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Eget hem och egen torva
AR r 898, NÄR LISA Jo HANSSON var fyra år, bosatte sig hennes fa
milj i en stuga på allmänningen i Idvattnet i Vilhelmina i Lappland.
När allmänningen delades upp mellan kronan och bönderna ham
nade stugan inte på morfaderns mark som förväntats, utan på kro
nans, där nybygget blev olagligt. Styvfadern arbetade i skogen och
med flottning. Han söp upp det mesta av lönen, så att modern och
barnen fick klara försörjningen själva. De smygodlade potatis och
rovor runt husknuten, modern sydde och arbetade åt traktens
bönder för mat,barnen plockade bär och samlade fågelägg. De bar
hem myrgräs och löv till de två korna. Nöden var aldrig avlägsen.
Men 1904 blev nybygget lagligt och man fick bidrag för att
bygga till husen och odla upp några tunnland åker till korn och
potatis. Stora skogsavverkningar började samtidigt i trakten, och
fadern blev bas i ett skogsarbetarlag, skogsarbetare inackorderas
i stugan. Som många andra småbrukarhushåll kombinerade man
en rad olika aktiviteter för att klara uppehället.

Torp på kronojord i
Mellanås i Dorotea
socken, Västerbotten.
Foto Lina Persson
1920-tal.
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JORDPOLITIKENS FRÅGOR
Lisa Johanssons självbiografiska berättelse i boken Saltlake och
blodvälling vittnar om svåra vardagliga umbäranden. Men den
visar också hur politiskt iscensatta förändringar kunde gripa in och
snabbt förändra människornas livssituation i grunden. I det här
fallet gällde det ändrade villkor för upplåtelsen av torp på kronans
skogar.
Jordpolitiken, som ytterst handlar om vem eller vilka som ska
disponera jorden och i vilka former, aktualiserades av flera skäl i
slutet av 1800-talet.
Ett sådant skäl var tillväxten av de egendomslösa befolknings
grupperna på landsbygden som pågått i mer än ett sekel, men sär
skilt sedan 1820-talet. Städerna hade svårt att härbärgera alla dessa
människor, industrierna hade svårt att regelbundet sysselsätta dem
och för många av landsbygdens arbetare framstod en egen bostad
och ett eget litet jordbruk som vägen till oberoende och säker för
sörjning. Den sociala jordfrågans allvar ställdes i klar dager un
der 1880-talets lågkonjunktur.
Statens intresse av att det glest bebyggda övre Norrland kolo
niserades och befolkades var en annan ingång i den jordpolitiska
diskussionen. Ytterligare en ingång var den expanderande skogs
näringens behov av arbetskraft och virke. Slutligen fanns hos
många människor en föreställning om att det var jordbruket som
var viktigast, om att marken borde odlas och att jordbruksproduk
tionen borde höjas.
Ur den jordpolitiska problematiken växte successivt två besläk
tade frågekomplex fram. Det var Norrlandsfrågan och egnahems
frågan.
Vid det laget hade den restriktiva jordstyckningslagstiftningen
redan mjukats upp, så att det gick lättare än förr att klyva större
gårdar i flera mindre, eller avsöndra smålägenheter med full ägan
derätt från hemmanen. Liberaliseringen av jordstyckningslagstift
ningen som hade pågått under större delen av 1800-talet, kulmi
nerade med 1896 års ägostyckningsinstitut. Det medgavs nu att
hemman delades utan krav på att de bildade enheterna hade del i
alla ägoslag. Lagen fick betydelse i Norrland och Dalarna, där
skogsbolag ville ha hemmanens skogar, men var ointresserade av
åkermarken.

EGET HEM OCH EGEN TORVA

123

NORRLAND - "FRAMTIDSLANDET"
Vad trevar du i nordanskog
kring bondens magra lott?
Finns det ej grevar övernog
som sälja fädrens slott?
för dig går forsen utan hejd
och trälar löddrigt vit
din ära stinker kring vår nejd
i skyar av sulfir
Ur Till en jordförvärvare av Erik Axel Karlfeldr

Norrland var det sena 1800-talets "framt idsland", en reservoar av
naturresurser, l ika lockande för malmletare, sågverks bolag, nybyg
gare och odl ingsvännerna i Lantbruksakadem ien som för Svens
ka Turistfören ingen.
Nybyggarnas kolon isat ion av det inre Norrland hade på allvar
börjat under 1700-talet, då folk började söka sig inåt landet från
de alltmer tätbefolkade kustområdena. Ett nybygge in nebar upp
odl ing av jord och i goda fall kunde ett nytt hemman etableras som
med t iden b idrog med grundskatt, gjorde det möjligt att bilda
hushåll och gynnade folkökn ingen. Länge dom inerade därför syn
punkten att de stora skogarna borde kolon iseras. Nybyggena stöd
des med ett antal års skattefr ihet och uppodl ingen gav ägandeätt.

Lantmäteriförrättning
i trakten av Stor
vindeln. Foto Robert
Lundgren omkring
1910.
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Uppfylldes odlingsplikten fick nybyggaren rikligt med skog, avsett
för ströängar, bete och virkestäkt för husbehov.
Nybyggena trängde allt längre in i lappmarken och konflikter
na med samerna, särskilt de renskötande som behövde stora mar
ker för extensivt bete, var återkommande. Uppbackade av staten,
som satte åkerbrukets expansion främst, vann nybyggarna i regel
dessa tvister kring nyttjanderätten, men kring 1870 inrättades en
administrativ odlingsgräns mellan den del av Lappland som an
sågs lämpad för renskötsel, och den del som ansågs lämplig för
jordbruk. Väster om odlingsgränsen, som i huvudsak följde barr
skogsbältets växtgräns, fick det inte förekomma nybyggen. Men
odlingsgränsen låg långt väster om den gamla lappmarksgränsen
från 1750-talet.
Inte bara förhållandet till ursprungsbefolkningen aktualiserade
jordfrågan, det gjorde också skogsbolagens etablering och avverk
ningskrav. Bolagen köpte inledningsvis avverkningsrätter på 50,
senare 20 år från bönderna, men började snart i stället köpa upp
hela hemman, avverka skogen och arrendera ut jordbruksmarken
till skogsarbetare - ibland hemmanens forna ägare.
Kritiker hävdade att bolagsarrendatorerna skötte jordbruket
dåligt eftersom de utan äganderätten förlorade egenintresset i hem
manens förbättring och att bolagen som skaffade nybyggen fus
kade med uppodlingsplikten. Skogstilldelningen som avsågs stöd
ja de nya jordbruken, kom i stället skogsbolagen i händerna. Så
uppkom norr/andsfrågan.
När skogsvärdet stegrades slog också staten vakt om sina sko
gar. Från och med 1865 inrättades kronoparker på den skogsmark
kronan hade kvar i Norrland och Dalarna efter avvittringsverket,
då skogarna delats mellan stat och hemmansägare. Kronoparker
na var fredade från nybyggen.
Reaktionerna mot skogsbolagens markanskaffning i Norrland
tog fart på 1890-talet. I frontlinjen stod den liberale Stockholms
borgmästaren Carl Lindhagen (se ovan s. 29). Han företrädde en
radikal linje enligt vilken enskilda, inte bolag, borde äga jorden och
han såg ett samhälle av oberoende småproducenter som vägen till
sann demokrati och folkflertalets lycka. Bolagen utestängde arbe
tare och potentiella småbrukare från sådana möjligheter.
Bönderna ansågs dessutom ha lurats eftersom de inte kunde inse
vidden av värdestegringen på sina enorma skogsinnehav. Lindha
gen visste berätta om bonden Olof Jonsson i Ytterhogdal i Härje
dalen som 1781 sålde sitt hemman till sin son Jon Olsson för 67
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"Aktiebolag och hem
man i Norrlands
giggen ". Teckning i
Strix ju/nummer 1899
av Gustaf Ankarcrona.
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riksdaler. 1811 överlät Jon gården till sin son Per för 267 riksda
ler. Denne sålde den i sin tur till sin son Jon Persson för 1 100 riks
daler år 1840. Genom avvittringen blev Jon Persson ägare till 5 500
tunnland skog och han sålde den år 1864 för 40 000 riksdaler.
Slutligen kom den 1872 i händerna på Voxne- Ljusnebolaget. Bo
laget betalade 300 000 riksdaler, vilket i själva verket var ett un
derpris, eftersom enbart de träd som mätte mer än 1 1 tum i dia
meter på ett avstånd av 2 1 fot från marken ska ha ägt ett värde
om 2,5 miljoner kronor.
Lindhagen motionerade för förbud mot bolagsförvärv av mark
och i Norrlandskommitten, tillsatt 1901, ställdes han tillsammans
med konservativa odlingsvänner mot bolagens företrädare.
Den konservativa kommittemajoriteten föreslog förbud mot att
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hemman, eller ens skog, över fördes från bönder till skogsbolag i
norra Sverige. Bönderna ansågs behöva skog för husbehov och till
stöd för jordbruksdriften. Huvudargumentet var att bondeklassens
försvinnande måste hejdas. Jordbrukets förhöjande och bondeklas
sens bevarande sågs som nationella mål i sig. De skulle garantera
socialt lugn (jämför s. 28-29). De fosterländska undertonerna dol
des inte. Bolagens företrädare avstyrkte förslaget och hävdade att
landets framtid fanns i skogen och industrin. Lindhagen själv re
serverade sig uti från en social ståndpunkt: målet var enskilda män
niskors välgång, inte nationens.
Norrländska förbudslagen trädde i kraft 1906, men Lindhagen
arbetade vidare för en skärpning och utvidgning av norrlandslag
sti ftningen. En särskild norrländsk arrendelag in fördes 1909 med
krav på skri ftliga avtal, bestämt penning- eller naturaarrende och
rätt till ersättning för arrendators nyodlingar. Delar av den inar
betades snart i den allmänna arrendelagstiftningen.
Inför den väntade förbudslagen hade bolagen intensifierat mark
uppköpen så att de 1906 ägde 29 procent av den nordsvenska
jorden. En uppsikts-eller vanhävdslag, som innebar att bolagsägd
jordbruksmark inte kunde läggas igen, in fördes för Norrland 1909.
Norrlandslagstiftningens förespråkare ställde odlingsintresset i
centrum. Här fanns många som trodde på det norrländska jord
bruket och menade att det hämmades av skogsindustrins utbred
ning och de goda möjligheterna till dagsförtjänster i skogsarbete
och kortsiktiga vinster av mark försäljning som följde i dess spår.
Hit hörde föreståndaren för lantbruksstyrelsens kemiska försöks
station i Luleå, sedermera jordbruksministern Paul Hellström, som
i Norrlands jordbruk ( 1917) i optimistiska tongångar tecknade
förutsättningarna: rågen mognade ända uppe i lappmarken, skrev
han. Utdikning och val av vindskyddade odlingslägen kunde des
armera frost faran.
Kolonisationen av kronoparkerna
Gamla tankar om att upplåta odlingsmark i kronoparkerna aktu
aliserades i slutet av 1880-talet, då den sociala jordfrågan alltmer
kom i centrum för intresset. Odlingsvännerna lyckades också 189 1
genomdriva upplåtande av skogstorp på 20 år i kronoparkerna i
Norrbottens län. Men det var till priset av e ftergifter åt skogsin
tresset. Kolonisationens förespråkare ville ha upplåtelser av sam
lad bebyggelse, men skogstorpen spreds ut över stora vidder och
skogstorparna förpliktades tjänstgöra som skogvaktare och arbe-
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ta i kronans skogsbruk. Efter sekelskiftet fick de sociala och od
lingsmässiga motiven mer tyngd. 1904 släpptes kravet på skogs
arbete åt kronan och 1909 började odlingslägenheter på 50 år
upplåtas. Ett antal kolonier med samlad bebyggelse uppläts på
norrbottniska myrmarker. Staten hjälpte kolonisterna genom bi
drag till byggnation, vägar och dikning.

EGNAHEMSFRÅGAN
Ungefär samtidigt med beslutet om att inrätta skogstorp togs de
första stegen till stöd för storskaligt nybildande av små jordbruk.
Det föreslogs att staten skulle stycka upp och försälja sina egen
domar samt köpa upp och stycka enskild egendom som sedan
skulle tillhandahållas arbetare utan jord.
Initiativtagarna fanns bland godsägarhögern som förfasade sig
över urbaniseringen, industrialiseringen och framväxten av en
rotlös underklass med eländiga arbets- och bostadsvillkor, som man
fruktade skulle bli ett lättfångat byte för socialistisk agitation.
Genom egnahem skulle arbetarna bindas till egna torvor, uppfost
ras till ansvar, fosterlandskärlek och försvarsvilja och vaccineras
mot socialism. Invandringen till överbefolkade städer skulle stäv
jas. Stöd till småbruk, uppodling och kolonisation skulle främja
den nationella självförsörjningen. Kolonisationen i norr hade slut
ligen militära aspekter - alla landsändar skulle besättas.
Det tidiga 1890-talets förslag fick ringa gehör men tråden togs
snart nog åter upp. Godsägarna hade ett egenintresse av att skaffa
småbruk åt landsbygdens arbetare. Storjordbruket var, liksom
skogsbruket , beroende av säsongsarbetskraft. Med småbrukare/
arbetare som inte fullt ut kunde försörja sig på sin jord skulle stor
jordbruket få en arbetsstyrka som delvis försörjde sig själv och
kunde avlönas därefter. Bundenheten vid jordplätt och bostad
skulle säkra tillgången på arbetskraft. Egentligen förordades ett
slags reformerat torpsystem i stället för det som var på väg att gå
1 graven.
Frågan om egnahemsstöd formulerades allt klarare som en stor
jordbrukets arbetskraftsfråga. Det fastslogs att det rådde brist på
arbetskraft inom jordbruket, och det berodde på stadslivets lock
elser och den expansiva industrin med dess höga dagsverkspriser.
Den egnahemsutredning som tillsattes 1899 förordade skapandet
av en lånefond ur vilken arbetare skulle få låna pengar för att in
förskaffa och bebygga jordlägenheter.
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Modell av småbruk i
Östergötland, utförd
till en utställning 1911
av Nationalföreningen
mot emigration.
Utställningen var en
fortsättning på boken
Svenska Allmogehem

från 1909. Tidigare
mönsterböcker för
småbruk hade hjälpligt
anpassat utländska
förlagor till svenska
förhållanden. Nu an
knöt arkitekterna i
nationalromantisk
anda till svensk bygg
nadstradition och
gårdsförslagen bar de
olika landskapens
prägel.

Eftersom målet var att säkra lantarbetsgivarnas tillgång till ar
betskra ft, förordades att lånen från fonden skulle hållas så låga att
arbetarna inte med dess hjälp förväntades kunna bygga en obero
ende tillvaro som jordbrukare. De skulle nödgas lönearbeta vid
sidan om.
Men också liberalerna engagerade sig i egnahemsfrågan. Tak
tiskt såg de i landsbygdens småfolk en potentiell väljarkår som den
framväxande socialdemokratin missade eftersom den koncentre
rade sig på industrins och städernas be folkning. I sak såg de en
undertryckt be folkningsgrupp som levde i misär och kunde hjäl
pas till självhjälp. Egnahemsfrågan blev för liberalerna en social
fråga om frihet och oberoende. Där för förordade de så höga låne
belopp att egnahemmarna skulle kunna etablera sig som självstän
diga jordbrukare.
Det blev den konservative jordbruksministern Theodor Odel
berg som såg till att den kompromiss som lades till grund för riks
dagsbeslutet om egnahemslagen 1904 medgav så höga lån att själv
ständigt bärkraftiga småbruk ansågs kunna bildas med deras hjälp.
Odlingsoptimisten Odelberg hoppades att småbruksbildningen
skulle leda till en stigande jordbruksproduktion. Argumentationen
för lån som räckte till självständiga jordbruksetableringar under
lättades av en tvåfaldig attitydmässig strömkantring som fullkom
nades strax efter sekelskiftet.
För det första framställdes emigrationen nu som en nationell
katastrof och som den viktigaste orsaken till bristen på arbetskraft
inom jordbruket (jämför s. 77-78). Det antogs att folk lämnade

JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET

landet för att etablera sig som självständiga jordbrukare i Ameri
ka och det främsta botemedlet blev därför förbättrade möjlighe
ter för arbetare att etablera sig som småbrukare i hemlandet. För
den fosterländska sakens skull gällde det därför att skapa förut
sättningar för egnahem, med så mycket jord att de nya jordbru
karna kunde uppnå en sant oberoende ställning. Snart blev Na
tionalföreningen mot emigration, bildad 1907 med den höger
radikale Adrian Molin i spetsen, pådrivande i frågan. Föreningen
anordnade utställningar och publicerade pamfletter och handböck
er i egnahemsbruk med mönsterritningar av småbruksbyggnader
i nationalromantisk stil.
För det andra vann uppfattningen att man kunde bedriva effek
tivt jordbruk på små enheter, som spridits ända sedan 1880-talet,
allmän anslutning.

Det effektiva småbruket
De stigande animaliepriserna ställde djurhållningen i fokus och
många menade att förutsättningarna för en god djurskötsel var
bättre hos självägande småbrukare än på herrgårdar där statare som man inte hade höga tankar om - stod för arbetet. Småbru
karna som inte hade några anställda, besvärades inte heller av att
industrin drev upp löneanspråken från den rörliga och allt oftare
fackligt organiserade lönearbetskraften.
Småbruk ansågs innebära intensiv drift, på småbruken var net
toavkastningen av jorden högst, anfördes det. Där det fanns små
bruk led dessutom aldrig storjordbruket brist på arbetskraft. Her
mann Juhlin Dannfeldt, som tillsammans med Wilhelm Flach gav
ut tidskriften Lantmannens speciella månadsblad för småbruka
re, instämde och framhöll att småbruket genom sin obetydliga
marknadsproduktion och inriktning på hushållets självförsörjning
stod stabilt när konjunkturens vindar blåste ogint.
En av de få kritiska rösterna tillhörde nationalekonomen Knut
Wicksell som menade att det vanliga påståendet att det mindre
jordbruket gav mer per tunnland, medan det större gav mer per
sysselsatt, inte talade för utan mot småbruket, "eftersom det ju
dock är människornas välgång och icke tunnlandens, som det gäller
att befordra".
Juhlin Dannfeldt var också sekreterare i Kungliga lantbruksaka�
demien och på dess Experimentalfält uppfördes inte längre några
herrgårdsmässiga ekonomibyggnader, utan nationalromantiskt
influerade, förebildliga småbruksbyggnader.
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En rad publicister hyllade småbruket. Hit hörde den konserva
tive Robert Nylen (Jordbrukarens tidning) och mer radikala före
språkare som Jöns Bergström som utgav Småbrukaren sedan 1903.
Men främst i ledet stod "Jordbrukets apostel" , den karismatiske
radikalliberale industrialismkritikern Per Jönsson Rösiö som drev
en egen lantbruksskola, anordnade särskilda småbrukarkurser, höll
föredrag och via medarbetarskap i olika tidningar och egen bok
utgivning byggde upp en enorm läsekrets (jämför s. 29 och s. 153154).
Ibland idylliserades småbrukarlivet, men inte minst Rösiö in
skärpte att småbrukarna måste arbeta hårt, dra åt svångremmar
na och skaffa kunskaper. Rösiö gisslade i formliga ordkrevader inte
bara de i hans tycke flegmatiska bönderna, utan svenskarna i all
mänhet:
Det finns antagligen intet kulturfolk som äter så mycket och gör så li
tet. . . Trögheten och magvården är i sin ordning jordmånen för många
handa brister i och utom personen. - Det värsta är, att särdeles grund
folket är så trögt. Halva skörden i nådens år blir icke halvmogen förr
än i oktober, emedan den blev sådd ungefär vid midsommar och detta
emedan man icke, även där nödig arbetshjälp fanns 'rådde med' det förr.
Och den med oföretagsamheten sammanhängande fördomen mot bättre
rön försvårade så illa tioöringens förvandlande till tjugofemöring.

Det var alls inget traditionellt jordbruk Rösiö förespråkade. Tvärt
om predikade han de senaste naturvetenskapliga rönen och fast
än han var en inbiten kritiker av industrialismen föll han "i hän
ryckning, när en bondgumma förklarade, att hon tack vare en
radsåningsmaskin fått en god skörd trots svår torka".
Men han hävdade med emfas att det inte var på gårdens storlek
det ankom. Oljekakor och handelsgödsel var delbara insatsvaror
och kom liksom växelbruket det lilla såväl som det stora jordbru
ket till godo. Det gällde att bruka en liten plätt intensivt, med djup
kultur och mycket gödsel, inte att ha så stor areal som möjligt. Rätt
använda räckte 3-4 tunnland.
Småbruksrörelsen var en internationell företeelse. Stöd för upp
fattningen om det effektiva småbruket hämtades framför allt från
Danmark, där ett intensivt, kooperativt samverkande småjordbruk
bidrog till den omfattande smör- och fläskexporten. Sekelskiftets
bild av småbruket var alltså inte skogsarbetarens stödjordbruk i
Norrlands inland, utan det intensivt drivna lilla familjejordbruket,
förlagt någonstans i landets bördigaste sydliga bygder. Detta små-
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Jordbrukets och sär
skilt småbrukets apos
tel, Per Jönsson Rösiö,
samlar belåtet sina an
senliga retoriska kraf
ter sittande i korg
stolen. Tidigt 1 900-ta/.

br uk uppmu ntra de s me d b idrag till stu diere sor och prem ier ingar.
De t var b il dandet av så dana småbru k som jor dbr uk sm in ister
Odelbe rg v il le främja me d eg nahem slånefon de n.
Egnahemslånefonden 1904
- Över alltihop lyste en ny affisch. Den visade en röd stuga med flagg
stång och flaggan i topp. Det fanns en karl som grävde i sin trädgård
och en vitstärkt husmor med barn och höns omkring sig som stod och
såg på.
Ur Pubertet av Ivar Lo-Johansson

De n eg nahem slånelag som instif ta de s 1904 innebar att en fon d på
10 m iljoner kr onor avsatte s för per io den 1905-1907. Lån ur fo n-
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De enskilt bildade
egnahemsföreningarna
uppträdde från 1 890talet och hjälpte med
lemmarna med spa
rande, lånade upp ka
pital och köpte in och
styckade upp jord
lägenheter. Vykortet
visar egnahemmet
A leryd II. Areal 6,4
hek tar. Pris 5 500 kr.
Å rlig avgift 6 procent.

. EONA H EM.

den skulle förmedlas av hushållningssällskapen, föreningar eller
enskilda bolag, till " mindre bemedlade personer " , för att dessa
skulle kunna skaffa j ordbrukslägenheter, småbruk eller bostads
egnahem på landsbygden. Låntagaren förutsattes sj älv bidra med
en grundplåt. Lånes umman om maximalt 6 000 kr avsågs göra
det möjligt för köparen att eta blera sig som sj älvständig j ordbru
kare.
Lånen till j ord brukslägenheter syftade främst till nybildning av
fastigheter, men i börj an gick huvuddelen av lånen snarare till re
dan bebyggda småbruk. 1 9 1 1 hade knappt 1 0 000 egnahemslån
förmedlats. 65 procent av dem var lån till j ordbruksegnahem, res
ten gällde bostadsegnahem med helt obetydliga odlingsmöj lighe
ter.
Flest egnahemslån förmedlades till en börj an i Kristianstads län,
följ t av Älvsborgs, Norrbottens och Östergötlands län. Sydsven
ska egnahem var ofta modellerade efter danska förebilder. Det var
små, intensivt drivn a jordbruk inriktade på animalieproduktion,
ibland på betodling. Egnahemmen i helåkersbygden klarade sig rätt
bra, de som förlades i skogs- och mellanbygder fick det svårare.
När någon tvingades sälj a stod dock köpare i kö.
I Skåne, där antalet nybildningar i början var stort, påverkade
egnahemslånen starkt landskapsbil den. Rena egnahemskolonier
bildades när större gods sålde av marginella j ordar eller styckade
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upp och sålde stora arrendegårdar i smådelar. På andra håll, till
exempel i Mälardalen, fick rörelsen en mer defensiv karaktär.
Lånen användes till att friköpa torp, eller till att lösa ut syskon vid
arvsskiften på befintliga små jordbruk. I Norrland var det till en
början mest skogstorp som friköptes.

Socialdemokraterna och jordfrågan
Det var liberala och konservativa krafter som med skiftande mo
tiv drev egnahemsfrågan kring sekelskiftet. I den framväxande so
cialdemokratiska arbetarrörelsens ögon gynnade egnahemslagstift
ningen bara en liten, välbeställd del av arbetarklassen som hade
besparingar. Lantarbetarna borde, menade man, överge drömmar
na om egen jord som inte ledde till självständighet, utan till bero
ende av lokala arbetsgivare. I ställde borde de organisera sig fack
ligt och strida för förhandlingsrätt, högre löner och bättre arbets
och bostadsvillkor.
Jordfrågan var en svår nöt att knäcka för socialdemokraterna.
Med allmän rösträtt i sikte utgjorde småbrukare, torpare och
småbönder en stor röstvolym, men partiet anknöt ursprungligen
till en marxistisk polariseringsteori, enligt vilken bönderna skulle
splittras i en kapitalistisk storjordbrukarklass och en egendoms
lös arbetarklass. Bondejordbruket skulle konkurreras ut av kapi
talistisk stordrift. På programmet stod jordens socialisering.
Några socialdemokrater intog dock tidigt en mer småbrukarvän
lig attityd och även om Branting förblev skeptisk pläderade parti
et från 1904 för arrendesmåbruk på statsjord med tryggad besitt
ningsrätt. Inför rösträttsreformen 1909 uttryckte socialdemokra
terna sig allt försiktigare om nationalisering av jorden. Syftet var
inte att ta jorden från småbrukarna, utan att säkra jordtillgången
för icke-spekulerande brukare. I huvudsak förblev dock partiet
liksom lantarbetarförbundet, SLF, avogt inställt till egnahems
rörelsen. När SLF talade om kooperationens möjligheter åsyfta
des det vi senare kallat kollektivjordbruk.
Ungefär samtidigt ledde Carl Lindhagen (se s. 124-126) libera
lerna mot ett alltmer radikalt jordpolitiskt program. Allt tydliga
re betraktade han ett nationellt jordägande som det bästa och han
talade om en modern reduktion av mark som frånhänts staten och
om småbruk med tryggad besittningsrätt på kronojord. Staten
borde- precis som vid upplåtandet av odlingslägenheterna på kro
noparkerna i norr - behålla ägandet av och kontrollen över jor
den och därmed möjligheten att förhindra jordspekulation.
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Men när de liberala jordbrukarna, som utgjorde en stor del av
liberalernas väljarkår, visade sig vilja ha handfast äganderätt i stäl
let, minskade möjligheterna att driva en sådan radikal politik.
Riksdagsliberalerna företrädde senare i allmänhet en äganderätts
linje.
Lindhagen gick då över till socialdemokraterna vars partikon
gress 1911 genomdrev ett tydligt småbrukarvänligt partiprogram.
Brottet mot den renlärigt marxistiska linjen har ibland poängte
rats och det har delvis tillskrivits Lindhagens inflytande. Men SAPs
småbrukspolitik, sådan den börjat ta form från och med 1904,
snarare förtydligades än förändrades i 191 1 års program. Fortfa
rande förespråkades ökat offentligt jordägande. Privat äganderätt
godtogs inte utan vidare. Småbruken, som inte exploaterade löne
arbetskraft, skulle skyddas mot utsugning från banker, hypotek och
storjordägare mot vilka udden riktades. Nybildning av småbruk
skulle ske på offentlig jord med tryggad besittningsrätt. Utarbe
tandet av en taktiskt och socialt betingad småbrukarpolitik full
följdes.

Småbrukarföreningarna
I Syd- och Mellansverige bildades under 1900-talets första decen
nium småbrukarföreningar, främst inriktade på upplysningsverk
samhet. En del sökte ta till vara sina medlemmars ekonomiska
intressen genom fackliga åtgärder. De kunde fungera som inköps
eller försäljningskooperativ eller arbeta för anskaffandet av egna
hem åt mindre bemedlade. Ofta var de liberalt orienterade. 1910
fanns omkring 15 sådana föreningar, med cirka 2 300 medlem
mar.
I norra Sverige uppbars föreningssträvandena av småbönder och
lant- och skogsarbetare som förenades i lönekampen mot domi
nanta skogsbolag. Särskilt i norr utvecklades också, i Rösiös ef
terföljd, en kortlivad politiskt radikal småbrukaropinion. Den var
kritisk mot industrialism och storskalighet och hämtade impulser
från den danska husmansrörelsen och från amerikanen Henry
Georges ideer om beskattning av det genom privat jordägande upp
komna jordvärdet och jorden som allas gemensamma egendom.
På 1920-talet bildades nya organisationer, bland dem Malmö
småbrukareförening där småbrukaren Per Edvin Sköld, redan so
cialdemokraternas främste talesman i jordbruksfrågor, deltog och
drog erfarenheter som kom till pass när han decenniet senare blev
jordbruksminister.
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O rgan fö r Sverges Od lareförbu nd
Men sammantaget misslyckades småbrukarnas strävanden ef
ter organisation. Resurserna var små och villkoren för dem som
anslöt sig i norr så skilda från dem som gällde i söder att de inte
kunde förenas . Med några undantag blev föreningarna kortliva
de. Politiskt tog det nybildade bondeförbundet hand om många
småbönder och arrendatorer. Andra följde med skogs- och lantar
betarna till socialdemokraterna och LO-förbunden, men även
syndikalismen fick starkt genomslag bland skogsfolk och småbru
kare i norr.
Först mot slutet av 1 930-talet bildades ett småbrukarnas riks
förbund. Anslutningen förblev liten. Misslyckandet med att ena
småbrukarna bäddade för tillkomsten 1 92 9 av Riksförbundet
Landsbygdens Folk, RLF, som syftade till att organisera alla j ord
brukare.

S MÅBRUKS POLITIKEN UNDER
MELLANKRIG STIDEN
Egnahemsbildningen rullade på under 1 9 1 0-talet. Högkonj unktu
ren i slutet av första världskriget gynnade marknadsproduceran
de småbruk utan lej d arbetskraft. Depressionen och den stegrade
arbetslösheten i början av 1 920-talet ledde också många till att
försöka försörj a sig på j ordbruk. Den statligt stödda egnahems
bildningen kulminerade mellan 1 925 och 1936, då nära hälften av
alla lån till j ordbruksegnahem gavs ut.
Särskilt i Sydsverige, där sockerbetsodlingen innebar vissa möj 
ligheter, ledde 1 920-talets egnahemsbildning ibland till att det
skapades bärkraftiga j ordbruk. Men verksamheten försköts mot
Norrland. Egnahemsbildningen handlade alltmer om att skapa
stödj ordbruk åt skogs brukets arbetare.

Tidskriften Odlaren,
som utgavs av Rösiö
lärjungen Anders
Larsson-Kilian, blev
ett forum för de geor
gistiska ideerna (se s.
1 3 4). Den blev seder
mera organ för Sveri
ges Odlareförbund
som bildades 1 9 1 3 .
Rörelsen förblev liten
och splittrad och
lyckades inte fånga
jordbrukarna politiskt.
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I norr gick egnahems
lånen oftast till fri/ös
ning av skogstorp.
Men lån gavs också till
hostadsegnahem utan
jord. Bilden visar en
egnahemskoloni i
Lycl<sele omkring
1930.

Kolonisationen av kronoparkerna i norr drevs också vidare.
Efter en sista våg av odlingsoptimism på 1 9 1 0-talet ställdes skogs
brukets intressen alltmer i förgrunden. 1 9 1 8-1924 bedrevs kolo
nisationsförsök i ett fyrtiotal områden i Norrland och Dalarna och
1 925 antog riksdagen bestämmelser för upprättande av kolonat
på kronoparkerna. Syftet angavs visserligen vara att främja bi ldan
det av jordbruk och egnahem, men med villkoret att det fanns
sådana möjligheter till arbetsförtjänster i skogsbruket att bärgning
en kunde säkras för kolonatets innehavarfamilj.
Fortsättningsvis avgjorde det statliga skogsbrukets behov av
arbetskraft hur många kolonat som uppläts. Kolonaten, som ofta
förlades till myrmark med åtföljande frostproblem, blev ingen
framgång och 1929 infördes en ny upplåtelseform, kronotorpen,
vilka liksom de äldre skogstorpen placerades på fast mark. Då hade
verksamheten redan kulminerat. Det maximala antalet 2 753 lä
genheter på kronoparkerna i Norrland och Dalarna uppnåddes
1 927. Till 1 950 minskade antalet måttligt, sedan avvecklades lä
genheterna i rask takt.

Den sociala jordfrågan i 1920- talets politik
Omkring 1 920 började alltmer handfast material visa att det stör
re jordbruket var mer effektivt än det mindre. Den statliga jord-
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kommissionen uttalade 1921 visserligen att det mindre jordbru
ket hade sitt existensberättigande, eftersom det skapade en obe
roende brukarkår, men grundtonen hade ändrats. Jordstyckning
en ansågs ha gått för långt.
Den Jron3en,atiYeNj)3 Woh)in jnskärpte ä)) exempe} att bonae
kiassens oberoende och dess roH som "de nutida folkträdens kärn
virke" gick förlorad om Sverige förvandlades till ett land av binä
ringsberoende småbrukare. Bönderna skulle skyddas mot ekono
miska kriser, storkapitalism och höga skatter. Uppsplittring av
ägandet var inte bra. I stället förordades mer investeringar i jord
bruk och avsättningsstödjande politik till ekonomiskt skydd för
befintliga jordbruk. Denna linje fick alltmer aktualitet och anför
des inför riksdagsvalet 1924 både av bondeförbundet och av hö
gern som opponerade sig mot den arrende- och frilösningslagstift
ning som andra partier arbetade för.
Socialdemokraternas intresse för jordfrågan hade slumrat un
der slutet av 1910-talet då industrins socialisering stått i fokus. Den
väcktes åter under det tidiga 1920-talets lågkonjunktur. Det 1918
ombildade lantarbetareförbundet (SLF) bytte då delvis kurs. Kri
sen och den höga arbetslösheten ansågs vittna om industrikapita
lismens misslyckande. Många inom förbundet såg möjligheterna
för arbetare att etablera sig som självständiga småbrukare som ett
alternativ till en allt svårare lönekamp. SLF vände sig mot ratio
naliseringen och mekaniseringen av driften vid större jordbruk. Om
lantarbetarna gavs möjlighet att etablera sig på bärkraftiga små
bruk skulle en mer demokratisk brukningsstruktur utvecklas och
det kapitalistiska storbruket trängas tillbaka. Följdriktigt pläde
rade SLF för att staten skulle tvångsinlösa jord och upplåta små
bruk med tryggad besittningsrätt på offentlig mark till lantarbe
tarna , för förbättrade friköpsregler åt torpare och för affärsmäss
iga arrendeavtal utan inslag av arbetsavtal och dagsverksplikt.
Medan socialdemokraterna tidigare ansett stordriften överläg
sen och snarast accepterat småbruken av taktiska och sociala skäl,
framstod partiet under 1920-talet som det mest pådrivande i små
bruksfrågan. Anfört av Per Edvin Sköld gick partiet in för en libe
ral producentlinje som gick ut på att marknadskrafterna skulle få
styra inriktning och organisering av produktionen. Det intensivt
drivna, kooperativt samverkande animalieproducerande småjord
bruket ställdes i fokus. Sverige borde överge försöken att med tull
politik göra sig självförsörjande med spannmål. Fick frihandel råda,
skulle svenskarna bli animalieexportörer, precis som danskarna.
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Även om krav på tvångsinlösen av privata storbruk och fördel
ning av småbrukslotter mot tryggad åborätt fanns kvar, så öpp
nade denna politik för näringspolitiska allianser med liberaler och
frisinnade. Dessa talade främst till försvar för oberoende, själv
ägande småbrukare och moderniserad jorddelningslag och de stöd
de, om än med tvekan, socialdemokraterna i deras jordpolitiska
offensiv, inledd med en rad initiativ efter valet 1924. Det var nu
som den norrländska särlagstiftningen utsträcktes till att gälla h.ela
riket och ensittarelagen (se s. 70) radikaliserades.
Även socialdemokraterna inriktade sig snart alltmer på beho
vet av mer jord åt befintliga, ofullständiga jordbruk. Under 1920talet hade också en rad av olika typer av lån tillhandahållits för
småbrukare som behövde komplettera och förbättra sina jordbruk
i olika avseenden. Ännu under 1930-talskrisens inledning pläde
rade dock Sköld inte för någon revidering av partiets inriktning
på nybildning av jordbruk, men 1932 tillstod han i polemik mot
Lindhagen att det, när flertalet av landets jordbrukare var i värre
misär än någonsin
sannerligen icke är någon tacksam uppgift att komma fram med för
slag till åtgärder, varigenom nya befolkningsgrupper skulle göras till
jordbrukare.

Samtidigt sökte socialdemokraterna ändå en väg till småbruket för
de helt obemedlade. När 1930-talets sociala jordutredning ledde
fram till införandet av arbetarsmåbrukslån 1933 och arrende
egnahem började upplåtas 1934, var det således mot bakgrund av
20-talets debatt, även om syftet nu också var att bekämpa 1930talets arbetslöshetskris.
Lånen till arbetarsmåbruken, som i folkmun benämndes "Per
Albintorp ", var förmånligare än vanliga egnahemslån och förut
satte ingen hopsparad grundplåt från låntagarens sida. Lånen rik
tades till en början direkt till skogsarbetare i Värmland, Dalarna
och Norrland. Det var fråga om rena stödjordbruk med ett par,
tre hektar åker och odlingsmark. Arrendeegnahemmen avsågs där
emot bli bärkraftiga jordbruk på basis av tryggad besittningsrätt.
De hade oftast mer än 12 hektar åker, medan de "vanliga" egna
hemmen sällan hade mer än 10 hektar.
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Effekten av småbrukspolitiken
Fram till 1 946 hade lån t il l cir ka 58 000 jordbru kseg nahem för
medlat s. Av drygt 50 000 lå n, förmedlade t ill oc h med år 1936,
g ic k bara dryg t 1 9 000 till nyb ild ning av j ordbru k, reste n a nvän
de s t ill uppr ustn ing eller fr iköp av reda n bebyggda gårdar. T ill de tta
kom 330 arre ndeeg nahem och 7 0 63 arbetar småbr ukslån fram t ill
a ndra värld skriget s sl ut.
Jäm fört med mål sä ttningarna h os egnahem sstödet s ivriga ste
före språ kare, liberale r som tän kte sig a tt stödet skulle er sä tta so
c ial för sä kr ingar, eller v isionärer som h oppat s på a tt e n inten siv
småbru ksb ild ning och e n lan tlig offe nsiv skul le skapa alternat iv
t ill e n osä ker och de str ukt iv indu str iel l framtid, så var t ill kom sten
av 1 9 000 nya jordbru kseg nahem u nde r e n 30 -år sper iod e tt, som
det uttryc kt s, "pra kt fia sko". S täller v i de t nyt ill skott av små jord
bru k som de sta tsbelånade egnahemmen med förde i relat ion till
de c ir ka 330 000 m indre jordbr uk om 0,26-10 he ktar å ke r som
fa nns 1 9 1 9, blir re sultatet knappa st mer imp one ra nde .
I övre N orrla nd, i Vä sterb ottens och N orrb ot te ns län, där små
bru ksb il dn inge n än nu under mella nkr ig stide n var om fat ta nde,
svarade de sta tl iga sa tsn ingar na för unge fär en fem tedel av de nya
jordbru k som a nlade s.

I övre Norrland fort
satte småbruksexpan
sionen och uppodling
en genom mellan
krigstiden - med eller
utan egnahems/ån.
Nyodling hos Jonas
Berglin i Västervigge,
Jämtland 1 923.
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Egnahemspolitiken hjälpte säkert till att hålla många småbruk
i söder vid liv och den bidrog till nybildningen av småbruk i norr.
Men en mängd småbruk fanns eller bildades oberoende av stöd
formerna och den grundläggande faktorn var brist på andra för
sörj ningsalternativ på heltid. Politiska aktörer uppfattade dessa
förhållanden och strömningar och understödde småbruksbildning
en med hänsyn till de mest varierande mål.
Paradoxalt nog bidrog egnahemspolitiken också till formering
en av moderna, konsoliderade storjordbruk. Godsägare kunde med
god förtjänst sälja av marginella jordar till priser som blev höga,
eftersom egnahemslånen gjorde småbruksspekulanternas efterfrå
gan effektiv. Likaså såldes gamla torp som var svåra att bruka
rationellt under huvudgården och som lagstiftningen gjorde det allt
ogynnsammare att arrendera ut. Så fick storjordbruket medel till
rationaliseringar och mekanisering.
Början till slutet för småbrukspolitiken
Vid mitten av 1930-talet stod det alltmer klart att småbrukspoli
tiken förfelade sina syften. De fördelaktiga lånen gynnade snarast
säljande jordägare som tjänade på en långtgående styckning och
försäljning av små lotter, och hushållningssällskapen syntes föga
ha vakat över att det var bärkraftiga enheter som skapades. Bara
800 av 10 000 lån som förmedlades mellan 1932 och 1936 gick
till jordbruk med minst 10 hektar åker. Merparten av 1930-talets
jordbruksegnahem var rena stödjordbruk åt skogsarbetare i Värm
land och Norrland.
1936 års egnahemsutredning tillsattes just mot bakgrunden av
att vaksamheten mot bildandet av ofullständiga jordbruk hade
brustit och nu granskades småbrukspolitiken med nya ögon.
I arbetslöshetstider framstod småbruket som ett försörjnings
och sysselsättningsalternativ, men kriserna innebar också avsätt
ningsproblem för jordbruket. Svårigheterna tornade upp sig för
egnahemmare som tagit lån under högkonjunkturen då fastighe
terna varit högt värderade. När 1930-talskrisen slagit ut i full blom
behövde de stödlån och uppskov med räntor och amorteringar.
Utredarna kom fram till att skillnaderna i teknisk nivå och lön
samhet mellan större och mindre jordbruk börjat växa. Småbru
karna ansågs inte klara av att rationalisera driften och mekanise
ra. Småbruket framstod inte längre som effektivt. Sociala argument
för det mindre jordbruket återstod, men priset för självständighe
ten visade sig bestå i att småbrukarfamiljerna inte kunde uppnå
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den konsumtionsstandard som andra grupper i samhället åtnjöt.
Utredningar och socialreportage gav konkreta belägg för att små
brukarlivet inte blev det paradis som sekelskiftets entusiaster tänkt
sig. Idealbilden av det bärkraftiga småbruket utan behov av binä
ringar motsvarade inte 1930-talets verklighet av "ofullständiga
jordbruk" där någon eller några ur brukarfamiljen mer eller mind
re regelbundet skaffade inkomster från annat håll.
Med sidoinkomsterna kunde levnadsstandarden bli rimlig, men
de säsongsarbetstillfällen inom transportväsendet och vid vägbyg
gen som de ofta var beroende av tenderade att försvinna mot slu
tet av 1930-talet, eftersom sådan verksamhet alltmer togs över av
helårsanställda specialarbetare med maskinell utrustning.
Samtidigt hade 1930-talets krispolitik stimulerat fram produk
tionsöverskott inom de flesta jordbruksbranscher. Överskotten
kunde bara exporteras med hjälp av subventioner som ytterst
konsumenter och skattebetalare fick stå för. Vid det laget började
också prognoserna peka på att industrin behövde tillskott av ar
betskraft - från landsbygden.
Praktiskt taget alla skäl att stimulera småbruken föll alltså bort:
Deras produktion var ineffektiv och den behövdes inte för att öka
den nationella självförsörjningen; småbrukarna levde inte som
ekonomiskt och själsligt befriade individer utan undernärda i ett
slitsamt elände; transportsektorn hotade att mekanisera bort sitt
behov av säsongsarbetskraft; småbruket behövdes inte för att rädda
sysselsättningen eftersom det förutspåddes brist på arbetskraft och
någon emigration fanns inte längre att hejda.
Egnahemsutredningen förebådade 1940-talets drastiska föränd
ring av jordbrukspolitiken. Stödet till nybildning av småbruk av
vecklades, utom delvis i Norrland, och insatserna riktades mot att
genom sammanläggningar och förstärkningar av det befintliga
gårdsmaterialet skapa en struktur av bärkraftiga, effektiva och
rationellt skötta familjejordbruk.
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