
226 Handmjölkningen sköttes traditionellt av kvinnor, även om andra moment i kornas skötsel kunde falla på männen. En av mjölkpigorna sitter på en pall och mjölkar, som alltid, på kons högra sida. Två andra står vid ett laggat mjölkkärl. Teckning av Fritz von Dardel 1874. Husdjuren Mari satt på sin pall och mjölkade, medan fadern gav kreaturen nattfodret. Han tog en hösudd, svepte tre gånger så mycket slaghalm kring den och trampade den långa fodergången fram och tillbaka med gevorna. Sex gånger för sex kor. Litet mer hö och litet mindre halm åt kalvkon, smärre gevor åt ungkräken, mjölad hackelse åt hästarna och torkade lövkärvar på pinne åt fåren ... Ur De knutna händerna av Vilhelm Moberg INNAN EFTERFRÅGAN PÅ mejeriprodukter växte i slutet av 1800-talet hade husdjuren till stor del hållits för att tjäna spannmålsodlingen med gödsel och dragkraft. Djurhållningen hade varit extensiv. Svältfodringen gick ut på att hålla så många djur som möjligt levande under vintern för att sommarens beten skulle kunna utnyttjas till det yttersta. Små, härdiga, lågproducerande djur passade för detta. Under sommaren ökade deras vikt och mjölkavkastningen steg. Den knappa tillgången på vinterfoder begränsade antalet kreatur. Fodret utgjordes av ängshö som blev magert och proteinfat-
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tigt, eftersom det skördades sent för att volymen skulle bli stor. 
Därtill kom starrgräs, vass, halm, lavar och mossa, i nödfall gavs 
rentav granris, takhalm eller hästgödsel åt korna. Får och getter 
utfodrades med kvistlöv som torkats i kärvar. Hästarna fick sär
skilt asplöv. Korna kunde få "stöpning" eller "sörpa" där kokt 
vatten hälldes över varierande ingredienser som agnar, hackad halm 
(hackelse), råg-, korn- eller havremjöl, gröpe, kokt potatis, repa
de löv, hö, rov- och potatisblast. Djuren fick också salt eller, som 
exempel från Skåne och Halland visar, salt sill eller strömming. 

Särskilt i norra Sverige sökte man sig till utmarkerna för att 
skaffa foder. Fäbodarnas valljäritor repade löv i kontar, fäbod
vallen slogs och hö samlades i lador vid avlägsna slåttermyrar och 
ströängar för att köras hem på slädföret. Men på sikt innebar 
foderväxtodlingen att ängshöet liksom lövtäkten övergavs och att 
sökandet efter vinterfoder på utmarkerna trappades ner. DJURHÅLLNINGENS SYSTEMSKIFTEN 
Även om vinterutfodringen betraktats som den äldre djurhållning
ens svaga punkt, så var inte heller betet särskilt ymnigt. Den nor
mala betestiden sträckte sig på många håll från juni till 29 septem
ber, men tröt fodret kunde djuren släppas ut i mitten eller början 
av maj, rentav i april. Somliga talar om bete in i november. 

Före den kultiverade betesvallens och betesängens genombrott 
under 1900-talets första decennier var skogsbetet viktigast. I den 
täta barrskogen fanns mest lavar att beta och om djuren vallades 
hörde det till vallhjonens uppgifter att föra dem till öppna backar, 
gläntor, där solljuset gav en frodigare undervegetation. In på 1900-
talet hände det i västra Dalarna och nordöstra Skåne att man röj
de betesytor genom svedjning: "Sedan å svedjefallet tagits en po
tatis och en råggröda blev där bra bete några år framåt" sägs det 
till exempel från Örkeneds socken i Östra Göinge härad. 

Fjället med sin glesare björkskog betades också, liksom Sydväst
sveriges ljunghedar. Bättre beten fanns på sanka ängsmarker som 
inte slogs sedan vallodlingen gjort ängsslåttern överflödig. Strän
der vid insjöar och vattendrag gav goda naturbeten och samma 
gällde havsstränder, där den salthaltiga växten sälting var begär
lig för djuren. Öar och holmar var omtyckta, eftersom stängsling 
eller vallning inte behövdes. 

Slåtterängen betades efter höskörden, liksom den nya slåtterval
len. Ifall inte ängen kunde odlas upp tilltog dess funktion som 



228 MARK OCII HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Kor på strandbete. Betet längs havsstränderna var magert, men salthaltiga växter var begärliga för djuren. Målning av Nils Kreuger 1909. betesmark i takt med foderväxtodlingen. Höstrågens brodd kunde betas av fåren om det var barfrost, medan korna gick på stubbåkern. Likaså betades trädan, åtminstone i Sydsverige. Somliga uppteckningar anger att det främst var fåren och ibland svinen som fick beta där, men på andra håll tjudrades djuren på trädan så snart den grönskade på våren. Trädesbetet ogillades av hushållningssällskapens experter eftersom det innebar att trädan inte bearbetades förrän strax innan höstsådden, varför rotogräsens tillväxt gynnades. Med spridningen av växelbruket minskade trädans betydelse i växtföljden och trädan bearbetades allt intensivare. Därför gick trädesbetandet successivt tillbaka från och med 1800-talets sista decennier. Men det förekom att trädan besåddes med gräsfrö och på Öland såddes ännu på 1940-talet humlelucern in i sista grödan före trädningen. Lucernen utvecklades kraftigt på den kalkrika jorden, förkvävde ogräsen och gav ett gott bete. Så fanns det särskilt hägnade, permanenta beteshagar. De utvecklades under 1800-talets lopp ur röjda utmarksytor eller oformliga, magra åkerskiften som fått växa igen, men också ur lövträdsrika hårdvallsängar i Mellansverige eller gamla gemensamhets beten på den skånska fäladen, bevuxen med en eller tall. Ofta låg beteshagen nära gårdscentrum. Här hade man hästarna eller de mjölkande kor som inte kunde hållas på den avlägsna skogen. 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 229 Beteshagen slogs inte, betonar flera uppteckningar. Slutligen betades gårdsplanen, trädgården och dikena. Uppteckningar vittnar om att torpare och småbrukare med brist på bete ledde sina kor längs vägrenarna: 
När allt var avbetat tog Tilda repet med kon, stickstrumpan i förklä
desfickan samt Knut vid handen å så gingo de på landsvägsrenen, me
dan kon betade i diket, Tilda stickade, Knut leta smultron ... På de flesta håll utnyttjades de skilda betesplatserna i ungefär samma ordningsföljd. Först betades hagen, på försommaren eventuellt trädan, därpå skogen och slutligen slåtterängen eller slåttervallen. I en del slättbygder rådde sådan brist på "naturliga" beten att en del av djuren utackorderades till andra bönder som hade det bättre förspänt. Djuren kunde flyttas miltals om sommaren. Fäbodarna En mer systematisk flyttning av djur - och människor - förekom inom fäbodsområdet. Fäbodar fanns främst i norra och västra Sverige där kreatursskötseln var viktigast, men fodret ofta bristfälligt vid hembyarna. Den så kallade fäbodgränsen gick från nordligaste Bohuslän till mellersta Uppland, men kärnområdet var Värmland, Dalarna, Hälsingland samt Västernorrlands och Jämtlands län. Fäbodarna anlades ofta miltals från hembyn, och där vistades djur och människor under delar av sommarhalvåret för att tillgodogöra sig utmarkens foderresurser. Vid Bottenvikskusten gav fäbodarna företrädesvis bete. Längre västerut och även i Hälsingland Kor i beteshagen, 

stängslad med sten 
från åkern och med 
trägrind. Teckning av 
Hjalmar Asp augusti 
1934. 



230 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH AR5ETE 
fanns vid fäbodarna också inhägnade täkter, slåttermark som gav 
vinterfoder, och ofta även åkrar där man odlade spannmål. På sina 
håll förekom hemfäbodar nära hembyn dit människorna först flyt
tade med kreaturen, dessutom mer avlägset belägna långfäbodar 
dit de flyttade längre fram under sommaren. 

Under en stor del av året rörde sig folk och fä på ett mer eller 
mindre invecklat sätt mellan olika platser - fram och tillbaka 
mellan hemgård och fäbod, eller mellan hemgård, hemfäbod och 
långfäbod, för att fullt ut dra nytta av det foder som växte. 

Fäbodarna var enskilt ägda. De låg vid fäbodställen som folk 
från olika byar kunde vara delägare i. Däremot brukades betesre
sursen kollektivt. Djuren vallades gemensamt av vallhjon, i regel 
kvinnor, som antingen lejdes eller hörde till delägarfamiljerna. 
Buföringen, avfärden till fäbodarna, skedde på gemensam dag för 
att ingen skulle frestas att överutnyttja betet. 

Vid fäbodarna hölls inte bara nötkreatur, utan också får eller 
getter som mjölkades. Eftersom merparten av mjölken utvanns på 
sommaren så ankom det på folket vid fäboden att ta tillvara den -
att bereda tätmjölk, ost och smör. Alltefter omfattningen på verk
samheten varierade byggnadsbeståndet vid fäbodställena. Särskilt 
i Hälsingland och Dalarna framstod de som småskaliga kopior av 
hembyarna. Virke var ingen bristvara här. 

I Västerbotten och Norrbotten förekom halvfäbodar där gårds
folket inte flyttade med djuren utan bara for till fäbodstället för 
att mjölka. Även söder om fäbodgränsen rörde sig folk och fä 
mellan inäga och utmark. Man kunde mjölka på skogen, men man 
bodde i hemgården och mjölken fraktades hem och bereddes där 
- eller kördes till mejeriet. Enkla sommarfähus, där djuren mjöl
kades och fick nattligt skydd, fanns även utanför fäbodbältet. Fäbodarnas tillbakagång 
Fäbodväsendets avveckling började på allvar under 1890-talet och 
fortsatte under följande decennier, fastän enstaka fäbodar - rent 
av många i Ovansiljan och Västerdalarna och delar av Härjeda
len och Jämtland - var kvar i ursprunglig funktion ännu efter and
ra världskriget. I andra fall hade de vid det laget redan omvand
lats till fritidsbebyggelse. 

Långfäbodarna övergavs först, vissa år kom bara en del av del
ägarna med djur till fäbodstället och till sist tystnade både koskäl
lorna och vallkvinnornas lockrop. Tillbakagången har förklarats 
med att det blev svårare att få tag på vallhjon, med att mejerivä-



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 231 sendets framväxt stod i motsättning till fäbodsystemet och med att foderväxtodlingen på åkern innebar att varken utmarksfodret eller betet kring fäbodarna behövdes för djurhållningen. Skogsbetet på tillbakagång Skogsbetet utanför fäbodsområdet gick också tillbaka, men variationen var avsevärd. Var skogen inte avlägsen kunde man ännu i början av 1900-talet ha mjölkande kor där. Ellen Pettersson från Lillhärad nordväst om Västerås drog på 1910- och 1920-talen morgon och kväll med häst och vagn till skogs för att mjölka tillsammans med sin syster, eller en piga, samt en bror eller dräng. Gårdens skogsskifte låg ungefär tre kilometer bort och där fanns tiotalet kor. Mer högmjölkande kor stallfodrades hemmavid med gröpe, vallhö och oljekakor. På sensommaren betade de slåttervallen. Tiotalet år senare var bara ungdjuren kvar på skogen. På andra håll, där betet var ännu närmare, drevs korna hem för mjölkningen. I många uppteckningar anmärks att bara middagsmjölkningen skedde utomhus. På Hyby gård, ett storjordbruk i Hyby socken, Bara härad i Skåne, betade korna bara från juli, då de tjudrades på klövervall, till september. Med den växande efterfrågan på mjölk tilltog Kvinna med kor och getter på fäbodvallen i Bodum socken, Ängermanland omkring 1910. 
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betesbristen under försomrarna och lösningen blev ofta att åtmins
tone de bäst mjölkande korna stallfodrades tills efter slåttern. Ökad 
fodertillgång gjorde det möjligt att stallfodra mjölkande kor året 
om. Sådan permanent stallfodring förekom från 1880-talet. 

Mer och bättre foder 
Den intensifierade stallfodringen var ett steg mot en avsevärd för
bättring av utfodringen av djuren. Svältfodringen upphörde suc
cessivt under 1800-talets sista decennier. Växelbruket och odling
en av foderväxter var huvudfaktorn bakom den förbättrade utfod
ringen, men den byggde inte bara på stegrad tillgång utan också 
på en intensivare foderbehandling. 

Höets kvalitet förbättrades allteftersom ängshöet ersattes av 
klöverrikt vallhö från åkern. Det var mer näringsrikt och man vinn
lade sig också om att torka vallhöet bättre än ängshöet. Tidigare 
hade jordbrukarna i södra Sverige, särskilt på blåsiga öppna slät
ter, såtat höet. Från 1880-talet spreds i Mälarprovinserna det 
norska bruket att hässja på järntrådar eller hampsnören. Under 
mellankrigstiden avancerade hässjan mot Sydsverige. Nordsveri
ges stånghässjor av trävirke förekom ända ner till Mälardalen, både 
under 1800-talets slut och det tidiga 1900-talet. 

Det var främst höet från de klöverrika förstaårsvallarna man 
behövde hässja. Särskilt på treårsvallen dominerade timotejen och 
den nöjde sig de syd- och mellansvenska jordbrukarna ofta med 
att såta. Ur en västmanländsk bondedagbok kan man från den torra 
junimånaden 1946 läsa om hur 50 av gårdens 130 lass hö torka
des "på marken . . .  och allt med mycket gott resultat, tack vare sta
digt väder". 

Hässjningen var ett drygt arbetsmoment men den höjde höets 
fodervärde. Det gjorde också övergången till tidigare slåtter som 
även gav tidigare efterbete för djuren. 

Vid sidan av torkningen spreds olika ensilagemetoder från och 
med slutet av 1800-talet. Från Sala socken i Västmanland talas om, 
stackad, otorkad "sylt" av klöver, som brann ihop till vintern. 
Sylten beskrevs som ett stinkande men begärligt foder. Även pota
tisblast syltades och sådana "syltstackar" förekom fortfarande på 
1940-talet. 

Ensilering innebar att fodret, främst vallväxter, men också rot
frukter och betblast, säd skördad som grönfoder etcetera, bringa
des i kontrollerad jäsning. Det skedde antingen genom att fodret 
grävdes ner i jorden eller lades i silo, först av trä, senare i betong. 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 233 Fodret packades hårt och lufttätt. Ibland tillsattes gröpe , melass, olika syror eller salter för att påskynda processen. Under mellankrigstiden kom genombrottet för A. I. Virtanens metod, där en blandning av saltsyra och svavelsyra tillsattes. "AIV-fodret" fick stor betydelse under andra världskriget. Ensileringens fördel jämfört med torkning låg i de små proteinförlusterna och i att fodervärdet kunde bevaras oavsett väderlek. Tidig skörd, liksom skörd av senvuxet vallfoder från regniga höstar, kunde tas till vara för stallfodring. Till grovfodret hörde också halm. Halmmängden minskade knappast trots att man odlade mer foderväxter. Halmen efter vårsäden, som alltmer dominerade odlingen, var lämpligare till foder än halm från råg och vete. Första tråden spänns på en sjustörars höhässja i Uppland. Störarna står nästan i sicksack för att det ska bli stadigt. 



234 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Drank, en spillprodukt från spritdestillering var sedan länge ett viktigt djur( oder. I närheten av stora industriella brännerier kunde den lokalt få mycket stor betydelse. Bror Jönsson, 16-årig dräng, hämtar drank vid Krutmöllans bränneri 
i Hoby, Skåne 1 922. Spannmål började under perioden för första gången användas i stor skala som djurfoder. Det gällde havren, en del av kornet samt blandsäden, vilken med tiden fick allt större inslag av baljväxter, särskilt vicker. Fodersäden maldes till gröpe. Även hönsen fick säd, fast omalen. En del fodersäd och ärtväxter togs inte till mogen skörd utan betades eller ensilerades. Till det kom den växande odlingen av foderrotfrukter och betblasten där man odlade sockerbetor. Spillprodukter från en rad industrier användes som foder. Hit hörde av gammalt dranken från destillerierna men också sockerbrukens melass samt avfall från stärkelse- och jästfabriker. Vasslen och skummjölken från mejerierna gavs till kalvar och grisar. Slutligen tillkom en omfattande import av kraftfoder. Importen av oljekakor kom igång under 1 880-talet, medan den storskaliga majsimporten följde på majstullens avskrivning 1911 .  Från 1910-talet importerades också en hel del soja. Tillförseln av importerat kraftfoder bröt, ungefär som handelsgödseln på åkern, jordbrukets karaktär av mer eller mindre slutet system. Den vetenskapliga utfodringen Decennierna närmast före sekelskiftet 1900 verkar den intensiva stallfodringen uppfattas som en ideal form av kohållning. Djurfysiologerna försökte räkna ut relationen mellan fodergivor och 
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mjölkavkastning, och vilka foder som var mjölkdrivande. Veten
skapligt grundade normer för djurens utfodring utarbetades. 

Via danska utfodringsförsök nåddes jämförelsetal för olika fo
dermedels näringsvärde. Ur detta utvecklades foderenheten som 
angav det relativa fodervärdet i olika fodermedel. 1 kg korn, är
ter, vicker, 1,2 kg havre, 1,1 kg blandsäd och bestämda mängder 
av hö, halm, olika foderkakor, rotfrukter etcetera utgjorde en fo
derenhet. Fodervärdesberäkningen lades till grund för foderstater 
som passade olika djurslag. 

Till hjälp vid skapandet av foderstater för korna kom avkast
ningskontrollen som började tillämpas i privat regi på 1890-talet. 
Den ombesörjdes snart av kontrollföreningarna. Den första grun
dades 1898 i Hvilan i Skåne, efter dansk förebild. Hit anslöt sig 
jordbrukare med sina besättningar inom vilka de enskilda korna 
regelbundet kontrollerades av föreningens kontrollassistent, med 
avseende på foderförbrukning, mjölkmängd och fetthalt. 

Avkastningskontrollen, som vid andra världskrigets utbrott 
omfattade ungefär en femtedel av kostocken, syftade inte bara till 
att finna ut den fodermängd och foderkvalitet som gav bästa re
sultat. Den skilde också ut kor som svarade olika bra på fodret. Moderniseringen av fähusen 
Alla ladugårdar var inte i takt med de vetenskapligt grundade prin
ciperna för utfodringen eller med mjölkhanteringens hygieniska 
krav. Bondgårdarnas fähus saknade vid periodens början ofta 
höskulle. Fodret hämtades från en närliggande foderbod. Golven 
var längst söderut i landet stenlagda liksom gårdsplanen, i övrigt 
gällde stampat jordgolv eller trägolv. I Sydsverige byggde man i 
korsvirke, annars dominerade det timrade fähuset. 

Korna stod uppbundna med vidjor eller klavar mot ytterväggen 
och vid utfodringen fick man hämta fodret i den närbelägna fo
derboden och tränga sig fram mellan djuren. Bakom djuren fanns 
en gödselränna, ibland av träplankor. Särskilt i mellersta och nor
ra Sverige kastades gödseln ut på gödselstacken genom en särskild 
dynglucka. 

Ventilationen i fähusen var dålig, eftersom dyngluckan och 
dörren var de enda öppningarna. Det ledde till fukt och röta. Husen 
stod oftast bara några decennier. 

I Norrland brukade det finnas pannmur i ladugården, vilket kan 
förklaras med klimatet, men den hade också särskilda funktioner. 
Här kokades sörpan eller tinades mossan som gavs till foder. Här 



236 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Kor vid det centralt placerade foderbordet i en stor ladugård. Stallrummet går ända upp till yttertaket, som överst avslutas med en lanternin med ventilationsanordning. Lanterninladugårdar byggdes vid många herrgårdar kring sekelskiftet. Full takhöjd skulle ge djuren ljus och frisk luft. Men lanterninhusen blev kalla och fuktiga, och eftersom det behövdes en särskild foderlada var det en dyr och opraktisk lösning som snart övergavs. kunde man inreda ett sommarkök, sedan djuren tagits ut till fäbod eller sommarladugård, här kunde tvätten kokas. En hel del arbete, framför allt sådant som hade med lin- och ullberedningen att göra, förlades till ladugården. När man byggde nya ekonomibyggnader sammanfördes de ofta i en enda länga. In i ladugården flyttades både grisar och får, och såväl ladugården som stallet fick två våningar och en hög höskulle som gjorde foderladan onödig. Ekonomibyggnaderna byggdes gärna i regelverksteknik med brädväggar, vilket medgav nästan obegränsat stor rymd. Ladugårdsdelen uppfördes dock oftast i timmer, eller på större gårdar i gråsten, vilket blev billigare genom dynamiten. På 1 910-talet blev teglet vanligare i ladugårdarna, medan mellankrigstidens ladugårdar oftast uppfördes i cementsten. Golvet cementerades. Nya ladugårdar fick stora fönster och ventilationen ordnades. Djuren bands inte vid väggarna längre, utan vid ett centralt placerat foderbord. Från skullen släpptes höet direkt ner på foderbordet vilket underlättade utfodringen väsentligt. Ännu under mellankrigstiden fick man bära in vatten hinkvis till djuren på många 
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f gårdar, särskilt de mindre. Alternativt togs djuren ut till bevattningsstället. Vattningen rationaliserades successivt. Somliga pumpade upp vattnet till en högt liggande bassäng, eventuellt på skullen, så att det sedan kunde föras till djuren med självtryck. Elektriska pumpar och automathoar, i vilka djuren drack när de själva ville, revolutionerade ladugårdsarbetet. Hygieniska, avskilda mjölkrum förekom tidigt på många storjordbruk och vid periodens slut hade de vanligen såväl rinnande vatten och varmvattenberedare för diskningen som särskilda kylaggregat. På mindre gårdar var sådant ovanligt och ännu i slutet av 1930-talet saknade ungefär hälften av jordbruken varje kylanordning för mjölken. Vanligast var att kyla mjölken i vattenbas- Karl Andersson från Nyland sågar upp is i Hästhagen, Almby socken i Närke 1 899. Isen förvarades över sommaren i sågspånsstack och användes främst att kyla mjölken med. 
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säng, eventuellt med is. Isen sågades upp på senvintern vid närbe
lägna sjöar, kördes hem och bevarades i sågspånsstackar över som
maren. Bland de minsta jordbruken utnyttjades ofta möjligheten 
att kyla mjölken i en kallkälla. 

Det kunde ligga en hel värld mellan små, ålderdomliga bond
gårdsfähus med timmerväggar och halm- eller vasstak som använ
des ännu på 1930-talet och herrgårdarnas imposanta sten- eller 
tegelladugårdar. 

Stallfodringens avigsidor och betesvallens genombrott 
Det fanns avelsbesättningar under det sena 1800-talet som aldrig 
fick beta ett strå färskt gräs. Även om ladugårdsmiljöerna i många 
fall förbättrades vad gällde ventilation och hygien, så tillgodosågs 
inte djurens behov av motion och frisk luft. 

Nötkreaturstuberkulos och en del andra sjukdomar spreds un
der denna tid. Det hade primärt andra orsaker än den dåliga stall
miljön. Nötkreaturstuberkulosen nådde Sverige med importerade 
avelsdjur redan vid 1800-talets mitt. Den spreds när opastörise
rad skummjölk gick tillbaka från mejerierna till gårdarna för kalv
uppfödning. Trängseln av många djur på begränsad ladugårdsyta 
antas dock ha bidragit till sjukdomsspridningen. 

Enstaka djurhållare började redan på 1880-talet anlägga insådda 
betesvallar som betades permanent, eller många år i sträck. Från 
sekelskiftet blev detta vanligare och under mellankrigstiden kan 
vi i statistiken följa den "kultiverade betesängens" och betesvall
ens tillväxt. Betesvallen betraktades delvis som ett svar på olägen
heterna med den extrema stallfodringen. 

Inte minst den 1916 bildade Svenska vall- och betesföreningen 
informerade om hur man skulle anlägga kulturbeten. I första hand 
skedde det på åkern där klövervallar för bete såddes in som van
liga slåttervallar, eller med särskilda, mer långlivade fröblandningar. 
Betesvallen skulle sedan övergödslas regelbundet med handelsgöd
sel eller fint spridd stallgödsel. Betesvallen indelades i mindre fål
lor som betades av en i sänder och man räknade ut hur stor areal 
som behövdes för ett visst antal kreatur. 

Även naturbeten kunde odlas upp. Staten tillhandahöll betes
förbättringsbidrag från 1920-talet. En framgångsrik östgötsk jord
brukare berättar 1930 för Lubbe Nordström hur det gick till: Jo först och främst röjning av hagmarken, så tillförsel av konstgödsel, på många håll kalk, men som jorden här är kalkrik har jag inte behövt 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 2 3 9  t i l l föra kalk, utan kun nat nöja mig med superfosfat samt 1 00 kg. Kali per tunn land som grundgöds l ing . . .  Så var det årlig harvning på vi ntern och tidigt på våren vid islossningen för att få ner luft till gräsrötterna .  Vidare sprids a l l  efter djuren fallen spillning med kortk l oig grep, då  det regnar. Så tog j ag " skott-slåtter" (d .v.s .  högg alla rotskott från buskar) 3 a 4 gånger per år, de första åren . . .  Övergången till kulturbete sparade arbetskraft, vilket blev allt viktigare, särskilt för större j ordbruk som var beroende av lej da arbetare. Här hade stallfodringens höga arbetsåtgång blivit en olägenhet. Men stallfodringen tillämpades inte bara vid större mönstergårdar, utan också vid småbruk som hade en konkurrensfördel i sin goda tillgång till familj earbetskraft. Framväxten av en kår av animalieproducerande småbrukare med litet arealunderlag var i hög grad avhängig foderhandeln, foderimporten och en långtgående, arbetskrävande sta l l fodring. För sådana intensivt drivna småbruk med god tillgång till familj earbetskraft men med liten areal, var det inte al ltid lämpligt att gå över till den extensiva brukningsform som mjölkhushål ln ing med omfattande betesvallar innebar. Stallfodringen av mjölkande kor fram till dess slåttervallen kunde betas, fortsatte att vara van l ig .  Tjudrade låglandskor betar av en lucernvall vid Svarte by Skåne 1 9  3 6. Genom att tjudra korna kunde man se till att de betade av en viss yta i taget. Alternativt kunde vallen indelas i en mängd små stängslade 
f åtlar som betades av en i sänder. 



240 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE På 1 940-talet introducerades det oftast batteridrivna elstängslet. Reklamen tog fasta på att de nya stängslen gick snabbt och lätt att sätta upp och därmed blev billiga. Vallpojken behövdes inte längre. Valla, tjudra eller hägna 1 870 hade laga skiftet redan gått över en stor del av landet och byns hägnadssamarbete hade i de flesta fall upphört. Den gamla gemensamma sydsvenska vallningsorganisationen var upplöst och den nya hägnadsförordningen av 1 857  hade vänt på förpliktelserna. Det ålåg inte längre odlaren att stänga djuren ute från sin åker och sin äng, utan djurhållaren ansvarade för att djuren inte skadade andras inägomark. Det kunde ske på olika sätt. De virkeskrävande trägärdesgårdarna blev tidsödande att sätta upp och hålla i stånd för den enskilde brukaren. I virkesfattiga områden med gott om sten, såsom Bohuslän, delar av Småland och Öland, uppfördes nu de murar av sten från röjda åkrar som man kan se än i dag. Därtill fick vallningen av djuren ett uppsving fram till 1 920-talet då de nya billigare trådstängslen slog igenom . Särskilt vallades på mer tillfälliga beten, till exempel på slåttervallen som blev för dyr att hägna för en kort betestid. Ett alternativ som underlättade vallningen, eller till och med ersatte den, var att utrusta djuren med hinderdon som försvårade deras rörelser. Slutligen kunde särskilt högmjölkande djur tjudras på mindre vallar. De mer permanenta ungdjursbetena i skogen hägnades däremot i Syd- och Mellansverige. I fäbodsområdet fortsatte gemensamhetsbetet, som ju inte hade byn utan fäbodlaget som utgångspunkt. Här vallades djuren. Ståltråden och den galvaniserade taggtråden, som slog igenom efter första världskriget, revolutionerade stängslingen. På 1940-talet beräknades en tio gärdsel hög, traditionell gärdesgård kosta 40-60 öre per meter att sätta upp. Taggtrådsstängsel med två trådar och nedslagna stolpar kostade knappt hälften så mycket . Taggtråden var så billig att det lönade sig med tillfälligare stängsling, särskilt som det blev allt besvärligare att få tag på vallhjon. De snabbt uppsatta trådstängslen blev mer eller mindre en förutsättning för det rationella utnyttjandet av betesvallen indelad i fållor. Det var heller inga problem att snabbt stängsla en vall som enbart betades efter slåtter. 
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Inte bara utfodringen av kreaturen förändrades, utan även krea
turen själva. Ett intensifierat avelsarbete gjorde dragdjuren krafti
gare, medan mjölk- och köttdjuren gav allt större foderutbyte. 

Staten hade tidigare importerat utländska rasfår och nötkrea
tur till "stamschäferier" och "stamholländerier" som sedan tillhan
dahöll avelsdjur åt hugade jordbrukare. Men omkring 1 870 sål
des stamholländeri- och stamschäferihjordarna. Import av utländ
ska avelsdjur fortsatte, men ombesörjdes av enskilda godsägare 
eller av hushållningssällskapen. 

I början av perioden importerades många olika husdjurstyper, 
vilka korsades med de inhemska lantraserna. Men från slutet av 
1 800-talet inriktade man sig på att renavla vissa "raser" - det vill 
säga populationer med speciella exteriör- och produktionsegenska
per - som korsats fram ur några få importerade typer och inhem
ska djur. Stambokföring infördes så att anfäderna för varje djur
individ kunde spåras. Avelsföreningar för olika sådana raser bil
dades. De stadfäste villkoren för att individerna skulle räknas till 
"föreningsrasen". 

Hushållningssällskapens premiering av goda avelsdjur blev ett 
viktigt instrument i avelsarbetet. Handjuren tävlade om höga pre
mier åt sina ägare. Mindre premier gavs även till ägare av kor, men 
viktigare var att kor, liksom ston, belönades med frisedlar som 
betalade betäckning av premierade avelstjurar/hingstar. "Lantlig idyll". Skulptur i betsat trä av "Döderhultarn", Axel Petersson. 
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Antal djur 
per 100 ha 
jordbru\<smar\< 

- 1 1 8,1-122 - 105-1 18,1 

1111 99-105 

� 81-99 

CJ 71- 81 

Antal nötkreatursen
heter per 1 00 hektar 
jordbruksmark länsvis 
1927. En ko, tjur eller 
oxe räknas som 1 nöt
kreatursenhet, ett ung
nöt eller en kalv räk
nas som 0,5, en vuxen 
häst som 1 ,5, en ung
häst eller ett föl som 
0, 7 5, ett svin som 0,25, 
ett får som 0,1, en get 
som 1/12. 

ANTALET HUSDJUR 
För att kunna mäta antalet husdjur på ett sammanfattat sätt bru
kar man räkna om dem till (nöt- )kreatursenheter, med utgångs
punkt i foderbehovet. Ett vuxet nötkreatur motsvarar en så
dan enhet, en vuxen häst anses motsvara 1,5 kreatursenheter, 

ett vuxet svin utgör en kvarts kreatursenhet och så vidare. 
Antalet kreatursenheter steg mer än väl i takt med folkmäng-

den. Även räknat per hektar jordbruksmark (åker och äng) steg 
djurantalet påtagligt under perioden. Mest djur i förhållande till 
jordbruksmarken fanns i skogsbygderna, särskilt i norra Sverige. ARBETSDJUREN - OXAR OCH HÄSTAR 
Det finns skäl att skilja på produktionsdjur och arbetsdjur. Till 
arbetsdjuren räknas i första hand oxar och hästar, men även kor 
kunde tjänstgöra som dragare. 

Dragdjuren belastade animalieproduktionen genom att konkur
rera om fodret. Fram till omkring 1910 ökade antalet dragare 
(hästar plus oxar) i jordbruket. Dragdjurens foderkonkurrens till
tog således. Övergången från oxar till hästar skärpte problemet 
eftersom hästen krävde havre och traditionellt fick den det bästa 
höet, "hästhöet" .  

Alltmer gårdsproducerat kraftfoder och växande mängder av det 
bästa höet gick alltså till dragdjuren, men samtidigt bidrog skörde
ökningen av kreatursfoder till att fodertillgången ökade långt mer 
än dragdjurens förbrukning rimligen gjorde. Totalt ökade antalet 
foderenheter per nötkreatursenhet med drygt 60 procent från 1880 
till mitten av 1930-talet - och då är det osäkert ifall betets förbätt
ring kommit till uttryck. Eftersom dragdjuren hade stor del i åkerns 
stigande avkastning var satsningen på dem, även från animaliepro
duktionens synpunkt, adekvat. Oxens och hästens fördelar 
Oxens respektive hästens förtjänster som dragare har varit en klas
sisk fråga. Oxen ansågs segare och starkare. Den utvecklade mer 
dragkraft än de små hästar som fortfarande dominerade på lands
bygden vid mitten av 1800-talet. Den var också lättare att köra 
än den dynamiska och mer lynniga hästen. Oxen sjönk inte ner lika 
mycket som hästen vid arbeten på sanka marker. Detta tack vare 
klövarna som spärrades ut vid tryck, och lättklövarna som stack 
ut några centimeter längre upp baktill. Oxen fick också mer säl-



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 243 Ian skador av åkerarbetet. Den klarade sig på billigt halmfoder, medan hästen krävde hö och havre. Slutligen hade oxen i motsats till hästen ett påtagligt restvärde - som gödoxe - när den slitit färdigt. Hästen var kvickare, smidigare, men uppenbarligen inte lika "stark som en oxe". Där bönderna sysslade med mer långväga transporter var hästen det självklara valet inte bara på grund av sin snabbhet, utan därför att oxen måste skos för sådana uppgifter, vilket var betydligt besvärligare än att sko en häst. Hästen var skodd för jämnan. Även i skogsarbetet passade hästen bäst. Bortsett från Skåne, där oxen tidigt började vika för hästen, ökade antalet oxar fram till 1870-talet. Det kan hänga samman med att tonvikten då låg på tunga arbeten, årderkörning, plöjning och uppodling av sanka marker. Därefter bidrog en rad skeenden till att hästen på några decennier nästan helt konkurrerade ut oxen. På 1870-talet fanns i Sverige knappt 400 000 jordbrukshästar, fölen oräknade, och omkring 290 000 oxar. 1944 hade oxens roll i jordbruket i stort sett upphört, något tusental fanns kvar. Hästen stod då vid slutet av sin storhetstid. Det fanns omkring 500 000 hästar i jordbruket vid andra världskrigets slutskede. Ardennern och nordsvensken Under 1800-talet gjordes omfattande korsningsförsök med utländska hästraser. Tidigare hade det mest tagits in varmblod, vilket inte ökat hästens konkurrenskraft vad gällde de tyngre arbetena. Från Uppkörning till kolmila i Moraskog. Hästen var allsidigare än oxen och passade även till vinterarbete i skogen. Främst går en häst av nordsvensk typ. Foto Carl Gustav Rosenberg 1930-tal. 
Mil joner djur 
3, 0 r-r-,---,---,--,----,,<r-, 
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,- .,... ,- T""" ,- ..... Antalet husdjur av olika slag i det svenska jordbruket. 1 871-1 944. Miljoner djur, ungdjuren inräknade. 



244 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Reveur de Brus, ardennerhingst vid Revelsta herrgård i Altuna, Uppland, visas upp av en stolt skötare. Hingsten importerades från Belgien till Sverige som treåring 1913 och blev fl.erf aldigt prisbelönt. 1923 såldes han till Revelsta, och samma år togs denna bild av John Alinder. mitten av seklet importerades däremot hingstar från storvuxna hästraser - österrikiska pinzgau , franska percheron och boulognesare, engelska shire och skotska clydesdale - i akt och mening att med dessa och den lilla svenska lanthästen som utgångspunkt korsa fram stora hästar med hög dragkraft. På det hela taget var inkorsningen av olika tunga hästar inte framgångsrik. Hästkvaliteten anses ha sjunkit. Dessutom hotades den svenska lanthästen. I och med den belgiska ardennerhästens triumftåg skapades dock en stabil population av tunga hästar. Med början 1873 importerades först småvuxen bergsardenner och senare större typer. En inhemsk ardennerpopulation var utvecklad på 1910-talet, men den späddes allt som oftast på från Belgien. År 1901 började svenska ardennerhästar stambokföras och 1923 bildades Avelsföreningen för svensk ardenner. På initiativ av Hedemoraveterinären Wilhelm Hallander gjordes i Dalarna, Värmland och Norrland ansträngningar för att utveckla lanthästen. Den norska gudbrandsdalshästen spelade en stor roll. Från 1903 underhöl l  ett antal nordliga läns hushållningssällskap en anstalt för hingstuppfödning i Wången i Jämtland, som betytt mycket för framgången med nordsvensken. Avelsföreningen för den nordsvenska hästen bildades 1 924. 
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Medan den lite mindre och smäckrare nordsvenska hästen kom 
att dominera i Bergslagen, Svealands skogsbygder samt Norrland, 
spreds den tyngre och dragstarkare ardennern på Götalands och 
Svealands slätter. Det var där som oxen tidigare dominerat och 
kunde ersättas. I norr var hästen utan konkurrens. Här och där 
förekom också senare varmblodskorsningar, som till exempel i 
Mellansverige "Strömsholmare", att dra självbindarna med. Det 
gick snabbare då, nästan som med traktor. Hästen och mekaniseringen av jordbruket 
De maskiner som kom i bruk, och som utvecklats särskilt i Ame
rika men också i England, var avpassade för hästdrift (se kapitlet 
Jordbruksteknik och mekanisering). De agrara framstegen där hade 
kopplats till hästen och detsamma skedde nu i Sverige eftersom tek
niken importerades. Det är lätt att tänka sig plöjning eller ärjning 
med oxar, det är svårare att tänka sig en oxe som drog en slåtter
maskin, en självbindare eller en höräfsa (hästräfsa). Detta hade att 
göra med anspänningsanordningen, men också vad gällde till ex
empel slåttermaskinen med utväxlingen mellan drivhjulet och den 
arbetande apparaturen. Med hästens dragfart blev slåtterknivar
nas rörelser lämpligast. Spridningen av nyare maskiner och red
skap gick snabbast i områden där hästen tidigt dominerade eller 
där övergången till häst skedde tidigt och gick snabbt. Den mångsidiga hästen 
Hästens mer allsidiga användning som dragare innebar att den fick 
större betydelse när transportbehovet växte i takt med att män
niskorna blev fler och handeln ökade. Trots järnvägar, kanaler och 
ångbåtar ställdes ännu en tid snarast ökade krav på dragdjur. De 
behövdes till växande mängder av omlastningar och transitresor 
mellan kanaler och järnvägsspår. Bryggeri- och mejeriväsendets 
snabba tillväxt under sent 1 800-tal bidrog till ett växande behov 
av transportdragare. Fastän lastbilar körde mjölken till mejerier
na, så användes ännu på 1930-talet hästar vid mjölkutkörningen 
inom Stockholm. I de växande städerna ökade åtminstone i bör
jan av perioden marknaden både för landsbygdens hästuppfödare 
och för foderproducenter. 

Under inkörningsperioden utnyttjades hästen i jordbruket, var
på den vid fyra till fem års ålder kunde säljas för stadstjänst. När 
hovar och leder slitits ut på kullerstensgatorna kunde den återsäl
jas till landsbygden och fortfarande göra nytta i lättare arbeten. 



246 MARK O C H  HUSDJ UR, ,EKN I K  O C H  A R B HE Kuskarna hämtar mjölk att köra ut från Mjölkcentralen i Stockholm 1 93 6. Motoriseringen till trots hade hästen stora uppgifter som transportdragare under hela mellankrigstiden. Lastbilar användes främst för de längre transporterna. 
Från oxe till häst Oxen saknades i stort sett i Dalarna och Norrland. De områden där oxen spelade stor roll var socialt, ekonomiskt och topografiskt skiftande. Oxen fanns på moränjordar ovan högsta kustlinjen på sydsvenska höglandet, på styva lerjordar kring Mälaren och i Vadsbo i Västergötland. Storgodsen på slättbygderna i Östergötland och i Mälardalen hade mängder av oxar, men oxen dominerade också bland småbrukare och småbönder i det inre av Småland och i Västergötlands sydliga och nordliga skogsbygder. I bygderna några mil norr om Mätaren, där bönderna ofta sysslade med långväga transporter åt bruk och skogsbolag, glesnade däremot oxparen snabbt. Västkusten och Dalsland utmärkte sig för få oxar, liksom Skåne, där oxarna tidigare spelat en stor roll. I börj an av perioden hade de större gårdarna i de områden där oxen haft spridning visserligen haft några hästar för kvarnresor, 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 247 persontransporter till kyrka och marknader och kanske för slåttermaskinerna, men den tunga åkerbearbetningen hade reserverats åt en stor mängd oxar som också hade betydelse som köttdjur. Det fanns tillräckligt med åker för att motivera ett stort inslag av oxar så länge dessa var bättre för tung bearbetning. Och det fanns tillräckligt mycket transportarbete och maskinarbete för att motivera inslag av hästar. Att godsen ännu fram emot sekelskiftet hade många oxar, snarare än hästar, hängde också samman med deras arbetsorganisation. Oxen var ett jämförelsevis lättkört kreatur som kunde sättas i händerna på otränad och billig arbetskraft, torpardrängar och dagsverkskarlar. Hästen förutsatte en högre grad av engagemang från förarens sida. Den makligt gående, aldrig skenande oxen symboliserar beroende och kontroll, den livliga hästen däremot självständighet och initiativkraft. 



248 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Antal oxar per 1 00 vuxna hästar häradsvis 1871, 1 902 och 1919. 50--100 
25-50 
10--25 
0--10 

Uppgift 
saknas De minsta jordbruken , småbruken och de mindre bondejordbruken, kunde sällan hålla mer än en eller högst ett par dragare. Hästen föredrogs oftast , eftersom den var lättare att använda utanför jordbruket - till körslor åt bruken , inom skogshanteringen eller vid de bohusländska stenbrotten. Många småbönder i Småland och östra Västergötland specialiserade sig på uppfödning av oxar. De födde upp dem och körde in dem och använde deras dragkapacitet under det första året. Sedan såldes oxarna till någon större gård som utnyttjade deras dragkraft i några år, varpå de slutgöddes inför slakt. Oxarna drevs till olika konsumtionscentra ,  marknader eller järnvägsstationer. Förekomsten av en etablerad marknadskanal för oxar, vilket i sin tur förutsatte att oxen redan var det etablerade dragdjuret , gynnade fortsatt användning av oxen. Småböndernas oxar var alltså delvis desamma som arbetade på storgodsen. Jordbruket var ett system där delarna kompletterade eller förutsatte varandra. Kunde man inte utnyttja dragdjuret fullt ut därför att gården var för liten , så var det dessutom en rationell 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 249 lösning att inte bara ha det till dragdjur utan också till göddjur. Ett alternativ var att låta kon dra. Medan oxen in på 1 900-talet var den viktigaste tunga dragaren på de stora godsen - utanför Skåne - spelade den snarare rollen som småbrukarens och småbondens dragare under sina sista decennier i det svenska jordbruket. 
KORNA Nötkreaturslösa jordbruk var rena undantag före andra världskriget. Antalet kor ökade från knappt 1,3 miljoner vid 1870-talets början, till ett alla tiders maximum om dryga 1 ,9 miljoner vid 1930-talets mitt. Bakgrunden var den stigande efterfrågan på smör, ost och konsumtionsmjölk. Antalet kor per brukningsenhet ökade fram till slutet av 1 930-talet och det skulle kunna tyda på att utfodringen förbättrades. När efterfrågan på mjölk steg var det nämligen bäst att först förbättra utfodringen av de kor man redan hade. Det innebar endast ökade driftskostnader som direkt kunde kvittas mot ökande mjölkintäkter. Att köpa nya kor innebar en dryg investering och således dryga kapitalkostnader. Att föda upp fler kalvar t i l l  kor tog tid och drog Oxar med råglass på bygatan i Rösum, Malmbäcks socken i oxlandskapet framför andra - Småland. I denna oskiftade by användes enbart oxar enligt Nordiska museets uppteckning. Foto 1930. 
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kostnader för foder, arbete och utrymme under flera år innan de 
nya djuren kunde mjölkas. Ett stegrat mjölkpris borde alltså sna
rast leda till skärpta strävanden till förbättrad utfodring och kan
ske en utgallring av koindivider som svarade dåligt på fodret. 
Carlsson i Strindbergs Hemsöborna insåg det: - Sex kor som mjölka är mer än tolv som svälta! Och han undersökte speglarne och mjölkhålorna, och med stor säkerhet prickade han de sex kor, som skulle få äta opp sig och så gå till slaktarn . . .  Och sedan skulle det bli andra ordningar av. Men först och främst skulle det köpas torrt och gott hö . . .  
Alla var inte lika klarsynta. Carl-Gustaf Berglind i Skultuna, som 
vi mött flera gånger, noterade att många bönder köpte nya, bättre 
djur från herrgårdarna, men att det ingenvart ledde eftersom de 
inte förmådde förbättra utfodringen. Mellankrigstidens bokfö
ringskontroll visade att särskilt det mindre jordbrukets lönsamhet 
hängde på omfattningen av husdjursskötseln och att småbönder 
fortfarande ofta höll för många, svagt utfodrade kor. 

Fram till 1910-talets början gick det ungefär en kalv eller ett 
ungdjur på var tredje ko, men sedan blev ungdjuren fler så att de 
under mellankrigstiden var ungefär hälften så många som korna. 
Det berodde på att kornas livslängd sänktes när kraven på mjölk
avkastning stegrades, varvid rekryteringen måste intensifieras. 
Dessutom behölls fler kalvar och ungdjur och göddes för slakt. De nya nötkreaturen I dag hinner han inte upp i ladugården där mjölkerskorna sitter röda och svettiga på sina pallar och borrar pannan hårt i bukskinnet på glänsande, prisbelönta jättekor. . .  
Agronomen Albergs kor i Moa Martinsons Sallys döttrar var sto
ra och det var just vad som till det yttre skilde de nya typerna av 
nötkreatur från de gamla lantkorna. Viktigast bland de avelsdjur 
som före mitten av 1800-talet började importeras till Sverige och 
korsas med inhemska lantraser, var tjurar av skotsk ayrshirebo
skap och ostfrisisk låglandsboskap. lmporten av storvuxna, mjölk
villiga låglandsdjur, som främst gått till Sydsverige, avstannade till 
följd av kreaturssjukdom, och låglandspopulationen utvecklades 
vidare med utgångspunkt i det inhemska beståndet. En avelsför
ening för svensk låglandsboskap, SLB bildades 1913. 

Vid en rad mellansvenska herrgårdar, med Stjernsund i Närke i 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 2 51 spetsen, korsades ayrshire och engelsk korthornsboskap med inhemska kor av herrgårdstyp. Fortsatt inavel inom besättningarna gav kor som ansågs överträffa ayrshirekorna i slaktvärde och dessutom ge lika mycket mjölk. I samband med det allmänna svenska lantbruksmötet 1891 bildades därför en avelsförening för rödbrokig svensk boskap, RSB, som blev allmän i Mälar- och Hjälmarebygderna. Parallellt utvecklades den svenska ayshiretypen genom korsning med inhemska typer. Importen avstannade och den år 1899 bildade Svenska ayrshireföreningen försökte arbeta bort den "skotska", småvuxna typen. Ayrshirepopulationen utvecklades vidare i Skarhult i Skåne och Aranäs i Småland och kom alltmer att likna RSB. 1 927 slogs dessa två populationer samman, i och med att avelsföreningen för svensk röd och vit boskap, SRB, bildades. SRBkorna dominerade sedan i Mellansverige. Lantraserna som hade utvecklats genom att djuren parat sig naturligt (fast människan styrt vilka individer som fått para sig) och genom att populationerna under lång hade anpassat sig tid till sin miljö så att de blivit "produkter av torvan", korsades i stor ut- RSB-kor vid Stjernsund i Närl�e. Här och på andra mellansvenska herrgårdar avlades de rödbrokiga korna fram. Det är en modern ladugård med f oderbordet i mitten. Målningen är utförd av Hjalmar Trafven-f eldt - som var en ofta sedd gäst på Stjernsund - omkring 1920. 



252 MARK O C H  HUSDJUR,  TEKNIK OCH ARBETE Fjällkorna vid Grytsjö fäbod får en nypa salt ur konservburken, sedan de om kvällen kommit hem till fäboden. "Detta vänjer dem att komma vid en bestämd tid. " sträckning bort. Med ett par undantag återstod bara spillror av dem vid 1800-talets slut. Den kulliga (hornlösa ) fj ällboskapen i Norrland hade i några decennier korsats med tysk algaurboskap, engelsk korthorn och även med ayrshire. Men nötkreaturstuberkulosen slog ut nästan alla ayrshiredjur i norr, vilket bidrog till att den nordliga lantrasen blev mindre uppblandad än de sydsvenska . Från 1 890-talet renavlades fj ällkon, eftersom den ansågs mjölkvillig och gav fet mjölk. 1 892 bestämdes att enbart fj äll boskap fick premieras i Norrland. Tonvikten lades på exteriören, man ville ha helt vita kor, e l ler vita kor med viss brun teckning. Fj ällboskapen blev dominerande i Norrland och övre Dalarna. Avelsföreningen bildades 1920 . I början av 1900-talet gjordes också ansträngningar att renavla den hornlösa lantboskap som var spridd i Värmland, Dalsland och södra Dalarna. Föreningen för rödkullig svensk boskap bildades 1912 ,  men 1937  slogs fj ällboskapen och rödkullan samman i och med att avelsföreningen för svensk kullig boskap, 5KB, bildades . Tjurhållningen rationaliserades genom att det traditionella sam-
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arbetet på bynivå, eller grannar emellan, formaliserades i tjurför
eningar där många djurhållare var medlemmar. Det var inte bara 
ett led i arbetet på att avla fram goda kreatur genom att avelsdjur 
med goda egenskaper fick större roll i uppfödningen, utan man 
sparade dessutom in på tjurar och därmed underhålls- och upp
födningskostnader. Antalet kor per tjur ökade från 30 på 1870-
talet till 70 på 1930-talet. På liknande sätt etablerades för de and
ra djurslagen hingstföreningar, bockföreningar etcetera. 

Aveln inriktades på att höja djurens produktionskapacitet och 
här var avkastningskontrollen till hjälp. På 1920-talet började 
Statens avelscenternämnd göra avkommeundersökningar av tju
rar för att utröna deras anlag för mjölkavkastning och fetthalt. Man 
jämförde tjurdöttrarnas avkastning med deras mödrars. Sedan ar
tificiell inseminering börjat tillämpas under mellankrigstiden för 
att slå igenom på 1940-talet ökade behovet av avkommeundersök
ningar. Med seminverksamheten kom enstaka tjurar att serva hund
ratusentals kor och möjligheterna att påverka och förändra ko
populationen ökade drastiskt. SMÅKREATUREN 
Av andra djurslag var får och getter på tillbakagång, medan svin
hållningen växte i betydelse, liksom höns- och fjäderfäskötseln. Svin 
Tidigare hölls mest högbenta, senvuxna lantrassvin för husbehov, 
men på 1860-talet började vissa hushållningssällskap införa avels
djur av storvuxna engelska raser, framför allt yorkshire. Lantras
svinen blandades upp med engelska avelssvin och med dansk lant
ras och när staten via hushållningssällskapen 1911 började lämna 
bidrag till stambokföringen av svin var det bara yorkshire och 
"förädlad" lantras som kom i fråga. 

Det bör hållas i minnet att exporten av fläsk aldrig nåd-
de över en femtedel av produktionen, att flertalet gri
sar perioden igenom hölls i mycket små besättning
ar och att många av dem var rena hushållsgrisar, 
avsedda för ägarfamiljens fläskförsörjning. Men 
med mejeriväsendets framväxt fick svinavel base
rad på mejeriavfall, vassle och skummjölk, ökad om
fattning. När efterfrågan svängde mot magrare fläsk 
- "den slanka linjen" - gick producenterna över till 

Svart sugga av gammal 
skogssvinstyp, Skåne. 
Teckning 1873 av Nils 
Månsson Mandelgren. 



254 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Grisarna på Skäggs gård, Gotland 1 938, har inte mycket mer än artnamnet gemensamt med Mandelgrens lilla skogssvin. De är större och har försvarligt med hull. Kvinna mjölkar get. Med några enkla streck i sin skissbok har konstnären fångat den specifika arbetsställningen. A. ]. 
G. Virgin 1867-68. kortare gödningstider och avlade för mindre feta grisar. Utfodringsförsök bedrevs från 1907 av husdjursavdelningen på Centralanstalten för jordbruksförsök och 1923 inleddes svin-stamskontrollen inom vilken grisar från olika svinstammar i landet göddes, slaktades och bedömdes under likartade förhållanden vid en gemensam station. Resultaten pekade redan under mellankrigstiden på sänkt slaktålder, ökad kropps-längd, minskad mängd ryggspäck och ökad mängd bukfläsk hos svinen. Samtidigt ökade tillväxten per djur och dag medan foderåtgången per kilo tillväxt sjönk. Får och getter Den internationella konkurrensen gjorde kommersiell fåravel för ull produktion föga lönande. Hushållningssällskap och herrgårdar fortsatte dock att införa och underhålla brittiska köttfårsstammar av oxforddown-, cheviot- och shropshireras, men det rörde föga böndernas fårskötsel som baserades på lantraser. Ännu i slutet av perioden hade många bondgårdar ett mindre antal får för husbehovsull. Från 1910-talet ägnades både fastlandets och Gotlands lantra-



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 255 ser ett växande intresse och framemot andra världskriget fanns de brittiska raserna kvar mest för korsningsändamål. Antalet får sjönk långsiktigt, men steg tillfälligt i samband med bristen på spånadsämnen under världskrigen, särskilt det första. Även getskötseln var stadd i snabb tillbakagång, men också den hämtade sig tillfälligt under första världskriget, då priserna på alla livsförnödenheter steg. Getterna gick hårt åt skogen och förordningar från 1870- och 1880-talen som inskränkte betesrätten på ohägnad mark bidrog till deras tillbakagång. Intresset för getter blossade upp i samband med småbrukarrörelsen kring sekelskiftet 1900, men getskötseln koncentrerades även fortsättningsvis till den norrländska skogsbygden. 
Höns och andra fjäderfä Hönsen har behandlats styvmoderligt av agrarstatistikerna och före 1910-talet finns bara spridda uppgifter om deras antal. Det är omtvistat om höns alltid kom med i boppteckningarna. De finns i 36 procent av de västmanländska bouppteckningarna från 1870/71 och i 60 procent av bouppteckningarna från 1890/91. Ofta fanns inte mer än fem till tio höns per gård. I bouppteckningar från Nysätra i Västerbottens kustland från 1890-talet var förekomsten av höns obetydlig. Dahllidens fåravelsstation för lantras i ]örns socken, Västerbotten omkring 1930. 



256 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Gässen matas på en skånsk gård 1936. De går inte fritt utan finns innanför ett nätstängsel. Höns. Teckning i August Malmströms skissbok omkring 1 870. Mer storskalig hönskötsel fanns vid herrgårdar redan före 1 870-talet. I Skåne och Västergötland, liksom sporadiskt på andra håll, förekom uppfödning av gäss för avsalu. Gåsskötseln gick tillbaka under 1 800-talets lopp, även om det också i det mellansvenska bouppteckningsmaterialet från det sena 1 800-talet och under mellankrigstiden dyker upp enstaka gäss, liksom ankor. Bondgårdshönsen gavs knappast något värpdrivande foder, utan fick gå runt och picka i sig det de fick tag på. De fick det av slaskhinkens innehåll som inte gavs åt grisen och lite säd. Följden blev en med nutidens mått mätt löjligt låg äggproduktion koncentrerad till det ljusa sommarhalvåret - äggen kom just till påsk. Ville man använda ägg i matlagningen under andra tider så fick de konserveras i vattenglas. 
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Dessa förhållanden gällde på många håll ännu under mellan
krigstiden. Flertalet hönor fanns i böndernas små hönsgårdar, där 
hönsskötsel och äggpengar reserverades för husmodern. Särskilt 
inom småbruket blev dock hönsen och äggen ekonomiskt viktiga. 

En del småbruk tog del i den betydande kommersiella hönssköt
sel som trots allt växte fram från 1880-talet. Svensk Hönstidning 
grundades och hönserier anlades. Inspiration hämtades från Ame
rika och därifrån kom inte bara äggkläckningsmaskinen, utan 
också den ras, plymouth rocks, som vid sidan av italiensk leghorn 
blev viktigast. 1898 bildades Svenska fjäderfäavelsföreningen som 
anställde konsulter, gav ut en tidskrift, anordnade värptävlingar, 
kurser och samordnade länsföreningar som delade ut avelsägg. 
Avsättningen organiserades genom äggförsäljningsföreningar som 
bildades från och med sekelskiftet och ofta samorganiserades med 
mejeriföreningar. Saluproduktionen och exporten ökade, men föll 
tillbaka under första världskriget. REN SKÖTSELN 
Den samiska rennomadismen byggde liksom fäbodväsendet på att 
man flyttade djur mellan olika foderplatser. Skogsrenskötseln ut
nyttjade skilda vegetationstyper i barrskogsbältet till bete. Inom 
fjällrenskötseln flyttades renarna och renskötarfamiljerna mellan 
sommarbete på fjällen och vinterbete i skogen. Flyttningarna kunde 
bli omfattande - uppemot 400 kilometer. 

Renskötseln var stadd i förändring årtiondena kring sekelskif
tet. Syd- och centralsamerna bedrev sedan århundraden en inten
siv renhållning med nära övervakning av renarna och allsidigt 
utnyttjande av vad djuret gav - kött, hudar, senor till tråd, tarmar 
till korvskinn, horn och ben till slöjdprodukter etcetera. Mjölkning
en gav bara små mängder mycket fet mjölk per vaja, men den blev 
utgångspunkt för bland annat ostberedning. 

Längst i norr bedrevs en mer extensiv renskötsel inriktad på 
slaktdjursproduktion. Här lät man renarna ströva mera fritt och 
mindre övervakade under sommarhalvåret. Denna extensiva sköt
selform var mer anpassad till den penninghushållning i det omgi
vande samhället som samerna alltmer involverades i, och den bred
de under perioden ut sig. Delvis hade det att göra med att nordsa
mer från Karesuandotrakten tvångsförflyttades söderut som en 
följd av renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge 1919. 
Svenska staten förhandlade då bort rätten till större delen av som-



258 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Mjölkning i rengärdet, till kaffegrädde. Tossåsens sameby, Jämtland 1938. marbetet på de norska högfjällen i norr dit renarna behövde komma för att få svalka och slippa mygg. Längre söderut fanns högfjäll även på svenska sidan. 1886 reglerades renskötseln genom den första renbeteslagen. Det statliga lappväsendet byggdes upp vid de tre nordligaste länsstyrelserna och en indelning skedde i byar, vars ordningsmän underställdes de ickesamiska lappfogdarna. Enskilda samers gamla rätt till lappskatteland (skattefjäll), vilka de brukade och betalade skatt för, urholkades alltmer av jordbrukskolonisationen och renbeteslagen förvandlade samernas enskilda rätt till skattefjällen till en gemensam brukningsrätt inom lappbyn. Upplåtelserätten togs ifrån samerna och kronan betraktades som ägare. 
PRODUKTIONEN AV MJÖLK, KÖTT OCH ÄGG Djuren gav dragkraft, ull, hudar, kött, ägg, mjölk, gödsel och naturligtvis levande djur, både sådana som såldes och sådana som användes i den fortsatta produktionen på gården. Den animaliska produktionen steg väsentligt snabbare än produktionen av vegetabilier. 



MARK OCH H U S DJ UR, TEKNIK OCH AR BETE 259 Kon stod i centrum, eftersom den bidrog med flertalet av dessa produkter. Med stigande smörpriser och ökande mjölkavkastning var det trots allt inkomsterna från mjölken som blev det mest väsentliga . Mjölkproduktionen var traditionellt viktigast för försörjning och ekonomi i trakter med sämre betingelser för åkerbruk, det vill säga norr/väster om fäbodgränsen och i skogsbygder i allmänhet. Inte bara kor mjölkades utan även får och getter. Men smådjursmjölkningen var på retur och från sekelskiftet förekom getmjölkningen bara sporadiskt i ett fåtal områden. Mjölkning, mjölkavkastning och mjölkproduktion Entonig och vemodsmild ljöd mjölkstrilens fall mot blecket i tvåkannkrukan ... Ur De knutna händerna av Vilhelm Moberg Mjölken var dyrbar. Uppteckningsmaterialet säger entydigt att kalven inte fick dia . Bland undantagen nämns sådana som såldes som sötmjölkskalvar. De kunde få dia en dryg månad. Annars fick kalvarna skummjölk, eventuellt sötmjölk första tiden, som de fick lära sig dricka ur kärl. Med andelsmej erierna följ de kalvuppfödning på returtagen skummjölk (senare skummjölkspulver ) .  Uppteckningsmaterialet visar att det var vanligt att mjölka högmjölkande, särskilt nykalvade, kor tre gånger per dag, medan övriga bara mjölkades morgon och kväll. De tidiga kontrollföreningarna uppmuntrade till middagsmjölkning, som ansågs innebära större totalavkastning, men från 1930-talet ledde trenden bort från denna praxis. Produktions bortfallet när middagsmjölkningen togs bort var inte större än att det gott och väl uppvägdes av den minskade arbetsåtgången. Både mjölkavkastningen per ko och den totala mjölkproduktionen ökade. Till en stor del berodde avkastningsökningen naturligtvis på förbättrad utfodring, men även aveln spelade in. Sedan avkastningskontrollen tillkommit bekräftar den att foderutbytet steg. Större kor behöver proportionellt sett mindre underhållsfoder än små kor. Den mängd mjölk ( eller smörfett ) som varje foderenhet resulterade i ökade därför med kornas växande storlek och levande vikt. Mellan 1 871 och 19 13  steg den genomsnittliga levandevikten för kor med 25 procent och ökningen fortsatte. Mjölkningsförmågan beror också på kornas ålder. Efter att kon blivit sex år avtar avkastningen .  Med stigande priser på mjölken -- Avkastning per ko, kg 

-- Total mjölkproduktion ,  
tusental ton 

-- Tusental kor 
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...... ......  - T""" - ...... .,.... ,.... ...... Antal kor, mjölkavkastning per ko och år samt total mjölkproduktion 1 871 -1 944. 
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Bröderna Jansson, 
slaktare i Perstorp, 
Norrbyås socken, 
Närke 1 922. Bortsett 
från den rena husbe
hovsslakten slaktades 
svinen allt oftare i ko
operativa exportslak
terier. Stordjursslakten 
sköttes fram till 1930-
talets kooperativa 
genombrott merendels 
av privatslaktare. 
Jämför s. 1 08. 

steg kravet på foderutbytet och det blev rationellt att slakta ut äldre kor tidigare. Under perioden blev därför kopopulationen stadigt yngre, vilket bidrog till stigande foderutbyte och mjölkavkastning. Kött och ägg Fram till slutet av 1800-talet var det gödda , före detta dragoxar som stod för huvuddelen av nötköttet i Sverige. Sedan mjölkproduktionen stegrats och oxarnas betydelse som dragdjur avtagit, baserades produktionen av nötkött i stället på utgallrade äldre mjölkkor och på gödkalvar. Först på 1950-talet utvecklades en specialiserad köttdjurshållning. Produktionen av kött (utom fläsk) växte ungefär till första världskriget. Produktionen av kalvkött och fläsk fortsatte att öka fram till början av 1930-talet. Flera faktorer låg bakom variationen och tillväxten i kött- och fläskproduktionen. Bortfallet av oxarna kompenserades genom att fler kalvar och ungdjur göddes och genom att korna gallrades ut tidigare. Får- och getkött betydde allt mindre, medan mängden hästkött var rätt stabil. Den års-
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Miljoner ton 
180 

1870 1 880 1890 1900 1910 1920 1930 1 940 

visa variationen i köttproduktionen hängde samman med växlan
de fodertillgång. Foderbrist kunde i ett skede leda till utslaktning 
och ökat utbud, men det innebar minskning av djurkapitalet med 
påföljande minskad slakt senare år. 

Ökningen av fläskproduktionen drevs fram av växande inhemsk 
och utländsk efterfrågan. Produktionsökningen var också avhängig 
den stegrade mejeriproduktionen och en växande foderimport. 
Antalet svin ökade, de utfodrades bättre och avelsurvalet gav gri
sar som växte allt snabbare och gav ett högre foderutbyte. De slak
tades allt tidigare och omsättningen av grisar växte alltså. 

Det saknas direkta uppgifter om äggproduktionen före mel
lankrigstiden. 1927 beräknades den genomsnittliga hönan värpa 
97 ägg per år, vilket totalt gav 36 000 ton. 10 år senare värpte ge
nomsnittshönan 1 12 ägg per år och totalt producerades närmare 
50 000 ton ägg. 

Produktion av kött (nöt, häst, får) och fläsk 1871/75-1939. 
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