
142 Motstående sida: Hedersdiplom utdelat till Herrar Moritz Fraenkel & Co, Göteborg, för Kollektiv utställning vid allmänna lantbruksmötet i Malmö 1896. På bilderna syns ett mejeri med separatorer och moderna mjölkflaskor, välväxt rasboskap och ståtliga hästar som ryktas med borste och skrapa. Administration, 
forskning och utbildning 

f RAM TILL 1890 FANNS det ingen lantbruksstyrelse, intill 1901 
inget jordbruksdepartement och ingen jordbruksminister. Uppgif
ten som statens förvaltningsorgan på jordbrukets område ålades 
år 1849 Kungliga lantbruksakademiens förvaltningskommitte. LANTBR UKSAKADEMIEN 
Lantbruksakademien var sammansatt av invalda välrenommera
de lantbrukare, vetenskapsmän och myndighetspersoner och hade 
till uppgift att tända och sprida upplysning, för att befrämja undervisningen, uppmuntra idogheten, stadga erfarenheten, lätta utöfningen och afhjälpa hindren i alla delar af Landthushållningen ... 
I den andan insamlades rön som publicerades i akademiens "hand
lingar och tidskrift", där också akademisammankomsternas dis
kussioner i jordbrukstekniska eller jordbruksekonomiska frågor 
återgavs. Priser och premier delades ut till förtjänta jordbrukare 
och vetenskapsmän, ibland utlystes uppsatstävlingar över speciel
la frågeställningar. 

Akademien samverkade med hushållningssällskapen vars till
komst den en gång ålagts främja. HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN 
De länsvisa hushållningssällskapen var halvt privata föreningar 
som arbetade med samma mål i sikte som akademien. År 1855 fick 
de del av statens inkomster från brännvinshandeln, vilket gav dem 
en stabil finansiell grund. 

Sällskapen dominerades till en början av jordbrukande stånds
personer. Nya ledamöter valdes in av de tidigare ledamöterna, vil-
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ket borgade för kontinuitet. Få bönder var med, kvinnor var länge 
uttryckligen uteslutna. Fram till 1840-talet var landshövdingen 
självskriven ordförande, och han var i de flesta fall kvar i ledning
en även då det blivit regel att ordföranden valdes. 

Hushållningssällskapen fattade sina uppgifter mycket vitt. De 
tog initiativ till sparbanker, hypoteksinrättningar, brandstodsbo
lag och sedermera andelsföreningar. Från 1860-talet, sedan lands
tingen bildats, begränsades dock verksamheten alltmer till sådant 
som specifikt gällde just jordbruksnäringen. Dit hörde att premie
ra såväl avelsboskap som förtjänta jordbrukare. Lantbruksskolor 
grundades och de skånska sällskapen gav penningstöd till lant
bruksinstitutet i Alnarp. Ibland köptes utländska maskiner in som 
prövades och demonstrerades för att sedan säljas rabatterat till 
hugade storjordbrukare i distriktet. 

Sällskapen drev frökontrollanstalter och kemiska stationer. 
Nätet av statligt anställda lantbruksingenjörer, länsveterinärer, 
senare husdjurskonsulenter byggdes upp och hushållningssällska
pen tog ofta deras tjänster i anspråk. De anställde även egna läns
agronomer. Länsmejerister eller länsmejerskor var allmänna från 
1880-talet och flera hushållningssällskap engagerade på 1870- talet 
länsmaskinister som biträdde lantbrukare vid installation, repara
tion och drift av tröskverk, lokomobiler och andra maskiner. I 
Götalandskapen förekom täckdikningsförmän. 

Sällskapen turades om att vara värdar för de allmänna lantbruks
möten som från och med år 1871 hölls vart femte år. Till utställ
ningarna, som snart dominerade lantbruksmötena, var den beta
lande allmänheten välkommen och snart började både inhemska 
och utländska redskaps- och maskintillverkare ställa ut alster på 
egen bekostnad, så att mötena förvandlades till varumässor. Mel
lan 1846 och 1946 beräknas betydligt över en miljon lantbrukare 
och andra intresserade ha besökt dem. 

När lantbruksstyrelsen inrättades 1890 fråntogs akademien sitt 
officiella uppdrag som förvaltande myndighet och förvandlades till 
ett fristående organ för forskning och diskussion av agrara frågor. 
Lantbruksstyrelsens ledning hade stark förankring inom hushåll
ningssällskapen, som nu alltmer antog rollen som dess förlängda 
arm, som en statlig länsadministration i jordbruksfrågor. Nu öka
de kraven på statlig insyn i sällskapens verksamhet, och på demo
kratisering. En genomgripande reform år 1923 tog bort invals
procedurerna och öppnade sällskapen för alla respektive läns jord
brukare, män som kvinnor, som betalade inträdet. 



JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 145 

Verksamheten begränsades mer strängt till jordbruksfrågor och 
sedan den statliga jordbrukspolitiken sedan sekelskiftet alltmer 
fokuserades på det mindre jordbrukets utvecklingsmöjligheter, rik
tades hushållningssällskapens intresse åt detta håll. De admini
strerade huvuddelen av egnahemslånen och arrangerade dessutom 
småbrukspremieringar samt kurser och studieresor för småbrukare. 
Konsulentverksamheten byggdes ut och i rikets norra delar fick 
kringresande vandringsrättare stor betydelse. De instruerade och 
gav konsultativ service på jordbrukarens hemmaplan. FORSKNING, FÖRSÖK OCH HÖGRE UTBILDNING 
Fram till 1932 var jordbruksforskningen skild från den högre ut
bildningen. Embryot till ett forskningsinstitut på jordbrukets 
område fanns på det experimentalfält som Lantbruksakademien 
sedan 1816 drev på norra Djurgården där Stockholms universitet 
nu ligger. Experimentalfältet och centralanstalten 
Experimentalfältet framstod på 1880-talet som en bland världens 
vid det laget många vetenskapliga stationer för jordbruksförsök. 
Försök av mer eller mindre vetenskaplig halt hade utförts där se
dan 1820-talet, men fältet hade också avsetts vara en rationell, 
lönsam mönstergård och en undervisningsinstitution. 

Från mitten av seklet fick agrikulturkemins uppblomstring i 
Tyskland och England, med Liebig ochJohnston som huvudnamn, 
genomslag i Sverige. Här fanns en påtaglig spänning mellan å ena 
sidan teoretikerna, de akademiska naturvetarna, främst kemister
na, och å andra sidan praktiker som eftersträvade omedelbart till
lämpbara försöksresultat. 

De senare hävdade att lantbruksvetenskapen, ja även agrikul
turkemin, var en särskild, tillämpad vetenskap för sig som det inte 
räckte med goda allmänna kemivetenskapliga kunskaper för att 
behärska. Det krävdes även att man var förtrogen med lantbru
kets principer och praktik. 

Den vetenskapliga inriktningen blev gradvis mer uttalad och 
specialiserad på experimentalfältet. En agrikulturkemist knöts till 
akademien år 1856 och åtta år senare inrättades en agrikulturke
misk anstalt på experimentalfältet. På 1870-talet anställdes en 
botanist, och en växtfysiologisk institution inrättades år 1886. 
Mest betydande av de forskningsinsatser som gjordes där blev de 



146 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET Lan.tbruksakademien.s experimentalfält med dess åbyggnader på norra Djurgården 1868. I mitten man.gården., i bildens övre del ekonomibyggnaderna med span.nmålsmagasin. utredningar rörande sädesrosten som påbörjades 1889 av Jakob Eriksson och Ernst Henning. Statliga bidrag finansierade verksamheten vid experimentalfältet, vars inkomstbringande, kommersiellt inriktade uppgifter (frökontroll med mera) liksom dess karaktär av mönsterjordbruk alltmer föll bort. Inom fältets trädgårdsavdelning blev dock undervisningen och en alltmer inkomstbringande plantskoleverksamhet huvudsaken. Akademien ville utvidga försöksverksamheten med en entomologisk (insektsvetenskaplig) avdelning, men en sådan anstalt förlades år 1897 som granne till experimentalfältet under lantbruksstyrelsens ledning. Akademien fick inte heller anslag för att bygga upp en önskad vetenskaplig försöksverksamhet på husdjurs- och bakteriologiområdet. I stället samlades den statligt finansierade försöksverksamheten 
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under lantbruksstyrelsens ledning. År 1907 avvecklades alla av
delningar på experimentalfältet utom trädgårdsskolan. Centralan
stalten för försöksväsendet på jordbruksområdet, som sorterade 
under lantbruksstyrelsen, tog över anläggningarna. Raskt starta
des nya avdelningar för husdjur, mejeri, bakteriologi och växt
skydd. Inom flera områden utvecklades en grundläggande forsk
ning. 

Centralanstaltens försöksverksamhet var delvis lokalt utlagd och 
försiggick i samarbete med hushållningssällskapen, varvid försöks
gårdarna också användes i rådgivningen. Till en början hyrde an
stalten in sig hos enskilda jordbrukare, senare förlades verksam
heten till vissa av lantbruksskolorna. På 1920-talet tillkom ett antal 
fasta statliga försöksgårdar. Lantbruksinstituten - Ultuna och Alnarp Tollene var en välskött gård med inte mindre än sex diplomer. Sonen hade legat vid lantbruksinstitut. Wilhelm hette han ... Vid alla målcider talade han om jord och jord, om kultiveringsmetoder, om sädessorter. Medan maten kallnade på hans tallrik höll han halvt obegripliga utläggningar i vilka det vimlade av facktermer. Dessa utläggningar som gärna formade sig till anföranden av typ Alnarp riktade han till fadern Gunnar och alltid till honom. Gunnar var här sin sons lydige fader. 
Wilhelm i Harry Martinsons Nässlorna blomma uppskattades som 
en "framstegsduglig och praktisk människa". Han hade praktise
rat på ett gods i Schleswig, men tydligen också studerat på det 
närbelägna Alnarpsinstitutet som öppnat 1862, 13 år efter Ultuna. 
De två statliga lantbruksinstituten ombesörjde den högre lantbruks
utbildningen som främst riktades till storjordbrukare och förval
tare av stora gårdar. 

Till sekelskiftet 1900 hade 700 elever utexaminerats i Ultuna, 
775 i Alnarp. En matrikelgenomgång visar att huvudparten av dem 
som utexaminerades de första 50 åren blev praktiska jordbruka
re. 

Förkunskapskraven innefattade matematik, naturalhistoria och 
modersmål. De skärptes vid sekelskiftet. Praktikkrav infördes sam
tidigt som de praktiska övningarna i kurserna minskade i omfatt
ning. Utbildningen var bred med inslag av naturvetenskap, jord
bruk, trädgårdsskötsel, boskapsskötsel, veterinärkunskap och 
bokhålleri. Eleverna betalade för kost, logi och undervisning, men 
det fanns friplatser och stipendier. 



148 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET Agronomistuderande på Ultuna studerar slåttermashinens konstruktion. Foto Axel Sagerholm, troligen omkring 1940. Forskning och högre utbildning under en hatt Det var på veterinärsidan, där kopplingen till medicinsk vetenskap var stark, som utbildningen, forskningen och klinikverksamheten först kunde förenas. Det veterinärinstitut som grundats i Stockholm år 1867 fick mot seklets slut ett antal professorer och omvandlades år 1908 till veterinärhögskolan, som på 1930-talet gavs disputations- och promotionsrätt. Motsvarande utveckling tog längre tid inom den egentliga lantbruksvetenskapen. Vid lantbruksinstitutet i Ultuna inrättades ett lantbrukskemiskt analyslaboratorium och kontakter upprätthölls med akademiens experimentalfält och dess vetenskapliga anstalter. Men diskussionen om att förvandla instituten till högskolor, där utbildningen stöddes av forskning, ledde till resultat först 1932. Då kunde lantbrukshögskolan öppna på Ultuna. Efter några år flyttade Centralanstalten för jordbruksförsök till Ultuna. Inträdet vid högskolan förutsatte normalt studentexamen men det fanns också en folkhögskoleingång avsedd för jordbrukarbarn utan examen. Agronomexamen kunde avläggas och från 1942 även agronomie doktorsexamen. 



JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 149 DEN LÄGRE LANTBRUKSUTBILDNINGEN - LANTBRUKSSKOLORNA Vid båda de statliga lantbruksinstituten gavs inte bara högre utbildning utan även 1-2-åriga kurser för blivande jordbrukare och framför allt arbetsbefäl. År 1870, när vår period börjar, fanns dessutom lantbruksskolor med sådan inriktning i alla län. Staten gav bidrag och skolorna drevs med hushållningssällskapen som huvudmän. Skolorna var vanligtvis förlagda till större egendomar och kontrakt upprättades med ägaren/arrendatorn till gården i fråga, som blev skolans föreståndare. Lantbruksskolorna ställdes liksom instituten under uppsikt av Lantbruksakademiens förvaltningskommitte. 1890 togs tillsynen över av lantbruksstyrelsen och all lantbruksundervisning sorterades in under Jordbruksdepartementet, sedan det inrättats år 1901. Kurserna var oftast tvååriga, men de norrländska skolorna gav från 1901 bara ettåriga kurser. Förkunskapskraven var låga. Läsoch skrivkunnighet samt kännedom om de fyra räknesätten räckte. Praktiken dominerade undervisningen och den gick ut på att lärlingarna under lärarnas eller föreståndarens överinseende skötte sysslorna på skoljordbruket. Teoriundervisningen var obetydlig och av dålig kvalitet då den i regel förlades till kvällstid efter långa dagsverken. 1887 infördes arbetsfria dagar för att ge utrymme för Lantbrukseleverna plöjer. Hjälmarsbergs lantbruksskola, Almby socken i Närke 1910. Hjälmarsberg var lantbruksskola mellan 1906 och 1914. 
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mer teori, men med oförändrade statsanslag förslog inte de eko
nomiska ramarna. 

Skoljordbruket skulle inte bara ge tillfälle till praktik, utan också 
fungera som mönstergård och det skulle vara ekonomiskt lönsamt 
för den jordbrukare som skolan var inhyst hos. Elevernas arbete 
utgjorde en del av ersättningen till föreståndaren och lärlingarna 
var hans tjänstehjon. Skolans/elevernas intresse av god praktik 
sammanföll inte nödvändigtvis med föreståndarens intresse av att 
få arbeten utförda. Rutinarbeten kunde få stort utrymme, medan 
skoljordbruket ofta inte var stort nog för att ge tillfälle åt alla att 
träna på mer krävande sysslor. Föreståndarens intresse av att lär
lingarna utförde arbete stod också i vägen för strävanden att re
formera undervisningsplanerna i riktning mot större teoriinnehåll. 

En sådan reformering krävdes om skolorna skulle locka till sig 
större skaror av presumtiva självständiga gårdsbrukare. Bondbarn 
som skulle ta över sina föräldrars gård hade vanligtvis praktik i 
överflöd. De hade också svårt att vara hemifrån under de hela två 
år som utbildningen omfattade. De var mer betjänta av kortare, 
rent teoretiska kurser. För dem som ville utbilda sig till självstän
diga, moderna lantbrukare var det dessutom avskräckande att 
lantbruksskolorna, i syfte att fostra ett fordrande och hårdfört 
arbetsbefäl som efterfrågades på herrgårdarna, byggde på hård 
militaristisk disciplin. Bönderna visade föga entusiasm inför lant
bruksskolorna som de menade var inriktade på storjordbrukets 
behov. 

Lantbruksskolorna hade sin glansperiod under 1880-talet. Då 
fanns det ungefär 30 stycken och de utbildade årligen drygt 200 
elever. Men de behöll karaktären av rättarskolor och förmådde inte 
före 1910-talet ge lantbrukarna en modern och rationell yrkesun
dervisning. Flera av dem lades ner. Lantmannaskolorna 
År 1867 grundade Johan Wilhelm Wulff i Trelleborg en lantbruks
skola riktad till blivande självständiga bönder snarare än till ar
betsbefäl. Skolan erbjöd en helt teoretisk kurs koncentrerad till 
vinterhalvåret. För inträdet fordrades ett års jordbrukspraktik. 
Wulff drev sin skola ända till 1908 med uppemot 30 elever per år 
och den kom att stå modell för lantmannaskolorna som snabbt 
blev den lägre lantbruksundervisningens andra ben. Flertalet av 
lantmannaskolorna blev inte fristående utan kopplades till folk
högskolorna som kanaliserade böndernas bildningssträvanden 



JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 1 5 1  sedan mer av  penninghushållning och nya uppgifter i kommunala och rikspolitiska sammanhang började resa nya krav på dem. Folkhögskolorna i Hvilan och Önnestad i Skåne startade sin verksamhet 1868. På initiativ av Leonard Holmström, Hvilans förste föreståndare, inrättades där år 1876, liksom på Önnestad året därpå, en andra årskurs, en lantmannaavdelning med teoretisk jordbruksutbildning och utbildning i allmänna, främst naturvetenskapliga ämnen. H vilans lantmannaa vdelning bildade mönster för den lantmannaskola som föreslogs av 1882 års lantbruksundervisningskommitte och som fick sitt första reglemente år 1 887. Det var fråga om fem månaders vinterkurser som förutsatte ett års lantbrukspraktik och att första folkhögskoleåret fullföljts. Vid det laget hade lantmannaavdelningar tillkommit vid flera folkhögskolor, och vid skolan i Hemse på Gotland startades en första kvinnlig lantbrukskurs. De senare inrättade lanthushållningsskolorna vid Rimforsa i Östergötland och Vattholma norr om Uppsala utbildade skolkökslärarinnor och lärarinnor till folkhögskolornas kvinnliga kurser, som alltifrån 1912 organiserades som statsunderstödda lanthushållsskolor. Här undervisades i huslig ekonomi och "kvinnliga" lantbruksgöromål. Lantbruksundervisningen vid folkhögskolorna var mer demokratisk än på lantbruksskolorna. Den stränga militaristiska disciplinen lyste med sin frånvaro. Lantmannaskolorna blev attraktiva och de växte snabbt i antal. Omkring 1920 fanns cirka 50 stycken och de utbildade 1 200 elever årligen. Mätning pågår. Täckdikningskurs vid lantmannaskolan i Ko/bäck, Västmanland. 1 920-tal. Skolan öppnades 1913  och drevs av hushållningssällskapet. Den lades ner redan 1 9  31  eftersom landstinget inte ansåg sig har råd att bidra till mer än skolan i Sala. 



1 52 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET Mejerskan Maria Mallmin vid skrivbordet. Ädalen i Altuna socken, Uppland. Att vara utbildad mejerska var ett statusfyllt yrke för en kvinna. Foto John Alinder 1919. Lantbrukets skolväsende utreddes 1907-1909 och det följande riksdags beslutet 1912 ledde till ett närmande mellan skoltyperna. Lantbruksskolorna skärpte teoriundervisningen. Tvåårskursen ombildades till en ren arbetsledarkurs, medan elever med mer förkunskaper togs in på en ettårig praktisk-teoretisk kurs. Vissa lantmannaskolor började ge "B-kurser" ,  vilka inte krävde det första folkhögskoleåret för inträde. Småbrukarsöner som behövdes hemma på gården hade svårt att följa tvååriga kurser och det allmänna skolväsendets uppryckning minskade dessutom behovet av det första folkhögskoleåret. På 1920-talet fick många av lantmannaskolorna skoljordbruk, som avsågs bli länken mellan det skolan lärde och jordbruksdriften i den kringliggande bygden. Skilsmässoprocessen från folkhögskolorna hade inletts redan från början av seklet och fullkomnades 1940. Mejeriundervisning och trädgårdsskolor 
Såväl mejeriföreståndaren som personalen bodde över mejeribyggna
den. Vi elever hade två rum att dela på och ert torrdass fanns bakom en 
smedja. 

En kvinnlig mejerielev minns Mejeriundervisningens organisation utvecklades på ett intressant sätt i samklang med mjölkens förvandling från kvinnlig till manlig domän (som berörs på s. 52, 310-312 och 317). 
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På 1850-talet hade mejeriskolor som utbildade kvinnor till mejerskor startats vid Ultuna och Bergkvara i Kronobergs län. 
Bergkvaraskolan ersattes år 1879 med skolan i Robertsfors, me
dan Ultunaskolan tre år senare ersattes med en skola i Huså i Jämt
land. I Sydsverige hade det på 1860-talet börjat byggas upp ett sy
stem med mejeristationer bestående av enskilda mejerier som fick 
statsunderstöd för att ta emot elever på tvååriga kurser. Malmö
hus läns hushållningssällskap öppnade dessutom en kvinnlig me
jeriskola i Alnarp år 1873 . Den utvidgades tiotalet år senare med 
en manlig kurs - som utbildade mejerister. 

Högre mejeriskolor tillkom vid båda lantbruksinstituten år 
1882. I Ultuna lades den snart ner, men i Alnarp inrättades ett stats
understött mejeriinstitut 1892. Institutet drev dels den högre kur
sen, dels en lägre kurs som utbildade mejerister och ersatte hus
hållningssällskapets manliga skola där. 

De norrländska mejeriskolorna lades ned efterhand som meje
rihanteringen utvecklades och väl fungerande mejerier grundades, 
vilka kunde drivas som mejeristationer. Lantbruksstyrelsen drev 
sedan konsekvent en linje enligt vilken utbildningen i Sydsverige 
(Alnarp) inriktades på att ta fram teoretiskt skolade manliga drifts
ledare för där befintliga större mejerier, medan utbildningen läng
re norrut koncentrerades till mejeristationerna. Den var av över
vägande praktisk natur och siktade till att tillhandahålla mejer
skor till mindre mejerier. 

Mejeristerna fick en teoretiskt betonad utbildning, mejerskor
na en praktisk. När all utbildning 1938 uttryckligt öppnades för 
både män och kvinnor hade mejerskorna till stor del slagits ut och 
innebörden av beslutet blev att de marginaliserades ytterligare, 
eftersom det var den kvinnliga utbildningstraditionen som bröts. 

Trädgårdsundervisning bedrevs vid mitten av 1800-talet dels vid 
trädgårdsskolan på Lantbruksakademiens experimentalfält, dels 
vid Svenska trädgårdsföreningens elevskola i Stockholm, liksom 
senare vid flera lokala trädgårdsföreningar riket runt . Vid Alnarp 
bedrevs också trädgårdsutbildning från 1870-talet. Per Jönsson Rösiös skola 
Ursprunget till många lantbruksskolor och de första lantmannasko
lorna finns ofta att söka hos enskilda entusiaster. Ett särfall gällde 
Nordens lantbruksskola som 1888 öppnades i Blekinge av Per 
Jönsson Rösiö (se s .  130) .  Han lade ner skolan av ekonomiska skäl 
redan 1892, men hösten därpå började han ge kurser vid Ramsjö-



1 54 J O R D B RU KARNA l SAM H Ä LLET P. ]. Rösiö föreläser för fullt hus vid sin skola i Hagaberg. Vykort från 1 900-talets första decennium. halms gods i Jönköpings län . År 1 8 9 8  kunde han åter öppna sin lantbruksskola, nu i Hagaberg utanför Jönköping .  Där gav han fö rutom ordinarie kurser även småbrukarkurser och kurser riktade till fo lkskolelärare . Skolan drevs ända till 1 928 ,  först 1 907 fick den ett minimalt statsbidrag. I börj an skötte Rösiö undervisningen s jälv, men från 1 909  hade han biträde av agronomiskt utbildade lärare . Rösiö var en gudabenådad talare med " en röst som kan s lå  som en klubba men också kan smeka ömt" och alltifrån tiden vid Ramsjöholm reste han Skandinavien runt och föreläste i j ordbruks- och kulturfrågor. År 1 907 ska han - vid sidan av det ordinarie arbetet på skolan och sitt omfattande skriftställeri - ha hållit 353 föredrag för totalt 40 000 journalförda åhörare. Under de 41 år skolan drevs gick där totalt 2 780  elever. Skolan gj orde skä l för namnet: de studerande kom inte bara från alla delar av Sverige, utan även från Danmark, Finland och orge. 
Ringar på vattnet Vid sidan av de skolor som presenterats erb jöd hushållningssäl l skapen ibland mer el ler mindre speciellt inriktade k ur s er. Det förekom kurser för kontrollassistenter och det fanns hovbesl ags-



J O R D B R U KARNA [ SAMHÄLLET 1 5 5 skolor. En del skolor drevs av Rösiölärjungar. Andelen jordbrukare med lantbruksutbildning växte . Vid slutet av mellankrigstiden hade en dryg tredjedel av landets aktiva j ordbrukare någon form av formell lantbruksu tbildning. Vilken betydelse detta hade är inte sj älvklart. Det har ansetts att utbildningsnivån, närmast deltagandet i de småbrukar kurser som hushållningssällskapen anordnade, var det som ski lde framgångsrika småbrukare från misslyckade, men den slutsatsen är inte så stabilt underbyggd. Andra inflytanden fann s som inte är lätta skilj a ut verkan av - avståndet till avsättningsmarknaden , skiftande j ordmån och ti llgång till arbetskraft. Men ändå: Lantbrukets skolor nådde från och med 1 8 90-talet rätt stora skaror jordbrukare. Undervisningen hade koppling til l  försöksverksamhet och forskning. Ny teknik och teoretiska förklaringar av dess lämplighet fördes vidare ti l l utövarna . Speciellt bör lantmannaskolornas teoretiska undervisning ha fått ett stigande värde.  Här kunde täckdikningens nytta förklaras, här kunde effektiv räkenskapsföring läras ut. Utvecklingen på maskin- och redskapsområdet, liksom vad gällde gödsel, sädessorter, växtfölj der, dikning och utfodringslära innefattade moment som inte med någon lätthet kunde traderas från far och mor till son och dotter. Skolorna hjälpte till med detta. Tävlingsplöjning i Uppland, september 1 935. Foto Paul Sandberg. 
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Utbildningen ingick i en väv av verksamheter som innefattade 
lantbruksmöten, redskapsprovningar, tävlingsplöjningar, lant
bruksveckor, intresseföreningar, kooperativ samverkan, konsult
verksamhet och tidskrifter vilka bidrog till att sprida kunskaper 
om nyheterna och fostra bönderna till självmedvetna marknads
producenter. 

Men den mest övertygande informationsspridningen var infor
mell. Jordbrukarna tipsade varandra. Man lånade maskiner och 
redskap, man tittade på grannens nya plog. Allt fler jordbrukare 
kunde blanda upp erfarenheterna och grannens råd med lantbruks
vetenskapens landvinningar, filtrerade genom tidskrifter, lantbruks
skolor och konsulter. Sedan spreds också dessa kunskapsinflöden 
på traditionellt sätt från bonde till bonde - eller från son till far -
i de nätverksrelationer som jordbrukarna genom grannskap och 
släktskap var involverade i. Så anpassades och justerades, accep
terades eller ratades nya, vetenskapligt grundade metoder, nya red
skap och maskiner i de mest krävande och autentiska av lantbru
kets provningsanstalter: bondgårdarna. 
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