
84 Det kommersiella jordbruket 
JORDBRUKARNA HADE VARIT involverade i marknadsproduktion 
långt före 1870-talet. Slättbygdsbönderna hade odlat spannmål 
som sålts till Stockholm, till Bergslagen eller till skogsbygdernas 
underskottsområden. Spannmålen hade varit jordbrukets viktigaste 
saluprodukt, tack vare att den i så hög grad dominerat kosthållet. 
Dessutom stegrades efterfrågan på fodersäd under 1800-talets lopp 
och alltsedan 1830-talet hade Sverige ett exportöverskott av spann
mål. 

Det var främst havre som exporterades och det mesta gick till 
England, där efterfrågan på havre hade vuxit till följd av det indu
striella genombrottet, urbaniseringen och en enorm tillväxt av 
transportbehovet. Den svenska exporthavren gick bland annat till 
de hästar som drog Londons omnibussar och spårvagnar. Under 
1870-talet, då utförseln kulminerade, var havre en av Sveriges vik
tigaste exportartiklar. 

Då, under 1800-talets sista decennier, tog kommersialiseringen 
av jordbruket nya steg framåt. Allt mindre av vad jordbrukarna 
producerade förbrukades av dem själva. I stället nådde deras pro
dukter andra konsumenter via marknaden. 

Den andra sidan av myntet var att allt mindre av vad gårdshus
hållet förbrukade producerades på gården. Många bondehushåll 
fortsatte att väva och sy, att slakta för husbehov, att kärna sitt smör 
och baka sitt bröd, men med tiden blev det vanligare att kläderna 
köptes färdiga, att mjölk levererades till mejeriet, att smör och ost 
togs hem i utbyte och att en del av den spannmål som kördes till 
kvarnen togs tillbaka i form av fabriksgräddat spisbröd som 
kvarnarna distribuerade. 

Även förnödenheter - fabrikstillverkade redskap och maskiner 
samt kraftfoder och handelsgödsel - köptes i ökande utsträckning. 



JORDBRUKARNA I SAMHALLET 85 INDUSTRIALISERING OCH URBANISERING Den svenska industrin lokaliserades i hög grad till landsbygden. Ett exempel är tegelindustrin som växte snabbt genom städernas tillväxt och förbättringen av lantbrukets byggnader. Den var beroende av styv lera som var skrymmande och dyr att transportera. De gamla järnbruken låg också på landsbygden, dit ofta även sågverken förlades. Kring landsbygdsindustrierna växte det fram nya tätorter. Sam- Näringsfrihets lagstiftningen och de f örbättrade kommunikationerna ökade möjligheterna att hålla handelsbod på landsbygden. "I by handeln", Carl Wilhelmson 1896. 
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tidigt koncentrerades verkstadsindustrin och konsumtionsvaru
industrin till städer där många konsumenter fanns och varifrån 
kommunikationerna var goda. Sammantaget innebar tätortsbild
ningen och inflyttningen till städer en urbanisering. En snabbt väx
ande andel av befolkningen kom att bo i tätorter. 

Många småstäder kunde i början av perioden täcka en stor del 
av behovet av mjölk och trädgårdsalster med stadsbornas egen 
produktion. Men nu fick städer och större tätorter alltmer en 
modern prägel som minskade möjligheterna till självhushåll. An
talet människor utan anknytning till jordbruk fördubblades mel
lan 1870 och 1900. Marknaden för jordbruket växte snabbt. 

NYA LOKALA MARKNADER ... fläsk är här mycket att spekulera i och skulle jag med lätthet kunna omsätta några hundra lådor om varan är god och priset någorlunda billigt. Åtgången av denna vara är betydlig genom de stora skogsaffärerna som här bedrives. Richard Frisk, Stocka sågverk, i brev till The Northern Mercantile Association, New-castle Upon Tyne, 14 maj 1864 
Lokala marknader växte fram kring landsbygdsindustrier och nya 
industriorter. Ett exempel gäller sågverken som koncentrerade stora 
befolkningar till vissa punkter längs Norrlandskusten. 

Sågverksarbetarna kunde ha egna grisar och potatistäppor, men 
en stor del av deras livsmedel skeppades in med fartyg. Bolagen 
hade goda möjligheter att den vägen klara distributionen av för
nödenheter till arbetarsamhällena och i så måtto skapade sågverks
industrin inte avsättning för det lokala jordbruket, utan för jord
brukare i avlägsna trakter: Mellansverige, Skåne eller utlandet. 
Men en del färskvaror, särskilt mjölk, kunde bara hämtas från 
traktens bönder. 

Fler dagsverken gick åt vid avverkning och transporter än vid 
sågverken. Delvis ombesörjdes avverknings-, körnings- och flott
ningsarbetet av närboende småbrukare som kombinerade inkoms
terna därifrån med vad det egna jordbruket gav, delvis sköttes det 
av säsongsarbetare som kom långväga ifrån och som inte helt 
kunde basera sin konsumtion på medhavd kost. Återigen var dist
ributionen av inskeppad mat viktig. Ånyo gynnade detta främst 
avlägsna jordbrukare - det feta amerikanska fläsket spelade stor 
roll - men återigen kom färskvarorna från de närliggande expan-



JORDBRUKARNA I SAMHALLET 87 derande småbruken. Skogsarbetet ledde också till stark efterfrågan på hästfoder, havre och hö. STORSTADENS MARKNAD Jag såg ... alla dessa jordbrukare i olika ställningar. Stora godsherrar, bokförande storbönder, i sitt anletes svett kalkylerande småbönder. .. alla med en enda häxbild för den inre blicken: Stockholms slakthus. Stockholms saluhallar, saluhallarna i alla dess förstäder, slaktarnas bilar på landsvägarna, matborden med ärter och fläsk, fläsk och bruna bönor ... Mjölkflaskor instuvade i järnvägarnas godsvagnar, kommande från söder och norr, öster och väster. Alltsammans strålande in mot Stockholm. Ur Bondenöden av Ludvig Nordström Det växte också fram större marknader av tidigare okänd omfattning. Det gällde storstäderna: Stockholm, som nådde 100 000 invånare på 1850-talet, Göteborg och Malmö som passerade den nivån på 1880-talet respektive 1910-talet. Storstadens mjölkräjong växte med folkmängd och förbättrade kommunikationer. Här lastas -flaskorna över från mjölktåget till hästkärror vid Stock� halms Central 1886. 



88 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET På 1910-talet hade de flesta större städer -även Stockholm - infört slakthustvång och obligatorisk köttbesiktning. Interiör från köttbesiktningsbyrån i Örebro 1916. Till Stockholm kom mjölken till en början från området närmast 
staden, från lantegendomar och småmejerier på Svartsjölandet eller 
från specialiserade "mjölkfabriker" på Ladugårdsgärdet. Stock
holms mjölkräjong växte med transporternas snabbhet och efter
frågans storlek, och omfattade snart stora delar av Södermanland. 
Trädgårdsprodukter kom med båt från Mälaröarna och kring 
Hässelby söder om staden växte stora handelsträdgårdar fram. 
Spannmålen kom från Mälardalen, men också sjövägen, från ut
landet eller Sydsverige. 

Handeln med nötkreatur försiggick ända in på 1900-talet vid 
traditionella kreatursmarknader, men förbättrade transporter mins
kade deras betydelse. Köttet kunde fortfarande komma långväga 
ifrån, men numera per järnväg eftersom de småländska oxdrifter
na inte längre gick direkt till mellansvenska konsumtionscentra, 
utan till närmaste järnvägsstation. Snart tynade både oxdrifternas 
och oxarnas betydelse bort. 

Däremot växte fläskkonsumtionen. Många grisar som mötte sitt 
öde hos stadens slaktare eller blev till korv i charkuterifabrikerna 
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hade götts upp med vassle och skummjölk vid de framväxande 
mejerierna och på småbruk runt storstaden. Men fläsk kom ock
så från avlägsnare producenter. 

Kötthandeln reglerades i många städer från slutet av 1890-talet 
från hygienisk utgångspunkt. Köttbesiktningstvång och slakthus
tvång infördes - i Stockholm först på 1910-talet. NYA MATVANOR 
Inte bara antalet konsumenter utan också deras matvanor påver
kade den efterfrågan som riktades till bönderna. 

Det förindustriella kosthållet hade dominerats av spannmålspro
dukter. Det var välling, gröt och rågbröd i Syd- och Mellansveri
ge, havre i Västsverige, kornbröd i norr, där dessutom mjölken 
spelade större roll. I slättbygderna hade man snarare druckit svag
dricka och öl än mjölk. Man åt mycket strömming, sill och saltat 
eller torkat oxkött, medan fläskkonsumtionen var obetydlig. Det 
var fråga om en förrådshushållning där livsmedlen konserverades 
genom torkning, saltning, rökning eller syrning. Färskvaror åts vid 
slakt och högtider. 

Detta fettsnåla kosthåll förändrades i grunden under perioden 
1870-1945. Medan konsumtionen av magert nötkött stagnerade 

Margarinet eller konst
smöret blev industria
lismens billiga matfett 
och böndernas hat
objekt. Agra margarin
fabrik på Södermalm i 
Stockholm. 



90 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET Den konsumerade energin fördelad på olika livsmedels-grupper. 1 0-årsmedel-tal 1 876/85-1 930/39.  Relativa tal 1 896/1 905 :::; 1 00. Observera att diagrammet bara visar den relativa utveck-!ingen. Den faktiska konsumtionsnivån framgår inte. ökade fläskätandet stadigt. Förbrukningen av mjölk, smör och ost steg också, särskilt efter sekelskiftet, liksom konsumtionen av ägg och margarin, eller "konstsmör" .  Det var framställt av olika slags animaliskt eller vegetabiliskt fett, men innehöll oftast även en del mjölk, grädde eller smör. Folk åt också alltmer raffinerat socker. Potatisätandet stagnerade på 1 870-talet medan konsumtionen av brödsäd slutade öka omkring 1 910 .  Vetets andel var liten först men den steg. Från och med 1920-talet åts mer vete än råg. Kosten blev mer varierad med större andelar grönsaker och importerad frukt, både färsk och torkad. Äpplen, päron och trädgårdsbär blev värdefulla tillskott under 1800-talets lopp, när bondträdgården tog form och när den kommersiella fruktodlingen expanderade. Men fettintaget närmade sig dagens oroande pro,portioner och alltmer av fettet kom från mjölk, margarin, ister och fläsk. Matfett, fläsk och " tomma" sockerkalorier täckte en växande del av energibehovet och intaget av kostfibrer minskade . Kaffedrickandet stegrades, särskilt under 1880- och 1890-talen, och supandet var utbrett. Att kostförändringarna hängde samman med industrialiseringen och urbaniseringen illustreras av kontrasten mellan industrialismens kosthåll och allmogekosthållet. Arbetarna vid sågverket Stocka i Hälsingland levde under 1 800-talets sista decennier i hög 
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JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 9 1  grad av inskeppade livsmedel, medan böndernas kost i området var betingad av lokala produktionsförutsättningar. Basen i hälsingeallmogens diet var kornmjöl, kornbröd, potatis, mjölkprodukter, strömming och i någon mån kött. Basen i sågverksarbetarnas kost var rågmjöl och rågbröd, potatis, strömming och skummjölk med betydande tillskott av smör och fläsk. De förbrukade mer socker och kaffe än bönderna. Särskilt de ensamstående vandringsarbetarna skaffade en hel del hel- och halvfabrikat: sylta, korv och ansjovis. Livsmedelsindustrin tog alltmer över matberedningen. Man med korvar i KFs charkuteri( abrik avbildad av Gunnar Lundh 1 932. 
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Lantarbetarkosten liknade ännu på 1890-talet den gamla allmo
gekosten. Lantarbetarna åt mer bröd, gröt och potatis än stadsar
betarna, men mindre kött, fett, mejerivaror och socker. Ännu på 
1910-talet framstår stadsbefolkningens kost som fetare, sötare och 
mer animalisk än landsbygdsbornas. 

Förklaringen till att kosthållet förändrades låg i ändrade levnads
förhållanden, i ökande inkomster och i industrialiseringen av livs
medelshanteringen. Urbaniseringen och industrialiseringen föränd
rade arbets- och bostadssituationen så att arbetarfamiljens möj
ligheter att utifrån en liten jordtäppa, eller något kreatur, egenhän
digt producera, bereda och lagra livsmedel minskade. När arbets
ersättningen tog form av penninglön kom livsmedelsvalen att gö
ras genom inköp på marknaden i stället för att styras av natura
avlöningens traditionella sammansättning. 

Inkomsterna steg i industrialismens spår och i allmänhet änd
ras hushållens konsumtionsmönster när deras inkomster stiger. Ju 
lägre inkomsterna är, desto mer av en inkomststegring läggs på 
basvaror. Allteftersom inkomsterna ökar och basbehoven täcks, 
läggs alltmer av ökningen på mer umbärliga ting. Därför ökade 
först den totala livsmedelskonsumtionen. Sedan försköts efterfrå
gan från billiga livsmedel som gav mycket mättnad och näring per 
krona till dyrare mat med mera inslag av sådant som förr främst 
beståtts vid festligare tillfällen: socker, mjölkprodukter, färskt kött, 
fett fläsk. 

Slutligen industrialiserades själva livsmedelshanteringen. Den 
förflyttades från hushåll och bondgårdar till fabriker. Mjölkhan
teringen förvandlades inom loppet av några decennier från en in
tegrerad del av gårdsarbetet till en urban, mekaniserad processin
dustri lokaliserad i anslutning till stora konsumtionscentra. Kon
servindustrin och bryggeriindustrin expanderade. Småskaliga 
bygdekvarnar fanns kvar och moderniserades efterhand med elek
trisk drivkraft, men många stora kvarnar fick fabrikskaraktär runt 
sekelskiftet. 

I och med detta förändrades livsmedelsutbudet. Till nyheterna 
hörde margarinet och de ångpreparerade, valsade havregryn som 
vi är bekanta med. Spisbrödsfabrikerna tog över hårdbrödsbaken. 
Betsockerbrukens genombrott kom på 1880- och 1890-talen. Den 
förädlade sockerbetan gjorde sockret billigt och tillgängligt. 

Mejeriernas, bryggeriernas och sockerbrukens skorstenar och 
kvarnarnas silor överträffade snart kyrktornen i de växande stä
dernas siluetter. I hemmens kök, i restauranger och matsalar for-
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mades den svenska husmanskosten. Vetemjölet och sockret förena
de sig i sirapslimpan. Sötebrödsdagarna var här. 

DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN 

Efterfrågan på livsmedel i Sverige försköts alltså från spannmål och 
potatis mot animalier, särskilt mejeriprodukter. Samma förändring 
ägde rum i Västeuropa som helhet. 

Först ut med denna förändring var den industriella revolutio
nens hemland England, där jordbruks befolkningen relativt sett var 
mycket mindre än i andra länder. Många britter upplevde en starkt 
förbättrad levnadsstandard under andra hälften av 1800-talet och 
den ökade efterfrågan på bacon, ägg och smör till frukosten, som 
fick sin välkända form vid 1800-talets mitt, satte snart nationen 
ur stånd att försörja sig själv med mejeriprodukter och kött. 

Fram till omkring 1880 dominerade tillförseln av smör från 
Holland och Frankrike, men då stegrades den sedan några decen
nier betydande danska exporten som börjat i blygsam skala tidigt 
under seklet. Danmark höll sedan ungefär 40 procent av den eng
elska smörmarknaden fram till första världskriget, medan Frank
rike och Holland försvann som exportländer och ersattes av 
Sverige, Ryssland, Finland, Baltikum, Australien och Nya Zeeland. 

Med skiftet i efterfrågan följde förändrade prisrelationer; pri
serna på animalier steg i förhållande till priserna på spannmål. Den 

Hårdbröds baket flyttade från lanthemmen. Vid slutet av 1930-talet fanns ett sjuttiotal spisbröds-f abriker. Örebro ångbageri omkring 1930. 



94 JORDBRUKARKA I SAMHÄLLET Transport- eller kanske kommunikationsrevolutionen i koncentrat. Ängbåtarna lägger till vid Mälarhamnen med folk, trädgårdsalster och jordbruksprodukter medan godståget rykande drar förbi. Over hustaken syns telefonledningarna. 
Ny illustrerad tidning 1886. tendensen förstärktes av de skeenden som kan sammanfattas under begreppet "transportrevolutionen" .  TRANSPORTREV OLUTIONEN Transportrevolutionen innebar nya sätt att transportera människor och varor. Nyheterna under 1 800-talet var järnvägen och ångfartygen, under mellankrigstiden kom genombrottet för bilarna, bussarna och lastbilarna. Transporterna gick snabbare och blev billigare. Avlägset belägna producenter som förr inte satt i fråga att sälja sina produkter på en viss marknad fick möjlighet att göra det. Producenter som tidigare på grund av gynnsamt läge saknat konkurrens mötte nya medtävlare. Utbyggnaden av j ärn vägsnätet i USA och den växande transportkapaciteten över Atlanten förband Mellanvästerns majs- och veteodlare med Europa. Fraktkostnaderna mellan Chicago och New York, liksom mellan New York och Liverpool sjönk med 60 procent mellan 1870- och 1 890-talen. I USAs inland fanns stora vidder av jungfrulig mark som krävde föga bearbetning och gödsling. Bröd- och fodersäd kunde od-
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las mycket billigare än i Europa. Effekten av de sänkta fraktpri
serna blev att priset på vete och majs skeppat till europeiska ham
nar sjönk kraftigt. USAs export avstannade i slutet av 1880-talet, 
då den inhemska konsumtionen steg och praktiskt taget all lämp
lig jord redan lagts under plogen. I stället steg nu det ryska utbu
det av billig spannmål och vid 1890-talets början skeppade även 
Indien och Kanada vete till Europa. 

Även kött och smör fraktades allt längre sträckor, men det för
utsatte saltning eller kylteknik. Från Amerika infördes salt, fett 
fläsk till Sverige och från Nya Zeeland kom växande mängder smör 
till England. Merparten av det smör och fläsk som importerades 
till europeiska länder, särskilt England, kom dock från närmare 
håll. 

Transportrevolutionen innebar inte bara att billig spannmål 
kunde flöda in i Sverige, eller till England dit svenskarna exporte
rat sin havre. Den var också en förutsättning för den betydande 
smörexport som byggdes upp, särskilt i Sydsverige, från 1880-
talet. Anslutningsjärnvägar i producentdistrikten gjorde det möj
ligt att öka volymerna. Initiativen till järnvägs byggen i Skåne togs 
ofta av godsägare som bildade konsortier i vilka också industri
ägare och kommuner deltog. 

I inrikeshandeln underlättades kontakterna mellan överskotts
och underskottsområden. Det sista stora svältåret i norr, 1867, 
inträffade just innan stambanan byggdes ut. Möjligheterna att 
förhindra sådana katastrofer ökade radikalt med järnvägen. 

Med förbättrade transporter följde en tilltagande specialisering 
av det norrländska jordbruket. Den korta, men intensivt ljusa 
växtsäsongen i norra Sverige passade bra för kornodling, medan 
annan säd ofta inte mognade. Råg- och vetebrödet gjorde nu en
tre på de norrländska böndernas matbord och de kunde koncen
trera sig på mjölkhushållningen, som kommersiellt sett blev allt 
viktigare i och med att den lokala industri- och skogsarbetar
befolkningen växte. Så började den process genom vilken jordbru
ket i Norrland alltmer blev ett nötkreatursjordbruk, där mer_par
ten av åkerns produkter, som vallväxter eller fodersäd, nyttjades 
för att stegra mjölkproduktionen (jämför s .  206). 

Även på det lokala planet bidrog de förbättrade kommunika
tionerna till att knyta producenter till marknaden eller ändra de
ras roll där. Järnvägarna gjorde det snart möjligt för mjölken att 
färdas längre sträckor. Med en järnvägslinje in till en större stad i 
närheten av gården kunde man leverera mjölk till mejeriet, i stäl-



96 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET Lastbilen ändrade radikalt förutsättningarna för mejeriväsendet. Koncentration av driften blev möjlig och bönder långt från konsumtionscentra kunde plötsligt leverera mjölk. Men ramlar inte de översta flaskorna ner? Chaufförerna verkar inte oroa sig. Mjölkbil i Skara våren 1940. Foto Anders Karlsson, flitig med kameran i 1930- och 40-talens Västergötland. let för att kärna smöret hemma. Allt fler bönder fick möjlighet att sälja produkter till exempelvis Stockholm. Redan 1 868 förekom att mjölk fraktades på tåg till Stockholm ända från Vingåker och Gnesta. Mellankrigstidens lastbilar ökade ytterligare antalet gårdar som kunde leverera mjölk till ett och samma mejeri och befrämjade därför mejeridriftens koncentration. Under 1900-talets första år levererade många bönder i Lillhärad, nordväst om Västerås, mjölk till ett uppköpsmejeri i herrgården Skästa. Dit var det några kilometer. Omkring 19 10  gick bönderna i stället ihop i körlag och körde mjölken per hästskjuts till Dingtuna, ·en mil söderut. Där fanns såväl andelsmejeri som järnvägsstation. När "nya vägen" till Västerås stod klar i mitten av 1 930-talet och stadsresan hade förkortats från 25 till 12 km, kördes mjölken dit i stället, av lastbilsentreprenörer. 1 880-TALETS JORDBRUKSKRIS Den billiga spannmålen från Amerika och andra nya exportländer fick priserna på spannmål att falla i Västeuropa från och med 1 870-talet. I Sverige accentuerades prisfallet under 1880-talet. Enligt ett etablerat synsätt innebar prisfallet en närmast dödlig 



JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 97 

kris för det västeuropeiska jordbruk som i hög grad var baserat 
på kommersiell spannmålsproduktion. 

Det finns två tolkningar av hur prisfallet på spannmål påverka
de jordbruket i Sverige. Enligt den ena hamnade det i en djup kris. 
Prisfallet gjorde spannmålsodlingen olönsam och det medförde att 
nyodlingen avstannade redan i början av 1880-talet, inte som den 
officiella statistiken indikerade först ett decennium senare. Dels 
drabbades den kommersiella brödsädsodlingen för den svenska 
marknaden, dels drabbades den svenska havreexporten till Eng
land. Inflödet av amerikansk foderspannmål till Europa ledde, 
hävdas det, till att svenskarna konkurrerades ut från den brittiska 
fodersädsmarknaden. Havreexporten avtog och upphörde i bör
jan av 1890-talet. 

Enligt den andra tolkningen ledde omställningen till animalie
produktion till att jordbruket kompenserades för nedgången i 
spannmålsinkomster. För Sydsveriges del tillkom en kraftig expan
sion av sockerbetsodlingen. Dessutom var det inte bara spannmåls
priserna som föll, utan även priserna på redskap, maskiner och 
konstgödsel. Spannmålspriserna föll visserligen mer än den allmän
na prisnivån, men animaliepriserna föll mindre och om animalie
och vegetabiliepriserna sammanvägs till ett jordbruksprisindex som 
sedan jämförs med industripriserna, visar det sig att jordbrukar
nas bytesvillkor faktiskt förbättrades under "krisen". När foder
sädspriserna sjönk, så sjönk dessutom produktionskostnaderna för 
animalieproduktionen. 

Kronor per deciton 
22 

1871 1 875 1880 1 885 1 890 1 895 1900 

Prisutvecklingen på vete, råg och havre i Sverige 1871-1900. 
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� � Jordbrukskrisen i siffror. Antalet ansökningar om konkurs och urarva konkurs på landsbygden 1 880-1 89 1 .  Enligt denna andra tolkning upphörde havreexporten därför att prisfallet i England gjorde det mer lönsamt att använda havren som foder inom landet, och förädla den till smör. Producenterna valde alltså att inte exportera havren längre, eftersom det fanns ett bättre alternativ. Jag menar att debatten alltför mycket koncentrerats på frågan om havreexporten. Rågodlingen var fortfarande betydande och de större bondgårdar och herrgårdar som producerade råg för avsaJu drabbades utan tvivel av det kraftiga prisfallet. Den omläggning mot intensiv mjölkproduktion som var lösningen på problemet tog tid att verkställa. Nya ladugårdar måste ofta byggas och arbetsstyrkan måste reorganiseras så att handmjölkning av stora besättningar blev möjlig. Jordvärdena som stegrats i tidigare goda exportkonjunkturer, då j ordhandeln varit omfattande, föll . Belåningen av jordbrukssektorns fastighetsbestånd var liten jämfört med senare tider, men den hade trots allt stigit kraftigt. På de hastigt sänkta jordvärdena följde ett stegrat antal konkurser. De förändrade prisrelationer som transportrevolutionen och de omvandlade kostvanorna medförde, ledde till att lönsamheten för skilda branscher inom jordbruket utvecklades på olika sätt. Mjölk sålde bra, spannmål dåligt. I så måtto var det verkligen en strukturkris för näringen sådan den såg ut kring 1 880-talets mitt . Produktionens sammansättning · både i det svenska jordbruket och i det västeuropeiska i allmänhet passade dåligt in på den alltmer integrerade världsmarknaden. Andra kunde producera och saluföra spannmål till lägre kostnader. Alla j ordbrukare drabbades inte lika. Det var bara större jordbruk i Syd- och Mellansverige som var kommersiella spannmålsproducenter. Andra jordbrukare sålde nästan bara animaliska produkter. Det gällde det norrländska j ordbruket och det gällde mindre j ordbruk som ofta köpte spannmål (även foder) och gynnades av relativprisernas förskjutningar. Det fanns två sätt att reagera på de nya marknadssignalerna. Antingen kunde man lägga om driften och producera mer animalier, eller kunde man arbeta för skyddstullar. Båda vägarna valdes i växlande omfattning. Det var den förändrade efterfrågan, de förändrade prisrelationerna och de nya villkoren för den internationella handeln som fick först de danska jordbrukarna, senare också j ordbrukare i Sverige, Finland, Baltikum och många andra länder, att med hj älp av statliga och kooperativa organisationer 



J ORDBRUKARNA T SAM HÄLLET 99 in leda en omläggning av driften med sikte på saluproduktion av i första hand mejerivaror, i andra hand fläsk . Men prisfallet på spannmål rörde också upp en våg av tullprotektionism i det sena 1800-talet. Att tullarna faktiskt infördes dämpade omvandlingstrycket. Anpassningen till omvärlden gick långsammare och blev mindre genomgripande än den annars kunde ha blivit . Tullfrågan tas upp i nästa kapitel. Låt oss nu skärskåda förändringen av vad de svenska jordbrukarna saluförde på nationella och internationella marknader. FRÅN HAVRE TILL SMÖR Andelen av allt livsmedel producerat inom det svenska j ordbruket som utgjordes av kött, smör och mjölk ökade kraftigt från 18 70 till 1 9 1 0-talet. Det innebar inte att spannmålsproduktionen minskade. Förbrukningen av spannmål i städerna och i Norrland, där underskotten var stora, byggde dock til l  stor del på import. Animalieprodukternas andel av jordbrukets marknadsförda produktion ökade också kraftigt. Det gällde på hemmamarknaden, men i ännu högre grad avsättningen utomlands. Spegelbilden av havreexportens fall var smörexportens snabba 
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.:;; Den svenska jordbruksexporten fördelad på animalieprodukter och spannmål. Femårsmedeltal 1 876/ 1 880-1 896/1 900. Smörproduktionen i Sverige fördelad på mejerismör och (hemkärnat) lantsmör 1 871 -1 939. Vissa år finns bara tota/produktionen angiven, men för de flesta år är den dessutom uppdelad på hemkärnat lantsmör och mejerismör. 



1 00 JORDBRUKARNA l SAMHÄLLET Svinuppfödningen expanderade tillsammans med mejeriväsendet. Skummjölken och vasslen blev foder. Det bidrog länge till att ge mejerierna en agrar prägel, men också "svinodlingen " en industriell. Här svinuppfödning i anslutning till mejeriet i Normlösa, Östergötland 1 925. stegring. Produktionen av smör stimulerades intill 1 8 70-talets slut främst av en stigande inhemsk efterfrågan. Det innebar att alltmer enklare lantsmör kärnades ute på bondgårdarna. Men vid det laget hade det redan etablerats privata mej erier, främst inriktade på export, och från och med 1 8 80-talet var det exportefterfrågan som ledde smörproduktionen till fortsatt snabb ökning. Efter 1 896 minskade smörexporten, fastän produktionen fortsatte att öka, nu åter främst för växande inhemsk efterfrågan. Dessutom ökade förbrukningen av mj ölk och många mejer ier, särskilt kring Stockholm, gick över till att samla upp och distribuera konsumtionsmjölk. Strax före första världskriget l iksom från s lutet av 1920-talet tangerades 1890-talets smörexportnivåer och efter nedgången i börj an av 1 930-talet steg åter exporten . Men alltmer av smöret konsumerades nu inom landet. Smöret exporterades länge huvudsakligen till England, delvis via Danmark, men från 1 920-talet etablerades Tyskland som en viktig avnämare. Även andra animalieprodukter exporterades. Nötkrea tur såldes fram till 1 890-talet till England och senare, särskilt under världskrigets första år, till Danmark, Norge och Tyskland. En del nötkött och ägg exporterades efter sekelskiftet, men viktigast vid sidan om smöret var fläsket. Svinuppfödningen växte paral lellt med mejerierna vars skummjölk och vassle användes som svinfoder. På den svenska marknaden efterfrågades fett fläsk och svinen göddes minst ett år. Men införseln av fett amerikanskt fläsk innebar skarp konkurrens och 
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den kommersiella svenska fläskproduktionen inriktades på export 
till England av magrare fläsk, som efterfrågades där. Före 1880 
exporterades egentligen inte fläsk, utan svin skeppades till danska 
slakterier varifrån bacon såldes till England. På 1880-talet etable
rades danska exportslakterier i Skåne och kring sekelskiftet star
tades de första svenska exportslakterierna i Halland och Skåne. 

År 1911 togs den på 1880-talet införda majstullen bort, fodret 
blev billigare och det gynnade fläskproduktionen, särskilt på syd
svenska småbruk. Exporten, främst till Tyskland, steg kraftigt och 
kulminerade under första världskrigets inledningsår för att upp
höra efter utförselförbud 1917. På 20-talet ökade åter utförseln 
för att kulminera 1931. 

Mejerierna växer fram 
Smörexpansionen betingades inte enbart av växande efterfrågan, 
utan också av teknisk utveckling. Ett kritiskt moment var skum
ningen av mjölken. Den på 1860-talet introducerade Swartzka 
ismetoden anses ha utgjort en förutsättning för att exportdugligt 
smör skulle kunna framställas i stor skala. Den tog fasta på att 
grädden snabbast skiljde sig från mjölken vid plus två grader och 
genom kylning av gräddsättningskärlen i isvatten kunde gräddsätt
ningstiden och därmed antalet bunkar, alltså utrymme, sparas. Då 
sjönk produktionskostnaderna. Tyska centrifugalskumningsmaski
ner togs i bruk i slutet av 1870-talet och 1879 patenterades Gus
taf de Lavals separator för kontinuerlig drift. 

Den mekaniska skumningen drog mer fett ur mjölken och skum
ningskapaciteten mångdubblades, men separatorn slog inte igenom 
i Sverige i stor skala före 1885. Den exportboom som kom däref
ter bars upp av separatorn, men också av bättre smörkärnor och 
nya drivkällor. Små separatorer och mejerikärnor drevs med krea
tursvandringar, men redan på 18 60-talet togs ångkraften i bruk och 
på 1880-talet lanserades de Lavals ångturbiner för mejeridrift. 

Vid periodens början hade många herrgårdar redan mejerier där 
de förädlade egen mjölk till smör och eventuellt ost. Mejeridriften 
var en integrerad del av gårdsekonomin. När mjölkhanteringen 
expanderade och även bönderna fick betydande överskott att av
yttra började en del herrgårdsmejerier att köpa upp mjölk från 
närliggande gårdar. Rena uppköpsmejerier utan egen mjölkproduk
tion som bas bildades också, oftast av urbana borgerliga affärs
män utan närmare anknytning till jordbruket. 

Vissa större uppköpsmejerier anlade filialer, skumningsstatio-
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foll ·' Separatorn effektiviserade mjölkskumningen och bidrog till den starka ökningen av smörproduktionen. I affischen för AB Radiators separator 1 89 5 - liksom i de flesta andra från samma tid - förknippas mjölkarbetet med kvinnan. 
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2,0 Invägning av mjölk vid mejerier 1 890-1 940. ner eller gräddmejerier där mjölken gräddsattes, för att sedan kärnas till smör vid avkärningsmejeriet. Mest betydande blev Mälareprovinsernas Mejeriaktiebolag som utvecklades ur ett sörmländskt herrgårdsmejeri. 1 869 startade bolaget ett stort ångdrivet centralmejeri i Stockholm och det skaffade en rad filialer, i såväl Mälardalen som Väster- och Östergötland, Närke, Värmland och Dalarna . Konkurrensen som uppkom mellan de vinstorienterade privata uppköpsmejerierna anses ha lett till en rad olägenheter. Grundproblemet var mejeriernas svårigheter att binda leverantörer till sig, att skapa loj alitet mellan leverantörer och förädlare. Mej eriernas mjölktillgång växlade med ojämnt kapacitetsutnyttjande som följd och de lockades att slarva med kvalitetskontrollen för att få tillräckligt med mjölk. Fastän fetthalten, som var avgörande för smörproduktionen, lätt kunde mätas alltifrån 1 8 80-talet betalades mjölken i regel utan hänsyn till denna. Om någon betalade efter fetthalt lockade snart någon annan med samma pris för all mjölk. Därför blev det inte så stor ide för leverantörerna att satsa på mjölkkvaliteten. Slutprodukterna anses därför ha försämrats. Särskilt sedan den effektiva separatorskumningen etablerats fick uppköpsmejerierna problem med att hantera de stora skummjölkskvantiteterna . Separatorskummjölken blev mycket mager och höll sig dåligt, om den inte omedelbart kyldes. Den var svår att sälj a till konsumenterna. För att få nytta av skummjölken inrättade därför mejeriägarna stora svingårdar där de gödde späcksvin. Men de stora svinbesättningarna, sammanträngda under dåliga hygieniska förhållanden, utvecklades till smittohärdar och späckfläskproduktionen led av den amerikanska konkurrensen . Kvaliteten på mjölken blev alltså svår att upprätthålla, men den var avgörande om man ville exportera smör. Det insåg hushållningssällskapen som var lantbruksadministrationens regionala företrädare (se s .  142-145 ) .  Sällskapen hade tidigare understött bymejerier och nu argumenterade deras konsulenter för bildandet av andelsmej erier, vilka ansågs lösa kvalitetsproblernen. Det första bestående andelsmej eriet startades 1 8 8 0  vid Hvilans folkhögskola i Skåne. 1 890 fanns 75 andelsmejerier och deras verkliga genombrott kom på 1 890-talet. Därefter växte andelsrnej eriernas andel av mej erisektorn stadigt. Andelsföreningarna strävade inte i första hand efter vinst utan efter högsta möjliga betalning till producenterna. Producenterna ägde mejeriet gemensamt och fördelade utgifter och inkomster efter 
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storleken på sina mjölkleveranser. Alla leverantörer hade intresse 
av mejerirörelsen och av rättvis betalning och rigorös kvalitets
kontroll. Betalningen skedde efter fetthalt. Mejeriet fick jämn 
mjölktillgång och medlemmarna garanterades avsättning av all sin 
mjölk till ett fast pris. Dessutom kunde mjölkleverantörerna köpa 
tillbaka skummjölk och vassle som blev över från smör- och ost
produktionen och använda som svin- och kalvfoder. 

År 1886 kom de Lavals första handdrivna separator. Hand
separatorn fick snart snabb spridning och motverkade delvis meje
riexpansionen eftersom jordbrukarna nu effektivt kunde skumma 
och hemkärna sin mjölk i stället för att leverera. Men den fick också 
betydelse i andelssystemet. Där transporterna var långa och går
darna små kunde man separera grädden på gården, spara den några 
dagar (vilket gick bättre än att spara mjölk) och sedan transporte
ra den till mejeriet. Man slapp frakta skummjölk fram och tillba
ka, den blev kvar på gården för att användas där. Risken för att 
sprida sjukdomar med returskummjölk blandad från olika besätt
ningar försvann._ 

Vid sidan av smörberedningen blev distributionen av konsum
tionsmjölk till växande storstadsmarknader snart en viktig upp
gift. Stockholms mjölkförsörjning var i början av perioden kao
tiskt organiserad. Större gårdar kunde ha egna mjölkbutiker och 
bönderna sålde mjölk på torgen eller direkt till konsumenterna. 
Från 1880-talet köpte dock allt fler mjölkhandlare mjölk från 
mejerierna i stället för från enskilda bönder. Då bildades också 
Stockholms mjölkkommission som kontrollerade mjölken från ett 
stort antal anslutna leverantörer, varav Stockholms mjölkförsälj
ningsbolag, bildat 1880, var störst. Bolaget specialiserade sig på 
att leverera smittofri "barnmjölk", mjölk till sjukhus och mjölk 
med fastställd fetthalt. Mjölkförsäljningsbolaget ägde AB Mejeri
gårdarne som hämtade mjölk från egna, tidsenligt hygieniska la
dugårdar. 

Småproducenterna och småhandlarna förblev ändå många och 
långt ifrån alla underkastade sig den frivilliga kontrollen. Mjölken 
passerade många mellanhänder och oskummad mjölk späddes 
ibland ut. Sjukdomar ansågs spridas via mjölken som var en mass
vara - Stockholms befolkning förbrukade 240 000 liter om dagen 
år 1909, vilket var dygnsmjölken från tiotusentals kor. 

Därför planerades i början av 1910-talet ett kommunalt andels
mejeri. Staden skulle bli huvudman för ett producentägt företag 
som skulle kontrollera kvaliteten och mildra prisfluktuationerna. 

Alfa Lavals första 
kommersiellt fram
gångsrika handdrivna 
separator ''Baby" bör
jade säljas 1 887. Med 
handseparatorn och en 
vevkärna kunde små
brukare som bodde 
långt från mejeriet öka 
sin hemproduktion av 
smör och sälja på den 
lokala marknaden. 
Eller leverera grädde, 
som var lättare att 
frakta, till mejeriet. 



1 04 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET Mjölk centralens "kontrollmjölksdiligens" på väg ut från mejeriet på Dalagatan omkring 1917. Baktill står de flickor som ska leverera mjölken till dörren. Men hotet om kommunalisering och leverantörernas missnöje med priserna drev i stället fram en privat, kooperativ lösning av mjölkfrågan. Med Stockholms Mejeriförsäljningsaktiebolag i spetsen gick de större mjölkbolagen och ett antal storjordbrukare år 1 9 15 samman i en kooperativ centralförening, Lantmännens Mjölkförsäljningsförening u.p.a. - " Mjölkcentralen" - dit såväl enskilda större mjölkproducenter som mejeriföreningar anslöt sig. Vid årets slut var närmare 60 mejerier, 37  mjölkuppsamlingsställen och 1 523 enskilda leverantörer anslutna. Genom uppköp av mindre mejerier blev Mjölkcentralen snart det största företaget i sitt slag i Europa. 1 935 samlade det 190 mejerier och behärskade en årlig mjölkmängd om 466 miljoner liter. Mjölkcentralen dominerade då mjölkuppköp och mjölkdistribution i hela Mälardalen och Östergötland. Men Mjölkcentralen var inte det enda mejeriförbundet. Först ut var Norrbottens Läns Producentförbund som bildades 1 9 1 1  och levererade mjölk till de lappländska malmfälten. Det uppstod en tydlig regional uppdelning av mejeriernas inriktning och verksamhet. I Sydsverige, särskilt Skåne och Hal land, tillverkade mejerierna mestadels exportsmör. Produktion av me-



JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 1 05 jerismör för hemmamarknaden försiggick längre norrut, medan mejerierna kring Stockholm i hög grad var inriktade på konsumtionsmjölk. I Skaraborgs län tillverkade mejerierna främst ost och de var länge huvudsakligen privata. I norr, särskilt i Jämtland och Västerbotten, dominerade också osttillverkningen. Här försiggick den i kooperativ regi. Sett över hela perioden 1 8 70 till 1945 revolutionerades mejerinäringen. Driften koncentrerades alltmer. De större andelsmejerierna tog över och den genomsnittligt invägda mjölkmängden per mejeri mångdubblades. Separatorn, butyrometern (som mätte fetthalten), pastöriseringsanläggningen och ångturbinen för driften introducerades redan före sekelskiftet. Smörältningsmaskiner, ångvärmda ostkar, ostpressar, kylapparater och paketeringsmaskiner tillkom. Laboratoriemässig naturvetenskap och hygieniska principer införlivades tydligare med den praktiska verksamheten än inom andra delbranscher i jordbruket. På 1930-talet drevs koncentrationen till stora andelsägda processindustrier ytterligare framåt, till följd av de nya transportmöjligheterna och den på sidorna 1 72-1 73 belysta statligt-kooperativa mjölkregleringen. Mejerskor i andelsmejeriet i Månsåsen, Jämtland, omkring 1910. I nori; särskilt i Jämtland och Västerbotten, växte många små andelsmejerier upp. Här bestod kvinnornas roll i mejeridriften längre än den gjorde söderut. jämför s. 152-153 och s. 317  nedan. 



1 06 J O R D B R U KARNA I S A M !-I Ä L LET Mejeriernas inflytande bidrog till förbättrad hygien även på gårdarna. Hjälpflickan hos skärgårdsbonden i Moa Martinsons Sa/lys söner berättar för den unge drängen: I dag fick j ag lite soda till separatorn, du ska inte tro att jag inte kan diska, men de ska ju ha varenda droppe diskvatten till grisen, men jag visade moster att man kan skölja ur all mjölken och slå i grishinken, sen kan man ta sodalut och diska med. Hon sa att det skulle bli dubbelt besvär och så skulle det gå åt soda, men jag sa att sommargästerna ville att man skulle diska i soda, det ljög jag, ser du, annars hade jag ingen soda fått . . .  Men hemma sa mor alltid . . .  att man aldrig skulle diska mjölkkärl i smutsigt vatten och att man skulle ha soda i vattnet, mor diskar i mejeriet, ser du och jag kan diska. Att sälja smöret Smörexporten gick till en början via grossister i de stora hamnstäderna. Mejerierna levererade smör till grossisterna som lagrade det och lät skeppa ut det. En del godsägare försökte själva sända sitt smör till England via båt. 1 8 87  tillsattes en svensk mejeriagent i England som veckovis rapporterade hem uppgifter om priser på smör, ost och ägg. I början gjordes det upp hel- och halvårskontrakt om smörpriserna. Snart korn i stället prissättningen att rättas efter de veckovisa danska smörprisnoteringarna i Köpenhamn. De låg också till grund för vad mjölkleverantörerna fick betalt. Från 1 896 gjordes försök att etablera en svensk prisnotering i lantbruksstyrelsens regi. Den grundades bland annat på mej eriagentens uppgifter. Men Köpenhamnsnoteringen förblev viktig. Även sedan andelsföreningarna tillkommit dominerades smörexporten av enskilda företagare. Men andelsföreningarna i Skåne bildade år 1905 Skånska smörexportföreningen och ytterligare några sådana kooperativa exportföreningar startades. Någon rikstäckande samorganisation av den svenska smörexporten förekom däremot inte före 1 930-talets kris . Kontrollerade och standardiserade kvaliteter var av stor vikt. Med börj an i Malmö och senare Göteborg växte formaliserade smörprovningar fram i börj an av 1 890-talet. De deltagande mej eriernas smör provades och poängsattes regelbundet och i förekommande fall prisbelönades det. Smörprovningama fick officiell prägel och stöddes med anslag från lantbruksstyrelsen från 1 894 mot att denna instans fastställde reglerna. Så småningom bildades organisationen De svenska smörprovningarna för att sköta verk-



JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET 1 07 samheten. Resultaten publicerades av lantbruksstyrelsen. De svenska smörprovningarna ombesörjde även runmärkningen av prima svenskt smör från 1 905 . Det var en efterapning av den danska lurmärkningen ( "lurpak" ). Snart kunde endast runmärkesberättigade mejerier, som pastöriserade all mjölk som de kärnade smör av, exportera smör via exportagenterna i Malmö och Göteborg eller via smörexportföreningarna. Det bidrog till att många små herrgårdsmejerier fick slå igen i början av 1 900-talet. Andelsrörelsen Andelsrörelsen fick alltså snabbt stor betydelse på mejerisidan. Inom slakterinäringen kom det kooperativa genombrottet senare och blev aldrig lika ful lständigt. Enskilda kreaturshandlare etablerade på många håll en stark ställning. De band j ordbrukarna till sig genom lån eller förskottsbetalningar och genom att köpa när bönderna var i trängande behov av pengar. Mellanhandsvinsterna var stora, eftersom jordbrukarna ofta var dåligt informerade om marknadsläget. Fläskexporten blev i alla fall kooperativt organiserad. De exportslakterier som bildades kring sekelskiftet drevs av andelsförening- I Standardiserade förpackningar och runmärkning var led i smörets marknadsföring. Här smörpaketeringsmaskinen i Mjölkcentralens vit kaklade huvudmejeri i Stockholm 1929. Smöret portioneras ut i samma halvkilosvikter som fort( arande är vanliga. 



1 08 JORDBRUKARNA I SAMHÄ LLET ar och under första världskriget ökade anslutningen till dem snabbt. Men de fick problem, först när exporten stoppades, sedan när lågkonjunkturen kom efter kriget. Före 1 930-talets genombrott, som beskrivs på sidan 167, stod andelsslakterierna för 40 procent av de saluförda mängderna fläsk, men bara för 3-4 procent av nötköttet. Efter dansk och tysk förebild kom marknadskontakter och kringtjänster av de mest skiftande slag att organiseras på kooperativ väg. Hit hörde försäkringsbolag och jordbrukskassor. Även kontrollföreningarna, vars kringresande assistenter kontrollerade avkastningen hos medlemmarnas kor, var av kooperativt snitt . Vidare fanns föreningar för gemensam tjurhållning, avelsföreningar, tröskföreningar och från och med 1 9 1 0-talet eldistributionsförenmgar. Men vid sidan om andelsmejerier och andelsslakterier var det på förnödenhetssidan som andelsföreningarna fick störst betydelse. Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffnings bolag bildat år 1 850 var föregångare till både konsument- och jordbrukskooperationen, eftersom det ombesörjde inköp av såväl hushållsförnödenheter som frö, handelsgödsel och kraftfoder till lantbruket. Rent lantbrukskooperativa inköpsföreningar, lantmannaföreningar, dök upp från och med 1 8 80-talet . Genom att undvika mellanhänder och göra uppköp i stora partier syftade de till att garantera producenterna/medlemmarna goda priser och j ämnare kvalitet på de insatsvaror de behövde. En del lantmannaföreningar började även syssla med försäljning av jordbruksprodukter, främst spannmål. Antalet föreningar växte snabbt under 1 900-talets första år och deras sammanslutning Svenska Lantmännens Riksförbund, SLR, bildat 1905 ,  omfattade år 1 9 10  redan 850 lokalföreningar. 10 år senare fanns det 85 000 medlemmar fördelade på 1 35 3 lokalföreningar. 
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