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Jordbrukarna
och deras gårdar

De långsträckta låga
husen med halmtak
smälter väl in i det
flacka, havsnära syd
halländska landskapet.
"Granngårdarna",
Karl Nordström 1894.

DET VAR MÅNGA 1 DET SENA 1800-talets samhälle som hade åt
minstone en marginell anknytning till jordbruket. Landsbygdsbor
som betecknades som jordlösa kunde ändå disponera ett litet fä
hus för någon ko eller tacka, eller åtminstone ett potatisland och
plats för en gris. Det senare gällde ofta statarna - de större går
darnas årsanställda lantarbetare - och det kunde till och med gäl
la så tydliga symbolfigurer för industrialismen som sågverkens och
järnbrukens arbetare. Herrgårdens eller häradsallmänningens skog
vaktare hade ett litet jordbruk. Folkskolläraren hade kanske bin,
kaniner, potatis- och morotsland. Även en del stadsbor kunde ha
kor och egna odlingar vid stadsgränsen och i småstäderna hölls
fortfarande svin och höns.
Men bönderna var hela tiden den dominerande gruppen av jord
brukare. I början av perioden fanns det runt 250 000 bondehus
håll. Omkring 1940 hade antalet stigit till cirka 330 000, men då
fanns det sedan länge bland bönderna en växande skara småbru
kare som inkluderade många arbetare - torpare, statare och and-
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ra - som köpt loss eller arrenderat små avsöndringar av större
gårdar och etablerat sig som självständiga jordbrukare, om än ofta
med lönearbete vid sidan om. I statistiken kan de inte skiljas från
de traditionella hemmansbrukarna.
Vid sidan av bondgårdarna fanns herrgårdar eller gods. De
kunde omfatta hundratals hektar åker och hysa omfattande djur
besättningar. I runda tal fanns 2 000-3 000 sådana enheter, perio
den igenom. Herrgårdarna var hela tiden koncentrerade till slätt
och mellanbygder i Svealand och Götaland. Särskilt i delar av
Mälardalen och Skåne hade de sedan länge dominerat landskaps
bild och social struktur.
En del bönder hade bara nyttjanderätt, inte äganderätt, till den
jord de brukade. Hit hörde herrgårdarnas landbönder, bönder som
arrenderade andra bönders hemman, de norrländska bolagsarren
datorerna och återstående kronoarrendatorer. Bland storjord
brukarna fanns prästgårdsarrendatorer, godsarrendatorer och
boställsinnehavare.
Torparna var både ett slags arrendatorer och lantarbetare. De
hade en villkorad nyttjanderätt till sina torp som var avsöndring
ar från enskilda herrgårdar eller bondehemman. Torpen var både
självständiga brukningsenheter och delar i dessa större bondgår
dars eller herrgårdars arbetsorganisation. Torparen betalade arren
de i form av dagsverken, pengar eller produkter. Torparna gick
starkt tillbaka från nära 100 000 på 1860-talet, till dryga 30 000
år 1920 och några få tusen vid periodens slut (jämför kapitlet
Hushåll och arbetsfördelning s. 62-70).
Backstugusittarna hade före den aktuella perioden i regel upp
låtelser på viss tid. Senare blev upplåtelserna, liksom nyttjanderät
ten för flertalet torpare, oftast på obestämd tid. Backstugusittar
na disponerade vanligen en alldeles obetydlig jordplätt, men så var
också deras prestationsplikt till jordägarna mindre och de hade en
självständigare ställning än torparna. Eftersom de hade för lite jord
för att kunna trygga ens den nödtorftigaste bärgning annat än de
år då potatisen gav bra, var de beroende av lönearbete. De stod
den växande daglönargruppen nära. Enligt statistiken var antalet
backstugusittare stabilt från mitten av 1800-talet till seklets slut,
men då inräknas bland dem en grupp som socialt sett egentligen
distanserade sig från dem, nämligen lägenhetsägarna. De dispone
rade små jordlägenheter, självständiga avsöndringar av skattlag
da hemman.
Det blev visserligen allt vanligare under det sena 1800-talet att
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Sten och grånade
timmerknutar. Soldat
torp i Akerby, Funbo
socken i Uppland.
Foto Johan Lundin,
verksam omkring
förra sekelskiftet.

lägenhetsägarna verkligen ägde sin jord, de nya självständiga små
brukarna som många politiker vurmade för hörde hit (se kapitlet
Eget hem och egen torva). Merparten av det sena 1800-talets
lägenhetsägare hade emellertid inte köpt själva lägenheten, utan
bara nyttjanderätten till den, antingen på livstid eller på bestämd
tid, oftast 50 år. Eventuellt betalade de en årlig avgäld till jord
ägaren. Förhållandena växlade.
Hur många lägenhetsägarna var låter sig inte säkert sägas. En
del sorterades i yrkesräkningarna som jordbrukare, andra räkna
des bland hantverkare eller arbetare. Snickare, skräddare och sko
makare kompletterade oftast sina hantverksinkomster med blyg
sam djurhållning och odling.
En speciell kategori av marginella jordbruk utgjorde soldattor
pen som beboddes av indelningsverkets - egentligen den ständiga
roteringens - meniga soldater och underofficerare. lndelningsver
ket innebar att bönderna i socknarna fördelades på mindre grup
per, rotar, som var och en upplät ett torp åt en soldat och bidrog
till hans underhåll. Fram till 1890 fanns uppemot 30 000 solda
ter. År 1900 var 22 000 kvar och 1910 bara drygt 9 000. Soldat
torpen var upplåtna på enskilda hemman och soldaterna kunde
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förutom en liten kontantlön påräkna hjälp från rotebönderna med
dragdjursarbeten, utsäde med mera (se Det svenska jordbrukets
historia, band 3, s. 91). Efter indelningsväsendets upphävande om
vandlades många soldattorp till dagkarlstorp, där daglönare med
mycket obetydliga egna odlingslotter satt. En del friköptes varvid
innehavaren förvandlades till självständig småbrukare. De flesta
soldater hade ett par kor, men få hade egna dragdjur eller egentli
ga jordbruksredskap vid sidan av handredskap.
Totalt fanns omkring 410 000 mer eller mindre självständiga
jordbrukare år 1870. I början av 1940-talet fanns ungefär 370 000
kvar. Torparna som var både arbetare och självständiga jord
brukare står för hela minskningen. Räknas de bort fanns runt
310 000 jordbruksföretagare år 1870 och 365 000 sjuttio år se
nare.
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SMÅ OCH STORA GÅRDAR
Vi hade en häst och fyra kor och befann oss därmed i en sorts medelklass. Under oss levde de som bara hade ett par kor och ingen häst ...
Vid Håkonsboda, min fars barndomshem, hade man åtta kor och två
hästar. Det var rena överklassförhållandena i jämförelse med det lilla
Kviddtjärn...
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Ur De unga åren av Jalmar Furuskog

De herrgårdar, bondgårdar, torp och lägenheter som tidens jord
brukare levde och verkade på var av mycket växlande storlek, de
sköttes olika och deras driftsinriktning varierade. De traditionella
beteckningarna är inte tillräckliga när man vill beskriva jordbruks
strukturen. En stor och en liten bondgård kunde drivas på mycket
skilda sätt, ett stort herrgårdstorp kunde vara mer omfattande än
en liten bondgård. För att hantera mångfalden delar jag in gårdar
na och brukarna i några få storleksrelaterade kategorier. Jag an
vänder två indelningsgrunder, dels brukarfamiljens roll i jordbruks
arbetet, dels brukarfamiljens möjligheter att försörja sig fullt ut på
det egna jordbruket.
Först utkristalliserar sig familjejordbruk där brukarfamiljen stod
för huvuddelen av arbetet, fastän arbetskraft kanske tillfälligt lej
des. Familjejordbruk som sysselsatte brukarfamiljen mer eller
mindre fullständigt på den egna gården och även mäktade försör
ja hushållet utifrån egen jordbruksdrift, kallar jag fortsättningsvis
mindre bondejordbruk. Familjejordbruk som inte gav full syssel-
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Antalet jordbrukare
(företagare) av olika
kategorier. Tusental.
Hacket 1920 illustrerar
statistikernas - och
för(attarens - tillta
gande svårighet att
skilja ut bönder från
andra jordbrukare.
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Gåramålning av
Bergom 1:1, Dvärsätt,
Rödöns socken i Jämt
land omkring 1900.
Cåramålning, eller
gårdsmåleri, är en sen
tida benämning på det
naivistiska, dokumen
tära måleri som var
vanligt på landsbygden
från 1800-talets slut
och fram till andra
världskriget. Många
gårdar som aldrig blev
fotograferade är bara
bildmässigt dokumen
terade på detta sätt.
Gåramålningarna är
inte bara en folklig
konstgenre i allmänhet,
innehavet av en mål
ning blev också ett
uttryck för jordbrukar
nas självmedvetenhet.

sättning åt hela brukarfamiljen och inte mäktade försörja hushål
let utan att några av dess medlemmar arbetade på annat håll, kal
lar jag för småbruk. I modern terminologi var det frågan om ett
deltidsjordbruk.
Jordbruksstatistiken delar in brukningsenheterna i storleksklas
ser efter hur många hektar åker de brukade och de mindre bonde
jordbruken svarar ungefär mot gårdar om mellan 5-10 och 30
hektar, småbruken återfinns bland gårdar om högst 5-10 hektar.
Storleken varierar i olika landsändar och småbruksgränsen för
skjuts uppåt ju längre fram i tiden vi går.
På större gårdar utfördes merparten av det manuella jordbruks
arbetet inte av brukarfamiljen, utan av "främmande" arbetskraft,
mot lön eller som arrendeprestation. Dessa större gårdar delar jag
in i storjordbruk (eller herrgårdar), där brukaren överlät allt ar
bete utom möjligen driftsledning till främmande arbetskraft, och
större bondejordbruk, där lejd arbetskraft dominerade, men där
brukarfamiljen också tog väsentlig del i arbetet. Storjordbruken
svarar mot statistikens brukningsenbeter om 100 hektar eller mer,
de större bondejordbruken svarar mot gårdar med 30-100 hektar
åker.
På storjordbruket med många anställda skulle avkastningen
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räcka till klart åtskilda typer av inkomster. Arbetarna skulle ha lön
och om det var fråga om ett arrendejordbruk skulle jordägaren ha
jordränta. Brukaren, som satsade kapitalet, skulle ha kapitalavkast
ning jämförbar med den som förekom i andra näringsgrenar, eller
vad man fick om man sålde gård och inventarier och satte pengar
na på banken.
Storjordbrukets arbetskraftskostnader var rörliga, arbetsstyrkan
kunde minskas genom rationaliseringar, eller genom inskränkning
ar i driften vid dåliga tider. Den traditionelle herrgårdsägaren läm
nade visserligen knappast gården efter några få svåra år. Det låg
socialt värde och prestige, bortom vinsten, i att behålla den. Men
stora gårdar drevs oftare än mindre gårdar i konkurs och under
1800-talets lopp etablerade sig en del företagare med kommersiell
eller industriell bakgrund som storjordbrukare. Sådana storskali
ga, kommersiella arrendatorer eller jordägare med andra strängar
på sin finansiella lyra fortsatte inte jordbruksdriften länge mot
förlust. Deras avkastningskrav var striktare. De tog gärna ut sitt
kapital genom att sälja gården eller säga upp arrendet om förvänt
ningarna kom på skam.
För småbönder och småbrukare var kapitalavkastningen mind
re intressant. Det mesta av deras inkomster utgjordes av ersättning
för familjens arbete. Kapitalet - fastighetens och lösörets värde räckte inte till några större ränteinkomster var det än investera
des och att sälja gården var därför inget alternativ, såvida inte
skuldsättning och räntor tvingade brukaren till det. Småbruket var
alltså ett arbetstillfälle, en utkomstmöjlighet.
Fann småbrukar- eller småbondehushållet annan lönande sys
selsättning för någon av familjemedlemmarna så togs oftast chan
sen, men gården behölls gärna som ett slags arbetslöshetsförsäk
ring. Hittade man inga arbetstillfällen utanför det egna jordbru
ket så var det rationellt att arbeta så mycket som möjligt på den
egna gården, att hålla många kreatur, förädla produkterna så
mycket som möjligt och driva upp avkastningen, fastän arbets
ersättningen per arbetsdag räknat blev liten. Hela familjen måste
ju äta, vare sig den arbetade eller inte.
Att hitta kompletterande arbeten utanför det egna jordbruket
var svårast under lågkonjunkturen när gården lönade sig dåligt. I
stället för att söka sig bort från jordbruket då, fick småbonden dra
åt svångremmen till innersta hålet. Bristen på alternativ tvingade
småbrukaren till uthållighet. Tillspetsat uttryckt lämnade storjord
brukaren jordbruket när dåliga tider drev honom i konkurs, små-
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Antalet jordbruk
1869-1944.
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brukare och småbönder försvann däremot i goda tider, när andra,
bättre försörjningsmöjligheter erbjöds.

ETT SMÅBRUKARLAND

Ar
-1900
- Ca 1910 (1911)
-1919
[==:]1932
1811944

Tidpunkt för högsta
antalet jordbruk läns
vis.

Decennierna närmast efter andra världskriget lades mängder av
små gårdar ner eller också slogs de samman med större gårdar.
Antalet jordbrukare krympte i rasande takt. Under perioden 18701940 var antalet jordbruk däremot nästan konstant och fördel-_
ningen på små och stora gårdar förändrades inte mycket. Det
fanns ungefär lika många gårdar i slutet som i början av perio
den och småbruken blev snarare fler än färre.
Först från 1904 kan vi på ett vettigt sätt dela in bruknings
enheterna i storleksklasser. Mycket talar dock för att småbruk
ens andel av jordbruken i riket vuxit åtminstone sedan 1870talet. Vi vet att det totala antalet gårdar växte då och merpar
ten av den tillväxten ägde rum i skogsbygderna i Värmland och
Dalarna samt i övre Norrlands inland. Att det i dessa områden var
fråga om annat än fler och fler småbruk är uteslutet.
På riksplanet förändrades vare sig antalet gårdar eller storleks
strukturen särskilt mycket från 1904 till slutet av perioden, även
om antalet småbruk växte en smula till 1930-talet för att sedan
falla tillbaka. Hela tiden kan runt tre fjärdedelar av brukningsen
heterna karaktäriseras som småbruk, en femtedel var mindre bon
dejordbruk, en tjugofemtedel var större bondejordbruk och en enda
hundradel av gårdarna var verkliga storjordbruk.
De regionala skillnaderna var stora och tendenserna skiftade. I
de fyra nordligaste länen samt i Värmlands län fortsatte antalet
brukningsenheter- liksom antalet småbruk- att växa under mel
lankrigstiden. Toppvärdena för antalet brukningsenheter inföll
däremot tidigt i södra Sverige, särskilt i Malmöhus län.
Stabiliteten är iögonfallande. De områden som hade många
småbruk i början av seklet hade det även 40 år senare. Dit hörde
hela Norrland samt Dalarna och Värmland, men även Götalands
skogsbygder. I slättbygderna kring Mälaren, i Östsverige samt i
Sydsverige spelade småbruken mindre roll.
Småbrukens minskande betydelse i slättbygderna i södra och
mellersta Sverige under mellankrigstiden innebar knappast några
starka koncentrationstendenser. Antalet mindre bondejordbruk
växte i stället. Avsevärt mer än hälften av åkern även i dessa för
jordbruk så gynnsamma områden brukades hela tiden av småbruk
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eller mindre bondejordbruk med brukarfamiljen som huvudsak
lig arbetskraftsresurs. Bara i de utpräglade slättbygderna i Skåne
och Halland samt kring Mälaren var det större jordbruket expan
sivt.
I skogs- och dalbygderna i södra och mellersta Sverige växte
småbrukens andel av åkerarealen in på 1930-talet. Småbruken
brukade uppemot hälften av all åker här, ända fram till 1940talet. Storjordbrukets, inklusive storböndernas andel, var under 20
procent och minskade dessutom. I norra Sverige slutligen bruka
des mer än 70 procent av åkern av gårdar med mindre än 10 hek
tar åker. Ser man till gårdarnas storleksstruktur, var Sverige i minst
lika hög grad ett småbrukar- och småbondeland på 1940-talet, som
70 år tidigare.
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r---7 Storjordbruk
L__J större än 100 ha

� Storbondejordbruk
� 30,1-100 ha
- Bondejordbruk
10, 1-100 ha

- Småbondejordbruk
10, 1 -30 ha
- Småbruk
0,26-10 ha

'
Andel
� Mindre ä
L__J 65%
c:J 65-75%

Småbrukens andel av
alla jordbruk länsvis.

- 75-85%
- Större än
85%

Åkerarealen i Sverige
fördelad på jordbruk av
olika storlek 1904, 1919
och 1944. Observera att
indelningen inte är den
samma för de olika åren.
1904 delas jordbruken in
i 0,26-10 hektar, 10,1100 hektar och över 100
hektar. 1919 och 1944
har jordbruken om 10,1100 hektar delats in i
jordbruk om 1 0,1-30
hektar respektive 30,1100 hektar.

