
Bönderna i politiken 

I SPÅREN AV HEMMANSÄGARNAS ekonomiska framsteg alltsedan 
1700-talets mitt stärktes successivt deras politiska ställning. Kring 
1800-talets mitt fanns det många som ivrade för reformer som 
skulle ge fler befolkningsgrupper riksdagsrepresentation. Bonde
ståndet kämpade för att öka sitt inflytande så att det kom i paritet 
med den andel av befolkningen det ansåg sig representera - hela 
allmogen inklusive de obesuttna. Den tvåkammarriksdag som er
satte fyrståndsriksdagen, och som sammanträdde för första gång
en 1867, passade bönderna väl. 

Första kammaren blev en herremansförsamling, väl så aristo
kratisk som riddarhuset. Här var kraven på inkomst eller fast egen
domsvärde för valbarhet vid de via landstingen indirekta valen högt 
satta, vilket dämpade adelns motstånd mot representationsrefor
men. Valbarhet och rösträtt till andra kammaren medgavs alla som 
tjänade minst 800 riksdaler per år - ett högt draget streck som ute
stängde många statstjänstemän, småföretagare och nästan alla ar
betare. Valbarhet och rösträtt medgavs också alla som ägde fas
tigheter värderade till minst 1 000 riksdaler - en låg gräns som gav 
rösträtt åt flertalet hemmansägare. 

Hemmansägarna blev den bredaste delen av valmanskåren. 
Bonderiksdagsmännen samlades i lantmannapartiet som kom att 
dominera andra kammaren. Liksom andra dåtida partibildningar 
var det ett informellt, löst organiserat riksdagsparti, utan riksor
ganisation. Varje ledamot valdes genom majoritetsval i enmans
kretsar och kopplingen till de röstande och deras intressen var 
stark. Det var fråga om rena personval. POLITIKEN PÅ LOKAL NIVÅ 
Böndernas politiska ställning på lokal nivå i det tidiga industrisam
hället fastställdes några år tidigare. 1860-talets kommunalförfatt
ningar gjorde boskillnad mellan socknens borgerliga kommun och 
den kyrkliga. Sockenstämman blev kommunalstämma och den 
leddes inte längre automatiskt av kyrkoherden, utan en ordföran
de valdes. Rösträtten graderades inte längre av mantalet utan av 
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110 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET De kommunala sko/anslagen hölls ofta minimala och undervisningen fick bedrivas under enkla former. Lärare kunde i början vara de som inte dög till annat arbete - här en äldre kvinna. "I byskolan", Oscar Björk 1884. (yrken, som baserades på förmögenhet och inkomst. Juridiska personer, till exempel bolag, hade också rösträtt, men för arrenderade egendomar röstade arrendatorn. Möjligheten att låta denne uppträda som bolagets eller jordägarens bulvan var dock uppenbar. Böndernas maktställning blev genom fyrkarrangemanget inte lika självklar överallt. Skogsbolag med höga fyrktal fick stort inflytande. Men på de flesta håll stärktes böndernas lokalpolitiska positioner. Det kommunala självstyret begränsade statens inflytande och samtidigt beskars prästernas traditionellt starka roll. Ledstjärnan för böndernas agerande i kommunalpolitiken var sparsamhet. Det yttrade sig i njugghet gentemot utbyggnaden av folkskolorna och i en endast långsamt förbättrad kommunal omsorg om de fattiga. Harry Martinsons vittnesbörd i den självbio-
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grafiska romanen Nässlorna blomma (1935) om bortauktioneran
det av den sjuårige Martin och hans syskon visar hur fattigförsörj
ningen kunde gå till på landsbygden ännu in på 1900-talet: Så gick de under klubban till minstbjudande, det ville säga den som ville ha dem för minsta möjliga kommunala ersättning fick ta dem. Martin klubbades bort till ett ställe som hette Vilnäs. Kommunen skulle betala fem kronor i månaden och för denna summa påtog sig Vilnäsfolket att uppfostra honom, hålla honom i skola, klä och föda honom, hålla honom i syssla och för övrigt på alla sätt taga vård om hans öde intill nästa årsstämma. BÖNDERNA OCH DE STORA SAMHÄLLSFRÅGORNA 
Det skulle visa sig vara nödvändigt att ta stark hänsyn till riksdags
bönderna i alla större politiska frågor som avgjordes fram till förs
ta världskriget, ja även längre fram i tiden. Före 1880-talets tull
fråga argumenterade bönderna inte på något systematiskt sätt för 
stöd åt jordbruksnäringen. I stället drev de precis som i kommu
nerna en konsekvent sparsam linje. De motsatte sig energiskt ökade 
statsutgifter, inte minst till försvaret. 

Tullstriden Heliga tull! dig hylla och följa tjocka patroner med mjölgrötigt mod. Bränning på bränning, bölja på bölja hävas i tullarnas syndaflod. Träaktigt slamra Tinnerholmssvärden, mjöldamm och dumhet omvälva världen, skyddade äro patronernas gärden - tullskyddsriddarne sänka gevär Ur Tullskyddsriddames marsch av Gustaf Fröding 
Frihandelseran i svensk 1800-talspolitik kulminerade med 1865 
års handelstraktat med Frankrike, som begränsade möjligheterna 
att införa tullar på industriprodukter, men lämnade fältet fritt för 
jordbrukstullar. 

Tullvännerna vann terräng när spannmålspriserna efter mitten 
av 1870-talet sviktade till följd av ökad utländsk konkurrens. 1880-
talets mer akuta prisfall gav jordbrukare med olika produktions
inriktning skilda intressen i tullfrågan. Därmed splittrades också 
lantmannapartiet. Nya lantmannapartiet samlade tullvännerna, i 
huvudsak godsägare och storbönder i Mälarlänen, Väst- och Öst-



112 JORD BRUKARNA I SAMHÄLLET Storjordbruket mot konsumenterna. Här ett skyltfönster med tullbelagda varor. Ur Fäderneslandet 1888. götaslätterna, som producerade råg för avsalu. Skånska jordbru
kare hade i högre grad redan gått över till kommersiell mjölkpro
duktion, eller så odlade de sockerbetor som redan var tullskydda
de. De motsatte sig därför i regel spannmålstullar och samma gällde 
de flesta Norrlandsbönder och över huvud taget skogs bygdens små
bönder som snarare köpte än sålde både bröd- och fodersäd. De
ras representanter stannade i det som kom att benämnas gamla lantmannapartiet. 

Många smålänningar slöt upp kring}. A. Sjö från Linneryd som 
pläderade för tullfrihet på spannmål, inklusive råg, men för fläsk
tull. Fläsk var de sydsvenska mindre skogsbygdsböndernas främs
ta saluvara och de ondgjorde sig över det amerikanska fläsket som 
importerades särskilt för norrlänningarnas räkning. Men dessa 
"kronobergsprotektionister" beskylldes för att vara frihandlare och 
Sjö förlorade sin riksdagsplats 1887. 

Argumenten för tullar gick ut på att prisfallet raserade spann
målsodlarnas inkomster. I förlängningen föll jordvärdet och jord
ägare med belånade fastigheter fick problem. Tullar avsågs höja 
priserna, säkra odlarnas inkomster och leda till ökad sysselsättning 
inom jordbruket. 

Tullmotståndarna ansåg att den prisstegring tullarna gav skulle 
slå igenom på konsumentpriserna och drabba konsumenterna, men 
indirekt också icke-tullskyddade näringsidkare, eftersom lönekost
naderna i deras branscher skulle pressas upp när brödpriset steg. 
Priserna skulle leda till stigande jordvärden och nya jordägare som 

skaffade jordbruksfastigheter skulle i 
nästa vända få problem att förränta 
det kapital de satsat. De kunde där
för i sin tur förväntas begära ytterli
gare tullhöjningar för att få inkomster 
som förräntade deras fastighetsvär
den. Följden kunde bli en uppåtgåen
de tullspiral som via stigande livsme
dels- och lönekostnader fortplantade 
sig till andra näringsgrenar. Bättre då 
att jordbrukarna lät jordvärdena fal
la och anpassade sig till de inkomster 
de kunde få i öppen konkurrens. 

De agrara tullvännerna lyckades 
inte övertyga om att spannmålstullar 
inte skulle leda till högre konsument-
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priser. Därför blev det nödvändigt för dem att liera sig med pro
tektionistiska krafter inom industrin. Så blev tullfrågan mer än bara 
en agrarfråga. Två principiella uppfattningar om vad som gagna
de samhällsekonomin kom att stå mot varandra: välståndsskapan
de genom frihandel eller skydd för det "svenska arbetet" genom 
omfattande tullsystem. 

Avgörandet kom efter riksdagsvalet hösten 1887 då tullvänner
na till slut fick majoritet i båda riksdagskamrarna. 

Tullar på omalen brödspannmål liksom på mjöl, fläsk och fo
dersäd infördes från 1888. Även införseln av smör-redan en vik
tig exportvara - och margarin tullbelades. Syftet var att främja in
rikes avsättning av sekunda svenskt smör och begränsa importen 
av finskt smör och av margarin. En av följderna blev att det av bön
derna avskydda margarinet fick ett kraftigt tullskydd som bidrog 
till den snabba uppbyggnaden av den svenska margarinindustrin. 

Efter 1888 var det bara fråga om hur höga tullarna skulle vara, 
inte om deras existens. Konflikten mellan bonderiksdagsmännen 
desarmerades en smula och lantmannapartiet kunde återförenas 
1895 när man - på tullvännernas initiativ -kommit överens om 
att agera för att minska städernas överrepresentation i riksdagen. Försvarsfrågan 
"Herremännen" i första kammaren tryckte på för militär upprust
ning och ville att grunden för en sådan skulle vara den redan år 
181 2 inrättade, men ännu på 1880-talet blygsamma, värnplikten. 
De värnpliktigas övningstid, ursprungligen bara 14 dagar, skulle 
förlängas kraftigt. Bonderepresentanterna var mindre bekymrade 
över det utrikespolitiska läget, och ville inte lägga pengar på para
der och exercis. Värnplikten var de skeptiska till. De menade att 
den belastade bönderna hårt eftersom det mest var bondpojkar och 
drängar - jordbrukets arbetskraft -som kallades in. Den ansågs 
också driva på emigrationen. 

Böndernas drag blev att koppla samman försvars- och skatte
frågorna. En ny armeorganisation kunde godtas om grundskatterna - de skatter som sedan medeltiden åvilade jord som inte var 
frälseegendom, det vill säga i huvudsak de självägande skattebön
dernas jord-och det militära indelningsverket som belastade bön
derna, men inte andra samhällsklasser (se s. 32-33), försvann. 

Det avgörande beslutet togs 189 2 .  Då förlängdes övningstiden 
kraftigt. Den slutliga avskrivningen av grundskattema och omlägg
ningen av indelningsverket påbörjades 1893 och skulle vara av-



114 JORDBRUKARNA I SA.\!HÄLLET Bönderna var länge ihärdiga motståndare till den allmänna värnplikten. Beväringsmönstring tolkad av "Döderhultarn" Axel Pettersson (1868 -1925). klarad 1904. Det hela finansierades genom ökad skatt på jordbruksfastigheter, vilken givetvis inte som de gamla grundskatterna undantog frälseegendomen. Hittills var det fråga om köpslående, men snart svängde bönderna i försvarsfrågan. Det hängde samman med att det blev allt enklare att fördyra försvaret utan växande pålagor på bönderna. Staten fick sina inkomster från annat håll, genom ett starkt växande skatteunderlag och genom tullintäkter. Under intryck av tilltagande norsk separatism, med återkommande kriser i förhållandet till unionspartnern 1895 och 1899, vanns allt fler bönder för en försvarsvänlig linje. Ett påstått ryskt hot i norr och en tilltagande skarp förryskningspolitik i Finland spelade in, liksom spionrykten om kringresande ryska sågfilare. Bodens fästning kunde byggas och en starkt utökad värnpliktsarme med flerdubblad övningstid som ersättning för indelningsverket kunde inrättas år 1901. De försvarsvänliga tendenserna fortsatte under 1900-talets första decennier och många bonderiksdagsmän ställde sig bakom högerregeringen Lindmans förslag om pansarbåtsbygge 1911. När den liberala regeringen Staaf efter det årets val inställde beslutet, upprörde det försvarsvännerna. Det resulterade i en frivillig insamling till pansarbåten Sverige som sjösattes 1915. Snart följde också bondetåget 1914. Bondetåget initierades av en grosshandlare och en godsägare från Uppland och var tänkt att manifestera böndernas försvarsvilja. Arrangemanget blev en klar succe. 30 000 lantmän deltog och ännu 
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SOM ·FÖRR -� .. 'Al..Sl<AB FOSt'E 
\f1 oRÅG,.,� JitAN:·u�·HusE';"fT FOR SVERIGES FRAMTID A 
TV vAo F.. -�< � · fler antecknade sig som stödj ande på särskilda listor. Medalj onger och minnestallrikar trycktes upp . Logistiskt fungerade det hela väl . Till de ditresta högtidsklädda bönderna höll kung Gustaf V det bekanta borggårdstalet, där han fordrade "att försvarsfrågan i sin helhet bör behandlas och avgöras nu, ofördröj ligen och i ett sammanhang" varvid han inte frångick "de fordringar på fälthärens slagfärdighet och krigsberedskap, som av sakkunskapen inom min arme uppstäl las som oeftergivl iga" .  Anspelningar gjordes på tidigare allianser mellan kung och allmoge. Den liberala regeringen avgick, men krigsutbrottet räddade kungen ur den konstitutionella krisen. Bondeledens enighet var emellertid inte total . Många av bondetågets deltagare kom från det närbelägna och traditionellt försvarsvänliga Uppland där storbönderna hade en stark ställning. Många, med tanke på resans längd oproportionellt många, kom från Skåne. Däremot var antalet tågande från Västsverige, Dalarna och Norrland litet . Detta speglade en politisk klyvning av bondeleden. I Syd- och Mellansverige gick många bönder, särskilt storbönder, högerut medan skogs bygdernas småbönder, särskilt norrlänningarna, tog till vänster. 

Rösträttsfrågan Bonderiksdagsmännen motsatte sig länge en långtgående utvidgning av rösträtten . Allmän rösträtt skulle omedelbart äventyra gods- och hemmansägarnas politiska dominans som 1 866 års rösträttsregler säkrat, särskilt som de egendomslösa klasserna växte snabbt i antal . Vykort med motiv från Bondetåget. En blond man som bär en flagga anför en ringlande kö med ålderdomligt k lädda bönder. På kortets baksida tackas för inkvartering i Stockholm under tilldragelsen. 



1 1 6  JORD BRUKARNA I SAMHÄ L L ET  Rösträtten i valen till 1 860-talets reformerade riksdag och kommuner var länge starkt kringskuren. Den villkorades av att man hade vissa inkomster eller egendom och att man betalat sin skatt, den var också förbehållen män ända till 1 92 1 .  Arrangemangen gynnade bönderna, men de kunde också drabbas. Här river Per Andersson sönder s in valsedel. Skämtbild och dikt i Strö blad för folket 1 898 .  STRÖBLAD FÖR FOLKET. �er Andersson uti en svingärd sä fi.n :J!{, sin hela förmögenhet lade, och tack vare sina etthundrnde svin vid riksdagsval rösträtt han hade. Och svinpesten kom. De, som skolat för knif ha fallit till julaftonfesten, de blefvo, hvarteviga lefvande lif, ett offer för härjande pesten. Per Andersson var dock, aom fordom, en ka'r, fast aldrig han velat sig brösta. Och när sä ånyo det riksdags"al var, han gick, såsom vanligt, att rösta. Men rösta Per Andersson nu inte fi.ck. »Du hafver din egendom mistat. » Han ref dä sin valsedel sönder och gick, se'n hufve't fundersamt han ristat . . .  Per Andersson frågar sig ännu i dag, och ni skulle se uppä minen : »hvem hvar det som rädde om rösträtten -- jag, i egen person, eller svinen ?,  
Saxon. 

Per Andersson rifver sönder valsedeln. 

N:r 7. Åren kring 1 8 80  pläderade bönderna i riksdagen däremot för en sänkning av rösträttsstrecken till 500 kr för fastighet, 3 000 kr för arrenden eller 400 kr för inkomst i hopp om att fler röstande småbrukare skulle ge bönderna ännu starkare övervikt. Men snart kastade tullfrågan sin skugga över deras agerande. De flesta rösträttslösa var konsumenter snarare än producenter och således fri-
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handelsvänliga. Därför motsatte sig tullvännerna i nya lantman
napartiet reformen, medan gamla lantmannapartiet fortsatte att 
begära sänkta streck. Protektionisterna i bondeleden förblev skep
tiska till utvidgad rösträtt även efter lantmannapartiets återför
ening 1895. 

Arbetarklassens starka tillväxt, industrialiseringen och urbani
seringen gjorde överlag hemmansägarna allt mindre reformbenäg
na. Tongivande bondepolitiker lyckades se till att den rösträtt som 
1909 blev allmän för män över 25 år drevs igenom endast med 
garantier för ett fortsatt starkt inflytande för redan tidigare röst
berättigade samhällsgrupper, närmast jordbrukarna. 

Bondepolitikerna verkade för ett proportionellt system vilket, 
jämfört med majoritetsval i enmanskretsar, gynnade bönderna när 
de övergick från att vara i majoritet till att bli en minoritet i val
manskåren. Proportionaliteten utsträcktes till att gälla även de 
indirekta valen till första kammaren. De verkade också för ett 
dubbelt skattestreck, så att man för att få rösta måste ha erlagt såväl 
statlig som kommunal skatt. Det gynnade jordbrukarna som hade 
lättare än industriarbetarna att klara av att betala skatten. Slutli
gen drev de igenom en sänkning av valbarhetskraven till första 
kammaren från 80 000 till 50 000 kronors fastighetsvärde och från 
4 000 till 3 000 kr i inkomst. Härigenom växte böndernas infly
tande i första kammaren. Bönderna och lantarbetarna Som gammal bondeindividualist avskydde Zachris alla slag av föreningar, mest emedan de utgjorde främmandes inblandning i de göranden som var hans egna. Fackföreningen avskydde han som pesten. Ur Nils Näktergal av Ivar Lo-Johansson 
Utom vad gäller folkpensionen var bönderna skeptiska mot soci
al- och arbetarskyddslagstiftningen. Det berodde delvis på att 
skyddslagstiftningen främst tog sikte på icke-agrara förhållanden 
som bönderna föga kände. Mot arbetarrörelsen och särskilt lant
arbetarnas fackföreningar var bonderepresentanterna öppet kri
tiska. 

Förhållandet mellan lantarbetarna och deras arbetsgivare reg
lerades i 1833 års legostadga som visserligen modifierades 1919, 
men var i kraft ända till 1926. Den gav husbonden rätt att under
visa "tjänstehjon om dess sysslors behöriga förrättande",  hålla dem 
"till skäligt arbete",  vid behov ge "måttlig husaga" och begära 
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polishandräckning vid avskedanden samt då arbetare som avvikit 
skulle hämtas in. Stadgan stipulerade också årsanställning, men gav 
även tjänaren ovillkorlig rätt till höstens frivecka. 

Jämte legostadgan bidrog statavlöningen och boendeförhållan
dena till att ställa många av sekelskiftets lantarbetare i en otidsen
lig situation. Lönerna var dessutom låga jämfört med industrilö
nerna, och arbetstiderna oreglerade. Banden till husbonden och de 
små och spridda arbetsplatserna hämmande lantarbetarnas orga
nisering, som tog fart först några år in på 1900-talet. Initiativen 
kom ofta från socialdemokrater i städerna i mer industrialiserade 
områden, som Skåne och Mälardalen, där regionala lantarbetar
förbund bildades. 

I norr slöt sig samtidigt småbrukare, bolagsarrendatorer och 
arbetare samman med udden riktad mot de stora skogsbolagen för 
vilka många av dem arbetade. Detta Västernorrlands läns lantar
betareförbund, mer känt som "Bönder, torpare och arbetare", ut
vecklades i liberal riktning och ställde sig utanför när regionför
bunden i övrigt gick samman år 1908 i Svenska lantarbetareför
bundet (SLF) som anslöts till LO. 

Det första åren upptogs av strider kring föreningsrätten, löner
na, arbetstiden och årsanställningsformen. Särskilt hätsk blev 
konflikten i samband med den skånska skördestrejken 1907 som 
arbetsgivarsidan bemötte genom att vräka arbetare från de bostä
der de tillhandahöll-ett återkommande inslag i konflikterna ända 
in på 1930-talet. Lantarbetarfacket eftersträvade kollektivavtal 
medan arbetsgivarna, som samtidigt organiserade sig i regionala 
föreningar, insisterade på personliga avtal och på årsanställning
en som band arbetarna tills skörden var bärgad. 

Rörelsen växte hastigt, särskilt i Skåne, men slogs i praktiken 
helt ut i och med storstrejken 1909. Under första världskrigets 
slutskede, då jordbrukarna gjorde goda vinster, väcktes verksam
heten åter till liv. SLF rekonstruerades och under intryck av den 
inflatoriska efterkrigskonjunkturen 1919 kunde ett riksavtal slu
tas med lantarbetsgivareföreningen. Men när depressionen satte 
in från slutet av 1920, kunde SLF inte hålla emot. Åtskilliga av
talsstrider slutade med bakslag, medlemstalet krympte och resur
serna sinade. 

I böndernas motstånd mot fackföreningarna fanns den rent 
patriarkaliska synen, enligt vilken de anställda var bondens folk, 
som han både bestämde över och skyddade, för vilka han var 
husfar. Här fanns ett mått av identifikation: både bonden och 
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I S K Å N E. 
NÄR CHRISTIERNSEN M. FL. OSNUTNA SKOLGOSSAR SKA /,\JÖLKA KOR. drängen arbetade, bonden tog hand om och uppfostrade drängen och kände sig sviken när drängen organiserade sig och drog in utomstående i gårdens angelägenheter. Samtidigt ökade distansen mot arbetsfolket i många fall och det gällde inte bara på gårdsnivå, utan också på riksdagsplanet. Bondepolitikerna hade länge gjort anspråk på att vara småfolkets talesmän. De hade ansett sig slå vakt om de skattedragande arbetande människornas surt förvärvade och till staten erlagda slantar. De hade varit emot "parad- och militärlyx" inom försvaret, de hade vänt sig mot "herrarna" i första kammaren, varit skeptiska till statstjänstemännen och nästan alltid hållit sig ( och hållits) utanför regeringen. Men med tiden blev många av dem alltmer konservativa. I tullfrågan bestod splittringen men protektionismen regerade, i försvarsfrågan ändrade flertalet bönder inom några decennier alldeles attityd och i rösträttsfrågan tog de spjärntag mot den framvällande massan av ickejordbrukare i valmanskåren. Det fanns fog för uppfattningen om bonden som det beståendes nye garant. BONDEFÖRBUNDET BILDAS Som agerandet i försvarsfrågan visade vek ändå inte alla bönder eller bondepolitiker av åt höger. Splittringen av bönderna i en försvarsvänlig, konservativ högerfalang och en liberal vänsterfalang Ett standardargument från arbetsgivarsidan vid strejkerna var att djuren drabbades. "Arbetsvilliga" rekryterades därför på olika sätt. "Nej tack min gosse lilla, mej skall hederligt arbetsfolk sköta om, annars trifvs jag inte", säger kossan i denna kommentar till lantarbetarkonflikten i Skåne 1907. Tidskriften Naggen 1907. 



1 20 JORDBRUKARNA I SAMHÄLLET Valaffisch för bondeförbundet 1936, sedan framgången skördats men går solen upp eller ned? (Jämför s. 1 79.) försvagade lantmanna partiet som gick mot sin upplösning. Redan 18 9 5, då partiet återförenades efter tullstriden, hade en del vänstersinnade, frihandelsvänliga bondeledare i Norrland gått över till det liberala folkpartiet. Efter vänstergenombrottet i 1911 års riksdagsval gick resterna av lantmanna partiet upp i det nybildade lantmanna- och borgarepartiet som i realiteten styrdes av högermannen Arvid Lindman. Bönderna sökte sig till partigrupperingar på en tydligare höger-vänsterskala där de lierade sig med andra samhällsgrupper. Samtidigt gjordes ansträngningar att åstadkomma ett renodlat jordbrukarparti, ett agrart centerparti, som i första hand skulle tillvarata böndernas specifika intressen. År 1910 tog godsägaren Carl Berglund från Skaraborgs län i ett tidningsupprop initiativ till bondeförbundet som bildades 1913 och trädde in i riksdagen 1918. I programmet fanns en lätt antiurban och antikapitalistisk tendens som stötte bort många konservativa bönder. 1915, på årsdagen av bondetåget, startade några skånska bondetågsledare därför jordbrukarnas riksförbund som hade en mer konservativ framtoning. Bondeförbundet framstod som ett liberalt influerat intresseparti, med stark anslutning i Västsverige och Norrland. Det mer konservativa jordbrukarnas riksförbund lockade många "herremän" och ickejordbrukare och hade starka fästen i Mälardalen, Östergötland och Skåne. 1921 slogs de två partierna samman under namnet bondeförbundet. Många konservativa jordbrukare fortsatte att rösta med högern, medan småbrukare , särskilt i norr, följde socialdemokraterna. Bonderepresentanter i liberala grupperingar fanns också, men med bondeförbundet föddes det moderna agrarpartiet i Sverige. Det blev i stor utsträckning böndernas val i den epok av starka partier som följde med införandet av den allmänna rösträtten , det proportionella valsystemet och den sedan första världskriget praktiserade parlamentarismen. 
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