322

Blandjordbrukets gårdar
3, FEM ÅTTONDELS mantal i Vaksala socken strax öster
om Uppsala, brukades 1878 av Per Jacobsson och hans familj, hust
run Anna, en vuxen son och en 13-årig dotter. I hushållet fanns
Pers bror samt en piga och i eget hushåll på gården levde Pers far
Jacob med sin hustru Greta Kajsa.
Gården hade 17 hektar åker och 7 hektar äng. I huvudsak till
lämpades tvåskiftesbruk. Drygt 6 hektar låg i träda. Höstråg och
korn var de viktigaste grödorna, men även lite havre, blandsäd,
ärter och potatis odlades. Vallodlingen omfattade knappt 2 hek
tar. På gården fanns 4 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 6 får och 2 svin.
32 år senare brukades samma gård av Karl Alfred Karlsson och
Anna Sofia Pettersson. Paret hade en 18-årig son boende hemma
och en piga.
Ängen hade plöjts upp, så att åkerarealen vuxit till 24 hektar.
Tvåskiftesbruket var övergivet. Trädan hade halverats. Fodergrö
dorna dominerade nu. På en tredjedel av åkern odlades vall. Fo
derrotfrukter odlades också. Blandsäd av havre och korn var de
särklassigt viktigaste sädesgrödorna, därnäst följde den rena hav
ren och rågen. Fortfarande hölls 2 svin, men numera bara 2 häs
tar och inga får, däremot 8 kor och 4 ungnöt samt 16 höns.
Råby visar hur övergången mot animalieinriktad produktion i
slutet av 1800-talet kunde te sig i det enskilda fallet. Andra exem
pel visar hur arbetet förändrades. Berglind i Skultuna lade mer, inte
mindre, arbetstid på höskörden i början av 1900-talet då han skaf
fat slåttermaskin jämfört med 20 år tidigare då han ingen hade,
men så bärgade han också mycket mer hö. Hans dagbok saknar
notiser om det dagliga ladugårdsarbetet, kvinnornas arbete nämns
inte alls, men där finns ändå tydliga vittnesmål om djurskötselns
växande betydelse. Alltmer av arbetstiden gick åt till hantering av
kraftfoder, havre, hö, gödsel, slakt och till att hämta is for mjölk
kylningen. Berglinds räkenskapsbok talar ännu klarare språk:
1891/1892 kom en fjärdedel av hans kontanta inkomster från
smörforsäljning, en tredjedel från försäljning av kött och livdjur,
och lika mycket från spannmål. 18 år senare kom hälften av kon
tanterna från smöret, bara en knapp tiondel från spannmålen.
RÅBY NO
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Jag har betonat att förändringen av driftsinriktningen var mark
nadsstyrd, att den följde av växande efterfrågan på mjölk, smör,
fläsk, kött och socker. Mjölken hade också fördelen att den i mot
sats till spannmålen gav regelbundna kontanta inkomster.
Utvecklingen mot ett blandjordbruk, där mjölkproduktionen
baserad på hemväxt foder stod i centrum och kompletterades med
odling av främst brödsäd och potatis samt betor i söder, ägde rum
på både små och stora gårdar. Foderväxtodlingen på åkern, det
främsta kännetecknet på produktionsomläggningen som ju snarare
krävde att djuren utfodrades väl än att de blev fler, ökade på både
små och stora gårdar.
I samtiden var det många som hävdade att småbruket hade för
delar, särskilt när det gällde djurhållningen (jämför s . 129). Man
pekade på att de mindre jordbruken klarade sig bra då lönerna steg�
eftersom de endast i begränsad omfattning utnyttjade lejd arbets-.
kraft, och att de var okänsliga för konjunkturväxlingarna tack vare
sin höga självförsörjningsgrad. Ibland påstods att småbonden el
ler småbrukaren - till följd av det egna ansvaret , den egna vinn
ingen och småskaligheten - kunde ägna djuren mer av personlig
omsorg och omvårdnad än den anställde djurskötaren på den sto
ra gården . Det är tveksamt. Godset kunde ha skötsel- och utfod-
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föda dem, körs in. En
man lassar av och två
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ventiler. Foto Sam
Lindskog 1899.
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ringsrutiner som var bättre grundade än småbrukets, och djur
miljön kunde vara bättre i herrgårdens moderna ladugård än i små
brukets.
När småbrukets anpassningsförmåga betonades var det däremot
med rätta. Det lilla familjejordbruket hade sin styrka på det moti
vationsmässiga planet. Familjemedlemmarnas starka band till och
beroende av gården gav dem motivation och gjorde dem till flex
ibla arbetare som kunde sättas in var som helst där möjligheter
yppades. För gårdens skull kunde de under vissa omständigheter
dra åt svångremmen och leva med inkomster som understeg gängse
lantarbetarlöner.
Djurhållningen var i varje fall de flesta mindre jordbruks bästa
chans att etablera sig som marknadsproducenter. De hade för små
arealer för att kunna odla några större mängder spannmål utöver
egen förbrukning, men de kunde bedriva intensiv kreatursskötsel,
baserad både på egenproducerat och köpt foder.

SMÅ OCH STORA GÅRDARS PRODUKTION
Det var dock vissa större herrgårdar som först gick över till mark
nadsmässig mjölkproduktion. Den innebar i motsats till spann
målsproduktionen kontinuerlig drift, och om man satsade på långt
gående vidareförädling kunde en närmast fabriksmässig arbetsor
ganisation introduceras i storjordbruket.
På herrgårdarna byggdes stora ladugårdar av sten eller tegel,
ladugårdskarlar, mjölkerskor och mejeripersonal lejdes. Under
lydande torp och landbondehemman sålde mjölk till herrgården
eller levererade in den som arrende i stället för dagsverken eller
pengar. Så kunde storjordbruket lösa problemet med att skaffa ar
betskraft till mjölkningen, dra nytta av de fördelar som familje
jordbruken hade som driftsform i mjölkhanteringen och få regel
bundna leveranser av mjölk till den mejerirörelse de ofta drev. Det
uppkom en arbetsfördelning där godsens underlydande gårdar
tjänstgjorde som råvaruproducenter, medan förädlingen skedde i
alltmer industriella former vid huvudgårdens mejeri.
För småbrukaren eller torparen kunde ett mjölkarrendeförhål
lande till en herrgård med mejeri, med möjligheter att sälja över
skott dit, vara en väg att nå den växande marknaden.
Hur många produktionsdjur gårdarna hade varierade avsevärt
mellan olika bygder. I norra Sverige hölls många kor per hektar
åker eller per dragare. I Nysätra i Västerbotten hade de lite större
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gårdarna 7 kor per häst på 1890-talet, de minsta omkring 3.
På de stora slättbygdsgårdarna i Syd- och Mellansverige gick det
däremot i början av perioden sällan mer än 2 kor på varje draga
re, vilket vittnar om att spannmålen ännu var det viktigaste. Arr
endatorn till Barkarö gård sydväst om Västerås hade år 1869 vis
serligen inte mindre än 55 kor, men också 20 oxar och 8 hästar.
En typisk storbonde på en enmantalsgård i Björksta några mil läng
re österut hade 1870 3 hästar och 6 oxar och 12 kor och därtill 4
vuxna svin och 4 gödgrisar samt tiotalet fårtackor.
De minsta jordbruken hade som regel fler produktionsdjur per
dragare. Om de över huvud taget hade någon häst, så hade de också
minst ett par kor. En småbonde i Västeråstrakten kunde ha en el
ler ett par hästar, eller en häst och ett par oxar och fem kor, och
för en ren småbrukare var det vanligt med ett par kor, en häst såvida inte korna fick dra - några får, en gris och några höns.
Kotätheten ökade med tiden i synnerhet på de större gårdarna, men
räknat per hektar åker hade ändå de mindre jordbruken perioden
igenom fler kor och svin än de större.
När vi från och med 1910- och 1920-talen får ett mer rikhaltigt
statistiskt material, kan det konstateras att kornas vikt var lägre
på de små jordbruken och att mjölkmängden per ko likaså var
mindre där. Det hängde tydligen samman med avkastningskont-
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Med mjölkproduktion
ens expansion följde
stora investeringar i
djurhållningen. Ladu
gårdar byggdes i be
ständiga material som
inte ruttnade bort lika
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na tiders små, oventi
lerade fähus. Här
byggs en stenladugård
på Hallkveds herrgård,
Funbo Socken, Upp
land omkring 1914.
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rollens gynnsamma inflytande , för korna vid småbruk som var
anslutna till kontrollföreningarna vägde och mjölkade nästan lika
mycket som korna på de större gårdarna i respektive distrikt. De
mindre gårdarnas besättningar var inte lika ofta som de störres an
slutna till avkastningskontrollen och det är uppenbart att det fanns
stora skillnader i småbrukens marknadsanknytning.
De större jordbrukens högre djurkvalitet innebar att de inte låg
så långt efter de mindre gårdarna i animalieavkastning per hektar
som skillnaden i djurtäthet kunde tyckas tyda på.
Material från 1910-talet och mellankrigstiden visar att de mind
re jordbruken odlade mycket av sådana grödor som till stor del
förbrukades av brukarhushållet självt, till exempel potatis men
även råg, medan odlingen av höstvete var mest utbredd på stora
enheter. Av varje gröda tagen för sig var oftast det största jordbru
kets hektaravkastning högst. Men åkeranvändningen - såsom den
yttrade sig i valet av grödor - var mer intensiv på de mindre jord
bruken än på de större. De mindre jordbrukens högre kreaturstät
het underströk detta. Med djurens avkastning inräknad var de
mindre jordbrukens produktion per hektar större än storjordbru
kets. Per arbetstimme var den däremot lägre. Marken utnyttjades
måhända effektivt, men inte arbetskraften.

CJ Storjordbruk

Procent
100

-Större
bondejordbruk

90

-Mindre
bondejordbruk

80

-Småbruk

MJÖLK

ÄGG

■.I■
NÖTKÖTT

I

II

70
60
50

I
I

40
30
20

Den animaliska pro
duktionens fördelning
på gårdar av olika
storlek 1924/2 7 och
1937/38.

FLÄSK

10
,.._

�
(\J
�

OJ

13
C')
�

,.._

�
<t
(\J
�

I

OJ
C')
C')

�

,.._

�
(\J
�

13
�

INDUSTRISAMHÄLLETS JORDBRUK

Det mest intensiva jordbruket bedrevs i Skåne. Jordbrukarna där
hade under mellankrigstiden inte fler kor per hektar åker än jord
brukare i nordligare slättbygder. Däremot hade de mycket fler svin.
Särskilt skånska småbrukare koncentrerade sig under mellankrigs
tidens lopp i hög grad på att göda upp svin för exportslakterierna.
Sammantaget spelade det mindre jordbruket en avgörande roll
i folkhushållet. Stora delar av rikets totala produktion av spann
mål, ännu mer av potatisen och det mesta av köttet, mjölken och
äggen producerades på småbruk och mindre bondejordbruk.

SMÅBRUKEN PÅ MARKNADEN
Att det större jordbruket anammat de kommersiella driftsformer
som betingades av marknadens tillväxt behöver inte ifrågasättas,
men i hur hög grad gällde motsvarande det mindre jordbruket? Åt
småbrukarna och småbönderna själva upp vad de producerade,
eller hade marknadens möjligheter tagits tillvara av dem också?
Variationen var stor men det faktum att småbruken under mel
lankrigstiden behöll eller till och med ökade sin andel av rikets
växande jordbruksproduktion, samtidigt som deras antal var i det
närmaste oförändrat, talar för att de i stigande grad producerade
för marknaden. Lantbruksstyrelsens lönsamhetsberäkningar, som
i och för sig gällde en elit av mer välskötta och förmodligen mer
marknadsinriktade gårdar, antyder att de små jordbruken ökade
sin marknadsföringsgrad - alltså den andel av sin produktion som
de sålde - under mellankrigstidens lopp.
I de sydsvenska slättbygderna var småbrukens marknadsförings
grad mot slutet av perioden i det närmaste lika hög som storjord
brukens i samma region. Marknadsföringsgraden avtar när vi fjär
mar oss från det sydvästsvenska området. Medan småbruken där
år 1937 sålde 85 procent av sin jordbruksproduktion gällde det
76 procent av de mellansvenska småbrukarnas produktion och 65
procent av småbrukarnas i övre Norrland. Men särskilt de norr
ländska småbönderna sålde dessutom försvarligt med skogspro
dukter och de uppträdde också som transportentreprenörer.
På de flesta håll var det kreatursdriften som stod för merparten
av de kontanta intäkterna. Ju mindre jordbruken var, och ju läng
re norrut man går i landet, desto större andel av vad jordbrukar
na sålde var animalier.
Aven av brödsäd ökade det mindre jordbruket sin marknadsfö
ringsgrad. Det har beräknats, avseende 1910-talet, att gårdar om
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minst 10 hektar i hela södra och mellersta Sverige producerade
regelmässiga överskott av brödsäd (råg och vete). Gårdar som var
mindre än så hade däremot underskott av brödsäd, utom på den
sydvästsvenska slätten. Vid slutet av 1930-talet hade mycket fler
av de smärre gårdarna också spannmålsöverskott att sälja.
Ändå kom mycket lite av den brödsäd som nådde marknaden
från småbruken. På det området dominerade storjordbruken.
Småbruken och de mindre bondejordbruken spelade större roll vad
gällde andra vegetabiliska produkter och naturligtvis animalier. De
mindre jordbrukens marknadsandelar växte under mellankrigsti
dens lopp.
I det sydsvenska slättområdet har småbrukens och det mindre
bondejordbrukens sammanlagda andel av det totala marknadsför
da produktionsvärdet av jordbruksprodukter beräknats öka från
36 till 44 procent mellan åren 1919 och 1936. Storjordbrukens och
särskilt de större bondejordbrukens roll minskade. Småbrukens
marknadsandel var större i andra distrikt, där de utgjorde en mer
betydande del av jordbruken.
Troligen var det mindre jordbrukets betydelse på marknaden
växande även före 1910-talet. För det talar att småbrukens antal
och areal, liksom deras andel av den totala jordbruksarealen, ökade
före 1910-talet. Industrialiseringen och urbaniseringen och den
massiva kommersialiseringen av jordbruksnäringen gick i så fall
hand i hand med en växande betydelse för hushållsbaserad pro
duktion.
Delvis kompletterade stora och små gårdar varandra. Många
småbrukare arbetade deltid på storjordbruken. Mjölkarrendeför
hållandena i början av perioden var en variant av arbetsfördelning
stora och små gårdar emellan. Senare var det vanligt att småbru
kare köpte upp smågrisar och spädkalvar från de större jordbru
ken och gödde upp.
De större gårdarna levererade på 1930-talet merparten av sin
mjölk till mejerierna. Småbrukare och småbönder använde mer mjölk
till att föda upp kalvar och grisar med. De sålde mer av sin mjölk
direkt till konsumenter och framför allt vidareförädlade de själva
stora delar av den till smör. 1937/38 var ungefär 12 procent av allt
smör hemkärnat. Praktiskt taget allt detta lantsmör kom från det
mindre jordbruket, över 60 procent kom från de rena småbruken.
Genom att vidareförädla råvarorna själva höll småbruken sin
avkastning och sina inkomster uppe och de fick ut mer av den fasta
arbetskraft de hade i familjen.
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Till stor del riktades småbrukarnas produktion mot hemma
marknaden. Deras lantsmör såldes inom landet, medan det stan
dardiserade runmärkta mejerismöret, särskilt i början av perioden,
företrädesvis gick på export. Med stigande inhemsk efterfrågan på
smör, mjölk, ägg och fläsk vidgades utrymmet för småbrukarnas
utbud, men allteftersom bättre betalda arbeten blev tillgängliga
utanför det egna jordbruket blev det mindre lockande att bedriva
långtgående småskalig vidareförädling som gav litet utbyte per
arbetstimme, även om inkomsten från jordbruket maximerades.
Dessutom tog mejerismöret successivt över hemmamarknaden.
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Småbrnkets kooperation
En lördagsförmiddag, då Kjell och Andreasson är framme i kyrkbyn,
går de in till Arnums mejeriförenings ordförande och hör sig för om
möjligheten att få lämna mjölk till mej eriet. Ordföranden är genast
intresserad. Kan bara byn skaffa så mycket mj ölk att det lönar sig att
hämta den, kan saken ordnas fint.

I en hel del politisk retorik under 1900-talets första decennier
antogs att småbrukets möjligheter låg i ett långtgående deltagan
de i kooperationen. Kooperationen skulle ordna avsättningen för
de utsatta enskilda småproducenterna. På så sätt skulle även små
bruken få del i stordriftens fördelar. Blev det så ?
Ett problem antyds i citatet från Sven Edvin Salj es På dessa
skuldror. Det måste löna sig att hämta mjölken till mejeriet för att
leveransen skulle komma i fråga. En del småbrukare kunde länge
tj äna bättre på att vidareförädla mj ölken själva, en del som låg av
sides hade inget alternativ.
De regionala skillnaderna var stora, men kooperationen enga
gerade tidigt brukare av både små och stora gårdar. I norr var
småbrukens inflytande stort och direkt i kooperativen, eftersom
principen om en medlem en röst tillämpades. Längre söderut var
inslaget av storjordbrukare i föreningarna större. Inköpsförening
arna som tillhandahöll förnödenheter hade ofta bildats på initia
tiv av hushållningssällskap eller lantbruksklubbar som helt domi
nerades av godsägare och storbönder. I Västsverige var dock små
bruket livligt engagerat, trots att kooperativen oftast leddes av
storj ordbrukarna, eftersom den " skånska " representationsmodel
len med röstfördelning efter ekonomisk insats tillämpades.
1 9 1 0 var 60 procent av Svenska Lantmännens Riksförbunds
medlemmar småbrukare med högst 10 hektar j ord. Men småbru
karna utgj orde långt mer än 60 procent av jordbrukarkåren. Där
för var de ändå underrepresenterade . I Mälarlänen var inköps
föreningarna numerärt dominerade av företrädare för medelstora
och större j ordbruk.
Den genomsnittlige leverantören till andelsmejerierna hade på
de flesta håll 4-6 kor. Särskilt på Gotland och i Skåne fanns många
rena småbruk med högst 3 kor bland leverantörerna. I östra Svea
land, och i synnerhet i Södermanlands län, var det däremot inled
ningsvis de stora j ordbrukarna som anslöt sig till mej eriförening
arna. Under mellankrigstidens lopp och särskilt under 1930-talet
mångdubblades dock antalet leverantörer i länet och tendensen var
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fram till periodens slut att småbrukarnas andel av leverantörs
kåren ökade även här.
Huvudintrycket är att kooperationen i sig knappast drev på just
det mindre jordbrukets marknadsintegration. Den blev ett medel
för både det mindre och det större jordbruket att nå marknaden.
Klart är att allt fler småbrukare involverades i föreningarna
under 1 930-talet. Propagandan härför var stark, anknytningen till
RLF spelade in, liksom det regelverk som byggdes upp för att säk
ra kooperationens marknadsinflytande och som tillät SMR att ta
upp mjölkavgifter även från icke-medlemmar (se s. 1 72, 1 86-188).
Mejerirörelsens och slakteriföreningarnas expansion rangerade
under 1930-talet in tidigare utanförstående småbruk i det storska
liga nätet. De involverades alltmer som specialiserade råvarupro
ducenter i en mestadels kooperativt organiserad produktionsked
ja, där förädlingen skedde centraliserat under alltmer industriella
former, vilket Lubbe Nordströms dialog med en skånsk andelsslak
teridirektör belyser:
- Skulle man kunna säga, att de [bönderna] i realiteten om också inte
till formen förvandlas till något som vore bra likt fast anställda indu
striarbetare vid en fabrik?
- Med egnahem! insköt direktören.
- Just det! Nå tenderar utvecklingen dit?
- Vi äro redan där, blev svaret. Vi ha en stab svinodlare, som leverera till oss. De äro i praktiken våra arbetare, följa våra order och ha därav
sitt fasta uppehälle.

Utan tvivel drog småbrukarna nytta av att inordnas i en sådan
distributionsorganisation, men det var inte enbart till fördel för
dem. Möjligheterna att driva upp bruttoavkastningen och inkomst
erna genom intensiv vidareförädling hemma på gården beskars och
småbrukarfamiljens arbetskraft fick i allt högre grad sysselsättas
utanför gården för att försörjningsekvationen skulle gå ihop.
Småbrukets ansikten
De berättelser som presenterar småbruk som deltog i den små
brukspremiering som bedrevs i hushållningssällskapens regi från
1902 fram till 1 930-talet, och de pristävlingar bland premierade
småbruk som anordnades i samband med de allmänna lantbuks
mötena, ger inblickar i hur framgångsrika mönstersmåbruk "där
tiden rätt användes" agerade. Att generalisera om småbrukarnas
produktivitet, marknadsföringsgrad eller dylikt utifrån premie-
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ringsberättelserna är däremot inte tillrådigt, eftersom de defini
tionsmässigt handlar om gräddan av småbrukets yppersta elit.
De småbruk som premierades och prisbelönades var sådana som
motsvarade den statliga lantbruksadministrationens idealbild. De
skulle vara välskötta och prydliga, de skulle vara ekonomiskt fram
gångsrika, de skulle sköta sin bokföring, och hushållens huvud
sakliga försörjning skulle komma från det egna j ordbruket. De
skulle kort sagt vara mönster för traktens andra småbrukare. De
småbruk som anmälde sig till premieringen fick möjlighet att ta
upp premielån på goda villkor för förbättringar som låg i linje med
lantbruksstyrelsens och hushållningssällskapens strävanden.
Beskrivningarna av de premierade småbruken är uppbyggliga
berättelser om flit och möda, om hur sanka marker dikats och
magra jordar blivit feta genom idog gödsling, om livsgärningar i
stenröjningens tecken, om hur ladugårdsgolv och gödselstäder
cementerats och hur små exemplariska kreatursbesättningar byggts
upp. Det är prunkande rabatter, bärbuskar, jordgubbsplantor, spar
banksböcker åt barnen, det är hustrur och systrar som skänker
gården "snygghet och en varm hemtrevnad". Här finns talrika ex
empel på uppfinningsrikedom i konsten att ta tillvara allt: en små
brukare konstruerade ett ambulerande hönshus som han flyttade
över de skördade fälten så att hönsen kunde picka upp spillsäd.
En ingående undersökning av premieberättelser från Söderman
land har visat på mönster som i huvudsak återkommer då man läser
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berättelser från andra landsändar. Överlag är mjölkhushållningen
och försäljningen av kreatur den särklassigt viktigaste inkomstkäl
lan. En del köpte mycket kraftfoder, andra hade omfattande fo
dersäds- och vallodling. För somliga var mjölkförsäljningen till
mejerierna viktigast, andra föredrog att separera mjölken och kärna
smöret själva, antingen för att de lätt kunde sälja direkt till kon
sumenter eller för att mejeriet var avlägset. Många födde upp göd
kalvar med skummjölken.
De premierade småbruken kombinerade mjölkhushållning och
nötkreatursuppfödning med en rad andra verksamheter. Viktigast
var svinhållningen - särskilt i Sydsverige var den i enskilda fall
huvudnäringen - men för de minsta småbruken kunde ägg- och
kycklingförsäljningen, i enstaka fall också biodlingen, vara av stor
betydelse. Enbart de lite större småbruken sålde någon spannmål.
En del småbrukare var hantverkare, det finns exempel på trösk-

I den lilla trädgård
som ansågs passa den
mindre bondgården
eller småbruket fanns
bärbuskar och frukt
träd, grönsaks/and
med smala blom
rabatter, klängväxter
på förstukvisten och
solrosor vid grinden
(jämför s. 2 1 1).
Omslagsbild till
Rudolf Abelins Den
mindre trädgården, en
av många böcker kring
sekelskiftet som propa
gerade för den mora
liskt uppbyggliga träd
gårdsskötseln och
fruktodlingen - Abelin
skrev också trädgårds
böcker riktade till
barn.
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verksbyggare som dessutom fick inkomster genom att resa runt och
tröska åt andra småbrukare.
En särskild - och i premieberättelserna underrepresenterad men
i verkligheten dominerande - kategori var deltidsjordbrukarna,
som arbetade för lön på herrgårdarna eller i andra näringar. Van
ligast bland utomgårdssysslorna var körslorna. Arbetsförtjänster
na får större genomslag bland de premierade norrländska jordbru
ken. Där kunde också försäljningen av skogsprodukter vara om
fattande. Men sådant förekom söderöver också. Inte minst rörde
det sig om vedförsäljning.
Nära storstäderna, särskilt Stockholm, tillkom särskilda nischer.
Somliga odlade grönsaker eller hade stora fruktträdgårdar. Någon
inriktade sig helt på potatisodling. Andra inackorderade sommar
gäster eller barn.

BILDEN AV BONDGÅRDEN
Samtiden genererade skiftande bilder av den landsbygd och det
jordbruk som funnit sin form vid 1 930-talets slut. Medan staden,
som kring sekelskiftet beskrevs som ett kolosande inferno, vid det
laget blivit ren, ny och modern, träder den tidigare så sunda lands
bygden i Lubbe Nordströms reportage fram som ett smutsigt, rent
av snuskigt och kommersiellt efterblivet "Lort-Sverige". I befolk
ningskommissionens utredning i näringsfrågan framstår vissa av
skogsbygdernas småbrukarhem som den skriande nödens öar i det
grundlagda folkhemsbygget. De befann sig ljusår från det skim
mer som återges i berättelserna om premierade småbruk. Här fanns
den ensidiga, vitaminlösa kosten, smutsen och bristsjukdomarna.
1 930-talets statarförfattare fokuserade på godsmiljöns sociala
otidsenlighet. Ivar Lo-Johansson skildrade hur det patriarkala
arbetsförhållandet och förmynderiet som gav statarna matvaror i
stället för pengar höll dem nere och beskar deras slumrande indi
viduella möjligheter, och hur deras kulturella strävanden förkväv
des i sina lindor. Men han missade ändå inte att förmedla deras
egna förhoppningar. I novellen Stad och land hade föräldrarna
i åratal hemligt hoppats på, att Vilhelm skulle stanna hemma . . . Han
skulle stanna vid jorden som de gjort. Han skulle ta stat och så små
ningom arbeta sig fram till ett torp, dit föräldrarna kunde få följa med.
Till slut skulle han kanske kunna bli självägande bonde.
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Bondgården trodde de knappast på i "klart dagsljus" , men dröm
marnas slutstation förblev den.
Kring ett sådant bondgårdsideal, en oberoendets oas, tonade en
mycket ljusare bild av tidens jordbruk fram för eftervärlden. Det
är bilden av den klassiska bondgården som med kraft förmedlats
både till bönderna själva och till de första generationernas stads
bor och deras barn med hjälp av skolplanscher och läseböcker, av
föräldrarnas eller morföräldrarnas minnen och foton, senare med
hjälp av Bullerbyn och Lönneberga. På denna bondgårds fält vaja
de både råg och havre, här fanns både arbetshästar och grisar, kor

I sko/planscher och
folksko/ans läseböcker
förmedlades bilden av
barnens liv på landet
som ett ändlöst be
kymmersfritt sommar
lov. Barnen vid mjölk
pallen någonstans vid
en skånsk landsväg
1944 är nog för små
för att ha haft någon
skola att vara lediga
från, men kopplingen
mellan barn, sommar
och land fanns kvar i
uppfattningen om
blandjordbrukets
modernare bondgård
som allt tydligare
trädde fram under
mellankrigstiden.
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i ladugården och pickande hönor på gårdstunet. Under vårbruket
drillade storspoven som ännu inte var bortslåttrad och efter har
ven flockades måsarna. Med smultron på strå satt barnen på mjölk
pallen utmed grusvägen och väntade på att också grannen skulle
komma med sin mjölk innan lastbilen hämtade femtiolitersflaskor
na.
Natur och landskap är inordnad i detta bondgårdsideal. Korna
betar i björkhagar och på sommarens vallskiften står höhässjorna
som slåtterlaget lutar ryggarna mot under kaffekvarten.
Den bilden anknyter förstås till sekelskiftets småbrukardröm och
bonderomantik, till de radikala civilisationskritikerna och idylli
kerna för vilka landsbygden var platsen för det goda hemmet och
lantlivet stod för karaktärsdanande arbete och sundhet. Men den
är faktiskt också delvis en återspegling av mellankrigstidens verk
liga bondgård.
En tydlig beståndsdel i bilden är det framväxande, varierade
blandjordbruket. Det var ett jordbruk där både småbrukare och
bönder hade en varierad odling, även om de koncentrerade sig på
olika nischer som den lokala marknaden eller de egna mark- och
arbetskraftsresurserna gjorde möjliga; ett jordbruk där även den
mest inbitne "svinodlare" sådde spannmål; där kreaturslösa går
dar bara förekom som registreringsfel i statistiken och där själva
det intensiva sättet att använda marken befordrade allsidighet i
produktionen.

