibbs gamla kyrka – invändig renovering, S:t Ibbs sn, AK, Kristina Nilén, 2004 
37. Gårdstånga kyrka, Gårdstånga sn, AK, Kristina Nilén, 2004 
38. Flyttning av kyrkliga inventarier från Allhelgonakyrkan på Ven, S:t Ibbs sn, AK, Kristina Nilén, 2004-2005 
39. Gustav Adolf  kyrka, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2004 
40. E22 Hammar-Södergård, Fjälkinge sn, FU, Tyra Ericson och Ylva Wickberg, 2002-2003 
41. Gislövs kyrka- ett biskopen värdigt tempel, Gislövs sn, BAD, Petter Jansson, 2000 
42. Bjärlövs medeltida bytomt, Färlövs sn, AU, Anders Håkansson, 1998 
43. Alnarps slott, Lomma sn, AK, Anna Ligoura, 2004 
44. Skanörs kyrka – invändig renovering, Skanörs sn, AK, Kristina Nilén, 2004 
45. Västra Hoby kyrka – utvändig renovering av tornet, V Hoby sn, AK, Kristina Nilén, 2004 
46. Västra Hoby kyrka – inflyttning av orgel från Odarslövs kyrka, V Hoby sn, Kristina Nilén, 2004 
47. Hagen vid Bäckaskog, Kiaby sn, Jan Kockum, 2005 
48. Hovs kyrka – fasadarbeten, Hovs sn, AK, Lotta Eriksson, 2005 
49. Breddning av Långebergavägen, Välluvs sn, FU, Jan Kockum, 2005 
50. Brandstad kyrkogård, Brandstad sn, FU, Jan Kockum, 2005 
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51. Bredbandsdragning genom Rinkaby, Rinkaby sn, FU, Linda Pettersson, 2005 
52. Källstorps kyrkogård, Källstorps sn, DK, Lotta Eriksson, 2004-2005 
53. E22 Kristianstad - Fjälkinge, AU 2, Tyra Ericson, 2002 
54. Medeltida stadslämningar vid Åhus torg, Åhus sn, FU+AU, Linda Pettersson, 1988 
55. Aristofanes 4 – en stenåldersboplats, Vä sn, FU+AU, Linda Pettersson, 1996 
56. Kv Jungfrun 4 i Simrishamn, Simrishamn, UN, Tony Björk & Jan Kockum, 1990 
57. E22 VÄ, Vä sn, UN, Hans Ekerow, 1994-1995 
58. Grönby, Gärdslövs och Önnarps kyrkor, Grönby sn, Gärdslövs sn och Önnarps sn, Lotta Eriksson, 2005 
59. Omläggning av plåttak, Wähusen, Kristianstad, AK, Mia Jungskär, 2005 
60. Målning av plåttak på Bålamöllan, Stehag sn, AK, Mia Jungskär, 2005 
61. Lilla Isie kyrkogårdar, Lilla Isie sn, DK, Lotta Eriksson, 2004-2005 
62. Hemmesdynge kyrkogård, Hemmesdynge sn, DK, Lotta Eriksson, 2004-2005 
63. Fischerska Huset, Simrishamn sn, AF, Mattias Burman och Emelie Petersson, 2005 
64. Den skånska livsmedelsindustrin, PJ, Henrik Borg, 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förkortningar:  
AF-antikvarisk förundersökning 
AK- antikvarisk kontroll 
AU-arkeologisk utredning 
DK- dokumentation, övrigt 
FU- arkeologisk förundersökning    
KA- kulturhistorisk analys 
MD-murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD-byggn-ark-dokumentation 
BMU-byggnadsminnesutredning



 

 


