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Jordbrukets utveckling
I BÖRJAN AV 1700-TALET bodde inom Sveriges nuvarande gränser

ungefär 1,4 miljoner människor. Av dessa tillhörde minst 80 pro
cent jordbrukarbefolkningen. I dag är landets befolkning cirka 9
miljoner. Folkmängden har alltså sexdubblats. Omkring 85 pro
cent av befolkningen bor i tätort och två procent av de yrkesakti
va är jordbrukare. Till större delen försörjer dessa två procent den
övriga befolkningen med dess behov av livsmedel.
Delvis beror denna hisnande förändring på vår tids mer utveck
lade arbetsfördelning i samhället. 1700-talets bonde utförde arbets
uppgifter vars motsvarigheter nu tagits över av livsmedelsindustrin,
verkstadsindustrin, den kemiska industrin och transportnäringen.
Dessutom stod bonden och hans familj för vård och omsorg och
yrkesutbildning.
Ändå framstår 1700-talets jordbruk med våra dagars mått som
mycket lågproduktivt. Ett hektar besådd åker gav knappt ett ton
i avkastning, mot i dag det fem- eller sexdubbla. Dessutom utnyttjas
arealerna nu intensivare, då den regelbundet använda åkern säl
lan eller aldrig får vila genom att läggas i träda. Dåtidens kor gav
ungefär en tiondel så mycket mjölk per år som dagens kor. Å and
ra sidan: Allt det som det svenska jordbruket på 1700-talet pro
ducerade frambringades helt och hållet av den svenska jorden, med
an jordbruket i dag kräver import av motorbränsle och handels
gödsel.
Bakom den stora förändringen ligger en väldig omdaning av
både jordbruket och det övriga samhället. Den påbörjades redan
under 1700-talet och har därefter accelererat.

DEN AGRARA REVOLUTIONEN
Omvandlingen av jordbruket och jordbrukarsamhället under
1700- och 1800-talen brukar sammanfattas med begreppet "den
agrara revolutionen". Den innebar en rad grundläggande föränd
ringar i fråga om jordägande, odlingssystem, redskapsteknik och
odlingsväxter. Landskapet omformades genom nyodling och ut
dikning. Genom skiftesreformer avskaffades den ägosplittring och
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de kollektiva bruknings- och ägandeformer som kännetecknat det
äldre jordbruket.
Dessa typer av förändringar var inte speciella för Sverige, utan
kännetecknade mer eller mindre hela Västeuropa vid ungefär
samma period. Förutsättningarna och formerna, liksom tempot i
förändringarna, varierade från land till land och från region till
region.
Västeuropas agrara revolution på 1700- och 1800-talen var
viktig, bland annat då den var en förutsättning för industrialise
ringen. Den allt högre produktiviteten inom jordbruket gjorde det
möjligt att förse övriga samhällssektorer med livsmedel och arbets
kraft. Delar av jordbrukarbefolkningen blev tämligen välbärgad
och kunde utgöra en marknad för industriprodukter. Med ökad
massproduktion inom industrin och därmed billigare industriva
ror, drogs med tiden även de fattigare skikten av jordbrukarbefolk
ningen in i marknadsutbytet.
Agrara revolutioner har skett även i vår egen tid. I Sydostasien
har stark produktivitetstillväxt inom jordbruket under de senaste
femtio åren varit en av förutsättningarna för den snabba industria
lisering som ägt rum där. Erfarenheterna från dessa länder under
stryker något som är tydligt även i fråga om Europa under 1700och 1800-talen, nämligen att tekniska förändringar och nya od
lingsmetoder bara var ett av leden i den process som ledde till pro
duktions- och produktivitetstillväxt. Förutsättningen för utveck
lingen av jordbruksdriften var en omvandling av egendoms- och
beskattningsförhållandena, som gav jordbrukarna ekonomisk
möjlighet och motivation att öka produktionen.

EN AGRAR OMVANDLING I VÄSTEUROPA
Ytterligare perspektiv på den agrara revolutionens innebörd och
betydelse får vi genom att gå längre tillbaka i Västeuropas histo
ria. Fram till omkring år 1800 åtföljdes perioder av långvarig,
kraftig folkökning ganska regelbundet av sjunkande levnadsstan
dard för befolkningsmajoriteten, eftersom jordbruksproduktionen
sällan ökade i takt med antalet människor. Efter folkökningspe
rioder på 1200-talet och 1500-talet följde på 1300-talet och 1600talet befolkningskriser över stora delar av Europa, då antalet män
niskor minskade eller stagnerade.
En ny period av stark folkökning inleddes vid mitten av 1700talet. Den har ännu inte upphört. Inledningsvis åtföljdes även denna
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tillväxtperiod av sjunkande levnadsstandard för folkets stora
massa, men bara fram till omkring år 1800 - därefter började
jordbruksproduktionen per capita att öka. Priserna på livsmedel
sjönk och reallönerna steg. Folkökningen blev snabbare än någon
sin. 1800-talet med sin kraftiga folkökning och samtidiga höjning
av levnadsstandarden för befolkningsmajoriteten, avviker alltså
markant från Västeuropas tidigare historia. Uppenbarligen har
jordbruksekonomin börjat fungera på ett delvis nytt sätt, som mer
än tidigare gynnade produktionsökning.

Från feodalt till kapitalistiskt samhälle
Vilken är då den stora skillnaden mellan 1800-talets jordbruk och
tidigare århundradens? Slående i fråga om medeltidens, 1500- och
1600-talens jordbruk är att tekniska nyheter, nya odlingsväxter och
brukningsmetoder spreds relativt långsamt. Deras utbredning häm
mades av att sådana förbättringar förutsatte investeringskost
nader, bland annat i form av utgifter för nya redskap, nyodlings
arbeten och inlärning av nya arbetssätt.
De sociala och ekonomiska förhålJandena inom jordbruket i
äldre tid var ganska ogynnsamma för investeringar. I stora delar
av Europa dominerade det från medeltiden härstammande gods
systemet. Ett gods bestod av bondebrukade landbogårdar och en
huvudgård vars jord sköttes i godsägarens regi. För rätten att bru-

Sverige var under hela
perioden 1700-18 7 0
en jordbruksdomine
rad nation. På denna
teckning ses plöjning
och harvning utanför
Lund på 1820-talet.
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ka sina gårdar betalade bönderna jordränta till den jordägande
adelsmannen, ofta i form av arbete på huvudgårdsjorden.
Bönderna hade som regel en osäker ställning i förhållande till
godsägare och andra representanter för överheten. Risken var stor
att om bonden varaktigt ökade produktionen på sin gård, ham
nade inkomstökningen hos jordräntetagare och beskattare, snarare
än hos bonden själv. Dåliga kommunikationer gjorde dessutom att
avsättningen för de ofta tunga och skrymmande jordbrukspro
dukterna var begränsad till relativt små områden. En produktions
ökning resulterade därför ofta i sjunkande priser.
Jordägande- och marknadsförhållanden gav alltså, bortsett från
särskilt gynnade områden, liten stimulans till förbättringar av jord
bruksproduktionen. Böndernas produktion var i hög grad inrik
tad på självhushåll.
De samhällsförändringar som så småningom gjorde det mer
lönsamt för jordbrukarna att öka sin marknadsförda produktion
kan sammanfattas som att samhället omdanades från en förkapi
talistisk, feodal ekonomisk struktur i riktning mot en mer kapita
listisk. Vad som skiljde det nya jordbruket från det feodala var
bland annat kapitalismens klarare definierade egendomsrättighe
ter och att beskattning och arrendeförhållanden reglerats på ett sätt
som tillät stora och medelstora jordbrukare att ackumulera ett över
skott. Detta, tillsammans med större avsättningsmöjligheter när
förbättrade kommunikationer ledde till ökad ekonomisk speciali
sering i samhället, gjorde att många bönder stimulerades att öka
sin marknadsförda produktion. Å andra sidan samlades produk
tionsmedlen på färre händer. Kollektiva rättigheter till vissa jord
områden försvann, och ersattes av enskilt ägande.
Den engelska utvecklingen
Tidigast och starkast märktes sådana förändringar i England, ett
land med goda naturliga kommunikationer, där marknadsefterfrå
gan på jordbruksprodukter blev stor. Arvtagarna till medeltidens
engelska landbönder ersattes under 1600- och 1700-talen av jord
bruksföretagare, farmare, som arrenderade jord av de stora gods
ägarna. Ofta skedde förändringarna i samband med skiftesrefor
mer, där de tidigare ägosplittrade gårdarnas jordar samlades till
sammanhållna ägofigurer.
Farmarens arrende var klart reglerat, och han fick behålla fruk
terna av egna ekonomiska initiativ. Eftersom den nya typen av
arrendegårdar var betydligt större än de gamla bondgårdarna var
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farmarna färre än de forna landbönderna, men mer välbärgade.
Samtidigt blev de jordlösa arbetarna fler. I det engelska jordbru
ket hade därmed uppstått en kapitalistisk jordbruksstruktur, där
farmaren var företagaren som drev jordbruket med lönearbetare.

Starkare bönder i Västeuropa
I det kontinentala Västeuropa pågick en utveckling som delvis var
olik den i England, men som i viktiga avseenden fick likartade
konsekvenser. Här stärktes under 1500-, 1600- och 1700-talen
böndernas rättigheter gentemot den jordägande adeln. Orsaken var
bland annat att de allt starkare kunga- och furstemakterna, för att
själva kunna beskatta bönderna, satte gränser för godsägarnas
rättigheter över dem.
De rikare bönderna gynnades av att jordräntorna till godsägar
adeln reglerades och begränsades. På så sätt uppstod och stärktes
ett skikt av ekonomiskt självständiga, ofta relativt välbärgade
bondejordbrukare i Västeuropa. Å andra sidan ökade, liksom i
England, det jordlösa jordbruksproletariatet i storlek. De gårds
brukande böndernas andel av lantbefolkningen minskade alltså.
Under olika former hade därmed i Västeuropa fram till 1800talets början etablerats en jordbruksstruktur där ekonomiskt själv
ständiga, relativt välbärgade bönder eller farmare spelade en växan
de roll, trots en sjunkande befolkningsandel. Begränsade och för
utsägbara uttag av skatter och arrenden gjorde att jordbrukarna
motiverades att investera i nya redskap och andra förbättringar.
Det västeuropeiska jordbrukets utveckling från självhushåll till
mer marknadsinriktade former var inte isolerat från förändringar
i det övriga samhället. Under 1500- och 1600-talen hade Europas
handelscentrum flyttats från Medelhavsområdet till Atlantkusten
och särskilt Nordsjöområdet. Från 1600-talets början var det i
Nordvästeuropa, i Nederländerna och England, som Europas och
därmed världsekonomins ekonomiska centrum kom att ligga. Till
de mer ekonomiskt utvecklade områdena hörde också Nordfrank
rike och nordvästra Tyskland.
Europas periferi
orr, öster och söder om den europeiska ekonomins kärnområde
låg en halvcirkel av mindre ekonomiskt utvecklade områden och
länder. Den sträckte sig från Norden via Öst- och Centraleuropa
till Sydeuropa. I huvuddelen av dessa områden bibehölls ägande
förhållanden som var mindre gynnsamma för jordbruksutveckling.
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I Östeuropa höll godsägarna fast vid sin huvudgårdsdrift, baserad
på arbete utfört av ofria bönder. Huvudgårdarna växte i storlek,
och böndernas gårdar blev allt mindre. Även i Sydeuropa fortlev
de ägande- och arrendeformer som bidrog till ekonomisk stagnation inom jordbruket.
Den norra delen av Europas råvaruproducerande periferi, de
nordiska länderna, hade en till stora delar särpräglad jordbruks
historia. Också under 1700- och 1800-talen skulle området få en
utveckling som avvek från den övriga periferin. Områdets samhälle
och ekonomi förändrades i en riktning som i viktiga drag anslöt
till den västeuropeiska.
Sveriges betydelse som
exportör av råvaror
och halv(abrikat öka
de under 1600- och
1700-talen. Importen
bestod delvis av lyx
varor. Här, på Skepps
bron i Stockholm,
provsmakas tydligen
flytande import av
männen till höger.
Akvarell av]. P.
Cumelin (1764-1820).

SVENSKT FÖRSPEL
Det tidiga 1700-talets Sverige ter sig som ett glesbefolkat utkants
land i Europa, med en i många avseenden outvecklad ekonomisk
struktur. Landet var på det hela taget föga uppodlat. Primitiva
odlingssystem och odlingsmetoder användes i stor utsträckning.
Städerna var små och fåtaliga.
Efter europeiska förhållanden hade de svenska bönderna av
gammalt en stark ställning. Bland annat var de representerade som
ett särskilt stånd i riksdagen, något de var nästan ensamma om i
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Europa. Drygt en tredjedel av Sveriges odlade jord ägdes av bön
der, medan ytterligare en tredjedel brukades av landbor som var
direkt underställda kronan. Endast på den återstående tredjede
len fanns motsvarigheten till de adelsägda gods som dominerade
det kontinentala jordbruket. Adeln utgjorde efter internationella
mått en liten andel av den svenska befolkningen, och var ekono
miskt förhållandevis svag.
Sverige hade genom Nordsjöländernas starka ekonomiska ut
veckling på 1500- och 1600-talen kommit betydligt närmare
världsekonomins centrum än tidigare. De stora krigen som kän
netecknade 1 600-talets Europa hade bidragit till ökad efterfrågan
på råvaror från de nordiska länderna, som järn, koppar, trä och
tjära. Inte minst den svenska exporten av järn ökade mycket starkt
under 1600-talet, och Sverige var i början av 1 700-talet världens
ledande järnexportör.
Under 1500-talets senare hälft hade Sverige börjat föra en mili
tärt expansiv utrikespolitik och erövrade fram till 1620-talet sto
ra delar av de baltiska länderna. Landet kunde dessutom med viss
militär framgång blanda sig i den serie av krig på tyskt område
under 1600-talets första hälft som går under namnet trettioåriga
kriget. Vid mitten av 1600-talet erövrades sju landskap från Dan
mark-Norge. Omkring 1660 stod det svenska väldet på sin höjd
punkt ifråga om behärskad landareal.

Godsavsöndringar
Den utbyggda militärapparaten, krigen och en växande statlig
administration ställde ökade krav på inkomster till den svenska
kronan. I hög grad tillgodosågs detta behov i början av 1600-talet
genom skattehöjningar för bondebefolkningen. Ett problem var
emellertid att det inte fanns någon tillräckligt utbyggd administrativ
ram för att klara av löneutbetalningar till den växande kåren av
ämbetsmän och officerare. Däremot fanns av gammalt en tradi
tion att adelsmän kunde förväntas utföra tjänster - inte alltid sär
skilt väldefinierade - till kronan i utbyte mot förläningar i form
av jordagods.
Från slutet av 1500-talet hade man därför från kronans sida
börjat donera eller sälja jord eller skatteinkomster från jord till
adelsmän. Dessa överlåtelser, som fick betydligt större omfattning
under 1600-talets första hälft, brukar benämnas "gods- och ränte
avsöndringarna" . De hade särskilt stor omfattning i Mälarland
skapen.
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Hörnsjöfors herrgård i
Västmanland hörde
till de stora gårdar
som drogs in till kro
nan under reduktio
nen. Målningen är tro
ligen gjord vid mitten
av 1 700-talet.
Till vänster i bilden
pågår skördearbete.
Männen slår med lie
och kvinnorna binder
kärvar som sätts upp i
sky/ar. Till höger i
bilden pågår ärjning
inför nästa sådd.

Till följd av avsöndringarna från kronan av jord och jordrän
tor disponerade adeln vid mitten av 1600-ralet ungefär 65 procent
av den svenska jorden. Detta kan jämföras med de dryga 20 pro
cent som frälsejorden utgjort hundra år tidigare.
Reduktionen
Inom riksdagens olika stånd hade sedan länge funnits en motvilja
mot den förda godsavsöndringspolitiken som ledde till kraftigt
försämrade statsfinanser, och föreföll leda till sämre villkor för
bönderna. Motviljan fanns inte bara hos de tre ofrälse stånden präster, borgare och bönder - utan även inom stora delar av adels
ståndet. Det var nämligen framför allt en högadlig minoritet som
kunnat tillgodogöra sig donationerna och försäljningarna. Majo-
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riteten av adeln var ämbetsmän som ofta saknade jord och därför
\'ar beroende av lön från staten - löner som nu ofta inte kunde
betalas ut. Vid en riksdag inkallad 1680 kunde kung Karl XI ge
nomdriva reduktion, det vill säga återförande av avsöndrade gods
och räntor till kronan.
Den år 1 680 inledda reduktionen medförde att ungefär hälften
av adelns dåvarande innehav av jord och j ordräntor åter drogs in
rill kronan under 1 6 80- och 1 690-talen. Därmed ökade kronojo r 
den åter starkt i omfattning.
Efter reduktionen organiserade man om beskattningen från stat
lig sida på ett sätt som på lång sikt skulle få gynnsamma konse
kvenser för jordbruket.
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Två brytpunkter
Perioden omkring år 1 700 kan alltså ses som en brytpunkt i ut
vecklingen. Det är vid tiden för reduktionens slutförande som
början har satts för det tidsspann som omfattas av denna volym
av Det svenska jordbrukets historia.
Vi lämnar handlingen 1 70 år senare, när j ärnvägarna håller på
att revolutionera kommunikationerna och effekterna av j ordbru
kets produktivitetstillväxt snart ska börja visa sig i ett minskat be
hov av arbetskraft, och till följd av detta en begynnande avfolk
ning av den svenska landsbygden. I slutet av 1 870-talet var den
renodlade landsbygdsbefolkningen som störst i absoluta tal. Även
denna tid kan ses som en brytpunkt. Aldrig har fler människor bott
på den svenska landsbygden än då. Sverige omkring år 1 870 var
alltså ännu i hög grad ett agrarland, men grunden lades i allt ras
kare takt för den kommande industrialiseringen.

En svensk jordbrukshistoria
Liksom i de övriga banden av Det svenska jordbrukets historia
begränsas framställningen till det område som utgör våra dagars
Sverige. Sedan 1 600-talets mitt ingick alla nuvarande delar av
Sverige i det svenska riket. Däremot behandlas i detta arbete inte
de delar av det 1 700-talets svenska rike - Finland, delar av Balti
kum och Nordtyskland - som inte längre tillhör Sverige.

