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Från agrarland
till industrination

DET HÄR BANDET AV Det svenska jordbrukets historia handlar om

en tid då fabriksskorstenar reser sig, _tåg och bilar rullar igång och
. radioapparaterna börjar knastra.
I det industriella genombrottets skugga genomgick jordbruket
märkliga förändringar. Näringens betingelser och uppgifter änd
rades bland annat när fossila bränslen kom att utgöra energikälla
inte minst vid transporter. Hästar och hästfoder behövdes snart allt
mindre och jordbrukarna kunde koncentrera sig på att producera
livsmedel åt en växande befolkning.
Även jordbrukarna själva tog nya kraftkällor i bruk, liksom
massproducerade redskap och maskiner. Vetenskapen ställdes i
näringens tjänst och jordbruksdriften intensifierades med hjälp av
utstuderade växtföljder, förbättrad utfodring, förädlade växt
sorter och djurraser. Ny kunskap spreds via skolor, fackpress och
intresseorganisationer. Sysselsättningen i jordbruket och den bru
kade åkerarealen nådde sina historiska toppvärden.
Men här fanns också kontinuiteten. Först efter andra världskri
get ersätts hästen i stor skala av traktorn och människorna av
maskinerna, först då kemikaliseras jordbruket med bekämpnings
medel och omfattande handelsgödsling, först då börjar blandjord
bruket lämna plats för specialiserade företag som är inriktade
antingen på växtodling eller storskalig kreatursskötsel.
Jordbruket hade varit en ledande sektor i samhället under fyra
tusen år och under de drygt hundra år som närmast föregick den
nu aktuella perioden hade produktionen vuxit mer än väl i takt
med den starka folkökningen. Havre hade etablerats som en av
landets viktigaste exportartiklar. Bönderna hade tagit till sig nya
redskap och skiftesrörelsen hade i det närmaste fullföljts. Med sina
stegrade inkomster kunde bondebefolkningen öka både konsum
tion och investeringar. Det skapade efterfrågan åt hemslöjden, de
tidiga textilfabrikerna och järnmanufakturen. Jordbruksexpansio
nen bidrog till att grundlägga det industriella genombrottet.
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Böndernas ekonomiska och sociala uppryckning omsattes efter
hand i en politisk. Den välbärgade hemmansägarklass som växte
fram med den agrara revolutionen blev en maktfaktor att räkna
med. I andra kammaren, i den tvåkammarriksdag som blev verk
lighet 1866, kom bondeinflytandet att dominera. Ironiskt nog till
skansade sig bönderna sitt historiska maximum av politisk makt
just mot slutet av 1800-talet, när jordbruksnäringen var på väg att
förlora sin ekonomiska förstarangsställning.
För när väl fabrikernas hjul börjat snurra på allvar övergick
alltmer av dynamiken till industrin. Industriproduktionen steg
snabbare ä� jordbruksproduktionen. Lönerna var högre i industrin
och de egendomslösa arbetarna växte sedan länge långt snabbare
i antal än andra samhällsgrupper.
Jordbrukarna producerade alltmer för växande befolkningar i
fjärran städer och brådmogna inhemska industrisamhällen. Deras
språng ut på friare och internationella marknader utsatte dem för
nya osäkerheter, bortom årsmån och väderlek. Jordbrukets väx
ande produktionsförmåga och den internationella konkurrensen
innebar nämligen att avsättningen, inte produktionens tillräcklig
het, blev problemet. Kriser av nya slag blev möjliga och när de kom
reagerade jordbrukarna genom att lägga om sin produktion. De
agerade också politiskt och drev fram tullskydd eller prisregleringar.
De organiserade sig i föreningar som samordnade inköp av insats
varor och förädling samt försäljningen av deras produkter.
Trots jordbrukets stora framsteg minskade dess vikt i samhälls
ekonomin. I början av 1870-talet härrörde nästan 40 procent av
bruttonationalprodukten från jordbruket med binäringarna träd
gårdsskötsel, skogsbruk och fiske. (De två senare näringarna kom
mer inte närmare att beröras i boken.) Vid första världskrigets
utbrott var det en fjärdedel och vid 1940-talets början ungefär 12
procent.
Jordbruket blev för den skull inte oviktigt. Det kom att leva i
symbios med industrin. Å ena sidan förutsatte jordbrukets fram
steg industriellt tillverkade redskap, maskiner och handelsgödsel,
å andra sidan var mekaniseringen av jordbruket en förutsättning
för att arbetskraft skulle kunna föras över till industrin.
Vissa industribranscher fick sina råvaror från jordbruket. Hit
hörde livsmedelsindustrin, textilindustrin och läderindustrin. And
ra industribranscher arbetade för avsättning bland jordbrukarna.
Gödselindustrin hade knappast några andra kunder, och en fjär
dedel av verkstadsindustrins produkter utgjordes av redskap och
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Interiör från monteringshallen på Munktells i Eskilstuna. Det är
traktor "typ 22 hk", tillverkad från 1921 till 1934, som sätts samman.
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Förädlingsvärdet för
jordbruk med binä
ringar, respektive in
dustri och hantverk
1870-1945. 1910112
års prise1: Ungefär två
tredjedelar av jord
brukssektorns produk
tionsvärde kom från
det egentliga jordbru
ket. Resten kom från
skogsbruk, fiske och
trädgårdsskötsel.
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maskiner för jordbruket. Jordbrukarna köpte dessutom alltmer
konsumtionsartiklar och kapitalvaror till hushållet, till exempel
järnspisar.
Eftersom jordbrukarna var många och jordbrukssektorn stor,
gav även små förändringar i sektorns tillväxttakt, eller i jordbru
karnas inkomster, stora återverkningar på samhällsekonomin. En
liten ökning av jordbrukarnas efterfrågan på olika varor fick stort
genomslag på den totala efterfrågan på dessa varor. Köpte varje
bonde en järnspis måste ,hundratusentals spisar gjutas, köpte var
tredje bonde en slåttermaskin så behövdes slåttermaskiner för tio
tals miljoner kronor.
Jordbrukets tillbakagång var bara relativ, jordbruksproduktio
nen i sig växte snabbare än någonsin förr. Per invånare ökade livs
medelsproduktionen mätt i kalorier med 70 procent. Eftersom
antalet arbetande i jordbruket minskade, steg produktionen per
sysselsatt ännu snabbare. Den tredubblades. Även i förhållande till
brukad areal växte produktionen.
Klart är att jordbrukets förmåga att försörja hela befolkningen
växte starkt under perioden, fastän folkmängden också gjorde det.
Allt färre kunde försörja allt fler.

JORDBRUKSBEFOLKNINGEN MINSKAR
Från 1870 till 1945 växte folkmängden i Sverige från 4,1 miljoner
till 6,6 miljoner. Hur många av dessa människor var knutna till
jordbruket? Det är en knivig fråga, eftersom det är många som inte
så lätt låter sig placeras i vare sig den ena eller den andra yrkesfål
lan. En del jordbrukare och jordbruksarbetare lade ner mycket tid
på skogsarbete, hantverk eller husbehovsfiske. Somliga deltidsar
betade inom industrin eller i byggnation och hustrur "utan yrke"
arbetade till stor del i hushållet. Kvinnornas arbetsuppgifter i hus
håll och egentligt jordbruk flöt in i varandra på ett sätt som gör
ett särskiljande tveksamt och godtyckligt.
Jordbruksbefolkningen brukar räknas samman med den befolk
ning som var knuten till jordbrukets så kallade binäringar, skogs
bruk, trädgårdsskötsel och fiske. Jordbruksbefolkningen växte
ända till omkring 1880 och nådde då sitt maximum, dryga 3 mil
joner. Men redan på 1840-talet hade jordbruksbefolkningens an
del av rikets totala folkmängd börjat gå ner från de 80 procent den
länge legat på. Industribefolkningen översteg jordbruksbefolkning
en från och med mitten av 1930-talet.
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Sveriges befolkning
fördelad efter nä
ringsgren 1870-1950.
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INDUSTRISAMHÄLLETS JORDBRUKSHISTORIA
Jordbrukets historia under epoken 1870-1945 handlar i hög grad
om dess anpassning till stora skeenden i samhället som ägde rum
vid denna tid och hade sina epicentra utanför jordbruket. Det
handlar om hur jordbruket tog del av den tekniska utvecklingen
och naturvetenskapernas framsteg, om vad jordbruket gjorde av
de nya sociala situationer som industrialiseringen, urbanisering
en och de förändrade möjligheterna till långväga transporter inne
bar.
Denna bok speglar jordbrukets spektakulära framsteg, men
också hur det förvandlas från framgångsrik exportnäring till ge
nomreglerad krisbransch. Den berättar också om människorna
som bar upp framstegen och brottades med kriserna, om hur de
anpassade sina liv, sitt arbete och sin produktion till krafter utan
för modernäringen, vilka blev alltmer avgörande för deras villkor.
Boken är tematiskt upplagd och läsaren får finna sig i att färdas
genom åren flera gånger, därtill i olika takt, eftersom en del ske
enden gick snabbt, andra långsamt.
Källorna
Källorna till periodens jordbrukshistoria flödar, problemet är att
sovra. Museernas etnologiska uppteckningsmaterial ger mycket
information, men det måste användas försiktigt, dels därför att
insamlarna i regel inte var ute efter det samtida och typiska utan
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Det nya friluftsmåle
riet slog igenom i
Sverige vid sekelskif
tet. Konstnärerna
flyttade ut med pens
lar och stafflier och
lämnade efter sig
viktig dokumentation
av tidens jordbruks
landskap. Här har
intresset för ljusets
speglingar gett oss en
bild av en lerig byväg
om våren. "Skånskt
landskap med bond
gårdar", Gustaf
Rydberg 1908.

efter det ålderdomliga, dels eftersom det innehåller inslag av min
nen som berättats i ett eller flera led.
Inte bara folklivsforskarna stod för dokumentationen av tidens
jordbruk och jordbruksbefolkning. Förekomsten av registrerade
bondedagböcker och bondememoarer kulminerar vid denna tid.
Det finns ett rikt konstnärligt källmaterial i samtida målningar och
teckningar. Till det kommer explosionsartat växande mängder
fotografier i museernas arkiv och i allas våra byrålådor.
Skönlitterära författare i helt skilda genrer och med de mest
skiftande utgångspunkter har hjälpt generationer av människor att
göra sig bilder av det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets
agrara miljöer. Hit hör August Strindberg med sin ofta dramatise
rade folklivsskildring Hemsöborna, diktare som Gustaf Fröding
och Erik Axel Karlfeldt, barnboksförfattare som Astrid Lindgren
och Martha Sandwall-Bergström. Hit hör hela skolan av statarför
fattare: Jan Fridegård, Ivar Lo-Johansson och Moa Martinson.
Även bortsett från statarskolan var landsbygden den viktigaste
miljön i mellankrigstidens och 1940-talets litteratur. Här fanns
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Vilhelm Moberg med sitt emigrantepos och flera skildringar ur
småländsk bondemiljö, här fanns bonderomaner av Sven Edvin
Salje och Gunnar Falkås, och herrgårdsberättelser, som Birgit Spar
res svit Gårdarna kring sjön. Somligt lästes först i veckotidningar
nas följetonger, mycket filmades.
Rena kvarlevor i form av redskap och maskiner finns inte bara
på museerna utan också i logar, lador och uttjänta bysmedjor. I
värsta fall ligger de i någon backe, rostiga och med grässtrån spi
rande mellan hjulekrarna. Och byggnaderna står oftast kvar där
de restes. Allt detta är tidernas vittnesbörd.
Jordbrukets organisation skapade sitt eget material. Den moder
na jordbruksstatistiken tog form under slutet av 1800-talet. Till
det officiella materialet hör också otaliga utredningar och kom
mittebetänkanden. Statistiken och utredningarna är inte bara käl
lor, utan en del av jordbrukshistorien. Utredningarna och deras
förslag blev dessutom alltmer en del av jordbrukarnas vardag.
En rad officiella eller halvofficiella institutioner och organ lantbruksinstituten, senare lantbrukshögskolan, lantbruksskolor
na, Lantbruksakademien, lantbruksstyrelsen, egnahemsnämnder
na och hushållningssällskapen - har avsatt mängder av publika
tioner, protokoll, utredningar och undersökningar. Till detta kom
mer material från det föreningsliv som blomstrade på mellankrigs
tidens landsbygd, från den kooperativa rörelsen med Lantbruks-
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Kameran gav folklivs
forskarna ytterligare
ett redskap för att
dokumentera en lands
bygd i förändring. Nils
Keyland, intendent vid
Nordiska museet, an
vände ofta sin gamla
hembygds invånare
som modeller. Hans
fotografier är mycket
viktiga dokument vad
gäller arbetsmoment
och redskap - även om
de avbildade situatio
nerna många gånger
kan vara iscensatta av
Keyland själv. Gris
som sticks i Bjur
bäcken, Värmland
1910.
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Att samla och doku
mentera: såmaskiner
och slåttermaskiner i
långa rader i Nordiska
museets magasin.

förbundet i spetsen, från de lantbrukarfackliga och lantarbetarfack
liga organisationerna , från mer speciella organ som j ordbrukstek
niska föreningen, mossodlingsföreningen etcetera . På lokal nivå
fi nns kvarlevor från ti l l exempel träskföreningar, sj ösänkningsfö
retag, bäckrensningsbolag, häradsallmänninga r, kvard röj ande
bysamfälligheter och bastuföreningar samt de politiska samman
slutningarna . Till de organisationer som förekom på riksplanet kan
knytas en rad facktidskrifter.
Dessu tom finns det fortfarande tillgängligt sådana käl lor som
för tidigare perioder varit särskilt viktiga: rättsligt m aterial, kan
ske särskilt bouppteckningar, skattelängder, lantmäterimaterial,
kartor. Och til l sist är det ännu inte för sent att tala med männi
skor som har minnen av livet med j ordbruket u nder 1 900-talets
tidiga decennier. Sådana minnen har insamlats förr, men nya frå 
gor kan ställas, nya samtal ger fortfarande nya insikter.

