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Förord
Det är nu femtio år sedan byråchefen Arne P:son Arnegren vid
dåvarande Kungl. lantbruksstyrelsen genom sina initiativ skapade
det som idag är Föreningen Skogs- och Lantbruksfilm.
Föreningen är ideell. Den har enligt sina stadgar till uppgift
att verka för anskaffande och produktion av bildmaterial, film/
video o dyl för undervisning och rådgivning inom jordbruk,
skog, trädgård, fiske, natur och miljö samt hem och hushåll.
Föreningens medlemmar utgörs av skolor, föreningar och
organisationer på lantbrukets och närstående områden.
Verksamheten bedrivs i huvudsak genom av föreningen
utsedda filmråd. Sådana finns för olika ämnesområden, f n för
jordbruk, trädgård, fiske samt hem och hushåll. I filmråden
ingår representanter för bl a skolor och rådgivningsorgan. All
distribution sker enligt avtal genom det av LRF ägda SoL-film.
Lantbruket är en relativt liten sektor när det gäller audiovisuella hjälpmedel. Detta har lett till att de stora företagen
sällan satsar sina resurser där. Att kunna utnyttja det visuella
sinnet vid utbildning anses viktigt. Det har därför bedömts
värdefullt att ha en organisation, som åtar sig att på lantbruksområdet dels ta fram film och bildmaterial, dels bevaka vad
som tas fram på annat håll. Att sprida kunnandet om vad som
finns tillgängligt är också viktigt. Det är här, som föreningen
har sitt arbetsområde. Genom sitt nära samarbete med SoLfilm har resurser skapats för information och distribution.
Föreningen Skogs- och Lantbruksfilm anser det naturligt att
vid ett sådant här tillfälle försöka belysa föreningens utveckling och hur användningen av bildmedia utvecklats inom
främst lantbruksutbildningen och rådgivningen.
I regissören Stig Hammar fann föreningen den person, som
direkt eller indirekt haft kontakt med föreningens verksamhet
under större delen av den tid den verkat. Han ställde beredvilligt upp och det är hans kunnande och hans tankar, som utgör
grunden till denna skrift. Föreningen vill framföra ett varmt
tack till Stig Hammar för det omfattande och engagerande
arbete han lagt ner och för den positiva inställning han alltid
haft till föreningen och dess verksamhet.
4

Vi har också orsak att rikta ett tack till LRFs ledning och LTs
förlag, som genom ekonomiska bidrag och fackkunnande gjort
det möjligt att få fram denna historik.
För Föreningen Skogs- och Lantbruksfilm
Leif Peterson

Ake Andersson

Ordförande

Sekreterare
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Hur det började
Undervisnings- och rådgivningsfilmen kan se tillbaka på en
över 60-årig historia. En del biokortfilmer från t ex Svensk
Filmindustri kom redan under 20-talet att visas som skolfilmer. Men det var framför allt AB Tullberg film, som startats av
bokförläggare Hasse W. Tullberg, som blev det dominerande
beställningsfilmföretaget. Ansvarig för filmproduktionen var
kapten Ragnar (Lasse) Ring. Från och med 1918 hade Esselte
och några andra tryckeriföretag köpt AB Hasse W Tullbergs
Filmindustri.
Bland företag som tidigt använde filmen som kundinformation
var Mjölkcentralen, nuvarande Arla. Redan 1916 hade
detta företag låtit göra sin första film med kung Gustav V som
blickfång.
Filmens nomenklatur har varit lika svårbegriplig som filmbranschen har varit ekonomiskt instabil – för att inte säga
halvskum. Biograffilmen kallades långfilm, spelfilm och kortfilm. Det är inom kortfilmen som denna historiebeskrivning
skall presentera uppgifter om de filmer som handlar om jordbruk och skogsbruk. Behovet av förfilmer på biograferna var

Mjölkcentralens gård i slutet av 10-talet. MC - nu Arla - använde tidigt film för information och
reklam på bio.
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stort. De olika nyhetsjournalerna räckte inte att fylla de "bestämda" två timmarna (sju kvartarna) på biografen. Nu uppstod en filmmarknad för ägare av filmkamera och med säljförmåga.
För att i någon mån styra produktionen och användningen
av skogsfilm bildades 1921 en filmkommitté på initiativ av
skogsvårdsstyrelserna. Det blev länsjägmästaren i Stockholms
län, Eric Hedeman-Gade, som fick i uppdrag att tillskriva
skogsvårdsstyrelser, hushållningssällskap och jordbrukets och
skogsbrukets skolor med förslag att teckna andelar i en förening. Intresset var mycket ljumt.
Vid första ordinarie årsmötet i Skogsvårdsstyrelsernas Filmförening den 24 mars 1924 valdes styrelse med ingenjören
John Scharp som ordförande. Övriga ledamöter blev länsjägmästarna E. Hedeman-Gade, W. Lothigius, R. Lübeck och E. Nyblom. Vid detta första årsmöte beslöts: "att begära ett
anslag om 20 000 kr av överskottsmedel från Statens Biografbyrås (censuren) verksamhet". Samma år beviljade Kungl.
Maj:t 8 000 kr för det begärda ändamålet. Man kunde nu spela
in sin första film på 35 mm nitrat normalfilm: Uppdragning av
skogsplantor .
Det var Tullberg film med Lars Ring som regissör som
gjorde inspelningen i Solna Plantskola efter en PM av HedemanGade. Den blev försenad av filmcensuren genom en
stumfilms text: ". . . vid sådden kan man lämpligen använda
en urdrucken klass II flaska". Sedan denna text blivit justerad
kunde filmen så småningom komma i marknaden.
Skogsfilmföreningen kunde utöka sitt innehav av filmer
genom kopior som inköptes från Tullberg (Timmerflottning)
och AM-film (Skogsbrandsläckning).
Vid årsmötet 1929 valdes till ordförande efter John Scharp,
som avlidit, riksdagsman P. H. Sjöblom. Denne var anställd
som ombudsman hos dåvarande Lantbrukssällskapet. Under
åren mellan 1926 och 1935 fungerade jägmästare Folke Thörn
som verkställande direktör för skogsfilmföreningen.
Distribution och syning av filmkopiorna hade sedan 1931
skötts av Tullbergfilm. Filmkopiorna var av nitratfilm, 35 mm
normalfilm, liksom negativoriginalen. Det betydde stor brandrisk för negativen och även för kopiorna. Filmdistributionen
7

Länsjägmästare Eric Hedeman-Gade i Stockholms läns Skogsvårdsstyrelse var manusansvarig för
filmerna Uppdragning av skogsplantor och Skogsplantering som gjordes under 20-talet. Här
leder Hedeman-Gade en skogsexkursion.

var därför mycket kostnadskrävande. Redan 1923 hade emellertid Kodak i USA introducerat 16 mm omvändningsfilm på
acetat. Först under 30-talet började denna icke brandfarliga
film att användas i Sverige. Detta innebar en stor förenkling.
Uthyrningen blev trots detta mycket blygsam och 1938 kunde
bara 25 utlåningar redovisas.
Genom att även biokortfilmerna, liksom beställningsfilmerna för industrier och organisationer, måste granskas (censureras) av Statens Biografbyrå finns filmtitlarna registrerade.
Redan i mitten av 20-talet hade Hasselblads ett laboratorium
i Stockholm. Detta flyttades till Göteborg under 30-talet. Där
startade man med Kodaks medverkan ett smalfilmslaboratorium för framkallning och kopiering av svartvit omvändningsacetatfilm.
Så här i smalfilmens start blev det populärt att beställa korta
familjefilmer av högtider liksom firmanyheter som t ex stapelavlöpningar. Hasselblads kunde erbjuda sig att filma evene8

manget på förmiddagen – och t o m på eftermiddagen – samt
sedan komma till festmåltiden på kvällen och visa den snabbframkallade stumma omvändningsfilmen. Sådana snabba
reportage gav god PR för filmens användbarhet.
På den tiden var Östen Söderlund, en filmens tusenkonstnär, chef för Hasselbladlaboratoriet. Han kom under början av
30-talet i kontakt med agronomen Gösta Callert hos Kalisalter.
Företaget Kalisalter ägdes av den berömda amatörflygaren
Gösta Frænckel.
Callert hade tidigt insett fördelarna med att använda film
som reklam och informationsmedia. Kontakten mellan Söderlund och lantbruksfilmen skulle senare visa sig fruktbärande.
Agronom Erik Hammarsjö, nu 94 år, som då var anställd hos
Frænckel, kan berätta att Callert bl a lät inspela en film med
den kryptiska titeln Per Grepe och hans kärlek. Denna visades på
Lantbruksveckan 1924 i biografen Palladium, som då var
huvudarena för detta årliga evenemang.
Gösta Frænckel förlorade agenturen för kaliimporten. Det
tyska företaget I. G. Farben började visa intresse för det svenska lantbruket. Agronom Arne Hansson kom att inta en central position inom gödselmedelsföretagens nystartade propa-

Gösta Callert arbetade fram till 1937 i gödselmedelsbranschen och bodde då i Göteborg.
Här på tur med sonen Bo.
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ganda- och rådgivningsfilm. Han kunde snabbt göra svenska
versioner av de tyska gödselfilmerna som t ex Från luft till
vatten och Luftens erövring. Men filmernas rådgivnings/propagandabudskap stämde inte överens med vad svenska forskare
vid Lantbrukshögskolan i Ultuna ville föra ut till hushållningssällskapens konsulenter och till lantmanna- och lantbruksskolor.
År 1936 ansåg ansvariga för rådgivningen till Sveriges bönder att tiden var mogen för att söka skapa andra rådgivningsfilmer som en motvikt till L G. Farben-filmerna. Byråchefen
Arne Arnegren (då Pettersson), som var ansvarig för lantmannaskolorna, hade till den 3 september 1936 på Lantbruksstyrelsen kallat till ett möte. Där dryftades åtgärder för anskaffande
av objektiva undervisningsfilmer. Av protokollet framgår bl a
". . . Valdes till ordförande byråchefen A. Pettersson och till
sekreterare agronom G. Callert". Och vidare kan man läsa att:
" . . . I samband härmed föredrog han en skrivelse, som samma dag inkommit till Lantbruksstyrelsen från professor G.
Torstensson, Ultuna. Denne fäster Lantbruksstyrelsens uppmärksamhet på, att vissa firmor, speciellt konstgödselfirmor,
bedriver en filmpropaganda, som icke i allo kan accepteras.
Den överensstämmer t.ex. icke med de resultat, som den
officiella försöksverksamheten kommit till. I filmer med helt
neutrala rubriker smusslas ensidig konstgödselpropaganda in
på ett för okritiska åskådare nästan omärkligt sätt. All dylik
filmtrafik bör stävjas. Den film, som visas på hushållningssällskapskurser, i skolor, alltså mer eller mindre officiellt, skall
vara censurerad av Lantbruksstyrelsen och vederbörande
rekvirenter skola upplysas härom."
Protokollet berättar ingående om vad man dryftade och att
man beslöt arbeta vidare med stadgar till en tänkt förening.
Det beslöts även att kalla till ett konstituerande möte under
nästa års Lantbruksvecka. Ett sammanträde med interimstyrelsen hölls den 29 september 1937.
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Epoken Arnegren –
Böcklin
Efter all denna födslovånda kunde slutligen den 21 mars 1938
en stadgeenlig styrelse för Föreningen Lantbruks- och Skogsbruksfilm utses med Arne Arnegren som ordförande. I styrelsen
invaldes också direktören och agronomen Anders E. Bjelle
från Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolag, LT. Den 4 april
samma år beslöt Skogsvårdsstyrelsernas Filmförening om upplösning och att ingå i den nya Föreningen Lantbruks- och Skogsbruksfilm. Samtidigt betalade man årsavgifter för 18 skogsvårdsstyrelser, som då fanns i Skogens filmförening, med 3 600 kr.
Man betalade också ur sin kassa kontant 965,12 kr. Vidare
överlämnades filmarkivet som bestod av fem negativ på nitratfilm (35 mm), ett negativ på 16 mm och 22 filmkopior samt ett
stillbildsarkiv (glasplåtar).
Den valda styrelsen kunde konstatera att 21 medlemmar
hade betalat inträdesavgiften på 150 kr och 20 st betalat årsavgiften på 50 kr. Man konstaterade också att förutsättningarna
för att erhålla statliga anslag för ett behövligt undervisnings/
rådgivningsfilmprogram inte förelåg. Man träffade då ett avtal
med LTs förlag, som innebar att förlaget skulle bekosta halva
lönen för en heltidsanställd funktionär. Denne skulle dels vara
sekreterare i filmföreningen, dels vara föreståndare för LTs
nya filmavdelning. Man skulle producera filmer och bildserier
samt distribuera dessa.
Lantmästaren och löjtnanten Åke Böcklin, Täckhammar,
Nyköping, anställdes som sekreterare. Han hade tidigare
arbetat för Callert under 1939 års Rikslantbruksmöte på Rommehed, Borlänge och ansågs under detta arbete ha ”insupit”
filmproduktionens speciella krav från den mer filmerfarne Callert. Föreningen skulle bidraga med 300 kr i månaden till
Böcklins lön. Nu kunde startskottet smälla för lantbrukets och
skogsbrukets nya filmer! Men tyvärr hade den 1 september
1939 betydligt allvarligare kanonskott börjat dåna. Hitler gick
in i Polen och Böcklin blev som officer inkallad. Filmarbetet
11

fick en dålig start. Böcklin anställde Inga Rydal som sekreterare i början av 1941 och i maj knöts jag (Stig Hammar) som
regissör och filmfotograf till den nya LT-avdelningen, Lantbruks- och Skogsbruksfilm (LoS-film). När det gällde att
anställa filmfolk hade Böcklin god hjälp av Callerts kontakter
med Hasselblads laboratoriechef Östen Söderlund. Denne
hade under sommaren 1938 arbetat för mig som filmfotograf
vid inspelningen av en färgfilm beställd av svenska staten för
att visas vid världsutställningen 1939 i New York. Denna
utställningsfilm blev den första färgfilm som producerats i
Sverige och gjordes som ett jättesvep från Kirunas malmfält i
norr till Skånes jordbruksbygder i söder. Kodak hade 1935
börjat sälja Kodachrome, omvändningsfilmen i färg. Den
användes vid inspelningen.
Utställningsfilmens manuskriptskrivare var prins Wilhelm,
filmprinsen, och med i det mycket summariska filmmanuset
fanns bland många geografiska platser även Svalöv. En tidig
höstdag ankom vi, Söderlund och jag, med sovvagn till Svalöv, en ort som då var okänd för mig. Vad ska vi filma här?
Taxichaufförens fråga, "Ska ni till lantmannaskolan?", besvarades jakande. När vi stod inför skolans rektor, Sigfrid Larsson, med introduktionsbrevet från Folke Bernadotte sägande
att Stig Hammar skulle ges all tänkbar hjälp vid filmningen, så
frågade rektorn: "Ja, men ska ni inte till Utsädesföreningen
och professor Åkerman i stället?" Inför denna fråga till den
inom jordbruket mycket okunnige Hammar, gjorde han sitt
livs största bluff. "Jovisst, vi ska åka dit senare och filma hos
professor Åke Åkerman". Vilket också blev gjort.
Min första inblick i det svenska lantbrukets högborgar blev
alltså ett besök på Svalöv tillsammans med Söderlund. När
Böcklin senare kom och konsulterade Söderlund om lämpliga
filmare föreslog han mig. Detta passade mig utmärkt eftersom
jag då var arbetslös och just blivit fri från en beredskapstjänstgöring.
När filmarbetet kom igång på LoS-film hade föreningens
styrelse och Böcklin i sin dubbelroll som föreningssekreterare
och ansvarig avdelningschef på LoS-film lagt upp ett jätteprogram omfattande tiotalet filmer. Starten kom mycket lägligt för
att producera rådgivningsfilmer. Det gällde att försörja svens12

Försättstexten till föreningens första film. Kriget klippte av importen av kraftfoder. Man styrde över
en del av cellulosaproduktionen från export till produktion av tillskottsfoder för husdjuren.

ka folket med mat i denna krigs- och avspärrningstid. LoSfilms produktion blev mycket prioriterad. Detta gällde bl a
importen av den dyra färgfilmen, Kodachrome, från USA.
Den film som verkligen har kunnat bokföras som nummer
ett i föreningens produktion var Fodercellulosa – dagens foder.
Det var "trähavren" som under kriget på ett mycket påtagligt sätt blev räddningen för vinterutfodringen av mjölkkorna
och draghästarna. Åke Böcklin hade själv fotograferat filmen.
Den gjordes på svartvit 16 mm omvändningsfilm. Trots att
ljudfilmen redan från början av 30-talet hade slagit igenom så
ville inte Böcklin att LoS-film skulle använda den dyrare ljudtekniken. Han var inte ensam om denna åsikt. Svensk Filmindustri hade också gått in för att skolfilmen skulle vara utan
13

En räddare för jordbearbetning och transporter blev gengasen. Gengastraktorns skötsel gjordes av
Sven Olsson.

"det störande" talet. Det var kanske naturligt för Sveriges
störste skolfilmsproducent. Den tidens tyska undervisningsfilmer var i hög grad stumma. En påtaglig anledning var att det
då mest fanns billiga stumfilmsprojektorer för visning. Ytterligare en anledning var att dessa stumfilmer filmades med 16
bilder per sekund. Ljudfilmen krävde 24 bilder per sekund.
Slutresultatet blev, när man måste räkna med dyra och svåråtkomliga importfilmer, en "längdmässigt" sett kortare film. Till
stumfilmens problem hörde att man måste skriva korta informativa texter som man kunde köpa av särskilda filmtexttryckerier. När jag började på LoS-film blev mitt första jobb att klippa
och förse just filmen om fodercellulosa med stumtext.
För historieskrivningen om föreningen kan det vara lämpligt
att lista en del av det mycket ambitiösa färgfilmprogrammet
som fanns uppgjort 1941. Det omfattade; Gengastraktorns skötsel, Spånadslin, Svensk oljeväxtodling, Modern fårskötsel, Sven14

Professor Gunnar Torstensson blev genom sina
många år vid Ultuna en av lantbruksforskningens förgrundsgestalter. Här som emeritus tillsammans med Widar Weibull (t h).

ska beten, Vårbruk, Köksväxtodling samt de speciella norrlandsfilmerna Norrländsk slåttervallodling, Söråker – Norrlands trädgårdsskola, Norrländsk myrodling, Till Fulufjällets sambeten samt
Wången (Nordsvenska hästen).
Valet av filmer säger ganska klart var, om vilket, samt för
vilka, man ansåg att det krävdes mer information. Som manuskriptförfattare hade man favören att kunna räkna med de
bästa experterna som fanns på Ultuna och ute i landet. En av
lantbrukshögskolans professorer, Gunnar Torstensson, blev
manusförfattare till filmen Vårbruk. Det var en av de filmer
som jag först skulle "sätta tänderna i". Torstensson såg och
hörde mycket snabbt att här behövde filmaren helt handgripligt en kort information om väsentligheter inom lantbruket.
Nyttigt och värdefullt för det fortsatta arbetet med lantbruksfilmer!
Av den visningsstatistik som uppgjordes av Böcklin, och
som alltid följdes noggrant av föreningens styrelse, framgick
att Vårbruk visades vid 467 visningar med 19 645 åskådare.
15

Denna flicka från Svalöv fanns med i oljeväxtfilmen. Det kan noteras att det blev den första
och enda förstasidan i veckopressen från LoSfilms bildarkiv.
Sambetet för flera tusen får, som transporterades med järnväg till Fulufjället i nordvästra Dalarna,
var ett exempel på hur man kunde tillvarata en naturlig betesresurs.

Statistiken gäller fram till 1964. Förvånansvärt är att Oljeväxtodling (manus Gösta Andersson, Svalöv), som var en helt ny
gröda för avspärrningssverige bara kom upp i 136 visningar,
medan Spånadslin (manus Ingvar Granhall, Svalöv) kunde
registrera 484 visningar.
Det var kanske naturligt att Odla Köksväxter (964 visningar)
och Norrlands trädgårdsskola (596 visningar) toppade listan på
visningar av föreningens filmer.
Då filmprogrammet och även antalet bildserier växte, var
det naturligt att Böcklin fick utöka personalen. Hösten 1941
anställdes Sven Olsson. Han hade tidigare som egen företagare arbetat bl a för Sveriges Pomologiska Förening. I början
fick han arbeta med ett stumfilmstextlaboratorium och hans
första filmer blev Kaninuppfödning, Markkartering och Hemslakt.
En mycket speciell jordbruksmiljö visades i Till Fulufjällets
sambeten, med manus av Lennart Wåhlstedt.
Dessa fjäll har efter 40-talets hektiska krigsår kommit att få
ligga tysta och överlämnade åt fjällvärldens djurliv.
Av föreningens första filmer är det speciellt en som fick ett
rekordlångt liv nämligen Wången med förvaltaren P. O. Ullberg som manusansvarig.
16

Wången i Jämtland var, och har så förblivit, den nordsvenska hästens högborg.

17

Jag filmade den färdig 1943 och den fanns med i filmkatalogen ända fram till 1980. Filmen var en tämligen enkel färgstumfilm med texter. Men hästar har ständigt fått nya publikskaror. Då spelar inte filmtekniska och konstnärliga värden
någon roll.
Bland dessa första filmer bör också nämnas Skogsodling och
Uppdragning av Skogsplantor med Eric Hedeman-Gade som
manusansvarig.
Den senare var hans andra film med samma titel. Den första
gjordes under 20-talet, men filmades nu i färg. I Skogsodling
(1945) visades hur blädningstekniken fortfarande användes
vid slutavverkningar. Man "skördade" de färdigväxta träden
och lät de inte skördemogna stå på tillväxt, samtidigt som man
åtgärdade för återväxten.
Böcklin sökte även sponsorer – ett då ännu inte använt
begrepp. Bland annat uppvaktade han Gösta Callert som vid
den tiden arbetade på Livsmedelskommissionen (LK). Resultatet blev att jag fick filma Vass och löv. Titeln säger allt om
fodersituationen. Skörden av vassen skedde i stor omfattning
även på vintern. Då kunde man använda hästdragna självavläggare, som kördes på isen.
På LK fanns också journalisten Richard Håkansson som
inlånats från Norrköpings Tidningar. Han arbetade som pressombudsman och var redan då "frälst" för filmen som informationsmedium. Han skrev manuskriptet till filmen Riksskafferiet
för LK 1943. Denna producerades i 35 mm, då den skulle visas
som förfilm på bio. Nu måste Böcklin släppa in ljudfilmen, och
LoS-film hade tur, eftersom jag hade en egen kamera i detta
format. Filmarbetet gick mycket bra, och jag kunde odla mina
gamla kontakter med normalfilmslaboratorier och ljudfilmsateljéer. Det gällde att få en bra och säljande speaker och en
sådan fann vi i Lennart Bernadotte, som då samarbetade med
Sandrew-film. I deras ljudstudio skedde intalningen. Sandrew
hade också kontakter med Lorens Marmstedts Terrafilm, vilket bolag köpte Riksskafferiet för en mycket blygsam summa.
Kanske fick man filmrätten mot att man betalade laboratoriekostnaden för biografkopiorna. Affärerna sköttes av Böcklin
varför historieskrivaren inte kan hela sanningen. Filmen "sattes" som förspel till Hasse Ekmans film Ombyte av tåg, vilken
blev en visningssuccé.
18

Antalet hässjor gav också klara bevis på brukarens kunskaper om hur en slåttervall ska skötas. – Ur
filmen Riksskafferiet.

Böcklin samlade pressklipp från hela Sverige.
En egendomlighet med LoS-films avdelningschef var att han
alltid sökte framhålla att det var Lantbruks- och Skogsbruksfilm som stod för foto och regi. Det var en tolkning som vi
filmare inte delade. Utvecklingen har också följt upphovsmännens berättigade krav.
Riksskafferiet var inte föreningens, men Böcklin var föreningens sekreterare och han kunde, antar jag, klart markera skillnaden mellan rådgivningsfilmer till bönderna och konsumentupplysning på bio. Tyvärr var marknaden för biokortfilmer
ekonomiskt helt ruinerande för kortfilmarna. Det är lika illa
den dag som idag är!
För föreningen och LoS-film blev 1943 ett viktigt år. Då
kunde man premiärvisa elva nya filmer. Alla var stumfilmer
vilket betydde att kostnaden kunde hållas nere. Vi arbetade
med stor sparsamhet. Det hände att jag måste ta med cykeln
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på tåget för att sedan sätta kameraväskan på pakethållaren och
cykla ut till den väntande bonden.
Gengasen blev en viktig energikälla under krigsåren. Det
var därför märkligt att filmen Gengastraktorns skötsel blev
färdig först 1944, och att den sågs av endast ca 900 personer. En
annan film på samma område var Gengasved. Redan påbörjad
av Böcklin under 1940 blev den dock aldrig färdigredigerad!
Kanske är den halvfärdiga filmen idag ett utmärkt tidsdokument? Samma omdöme kan man säkert ge om många av dessa
första filmer som t ex Norrländsk myrodling och Till FuluffäIlets
sambeten. Filmernas dokumenterande värde får inte tolkas som
någon slags uppvisning av svenskt medeljordbruk på 40-talet.
Brukarna var för högt upp på effektivitetsskalan.
Böcklin sökte också samarbete över landets gränser och
inbjöd chefen för det norska statliga filmorganet Lantbruksdepartementets Film och Billedkontor, Bo Wingård, för att dryfta
gemensamma intressen.
LTs chef, Anders Bjelle, hade för LoS-films del blivit bekymrad över att föreningens statliga anslag tillsammans med medlemsavgifterna inte räckte. En utredning måste till och den
skulle Hilding Röstin från Lantbruksförbundet göra. Han hade
viss insyn i filmarbetet, sedan han tillsammans med Kaj Tenow
från SF arbetat med filmerna Bönderna kommer och Våra
visthusbodar, beställda av Lantbruksförbundet. Böcklin slutade
sin anställning på LTs filmavdelning och som föreningens
sekreterare. Han lämnade landet för en framtid i Brasilien.
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Richard Håkansson
– en aktiv sekreterare
Budet att bli chef för LoS-film gick nu till mig. Jag trodde mig
veta vilken "medicin" som behövdes för att hålla igång produktionen och den svällande distributionen. Att det behövdes
en klarare boskillnad mellan föreningen och LoS-film framstod
klart. Richard Håkansson, den idérike, hade lyckats genomföra att LKs pressavdelning fick bilda grunden till Jordbrukets
Upplysningsnämnd, JUN. Både föreningens ordförande, Arne
Arnegren, Lantbruksstyrelsen, och LTs chef Anders Bjelle
insåg att Håkansson var mannen man sökte för uppgiften som
ny sekreterare i föreningen. Han anställdes 1946. Det var fortfarande mycket svårt att få tag i råfilm för filminspelning och
till det ökande filmkopiebehovet. En av de första åtgärderna
blev att uppvakta jordbruksdepartementet och dess dåvarande statssekreterare Gunnar Lange. Vid ett besök där fann
Bjelle och jag att man hade all tänkbar förståelse för önskemålet om kontinuerlig import av färg- och svartvit film. Filmimporten blev mycket uppskattad av filmlaboratorierna, i synnerhet av Söderlund på Hasselblads. Den tyska industrin,
inklusive filmindustrin, var ju slagen i spillror.
Vi hade lyckats att få nya kunder till LoS-film såsom Vattenfall och Volvo. Men också från lantbrukskooperationen däribland Slakteriförbundet, och Slakteriföreningarna i Kristianstad och Kronoberg samt Svenska Mejeriernas Riksförening.
LT beställde själv en film om sin korrespondensundervisning,
Med kunskap och redskap.
Föreningen hade fortfarande svårigheter med statsanslagen.
I 1946 års styrelseberättelse – den första med Richard Håkansson som sekreterare – kan man konstatera att "Föreningen
enligt Kungl. Maj:ts beslut erhållit ett statligt anslag på 20 000
kr för budgetåret 1/7 1946–30/6 1947 att utbetalas av Kungl.
Lantbruksstyrelsen."
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Föreningens AU på grönbete, hos Richard och Kerstin Håkansson. I bakgrunden Eric HedemanGade och Arne Arnegren. Richard i samspråk med Anders Bjelle.

Traktormotorn och Traktordrivet lantbruk som jag stod för. Detta
år hade tydligen ingen film färdigställts med statliga medel.
Det ansågs emellertid mycket viktigt att om möjligt alla filmer,
som kom till LoS-distribution skulle godkännas av föreningens
filmråd. Detta år fanns det 57 färgkopior och 122 svartvita
kopior i distribution. Nästan alla färgfilmer kopierades också
till svartvitt. Detta berodde på att färgfilmen var dyrare då
råfilmen importerades från USA. Den svartvita filmen kom
från Belgien (Gewert) och England (Ilford). Under året kunde
LoS-films distribution fakturera 3 150 visningar. Ibland visades samma film vid flera på varandra följande visningar s k
turnévisning och då fick man viss rabatt. LoS-film sände med
visningsrapport, där beställaren måste fylla i antal visningar
och hur många åskådare det varit.
Att filmen fortfarande var ett bra dragplåster kunde man
konstatera bl a vid årets Rikslantbruksmöte på Solvalla, det
första efter kriget. Där kunde LoS-film räkna in 16 000 besökare i en speciellt byggd biograf. Visningen kunde finansieras
genom att industrier och organisationer "köpte" visningstid.
Detta var ett försök att få en direkt kontakt med bönderna/
besökarna på Rikslantbruksmötet. LoS-film gjorde en reportagefilm till Rikslantbruksrnötet. Den var beställd av Gösta
Callert, kommissarie för utställningen, och fotograferad av
mig.

Av föreningens räkenskaper framgår att den 1 januari fanns
det 3 700 kr i kassan. Hur många betalande medlemmar som
fanns i föreningen framgår inte, men styrelsen bestod av fem
ordinarie och fem suppleanter. I föreningens filmråd, för
granskning av filmer och bildserier, ingick fem ledamöter med
lika många suppleanter. Dessa representerade jordbrukets
undervisningsanstalter,
skogsvårdsstyrelser,
hushållningssällskap och ungdomsorganisationer. Som representanter för
JUN återfinner man Nils Berglund, Ultuna och Fredrik Nilsson,
Alnarp. Bland suppleanterna fanns förbundsordföranden
i JUF, Erik Jonsson, sedermera vald till ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund.
I enlighet med avtalet mellan föreningen och LT hade fem
filmer godkänts som undervisningsfilmer av filmrådet. Bland
dessa fanns två filmer som LoS-film producerat för Volvo,
22
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Nordiska kontakter
Efter kriget ville man i Norden starta ett nytt och effektivt
samarbete för produktion och distribution av skogs- och lantbruksfilmer. I Danmark fanns en organisation, Landbrugslærer- og Konsulentföreningens Lysbilledsudvalg, som lät producera och sälja bildserier till lantbrukets skolor. Eldsjälen i
denna förening var agronomen och utsädesmannen Karsten
M. Bakman. Han tillskrev mig och bad om ett sammanträffande i Köpenhamn vid det årliga danska lantbruksmötet på
Bellahöj.

Vid detta tillfälle föreslog Bakman att en informell kontaktträff skulle hållas i Stockholm med LTs filmavdelning LoS-film
som inbjudare. Bjelle hade under hela kriget haft mycket nära
kontakter med olika personer inom lantbrukets producentorganisationer i de nordiska länderna, han var därför mycket
positiv till förslaget. Till mötet, som hölls i Stockholm den
22–23 augusti 1946, kom från Danmark fyra personer. Bakman och Kaj Johansen från Lantbrugsrådet samt två kvinnliga
lanthushållslärare. Från Norge kom Bo Wingård, som ju hade
vissa erfarenheter av de under kriget påbörjade filmkontakterna. Richard Håkansson var också med. Troligtvis hade han
redan haft vissa kontakter med Finlands lantbruksattaché i
Stockholm, Ragnar Söderholm. Föreningen kom att alltid inta
en mycket aktiv och positiv roll vid de nordiska lantbruksfilmkonferenserna. Det beslöts att en nordisk filmkonferens skulle
hållas i Köpenhamn i mars 1947. Ett första konkret mötesresultat – för Sverige – blev att två danska filmer inköptes Kartofler
och Kornet i fara. Även den senare filmen som behandlade
växtskydd med "viss synlig" antitysk tendens godkändes av
föreningens filmråd.

Det kan sägas att det var här i Roskilde som det nordiska samarbetet inom lantbruksfilmen startade.
Fr v Bakman junior med hustru, Anne-Sofie Hammar, K.M. Bakman och Stig Hammar. Fotot är från
juni 1946.
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LoS blir SoL
Det är kanske naturligt att de första decennierna i föreningens
historia behandlas förhållandevis noggrant. Det bör dock
också konstateras att föreningens verksamhetsberättelser är
rätt ”magra” som underlag för denna 50-åriga historia. Det
fordras rätt mycket personliga minnen.
I samband med kontakterna mellan Volvos agronom Börje
Jonsson och mig kom Jonsson med förslaget till namnbyte:
"LoS-film är inte bra! LoS betyder förlora på engelska. Kasta
om från Lantbruks- och Skogsbruksfilm till Skogs- och Lantbruksfilm, så tappar ni ett 'bruks' och får det gladare SoLfilm." Det blev så och från och med verksamhetsberättelsen
för 1948 så heter det också Föreningen Skogs- och Lantbruksfilm.
Under 1946 anställdes på LoS-film en stillbildsfotograf – Folke
Ericson – för att sköta bildarkivet och bildserieproduktionen. Hans första jobb var att fotografera vid Rikslantbruksrnötet.
Ytterligare en filmare, Jarl Nylander, anställdes 1947.
Under 1948 kunde man se resultatet av Håkanssons och
Hedeman-Gades ansträngningar och idéer. Hedeman-Gade
hade föreslagit att föreningen skulle ansöka om prisutjämningsavgifter, dvs medel från innefrusna exportavgifter på
massa och trävaror. Dessa medel skulle användas för ett nytt
skogsfilmprogram.
I juni meddelade Kungl. Maj:t att föreningen skulle få
100 000 kr av de i oktober 1947 begärda 200 000, som ett
särskilt skogsfilmanslag. Föreningen tillsatte nu ett särskilt
skogsfilmråd med Hedeman-Gade som ordförande och
Håkansson som sekreterare samt med ledamöter från
Domänstyrelsen, Skogsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsernas Förbund, Skogsvårdsföreningen och SSR.
Nu kunde ett mycket ambitiöst skogsfilmprogram sättas
igång. Detta kom att betyda mycket för föreningen och SoLfilm. Under året kunde föreningens filmråd dessutom granska
och godkänna fem filmer bl a Sjuka svin och friska grisar samt
Moderna ekonomibyggnader.
26

Från ett sammanträde med Skogsfilmrådet 1947. Från vänster sitter G. Söderlund, S. Hammar, W.
Plym Forshell. E. Hedeman-Gade, R. Håkansson, F. Thörn, F. Ståhlfelt. Stående från vänster R.
Hjort, B. Lindfelt, S.J. Sjöstedt, R. Lundahl.

SoL-film hade dessutom gjort två beställningsfilmer, Sandjordens guld (Ruben Rausing) och Ardennerhästen (Ardennerföreningen), som Håkansson akvirerat. Genom Håkanssons kontakter med Englands och USAs ambassader blev fyra filmer i
engelsk version tillgängliga för uthyrning från SoL-film. Dessa
utländska kontakter kom senare att utvecklas genom s k Marshall-medel från USA.
På ett sätt blev 1948 ett märkesår. Detta år genomfördes fem
filmkurser, en vid föreningens årsmöte i Viktoriasalen, Stockholm
och de andra i Falun, Örebro, Halmstad och Härnösand.
Till dessa kurser kom representanter från hushållningssällskap, skogsvårdsstyrelser, jordbrukets skolor samt från bon27

dekooperationen. Tack vare dessa kurser, som organiserades
av föreningen och SoL-film kunde även försäljningen av ljudfilm- och stillbildprojektorer komma igång i större omfattning.
Genom att ”rabattkriget” i Sverige ännu inte hade startat
kunde denna försäljning ekonomiskt stödja både kursverksamheten och filmproduktionen.
Detta första år deltog omkring 300 personer. Information om
de audiovisuella läromedlen och deras pedagogiska användning gavs av Håkansson och mig. Även utomstående AVexperter anlitades.
Det nordiska filmsamarbetet tog fart vid den 3:e lantbruksfilmkonferensen i Oslo. Landbrugsdepartementets Film og Billedskontor var värd.
Från Sverige deltog Arnegren, Hedeman-Gade, Bjelle,
Håkansson och Hammar. Ett 50-tal deltagare var närvarande
under tre dagar. Även Finland hade sänt en representant,
Jukka Piironen, och det beslöts att nästa konferens skulle hållas i Helsingfors. Man diskuterade och beslöt även regler för
utbyte av filmer mellan länderna. Man införde byteskvoter
vilket i stort sett innebar att Danmark, Finland och Norge
skulle få två meter film från Sverige som i gengäld bara skulle
tillgodoräkna sig en meter. Betalningen sköts också på framtiden. Liknande byteskvoter bestämdes även för olika filmrnaterial som färg mot svart-vit och negativ mot masterkopia.
Under 1949 hade föreningen och Håkansson blivit riktigt
varma i kläderna så t ex hade Skogsfilmrådet åtta sammanträden. På Håkanssons initiativ började SoL-film producera SoLjournalen. Det första numret var ett aktuellt reportage från
Ultuna och det andra var ett besök hos WeibulIs. Tre skogsfilmer var under produktion bl a Skogen kan ge mer, som föreningen lämnat till AKA-film att producera. Orsaken var att
visst "gny" fanns bland de med SoL-film konkurrerande kortfilmsproducenterna. Dessa ansåg att de av föreningen med
statsanslag beslutade filmerna skulle sändas ut för anbudsgivning. De färdiga filmerna skulle dock, enligt gällande avtal,
distribueras av SoL-film.
Tillflödet av utländska filmer ökade. SoL-film inköpte tre
danska, två finska och tre norska. Håkansson arbetade speciellt med att granska och redigera till svenskt speakertal s k
Marshall-filmer. Dessa filmer kunde länderna i Europa erhålla
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gratis från USA, som bl a på detta sätt sökte hjälpa det krigsdrabbade Europa på fötter. General G. Marshall hade lanserat
denna mycket omfattande plan för att stödja bl a ländernas
lantbruk och försöka hindra Ryssland från att få ökat inflytande i det sargade Europa. Experten för detta stora ekonomiska hjälpprogram var senator Paul Hoffman.
I samband med det ökande tillflödet av nya filmer och fler
kopior av varje film gällde det att på olika sätt marknadsföra
SoL-films distribution. Håkansson var som tidigare framhållits
idérik och hade goda kontakter. Han ordnade bl a med att jag
blev inbjuden till en maskinkonsulentkurs vid Jordbrukstekniska Institutet, Ultuna, för att där demonstrera film- och
bildprojektorer. Det gällde även att "sälja" AV-pedagogik. Av
föreningens verksamhetsberättelse framgår bl a att SoL-film
". . . under året sålt 15 ljudfilmprojektorer vilket visar att ljudfilmen nu på allvar slagit igenom."
I slutet på februari 1949 hölls den Nordiska Filmkonferensen
i Helsingfors med Pellervo, Lantbrukssällskapens Centralförbund, Lantbruksproducenternas Centralförbund och Svenska
lantbrukssällskapen som värdar. För det finska filmorganet – som
senare fick namnet Filmiyhtymä OY – utsågs agronom
Jukka Piironen till chef. Det viktigaste beslutet var att en film
om hönsskötsel skulle produceras och filmas gemensamt i de
fyra nordiska länderna. På Håkanssons förslag uppdrogs åt
den finske ekonomiprofessorn Nils Westermarck, som under
några år arbetade på Ultuna, att skriva manus. Jag fick det
intressanta och ärofulla uppdraget att svara för regin. Planerna
var att jag skulle resa till de olika länderna och där samarbeta
med vederbörande lands experter och en inhemsk fotograf.
Arbetet kom igång först på sommaren 1950 och filmen – Nordisk
hönsskötsel – visades vid nästa års nordiska konferens.
Det gjordes intalningar på de olika ländernas språk. Som en
liten parentes kan jag nämna att Danmark var det enda land
som önskade smärre ändringar.
I 1950-års verksamhetsberättelse finns redovisat att föreningen Skogs- och Lantbruksfilm då hade 94 medlemmar varav 26 hushållningssällskap, 21 skogsvårdsstyrelser, 28 skolor
för lantbruk, 5 lanthushållsskolor, 3 högskolor samt 11 organisationer av "olika" slag. Vidare kan man för första gången i
den ekonomiska rapporteringen se denna post: "Kostnader
29

Under inspelningen av hönsfilmen var det ibland svårt att få tag på "lämplig instruktör" varför
regissören fick medverka även framför kameran.

för sekretariatet 3 600 kr".
SoL-films distribution har ökat och redovisar cirka 3 000
visningar för 119 000 åskådare. Filmkopieförsäljningen börjar
komma igång. Således har 36 kopior sålts varav 16 av Skogen
kan ge mer. Allt detta krävde mer personal hos SoL-film. Inga
Rydal, anställd 1941, har nu blivit fru Jonsson och jobbar med
sin man Nils för att ge bästa service. Den mest visade filmen
1950 var den av AB Ewos beställda filmen Mjölkkornas utfodring, som noterade 98 visningar för 4 686 åskådare. Den gode
Nils var en mästare på statistik och han levde verkligen upp till
det system Böcklin skapat.
En av föreningens och SoL-films mest angelägna filmer,
Sveriges gröna tröja, efter manus av Albert Viksten, premiärvisades 1950.
Ett bra exempel på hur Håkansson kunde "sitta på flera
stolar samtidigt" var bl a att när JUN (Jordbrukets Upplys30

ningsnämnd), som var Richards huvudarbetsplats, hade en
två dagars journalistkonferens i Östersund anslog han en dag
åt filmfrågor. Håkansson var 1956 också sekreterare i och tillskyndare av Föreningen Skogs- och Lantbruksjournalister i
Sverige. Han var även mycket aktiv vid bildandet av den
internationella journalistföreningen IFAJ (the International
Federation of Agricultural Journalists). Sommaren 1986 firade
denna sitt 30-års jubileum i Finland. Vid de olika möten i
Sverige som Richard Håkansson ordnade för Lantbruksjournalistföreningen försökte han alltid att få premiärvisa
någon nyhet från Föreningen Skogs- och Lantbruksfilm.
Av föreningens ekonomiska redovisning 1951 framgår att
det ordinarie statsanslaget inte "rört på sig" utan fortfarande
bara kommer upp till 30 000 kr. För skogsfilmprogrammet har
däremot under de sista åren erhållits tillhopa 200 000 kr. Kostnaden för sekretariatet har varit 5 000 kr, men årsavgifter och
räntor har tillfört föreningen lika mycket. Detta år kan föreningen och SoL-film se tillbaka på en tioårig mycket aktiv verksamhet – det var ju först under 1941 som verksamheten kom
igång på allvar. Under dessa år har föreningen låtit producera
64 filmer. Till detta kommer tio sponsorfilmer som SoL-film
producerat. Det har sålts 170 kopior av dessa filmer. Från
början trodde några ansvariga att försäljningsverksamheten
skulle komma att negativt påverka uthyrningsvisningen. Men
så har inte skett. Statistiken visar att 1950 beräknades 119 000
ha sett SoL-filmer, men för 1951 kan redovisas 200 000 åskådare.
Bland årets sex föreningsfilmer och fyra beställningsuppdrag kan följande titlar nämnas Bekämpning av husdjursparasiter
(Nylander), Fruktens skörd och förvaring (Olsson), Tvättmaskiner
(manus Anna-Lisa Lyberg, regi Olsson), Rätt mjölkning (AB
Manus och AB Alfa Lavat regi Hammar).
I årsrapporten framhålls särskilt att det detta år, 1951, färdigproducerades 23 nya bildserier, varför försäljningen kunde
erbjuda tillhopa 35 titlar.
Vid årets skogs- och lantbruksveckor kunde föreningen
hålla två AV-kurser. En den 11 mars för skogen (20 deltagare)
och en den 18 mars för lantbruket (70 deltagare). Håkansson,
som just varit i USA som Marshall-stipendiat, höll ett föredrag
om hur man i USAs lantbruks rådgivning använde AV-metoder.
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Internationella
utblickar
Vid den 6:e nordiska filmkonferensen i Köpenhamn premiärvisades – på danska – Nordisk hönsskötsel. I konferensprogrammet ingick också en demonstration av det danska Landbrugslærer og Konsulentförenings Lysbilledudvalgs arkiv
samt ett studiebesök vid ett bildserielaboratorium i Roskilde.
Allt under ledning av AV-entusiasten K. M. Bakman – tillskyndaren av det nordiska filmsamarbetet. Man kan konstatera att vi, bl a genom våra konferenser, blev föregångsmän i
nordiskt samarbete efter kriget. Många organisationer och
branschföreningar har kommit efter oss! Tyvärr kunde vi dock
aldrig enas om DaNoSvFi-film eller SvFiDaNo-film som ett
gemensamt filmföretag, som vi så intensivt diskuterade.
Från utbytet med Norge kom detta år en film om djupfrysning och från vårt östra grannland kom filmen Fölets födelse. I
Köpenhamn fanns ett Nordiskt Center för språkversionering
av ECA-filmer (Marshall). Tyvärr, kanske man kan säga, gjordes
inte denna tekniska bearbetning av den danska lantbruksfilmorganisationen, LIK utan av ett privat filmbolag. Under
året tillkom åtta ECA-filmer. Här kan nämnas: Hur man förbättrar betesmarker och Djupfrysning av frukt och grönsaker.
Detta år lade Håkansson fram planer på att ECA-centret i
Paris borde föreslå sina huvudmän i Washington att istället för
att offra stora pengar på nordiska språkversioner vid Köpenhamn-centret, låta en mindre grupp nordiska filmmän på
ECAs bekostnad resa över till USA för studier. Dessa borde
också på ECAs bekostnad få spela in en eller flera filmer om
dagens USA-lantbruk inom samma klimatzon som Norden.
Bakgrunden var att ECA-filmerna ofta inte passade särskilt väl
för oss i Norden. Detta förhållande var väl känt vid ECAkontoret i Paris. Håkansson hade också varit en god "nordisk
ambassadör" för denna idé vid sitt besök i USA året innan. Det
kom en inbjudan och så kunde vi, Irgens Hansen och K. M.
Bakman, Danmark, Lars Grimelund-Kjelsen Norge och under32

För filmen Bland Farmare i Mellan-Västern kan man inte påstå att denna slåttermaskin med sina
hästar är representativ, men vi fann den.

tecknad borda MS Stavangerfjord för överfart under sju aprildygn. Under resan hade vi heta diskussioner om vilken film
och vilket ämne vi skulle föreslå för betalarna i ECA. I Washington hade man svårt att smälta att vi från det krigsdrabbade
Europa skulle kunna göra bättre filmer än de, som USA redan
hade färdiga för kunskapsexport. Slutet blev i alla fall att vi fick
ett antal färgfilmrullar. Kameran, min egen trotjänare Bell and
Howell, hade jag med, så det var bara att åka västerut mot
Mellan-Västern.
Vid återkomsten till Washington måste vi provvisa vårt filmmaterial inför ECA-folket. Ingen anmärkning, men en enkel
fråga ställdes om varför jag hade filmat några bilder av en
hästdragen slåttermaskin?
Jo, vi måste ju visa där hemma att det fanns hästar, även om
de var svåra att hitta, också hos bondekollegerna i MellanVästern.
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Någon kanske tycker att jag skriver för mycket om det som
blev filmen Bland farmare i Mellan- Västern. Det var en film
bekostad av ECA, men den blev gjord på initiativ av förening-ens
sekreterare. Filmen blev den mest visade i Norden under
några år. Tack Richard!
Filmen gjordes färdig på tre språk under vintern 1952.
Under arbetet var det heta diskussioner mellan en dansk agro-nom
och en norsk dito med filmfotografen Hammar om hur
texten till ett avsnitt om skulltorkning skulle skrivas. Till slut
fick det bli: "Denna höberedningsmetod kanske kan komma
att användas även hos oss?" Metoden var tydligen okänd här
hemma. Efter premiären vid lantbruksveckans öppnande –
rätt lyckad – gick jag nedför trapporna i Konserthuset, och då

kände jag ett par starka nypor som bakifrån grep mig i nackskinnet. Det var min läromästare i lantbruk, Gunnar Torstensson, som med barsk stämma frågade: "Vad är det för nymodigheter du försöker sprida?" Mitt svar: "Ja, men speakern
säger bara att metoden kanske kan kOJlnna till användning här",
mottogs inte nådigt. Men Gunnar och jag har snackat om fjäll,
skidor och skridskor många gånger sedan dess.
Det här året blev också föreningens och SoL-films internationella genombrott. Det kom en inbjudan att deltaga i lantbruksfilmfestivalen – den första – i Rom. Nu hade föreningen en
ny sekreterare. Agronom Carl-Olof Janér, redaktör för Lantmannen, hade inträtt som vikarie för Håkansson, som under
tre år skulle arbeta för FAO i Rom. Till festivalen, som avhölls i
en jättestor mässanläggning byggd av Mussolini utanför Rom,
sände vi med bl a Sterilitet - hälsokontroll. Genom att Richard
låg sjuk i hög feber blev mitt besök rätt komplicerat. Det var
också ganska lite folk i den stora mässbiografen, varför vi efter
en pampig afton på mässpiazzan fann det lika bra att börja
nalkas hembygden via Paris. Vår film om sterilitet var bland de
som skulle visas sist. Jag trodde inte att den skulle falla den
katolska filmjuryn i smaken. Men det var fel. När vi efter
några dagar mellanlandade i Köpenhamn fick vi glädjebeskedet att filmen – med professor Nils Lagerlöf vid Veterinärhögskolan som författare och SoL-films Jarl Nylander som
regissör och fotograf – hade fått första pris i sin klass, ett
Guld-Ax! En rolig hemkomst.

Professor Nils Lagerlöf (t v) och regissör Jarl
Nylander med sitt guldax. som erövrades vid
den första agrarfilmfestivalen. Den hölls i Rom.
Därefter blev Berlin agrarfilmfestivalemas huvudstad. Föreningen och SoL-film hade stora
framgångar. Särskilt Jarl Nylander. som vann
både guld-. silver- och bronsax för filmer som
han regisserat och fotograferat.
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Arbetet går vidare
Antalet medlemmar i föreningen ökade. Men varken Lantbruksförbundet eller RLF var medlemmar endast SMR bland
riksorganisationerna. Föreningen lät framställa två skogsfilmer
Värdefull skog på vanskött mark (AKA-film) och Snyltgäster i
skogen (Europafilm – Anders Björk). Bland beställningsfilmer
kan nämnas Mjölkningsmaskinernas skötsel för AB Manus och
Maskinmjölka för Alfa Laval. Två rådgivningsfilmer helt fria
från påträngande säljbudskap! Den av de båda företagen gemensamt betalade filmen Rätt mjölkning låg 2:a med 125 visningar.
I distributionen kunde redovisas 42 Marshallfilmer från
USA. Granskningen av dessa filmer utfördes av bästa tänkbara
svenska lantbruksexpertis under ledning av Janér. Vid skogsoch lantbruksveckorna hölls som vanligt två kurser om AVläromedel bl a talade Christian Swedrup, RLF, om ”Medlemsupplysning via filmen”.
I tidigare verksamhetsberättelser talas det inte mycket om
dåligt skördeväder, men 1953 konstaterades att ”dåligt filmväder
1952 påverkade även årets filmproduktion”.
Detta år anställde SoL-film en tredje filmare, Olle Smedinge.
Tillsammans med Göran Knutsson, filmkunnig jordbrukskonsulent i Uppsala, producerade han Bättre frö - mera hö. Då
tillflödet av sponsoruppdrag ökade anställdes även en fjärde
filmare, Sten Aaröe. Denne fick göra filmen I upplysningens
tjänst för Hushållningssällskapens Förbund med Sten Zackrisson som manusansvarig.
Jag lyckades också att, efter år av ansträngningar, få göra en
film för RLF, som detta år också blev medlem i föreningen.
Den mångårige styrelseledamoten, bonden och journalisten
Åke Gullander skrev manus till Det beror på dig.
Jag regisserade och Aaröe fotograferade. Tyvärr blev filmen
inte så bra som ämnet hade förutsättningar för. Samtliga
ombudsmän, som var samlade till möte fick se den stumma
arbetskopian. Man ville ha med allt som stod på RLFs arbetsprogram, och dessutom måste filmen kortas! Resultatet? För
många och för korta ”snuttar”! Kanske nästan som ett infor36

mationsprogram i våra dagars TV!
I årets visningsstatistik toppar överlägset föreningens
"flaggskepp": Sveriges Gröna Tröja. Det var med den filmen
som föreningen – och SoL-film – gjorde sitt intåg på den
egentliga skolfilmsmarknaden. AV-läromedlen hade just kommit in på allvar i skolorna. Den nye föreståndaren för Stockholms AV-central, Gösta Larsson, kom på besök för att se
Sveriges Gröna Tröja. Det blev köp direkt av fem kopior. Omdömet blev: "Varför kan inte SoL-film göra skolfilmer också. Ni
är ju bra på filmproduktion!" Fortfarande pågick redigeringen
till svenska av USA-filmer. Sju nya filmer med sammanlagt
257 kopior beställdes genom föreningen. Men leveranstiden
från labbet i Paris uppgick till mer än ett år! En del av det
beställda kom aldrig fram.
För andra – och tyvärr sista – gången fick jag medverka
med AV-information för blivande agronomer, på Sånga-Säby.
SoL-films och föreningens kontaktblad SoL-film Nytt, idégivare
Håkansson, utkom med tre nummer 1953. Kostnaderna delades
mellan föreningen och SoL-film.
Företrädare för storskogsbruket bildade 1954 en ny intresseorganisation, Skogsbrukets Filmförening. Det blev naturligtvis
ett visst motsatsförhållande mellan denna nya förening och
Föreningen Skogs- och Lantbruksfilm. Striden gällde medel
från Prisutjämningsfonden. En samarbetsnämnd utsågs med
statssekreteraren O. Hegrelius som ordförande. Men kampen
om prisutjämningsmedel var blott en konsekvens. Orsaken
var att Skogs- och Lantbruksfilms skogssida dominerades av
representanter för privatskogsbruket och skogsvårdsstyrelserna. Kritikerna ansåg inte dessa kompetenta att framställa
undervisningsfilm när det gällde skogsbrukets arbetstekniska
sidor, främst avverkning och transport.
Arbetet med Marshallfilmerna upphörde. Troligtvis motsvarade värdet av dessa rådgivningsfilmer för svenska bönder
inte vad det kostade USAs skattebetalare. Filmen Bland farmare
i Mellan-Västern låg fortfarande på bestsellerlistan.
Under året färdigställdes Bättre norrländska beten med regi av
Nylander. Själv fick jag göra Växtnäring för Norsk Hydro med
Lars Fredriksson, Ultuna, som manusansvarig. Här finns
anledning att nämna Georg Fredrichs trickfilmarbete. Det är
intressant att notera att denna firmafilm visade ett växtnä37

100 000 kronor, men vid den nya samarbetsnämndens möte
kunde enighet ej uppnås: ". . . varför föreningen under året ej
haft nya anslag för framställning av skogsfilmer".
Ett nytt avtal hade upprättats att gälla fr o m 1956 mellan
föreningen
och
Lantbruksförbundets
Tidskriftsaktiebolag
(SoL-film). Originalen till de filmer som SoL-film producerar
för föreningen är föreningens egendom, men SoL-film har
ensamrätt till distributionen i Sverige och utlandet.
Medlemsrabatten sänktes från 20 till 10 procent. Mängdrabatten på hyresavgiften upphörde. Föreningen skulle vidare
erhålla viss provision från SoL-film vid försäljning av filmkopior. Om det sista hade det uppstått strid. SoL-film ansåg att
provisionen innebar en fördyring, som skulle vara ett hinder
för en effektiv spridning av nya filmer.

Ur filmen Sov gott. Anna-Lisa Lyberg var en värdefull kraft för föreningen genom att hon var väl
förtrogen med allt det nya som kunde erbjudas i hemarbetet.

ringsbudskap som var helt opartiskt. Detta är värt att notera
med tanke på motsvarande filmer under 30-talet. En film om
hemarbetet, Sov gott, med Anna-Lisa Lyberg vid Aktiv Hushållning som sakkunnig och med Olsson som regissör, toppade årets visningsliga.
Den 9:e nordiska filmkonferensen ägde rum på Sånga-Säby.
Det visades cirka 30 nya lantbruks-, skogs- och hemarbetsfilmer. Dessutom diskuterades återigen nomenklaturfrågor livligt.
Föreningen erhöll för budgetåret 1955-56 ett till 42 000 kro-nor
förhöjt statligt anslag. Samtidigt beviljades för skogsfilmer
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Föreningens bildseriekommitté 1961. Från vänster: Nils Almgården, Västerås, Ingrid Frendin,
Tärna, Karl Rasmusson, Jälla, Richard Håkansson, Sven Hæggblom, Kalmar, Harald Linder, Uppsala och Folke Ericsson, SoL-film.
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Under året har SoL-film endast producerat en film för föreningen, Den slanka linjen (om svin). Dessutom producerades
åtta beställningsfilmer, samtliga gjorda för att passa för SoLfilms rådgivningsdistribution. Detta år flyttade Lantbruksförbundet och SoL-film till Torsgatan 8. Gamla Bondtolvan måste
rivas för ett nybygge. För andra året ligger filmen Sov gott
överst bland uthyrningsfilmerna. Sponsorfilmen Bättre mjölkhygien (för bl a AB Bofors och AB Manus) har sålt bra.
Vid den 10:e nordiska filmkonferensen i Köpenhamn sammanfattade LIKs chef och värd, Georg Nilsen, för de 30 deltagarna verksamheten på följande sätt: ”Det livliga utbytet av
filmer har medfört att varje land har kunnat spara cirka 1/4
miljon, alltså för de fyra länderna tillsammans cirka 1 miljon
kronor.”
SoL-films katalog för 1955 omfattade 60 sidor! Under en resa
i Tyskland besökte Håkansson AID, det västtyska rådgivningsorganet för lantbruk, och valde 12 filmer för granskning
av svenska experter. Under året utsågs två nya filmråd, ett för
fiske och ett för trädgård samt en särskild bildseriekommittée.
Dessa nya filmråd skulle även själva söka verka för medelanskaffning. Förra året hade Kungl. Maj:t anvisat 100 000 kr
till skogsfilmer. Föreningen och skogsfilmorganisationen,
Skogsbrukets Filmförening, fick dela på anslaget. Årsavgiften
höjdes från 50 till 100 kr. Samtliga medlemmar stannade dock
kvar i föreningen.
Under året producerades fyra filmer för föreningen. Två av
dessa av SoL-film. För första gången användes den nya 35 mm
Eastman-Color färgfilm vid inspelningen av Skulltorkning.
Gustaf Aniansson svarade för manus och Nylander för regi.
Det var fyra år sedan SoL-film visade skulltorkning i filmen
Bland farmare i Mellan-Västern, vilket då väckte viss kritik. Ja,
sånt händer!
Detta år slutförde SoL-film den omfattande inspelningen av
Den nordiske Bonden. Den var gemensamt betald av de nordiska
ländernas bondeorganisationer.
Idégivare var Håkansson och föreningen. Manusansvarig
var Nils Westermarck och jag fick den tacksamma uppgiften
att föra denna nordiska skuta i hamn. Jag hade tre fotografer;
Ib Dam i Danmark, Erling Tömte i Norge och Olle Smedinge i
Finland och Sverige. I Island fotograferade jag själv. Då liksom
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Ur filmen Den nordiske bonden från 1956.
Bilden är från ett mellansvenskt lantbruk.

nu ville Island att i och inte på skulle användas.
Den nya bildseriekommitten slutförde arbetet med sju
serier, som fick stor efterfrågan.
I JUNs årsbok Jord-Gröda-Djur fanns en förteckning över
föreningens filmer som producerats sedan 1950. Ett bra Håkansson-initiativ.
Detta år avgick Hedeman-Gade ur skogsfilmrådet. Han
hade redan 1953 avgått ur styrelsen och då ersatts av Carl-Olof
Bosson. Hedeman-Gade skrev omkring 1953 en PM om skogsfilmens första historia (som delvis utgjort underlag för denna
skrift). Hans kunskaper och initiativ betydde mycket för att
skogsfilmen fick en god start redan i slutet av 40-talet.
Frågan om att vidga filmens användningsområde till att
även omfatta skolans AV-behov tog sig bl a uttryck i att föreningen till sin årliga filmkurs bjöd in konsulenten Nils
Håkansson från Skolöverstyrelsen. Han talade där om: "Filmen
som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen".
Redan detta andra år, 1957, kunde de nya filmråden notera
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Föreningens ordförande Arne Arnegren (t h) överlämnar prischecken för manuskriptet Jorden som

vi brukar till Ivar Johansson och Stig Hammar.

ekonomiska framgångar. Fisket fick 50 000 kr, Trädgården
36 000 kr, Lantbruket 50 000 kr och Skogsbruket fick loss sina
45 000 kr.
Till detta kunde föreningen lägga för inträdesavgifter och
årsavgifter 17 800 kr. Det fanns således över 200 000 kr att
spendera på filmer och bildserier. Föreningen kunde också
notera ett eget rekord med 12 nya filmer och fyra bildserier.
Att föreningen och SoL-film varit tidigt ute med sina initiativ
kunde konstateras vid årets filmkurs. Från PA-rådets Filmavdelning kom AV-experten Bengt Magnusson och berättade om
industrins utbildningsbehov. AV-utbildningen började där
1956. Föreningen startade sin AV-verksamhet 1937 alltså 20 år
tidigare och SoL-film började sin verksamhet 1940. Vid nordiska
filmkonferensens filmtävling fick Finlands film Insemination
högsta poäng. Det var Finlands bidrag i det s k 4-länder
programmet. Föreningens film Skulltorkning blev tvåa. Före42

Ur Laxens barnkammare. En av föreningens mest sålda (102 kopior) och visade filmer.

ningen utlyste en manus tävling och fick 14 bidrag. Ur verksamhetsberättelsen kan noteras: "Endast ett förslag kunde
belönas Jorden som vi brukar av professor Ivar Johansson och
Stig Hammar." Jag kanske nu kan avslöja något om hur det
gick till. SoL-films Sven Olsson hade samarbetat med Ivar vid
framställningen av filmen Ärftlighetslärans grunder. När sedan
Johansson höll huvudföredraget vid 1956 års Lantbruksvecka
med just titeln "Jorden som vi brukar" sade jag till honom
efter föredraget: "Det här borde du och jag göra film av! "
Filmdistributionen fick en film som passade bra även till
geografi- och biologiundervisningen i grundskolan! Jag stod
för regin och Sven Olsson för fotot.
Under 1958 konstaterades att föreningen hade 155 betalande
medlemmar. Tre fiskefilmer färdigställdes. Däribland Laxens
barnkammare (Börje Carlin, Sven Olsson). Detta var en bra film
även för skolan.
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Föreningen hade framgång i sina attacker att skaffa sponsorer
för laxfilmen. Lantbruksförbundet betalade 10 000 kr, Hushållningssällskapens Förbund lika mycket och RLF 2 000 kr.
Intressant är diskussionen i styrelsen om begreppet sponsor,
och vad det står för. Det blev ingen "sponsortext" på filmens
förtext den gången!
Det nya bildmediet televisionen var man beredd att se och
lyssna på. Till årsmötets konferensdel under Lantbruksveckan
var Håkan Unsgaard inbjuden. Han talade om "TV och lantbrukets
Upplysningsverksamhet".
Sverige stod på tur för den nordiska filmkonferensen, den
13:e. Vid denna fick man lyssna på jordbruksminister Gösta
Netzen och TVs programdirektör Henrik Hahr, som talade om
”TV, landsbygden och filmen”. Mötet förlades dels till det nya
KVE-institutet, dels till Filmtekniks moderna laboratorium. Jag
kommer ihåg att jag fick övertala programmakarna till ett
studiebesök på AB Filmteknik, som ju också fanns i Solna. Där
skulle deltagarna få, och fick även, inblick i hur hög teknisk
standard som ett modernt filmlaboratorium arbetar med.
Avslutningsvis beslöts att de nordiska mötena bara skulle hållas vartannat år.
Kopieförsäljningen av föreningens filmer gick bra. Inte
minst av den nya filmen Kalla fakta (Lyberg och Olsson). Ett av
resultaten blev ett nytt filmråd, Hem och hushåll.
Föreningens skogsfilmsatsningar har fortfarande statsmaktens öra, vilket bevisas av att föreningen för 1959 fick 150 000
kr medan Skogsbrukets Filmförening, föreningens konkurrent,
fick något mindre till sitt framlagda program.
Under året har det bara producerats tre filmer, men 13
bildserier. Svenska Institutet var sponsor för både engelsk och
tysk version av Jorden som vi brukar. Institutet köpte också ett
större antal kopior.
Vid Rikslantbruksmötet i Jönköping hade Svenska Metallverken byggt en lättmetallbio (Corrugal) där SoL-film visade
ett 30-tal filmer.
I verksamhetsberättelsen för året finns troligtvis ett fel. Det
talas om tillbakagång för antalet visningar, men så var inte
fallet. TV-åldern hade ännu inte blivit ett hot för mötesverksamheten.
I föreningens årsrapport påtalas också: "En stor händelse
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Vid Rila - Rikslantbruksmötet - 1959 i Jönköping fanns det ännu publik för filmvisning på ett
friluftsevenemang som ett lantbruksmöte.

var den nya skogsfilmen Seklernas såningsmän, framställd av
SoL-film på uppdrag av Svenska Institutet." Manus skrevs av
författaren Albert Viksten och professorn Ake Gustavsson. Jag
stod för regin, Sven Olsson fotograferade. Det blev en bra
skolfilm och bra PR för den svenska skogen.
Föreningens sekreterare hade vid denna tid ett stort arbete
med bl a de fem filmråden. Under 1960 hade dessa haft 13
sammanträden. Om man lägger till sammanträden i styrelsen
och arbetsutskottet samt årsmöte med filmkurs så blir det över
20 protokollförda arbetsrnöten. Dessutom avhölls den nordiska filmkonferensen vid lantbruksskolan i Nibe i Danmark
under fyra dagar. Sekreteraren besökte också Agrarfilmfestivalen vid Gröna veckan i Berlin. Förvaltningskostnaden var
trots detta endast 13 900 kronor.
Föreningen kunde notera ett bronsax för sin film Det handlar
om nät (manus G. Molin, regi J. Nylander). Dessutom fick
SMR-filmen i SoL-films produktion, Mjölk – Mejeri – Storindustri ett silverax. Den var regisserad av J. Nylander och Ture
Bergman ansvarade för manus.
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Under verksamhetsåret har förts förhandlingar om vissa
ändringar i det gällande avtalet mellan föreningen och SoLfilm. Detta medförde viss ökning av ersättningen till föreningen
vid försäljningen av film- och bildseriekopior.
Under året erhöll föreningen drygt 150 000 kronor i anslag
från staten och vissa organisationer. Det kunde noteras vissa
förseningar i produktionen aven del filmer. Detta förklarar en
förhållandevis stor kassabehållning. Filmen Skydda våra vatten
(manus Lars Wikland, regi Sven Olsson) premiärvisades på
Fiskets dag 1962.
Agrarfilmfestivalen i Berlin avhölls i början av februari och
den 15:e nordiska filmkonferensen hölls på Kalnes landbrugsskole i Norge. Föreningen var som vanligt representerad vid
båda.

Anders Bjelle (t v) var en sann nordist. Hans arbete för nordiska gemensamma intressen kom att
betyda mycket även för lantbruksfilmen. Här i samspråk med Svend lrgens-Hansen, Landbrugsraadet,
Danmark.

Filmen Att bli bonde som producerats av SoL-film, med ekonomiskt stöd av lantmannaskolornas lärarförening, blev klar
under året. Manus Jacob Bjärsdal, Sätila, regi S. Olsson. Vid
styrelsesammanträde den 24 oktober 1961 anmälde Richard
Håkansson sin önskan om avgång från uppdraget som sekreterare. Då beslöts också att föreningens kansli fr o m 1 april
1962 skulle flyttas från JUN till Hushållningssällskapens Förbund och att agronom Gert Månsson, anställd på detta förbund, skulle bli sekreterare. Håkansson skulle dock vara
adjungerad ledamot i styrelsen och dess arbetsutskott. Under
året avled Anders Bjelle som varit ledamot i styrelsen alltsedan
föreningens början.
Pionjärerna från 30-talet Eric Hedeman-Gade och Knut
Augustinsson kallades till hedersledamöter.
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N. Ch. Månsson –
Sven Gesslein
Vid årsmötet 1963 önskade Arnegren avgå och till ny ordförande valdes direktör N. Ch. Månsson, Halmstad, som varit
med i styrelsen sedan 1948.
Fem filmer har premiärvisats under året. Bland dessa Trolleri
med trä med manus, regi och foto av Jarl Nylander. Denna film
belönades med ett pris på 20 000 kr från Statens Filmpremienämnd. Vidare premiärvisades Utsäde, en av FAO önskad
film (manusansvarig Lennart Kåhre, regi S. Olsson).
Under året minskade antalet medlemmar i föreningen, bl a
begärde Armé-, Marin- och Flygfilm sitt utträde. Denna militärfilmens motsvarighet till föreningen hade blivit medlem under
Gunnar Dyhléns tid som chef. Denne var med i föreningens
första styrelse som rådgivare. Årsavgiften i AMF var bara 5 kr
och mer ville inte den nye chefen P. Ahlmark betala. "Statliga
organisationer får inte vara medlemmar och ni kräver också för
hög avgift, 150 kronor!", deklarerade Ahlmark.
Den 20 november 1964 omkom ordföranden och filmvännen
N. Ch. Månsson i en flygkatastrof utanför Ängelholm. Hushållningssällskapet i Halland, där han var chef, var tidigt ute
med att använda film i rådgivningsarbetet. Redan 1939 kunde
således föreningen köpa sin första film från de duktiga hallänningarna. Den hette Hem och arbete och föreningen betalade det
begärda priset 800 kr. Några år senare förvärvade föreningen
filmen Stenröjning från det halländska sällskapet.
Under året fick tre filmer premiär bl a Skogen rustar upp, vice
ordförande Erik Falk stod för manus och Jarl Nylander för regi.
En annan film var Lättare ladugårdsarbete med N. Ch. Månsson
som manusansvarig och i Nylanders regi. En Nylanderfilm
utmärkte sig också i Berlin där Trolleri med trä fick guldaxet
som bästa PR-film.
Den 16:e nordiska filmkonferensen avhölls i Lahtis under
värdskap av Filmiyhtymäs direktör Sakari Saarinen. Det var
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ett gemensamhetsarrangemang med Det 7:e Nordiska Lantbrukslärarrnötet.
Till ny ordförande valdes 1965 direktör Sven Gesslein vid
hushållningssällskapet i Stockholm. Under året hölls 20 sammanträden i styrelsen och filmråden. Detta år blev ”historiskt”
genom att Lantbruksförbundet genom sitt ekonomibolag
också blev föreningsmedlem.
Fem filmer hade premiär. Bland andra Spannmålstorkning
med Ernst Jonsson, mångårig medlem av Jordbruksfilmrådet,
som manusansvarig och med Bengt Lindholm som filmfotograf. Bengt Lindholm hade flera år arbetat tillsammans med
Folke Ericsson i SoL-films bildarkiv. Som ett exempel på att
man inom slakteribranschen sökte arbeta fram bättre kvalitet
gjordes Slaktmognadsbedömning (manus Bengt Lindhe, regi Olsson). Tre bildserier kunde sättas i distribution däribland Trädgårdens hägnader. Numera fotograferades bildserierna oftast av
den eller de experter som stod bakom produktionen i fråga.
Bildkvaliteten var kanske inte alltid så hög, som man skulle
önska. Men kostnaden kunde hållas nere.
Året var ett "mellanår" i det nordiska utbytet.
SoL-film hade mer och mer blivit engagerad i filmer för
skolan och därför passade det bra att föreningen och SoL-film
ordnade ett nordiskt AU-möte i samband med att det svenska
AV-sällskapet hade sin tredagarskonferens i Örebro. Även i
Finlands och Norges lantbruksfilmorganisationer blir skolfilmen mer och mer dominerande. Vårt nordiska AU-möte hade
föreningens sekreterare och jag organiserat så att vi kunde
hålla detta i min sportstuga vid Lunedet, Karlskoga. Här
beslöts att försöka trycka en gemensam nordisk filmkatalog.
Om den utredning om Lantbruksnämndernas nya organisation, som börjat arbeta 1966 skulle komma att menligt påverka
föreningens framtida arbete var oklart. För budgetåret hade
det dock utgått ett statsanslag på 75 000 kr. Medlemsavgifterna och försäljningsprovisionen från SoL-film hade undan för
undan ökat och gav nu cirka 35 000 kr. Men filmråden och
övrig verksamhet kräver också större kostnader för resor och
sammanträden. Årets två filmer Friska lamm (manus Alarik
Goldkuhl) och Höbriketter (manus Sven Johan Persson) hade
båda S. Olsson som regissör. Föreningens årsredogörelse har
här inga uppgifter om uthyrning och kopieförsäljning.
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Vid Agrarfilmfestivalen i Berlin, som hålls vartannat år,
deltog jag, Gesslein och Nylander. Vi deltog också i Internationale Agrarfilm Fachtagung. Jag höll ett föredrag om lantbruksfilmen från 30-talet fram till nuläget och visade avsnitt från internationella lantbruksfilmer.
Den 17:e nordiska filmkonferensen var förlagd till Sverige
och Gränna i anslutning till årets Elmia. Bl a höll Sven Haeggblom ett föredrag med titeln ”Principer för bedömning av en
Film”.
Nu hade TV på allvar strukturerat om i människors kvällssysselsättningar. TV hade också utvecklat sin egen verksamhet
genom Olle Berglunds program om och för jordbruket.
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Åke Andersson
sekreterare
1967-års jordbrukspolitiska beslut drabbade naturligtvis också
föreningens verksamhet. Det nya organet Statens Lantbruksinformation, SLI, i Jönköping blev nu anslagsmyndighet. Det
blev "nobben" för det tidigare ordinarie anslaget på 75 000 kr.
I stället blev det "öronmärkta" 24 000 kr till filmen Vid en
vändpunkt (manus Leif Peterson och Hans Davidsson, regi
Sven Olsson). Filmens syfte var att väcka tankar kring framtidsproblemen för Sveriges bönder.
Från årsskiftet hade föreningen en ny sekreterare, docent
Birger Svensson, Ultuna, men redan 1 oktober var det skifte
igen. Då tillträdde statskonsulent Åke Andersson.
Nu hade också Fiskefilmrådet lyckats vaska fram pengar för
att tillsammans med Domänverket, Hushållningssällskapens
Förbund och SoL-film finansiera filmen Det nappar. SoL-film
hade haft stor framgång med filmer om friluftsliv. För orienteringsidrotten hade jag regisserat Thomas skärmfinnaren, som
blev årets bästa film för SoL-film, enligt visningsstatistiken. Vi
hade många år av trevligt samarbete med Jägarförbundet och
nu skulle vi komma att göra något om och för sportfisket. Det
visade sig emellertid att fiskets klubbverksamhet inte ännu
tänkt på ungdomsverksamheten, och därför blev inte Det nappar
någon publikframgång.
Jag stod själv för regi och foto och hade glädjen att få min
vän och störste konkurrent Allan Elison, Föreningsfilm, en
inbiten sportfiskare, att ställa upp för att spela "nybörjaren
som blev kunnig sportfiskare".
En bildserie blev färdig. Även den visar på SoL-films och
föreningens samarbete med Jägarförbundet. Det var Anders
Erik Malm från detta förbund som gjorde Skogens zoologi.
Från år 1968 kunde man konstatera att rådgivningen höll på
att omstruktureras. Medlemsantalet, som legat konstant
länge, minskade något. Jag kunde också konstatera att min
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Det nappar var ett trivsamt jobb i vacker natur. Här vid ett av Dalälvens kortfiskeområden.
satsning, som jag motvilligt fått göra, på skolfilmen blev räddningsplankan för SoL-film och även för föreningen. Det hade
inte varit möjligt att hålla igång en funktionsduglig distribution
på det tillskott av filmer och bildserier som föreningen
producerade. Det bör dock sägas att vissa filmer från föreningen, t ex Laxens barnkammare och Trolleri med trä, blivit utmärkta
filmer även för skolan.
Detta år färdigställdes fyra filmer om Svetsning med manus
av Ernst Jonsson och en om Växtodling – livsmedelsindustri
efter manus av Rune Larsson och Birger Svensson, regi S.
Olsson. Året därpå kunde två efterlängtade filmer släppas ut.
Gäddan, prisbelönt i Budapest (manus Gunnar Svärdson, regi
S. Olsson) och Bort med flyghavre (manus Lars Wilen, regi S.
Olsson). Den sista filmen ersatte den gamla svartvita danska
filmen från 40-talet Farlig flyghavre.
Den nordiska filmkonferensen hölls på Tune Landbrugs52

skole med deltagare från samtliga nordiska länder. Det visades
filmer och hölls föredrag.
Produktionen av nya filmer under 1970 hämmades av att de
under vintern och våren ansökta bidragen från staten beviljades först under senhösten. En film blev dock färdig, Lätta på
trycket. Denna finansierades genom anslag till föreningen från
de privata företagen Munktell och Goodyear. Manusansvarig
Inge Håkansson, regi S. Olsson.
C. O. Bosson från skogsfilmrådet och E. Jonsson från jordbruksfilmrådet deltog i Agrarfilmfestivalen. Där kunde Ernst
Jonsson hämta ett bronsax för föreningens, av AKA-film
inspelade film, Gassvetsning av tunnplåt. I Berlin visas filmer
och TV-program från ett stort antal länder. Det blev en verklig
provkarta på lantbrukets status runt vårt jordklot.
Island hade länge varit ett önskat resmål för de nordiska
filmmötena. Det var därför glädjande när jag tillsammans med
Åke Andersson kunde resa till AU-möte i Reykjavik i augusti
1970. Vi fick bl a information om film- och bildseriesituationen
på Sagornas ö. Det visades också filmer.
Då SLI inte heller under 1971 beviljade föreningen anslag för
film- och bildserieproduktion sammanträffade föreningens
ordförande och sekreterare med SLI och Lantbruksstyrelsen i
november. Resultatet blev att föreningen även i fortsättningen
kunde påräkna anslag. Två filmer blev färdiga Ett fiskevårdsområde kommer till med Torbjörn Wileen (TW produktion) som
regissör och med fiskefilmrådets ledamöter Arne Andersson
och Hans Runnström som manusansvariga. Stubb-bearbetning
kunde produceras genom omdisponering av föreningens
reserverade medel. Filmen Stubb-bearbetning hade Bengt Eriksson och Sture Claesson som experter och S. Olsson som regissör.
Föreningens aktivitet under 1972 kan mätas i 16 protokollförda sammanträden. Under året har en genomgång och gallring av föreningens äldre filmer skett. Två danska filmer om
kornodling och en tysk film inköptes. Föreningen och SoL-film
delade på versioneringskostnaderna. Den tyska filmen Livet i
jorden blev belönad med ett guldax i Berlin och fick nu sin
svenska bearbetning av SoL-films sedan många år sakkunnige
för skolans biologifilmer, Sven Svensson. En bra ”kombinationsfilm” för lantbruket och skolan.
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Under 1973 blev två bildserier för skogen oen en för fisket
färdiga liksom en film Djur – Gödsel – Vattenvård (manus Sven
Berglund, regi J. Nylander). Naturvårdsverket gav ett anslag
på 20 000 kr. Tillflödet av statliga pengar ökade. För filmer
anslogs 78 300 kr och för bildserier 49 100 kr. Detta visade på
en positiv värdering av stillbilden inom rådgivningen. SoL-film
utvidgade sin film- och bildseriekatalog för lantbruket och
skolan. Det fanns 115 filmer och 43 bildserier inom ämnena
lantbruk, skog, trädgård, fiske och hemarbete. För att följa,
värdera, ett AV-läromedel gäller naturligtvis inte bara sälj- och
uthyrningssiffror. Men hur skall man kunna värdera nyttan av
en lantbruksfilm? För skolan kan man lättare följa hur ett AVläromedel uppskattas, när man finner att samma lärare visar
samma film år efter år för varje ny klass.
Under året har huvudmannaskapet för skolorna (lantbruk,
skog, trädgård, hushåll) tagits över av landstingen. Kanske
blir detta positivt för föreningen?
Två filmer har släppts på marknaden. Den ena var Såbäddsberedning som ersatte den tidigare producerade Såbäddens beredning vilken i sin tur ersatt Vårbruk från 1943. Den andra filmen
Foderspjälkning (manus Ivar Ighe, Birger Svantesson och regi J.

I filmen Foderspjälkning fanns många viktiga
avsnitt som animerad film. Georg Lundin var
en rutinerad filmtecknare som medverkade i
många av föreningens filmer. Han kunde på ett
utmärkt sätt omvandla manusförfattarnas pedagogiska intentioner.
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Nylander) hade flera avsnitt av animerad (trick) film som
utförts av SoL-films filmtecknare Georg Lundin. SoL-film hade
genom åren lagt ner stora kostnader för att få en trickkamera
med god ”bemanning”.
Två bildserier med ljud har också färdigställts, Samverkanområden i skogen och Om djupfryst.
En film från Ciba-Geigy (Schweiz) om hur man bör sköta
sprutan vid besprutning av ogräs, Spruta rätt – Skörda
mer, inköptes vid ett besök i Basel. Samma år hölls – händelsevis
just i Basel – Didacta, den internationella mässan för utbildning
och AV-läromedel. Ett evenemang som jag besökte varje
år för SoL-films inköp av skolfilmer.
Året därpå var det särskilt stor aktivitet inom Trädgårdsfilmrådet – två filmer och tre bildserier blev färdiga. Filmerna var
Ett äpple om dagen (manus Sven Green och regi J. Nylander)
och Teknik vid jordgubbsplockning (manus Yngve Lundin och
Felix Wewel med regi av J. Nylander). Bildserierna behandlade hallonodling, svarta vinbär och lingon.
Vid Agrarfilmfestivalen fann föreningens utsända ”behag” i
den engelska prisfilmen Olyckor är sällan olyckor, som inköptes
och versionerades till svenska av föreningen.
År 1975 var turen kommen till föreningen och SoL-film att
arrangera den 21:a nordiska filmkonferensen i Stockholm. I
konferensen deltog 55 representanter för de nordiska länderna.
Island representerades av den gamle nordiske filmkämpen
Gisli Kristjansson. På programmet fanns föredrag av bl a
L. Grimelund-Kjelsen om hans mångåriga erfarenhet på filmområdet och en rapport från ett NJF seminarium om "Rörlig
bild med ljud" av B. Frigaard-Rasmussen. H. Hovmöller
talade om svenska TVs jordbruksprogram (TRU), Gymnasieskolans behov av "AV-läromedel" klargjordes av Gösta
Larsson, Kommunförbundet, Olof Brandesten, LRF, och Birger Andersson, lantbruksskolan Sala. Jag höll också ett föredrag med bilder om "Tekniken bakom AV-läromedel".
Insprängt mellan föredragen avverkades under två dagar
givetvis filmvisningar.
Möjlighet till kollektivanslutning genom landsting och riksorganisationer medförde att antalet medlemmar ökade igen.
Det kunde konstateras att LRF med länsförbund blivit med i
föreningen. Medlemsavgifterna gav 25 600 kr.
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Sten Zachrison
träder till
Vid årsmötet 1976 nyvaldes till ordförande Sten Zachrison från
Lantbruksnämnden i Skara. Styrelsen hade 9 ordinarie ledamöter med 9 personliga suppleanter. Samtliga filmråd utom
hushållsfilmrådet hade haft ett eller flera sammanträden.
En film Betongarbeten blev färdig med manus av David Lundberg och regi av Nylander. Fem bildserier för trädgården och
två för lantbruket blev 1976 års resultat. Sekreteraren deltog i
AV-76 som hölls i Elmias lokaler. Det gällde att fånga upp
intressanta AV-ideer och lösningar från skolans värld.
Filmen Du, din familj och olyckorna producerades under 1977
med anslag från Skogs- och Lantbruksakademien. Hans Persson, Jordbrukets skyddspropaganda, stod för manus och
Nylander regisserade. Vidare färdigställde den norske naturfilmproducenten Albert Owesen filmen Fisken och dess miljö
med Nils Arvid Nilsson som manusförfattare. Inspelning och
laboratoriearbete gjordes i Norge. Från LIK i Danmark förvärvades några filmer med samlingstiteln Skördetröskan och versionerades till svenska. Licenskostnaden tyckte både föreningen och SoL-film var i högsta laget, men betalningen gjordes av
den danska skördetrösktillverkaren Dronningborg.
År 1977 hölls den 22:a nordiska lantbruksfilmkonferensen
på AV-Centret Kolle-Kolle utanför Köpenhamn. Den blev den
sista. Av deltagarlistan framgår att 70 filmspecialister deltog.
Det visar att lantbrukets AV-frågor fortfarande var intressanta.
Föreningen diskuterade med SoL-film hela produktionskedjan från planeringen fram till distributionen. Viss kritik hade
uttalats från föreningen över att lantbruksfilmen inte fick
samma effektiva säljuppföljning som de allmänna skolfilmerna. Orsaken till detta var att SoL-films försäljare Åke Ericsson inte kunde lägga ner lika mycket tid på de relativt få
lantbruksfilmerna som på det stora skolfilmprogrammet. De
stora AV-centralerna kunde köpa tio till trettio filmkopior vid
varje besök. Men ingen av dessa kommunala eller Läns-AV56

Ur bildserien Rulla

stråfoder (1985)

centraler ansåg sig ha anledning att köpa lantbruksfilmer. Jag
har tidigare framhållit att skogen, fisket och i någon mån
hemarbetet kan ha filmer lämpliga för skolan. Försök har
gjorts bland annat i Jönköping, där filmkopior om lantbruk
och skog införskaffats till AV-centralen. Fördelen var bl a att
kopiorna fick en mera professionell vård mellan utlåningarna.
Lantbruksstyrelsen tillsatte under 1978 två referensgrupper,
en för rådgivningsmetodik och en för ord och bild i rådgivningen. Föreningen medverkade i dessa. Av någon anledning
fullföljde referensgrupperna aldrig sin verksamhet och något
resultat synes inte ha redovisats.
Ett relativt stort antal bildserier togs fram under året. Fyra av
dessa handlade om slåttervallen och var avsedda att ingå i ett
vall-paket för vinterns studiekampanj.
Vid Agrarfilmfestivalen i Berlin hade föreningen fyra repreentanter. Själv hade jag blivit ombedd av festivalledningen
att medverka i filmjuryn. En krävande uppgift! Tyvärr hade
man detta år spelat över de deltagande filmerna på video. Det
blev en viss förenkling, men filmernas tekniska kvalitet, som
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färg och bildskärpa, blev påtagligt sämre. De tillresta filmarna
var mycket missbelåtna! Jag sände ett protestbrev från oss
filmare till festivalledningen. Man har senare återgått till att
visa de insända bidragen i den form de lämnats in.
Under mina tio besök vid Agrarfilmfestivalen har det visats
ca 920 filmer och ca 560 TV-program. Många filmer har varit
lärorika – även för oss filmare – och givit oss mängder av
kunskaper.
Super 8 filmformatet hade länge diskuterats som ett billigare
distributionsalternativ. Två kopior för samma pris som för en
16 mm! Samma prisdifferens gällde också för projektorer. Själv
hade jag i flera år jobbat för att övertyga den svenska AVmarknaden om fördelarna med 8 mm, men med föga framgång. Nu hade emellertid, genom goda erfarenheter från både
Norge och framförallt Danmark, föreningen uttalat sig för att
vid sidan av 16 mm även rekommendera Super 8 mm. Tiden
arbetade dock inte för detta format. Video har kommit in som
en svår konkurrent och för tillfället har den tagit över mycket
av de korta instruktionsfilmerna. En kvalitets- och redigeringsmässigt bra videofilm anses dock ännu böra vara producerades på ett vanligt 16 mm film original. Utvecklingen rullar vidare.
Filmen Handelsgödsel, växtskyddsmedel – varför? blev färdig
1979, manus Birgitta Karlsson, regi J. Nylander. Fyra trädgårdsbildserier och en om fiske Fisksjukdomar – sötvattensfisk
lämnades till SoL-film för distribution.
Året 1979 blev mitt sista år på SoL-film. Som nybliven pensionär höll jag ett avskedsföredrag vid föreningens årsmöte.
Det hade varit 38 intressanta år under vilka jag kommit i
kontakt med många tongivande experter inom skog och jord,
liksom med många positiva människor inom produktions- och
laboratorieverksamhet. Mona Pfeiff, min mångåriga medarbetare, blev chef på SoL-film. Den tekniska versioneringen av
skolfilmer, som jag tidigare ansvarat för, utförs numera med
teknisk hjälp av Sten Aaröe, tidigare anställd på SoL-film.
Under de resterande åren som föreningens jubileumsskrift
omfattar har jag inte varit med i ”hetluften”. Något skall jag
ändå kommentera dessa år.
Under året 1980 vände sig de nordiska filmansvariga till
Nordiska Bondeorgansiationers Centralråd (NBC), och föreslog att det skulle inrättas en permanent arbetsgrupp för AV58

läromedel inom NBC. En sådan arbetsgrupp bildades i vilken
föreningen är representerad. Avsikten med en permanent
arbetsgrupp var att man för framtiden ville slå vakt om det
nordiska samarbetet på området. Detta sedan initiativtagarna
till och eldsjälarna i samarbetet pensionerats. Tyvärr har syftet
inte helt uppnåtts främst beroende på ett arrangemang med
samordnade möten för NBCs AV- och informations grupper.
Vid de samordnade mötena (i Danmark 1983 och 1984, i Island
1985 och i Finland 1986) har informationsfrågorna prioriterats,
med följd att samarbetsfrågorna på AV-området kommit åt
sidan. En annan orsak torde vara de organisatoriska förändringar som genomförts på området i de nordiska länderna.
En film Gift – vad är det? producerades. Manus Nils-Erik
Kasberg och Bror Tunblad, regi Jarl Nylander. Den var
ursprungligen tänkt att bli en nordisk samproduktion, men så
blev det inte. Den rönte emellertid ett stort nordiskt intresse.
Film og Billedkontoret i Norge köpte filmen och versionerade
den till norska. Samma sak gjorde Finland. Den blev under ett
par år något aven bestseller.
Vid en filmkonferens i Norge fastslogs att de olika ländernas
filmorganisationer skulle hjälpa broderorganisationerna med
att göra filmversioneringar till ett så lågt pris som möjligt. Man
drog också upp riktlinjer för filmutbytet mellan länderna.
I övrigt pågick film- och inte minst bildserieproduktionen.
Föreningen analyserade SoL-films försäljning av bildserier
åren 1974-81. Lantbrukets och trädgårdens bildserier hade
sålts bra. På fiskets område hade emellertid efterfrågan varit
sämre. Föreningen genomförde en serie enkäter om önskade
nya AV-läromedel. Resultatet blev 78 förslag till nya filmer och
bildserier.
Föreningen organiserade under 1980 en informationsträff
om produktion och distribution av video för att söka få ett
grepp om vart utvecklingen var på väg. Vid denna redovisade
bl a videokonsulenten Eilert Tillmark sina erfarenheter på
området. Det konstaterades att videon är på stark frammarsch
även när det gäller rådgivning och instruktion. Många företag
använder redan detta medium bl a i samband med försäljning
och vid instruktion till nya maskiner. Videobandspelare börjar
finnas i olika kurslokaler. Viss tveksamhet råder dock när det
gäller användning av video inför lite större grupper. Det
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Förutom nämnda filmer framställdes ett antal bildserier,
nämligen Täckdikning, Inomgårdstransporter, Energikällor i lantbruket, Växtskydd i trädgård, Beskärning och vård av parkträd,
Naturlig reproduktion eller utsättning av fisk och Fiskodling i
kassar.
Bildserierna omfattar som regel 40 bilder. Arbetet med att
framställa dem är relativt arbetskrävande. Det har visat sig att
det endast i undantagsfall finns ett så omfattande och kvalitetsmässigt bra bildmaterial att det går att den vägen få fram
en serie. Åtskillig kompletteringstagning krävs, oftast måste
hela bildserien nyskapas. Det är ont om skickliga fotografer,
som dessutom har tid att jaga rätt plats vid rätt tidpunkt för
specifika bilder.

Ur bildserien Brunstpassning (1983)

ansågs viktigt att bevaka marknaden, utvecklingen går snabbt.
Under 1982 lät föreningen producera filmen Hantering av
nötkreatur med manus av Jesper Eggertsen och med regi av Jarl
Nylander. Ämnet var synnerligen lämpat för att behandla i en
film då bl a olika riskmoment kunde demonstreras. Medel
hade ställts till förfogande av Slakteriförbundet, SMR och
Lantbruksstyrelsen. Året därpå framställde TW-produktion
Torbjörn Wileen filmen Fiskare – ett framtidsyrke, på uppdrag
av föreningen. För manuskriptet svarade Björn Beckman och
för regin Torbjörn Wileen. Filmen var avsedd som en grundinformation om fisket som yrke, för att visa utbildningsvägar
och arbetsmiljö. Yrkesfiskets organisationer, Fiskeristyrelsen
och Statens Institut för Läromedelsinformation bidrog till
finansieringen av produktionskostnaderna.
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Ur bildserien Restaurering av öringvatten (1981)
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Vid ett vägskäl
Vi är nu framme vid året 1984. Föreningens ordförande Sten
Zachrison avled hastigt den 2 juli. Zachrison var ledamot i
styrelsen sedan 1954 och blev ordförande 1976. Han var särskilt intresserad av fiskets AV-frågor och var fiskefilmrådets
ordförande sedan 1968. Hans stora intresse för och engagemang i föreningens verksamhet var till stort gagn för föreningen under många år.
Ordförandeklubban övertogs av lantbruksdirektör Leif
Peterson, som blev föreningens femte ordförande.
På önskemål från bl a hushållningssällskapens hemkonsulenter rekonstruerades hushållsfilmrådet, vars verksamhet
legat i träda under några år. Produktion av bildserier på detta
område startades på nytt.
Föreningens skogsfilmproduktion har aldrig åtnjutit regelbundna anslag utan varit beroende av tillfälliga bidrag, främst
s k prisutjämningsmedel. När dessa medel sinade fanns, med
undantag för pengar från Rundvirkesfonden till några bildserier om skoglig samverkan, inte längre resurser för produktion
av skogsfilm. Under tiden byggdes successivt en omfattande
produktion av film och annat AV-material upp dels av Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, dels av Skogsstyrelsen och i viss
utsträckning av Domänverket. Som en följd härav ersattes
föreningens skogsfilmråd aven mindre referensgrupp för
skogsfrågor, med uppgift att fungera som kontakt- och samordningsorgan.
Föreningens övriga filmråd färdigställde inte mindre än 14
nya diabildserier. Av dessa kan särskilt nämnas Markpackning,
Klövvård och klövsjukdomar, Odling av svarta vinbär för Maskinskörd, Kräftor och kräftfiskevård och Ost. Detta resulterade bl a i
att SoL-films kopieförsäljning ökade från 194 kopior (1984) till
345 kopior (1985).
Bildserieproduktionen utvecklades således positivt, vilket
tyvärr inte kan sägas om filmproduktionen. Ett citat ur verksamhetsberättelsen för 1985: "Filmråden fortsätter att koncentrera sitt arbete på framställning av bildserier, för distribution
som konventionella diabildserier eller som stordia. Framställ62

Ur bildserien Markpackning (1984)

ning av filmer har av kostnadsskäl blivit av mindre intresse i
verksamheten. De höga produktionskostnaderna är också
Ur bildserien Perenna växter för alla slags trädgårdar (1986)
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orsak till att föreningen hittills inte satsat på produktion av
videoprogram."
Detta är inte roligt att läsa för en gammal filmkämpe!
Efter hand som tekniken utvecklas torde dock kostnaderna
för produktion av videoprogram sjunka. Därmed blir det möjligt och nödvändigt för föreningen att i sin produktion också
utnyttja detta medium. Nödvändigt, med tanke på den rörliga
bildens fördelar i många introduktions- och informationssammanhang. Föreningen har också noterat den snabba utvecklingen
när det gäller möjligheten att till överkomlig kostnad
framställa overheadbilder från diabild original i färg.
Följande år, 1986, färdigställdes sex nya bildserier (bl a Vallens skadegörare och Udda köksväxter). Ett citat ur verksamhetsberättelsen visar på föreningens problem men också på viljan
att försöka lösa dem:
"Nödvändigheten av att anpassa föreningens verksamhet
till pågående förändringar i föreningens omvärld har framhållits vid flera diskussioner under året. De ökade svårigheterna
att få anslag till föreningens produktion har gjort att t o m
möjligheterna för föreningens fortsatta verksamhet har ifrågasatts. Mot detta har framhållits att det inte finns någon annan
organisation som arbetar med att förse lärare och rådgivare
med direktanpassat AV-material och där lärare och rådgivare
har ett direkt inflytande över produktionens omfattning,
inriktning och utformning. Alla har därför varit eniga om att
föreningen även i framtiden behövs som ett kommersiellt fristående organ. Mot bakgrund härav har föreningens styrelse
påpekat att det är av vital betydelse att de som har direkt
användning av föreningens tjänster också ingår som medlemmar i föreningen."
Detta har framhållits för några av föreningens presumtiva
medlemsgrupper, vilket hittills bl a medfört att antalet
anslutna landsting och skolor ökat väsentligt. Föreningen
hade vid årsmötet 1987 sammanlagt 126 medlemmar.
Stadgarna har omarbetats. Antalet styrelseledamöter har
reducerats och man har preciserat målinriktning och medlemsgrupper. Avtalet med SoL-film har också omarbetats för att ge
föreningen större möjligheter att regenerera de medel som
investeras i film och bildserier.
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Slutord
Kanske bör jag så här i slutet av berättelsen om lantbruksfilmens historia och om Föreningen Skogs- och Lantbruksfilms
femtio år i rådgivningens och undervisningens tjänst, särskilt
trycka på att jag blivit ombedd av föreningen att skriva den.
Det är ingen självpåtagen uppgift! Jag vill här avslutningsvis
också nämna att jag haft ett underbart och tacksamt liv. Att
träffa, visserligen under korta tidsperioder, skogens och lantbrukets toppenexperter har gjort mitt liv rikt.
Något som jag haft svårt att förstå, är det alltför ofta svaga
intresse som ansvariga hos presumtiva anslagsbeviljare (myndigheter och organisationer) visat för att tillmötesgå föreningens mycket rimliga ekonomiska önskningar. Föreningen har
genom sina filmråd samlat kring sin verksamhet utvald expertis med ett betydande kunnande och stort ansvarskännande.
Trots denna resurs i rådgivningens tjänst har det ofta varit
kärvt att få även måttliga krav på ekonomiskt stöd uppfyllda.
Detta bör kanske inte bli slutorden. Nog är det viktigt med
en produktionsrådgivning som har god tillgång till film och
bild och därmed kan utnyttja den visuella minnesfunktionen
fullt ut.
Till sist ett stort tack till filmlaboratoriernas personal på
alla nivåer för det goda samarbetet samt också till alla de arbetskamrater som jag jobbat tillsammans med under mina 38 år på
SoL-film.
Mitt tack till föreningen utgörs av denna skrift om lantbruksfilmens historia!
Slutligen vill jag önska Föreningen Skogs- och Lantbruksfilm lycka till i fortsättningen med att direkt och indirekt
betjäna utövarna av svenskt lantbruk med binäringar.
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Filmer producerade
för föreningen Skogsoch Lantbruksfilm
Efter produktionsår och filmtitel anges manusförfattare och regissör. I några fall
saknas uppgift, detta markeras med –.
1941
1942

1943

Fodercellulosa JUF
JUF

–
Sigurd Örjangård

Stig Hammar
Åke Böcklin

Wången
Svenska beten
Svensk oljeväxtodling
Spånadslin
Kaninuppfödning
Odla köksväxter
Söråker – Norrlands trädgårdsskola

P O Ullberg
Anders Elofson
Gösta Andersson
Ingvar Granholm
Eric Eriksson

Stig Hammar
Stig Hammar
Stig Hammar
Stig Hammar
Sven Olsson

–

–

Vårbruk
Odling av foderrotfrukter
Universalredskap för potatisodling
Pota tisbladmögel
Norrländsk slåttervallodling

Gunnar Torstensson
Sigurd Lundblad
Hugo Osvald
Bror Tunblad
Erik Åkerberg
Gustav Eriksson
Manne Stenberg
Nils Insulander

Norrländsk myrodling
Modern fårskötsel
Köksväxtodling
Växtfärgning
1944
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Uppdragning av skogsplantor
Vi dra vårt strå till stacken
Täckdikning
Drillträda

Stig Hammar

–
–
Eric Hedeman-Gade

–
Hugo Osvald
Alfred Åslander

Stig Hammar
Stig Hammar
Sven Olsson
Stig Hammar
Stig Hammar
Stig Hammar
Stig Hammar
Stig Hammar
Sven Olsson
Stig Hammar
Sven Olsson
Sven Olsson
Stig Hammar
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1971 Stubbearbetning
Vi bildar ett fiskevårdsområde

Bengt Eriksson
Sture Claesson

Sven Olsson

Hans Runnström
Arne Andersson

Torbjörn Wileen

1972 Djur – gödsel – vattenvård
Sven Berglund
Livet i jorden (vers. från Tyskland)
Kornplantans groning (vers. från Danmark)
Kornplantans tillväxt (vers. från Danmark)

Jarl Nylander

1973 Såbäddsberedning
Foderspjälkning

Jarl Nylander
Jarl Nylander

Ernst Jonsson
Ivar Ighe
Birger Svantesson

1974 Ett äpple om dagen
Teknik vid jordgubbsplockning

Sven Green
Yngve Lundin
Felix Wewel
1975 Olyckor är sällan olyckor (vers. från England)

Jarl Nylander
Jarl Nylander

1976 Betongarbeten

Jarl Nylander

David Lundberg

1977 Du, Din familj och olyckorna
Hans Persson
Fisken och dess miljö
Nils Arvid Nilsson
Skördetröskan, 4 delar (vers. från Danmark)

Jarl Nylander
Albert W Owesen

1979 Handelsgödsel, växtskyddsmedel
– varför?

Birgitta Karlsson

Jarl Nylander

1980 Gift – vad är det?

JarlNylander

1982 Hantering av nötkreatur

Nils-Erik Kasberg
Bror Tunblad
Jesper Eggertsen

1983 Fiskare - ett framtidsyrke

Björn Beckman

Torbjörn Wileen

JarlNylander

Not
De filmer som producerades åren 1941–1946 finansierades till största delen av LTs förlag.
Detta berodde främst på att Åke Böcklin var både sekreterare i föreningen och ansvarig för
LTs fiImavdelning. När Richard Håkansson blev sekreterare i föreningen och Stig Hammar
chef för SoL-film medförde detta en klarare åtskillnad i den ekonomiska redovisningen och
i finansieringen av filmerna.
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