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Den legendariske jordbruksexpercen, ur
redaren och förkunnaren Sven Holm

ström har i två omgångar, åren 2000 och 2003 
överlämnar sitt arkiv som gåva till Riksarkivet. 

Sven H olmscröm (f. 1913) växte upp i ett 
lantbrukarhem i småländska Gällaryd. Efter 
varvade studier och anstäl lningar inom jord
bruket påbörjade han ) 939 studier vid Lanc
brukshögskolan och avlade agronomexamen 
1942. De teoretiska studierna fullbordades 
med agronomie licenciatexamen 1946 i äm
nena jordbruksekonomi och nationalekono
mi. Avhandlingens cicel,Jordbrukets lönsamhet 
vid växlande prisläge. En metod for lönsamhets
beräkningar baserade på produktionsvolym och 
forbrukning av driftsmedel vid jordbruk av viss 
storlek, ger en fingervisning om den fortsatta 
karriärens inriktning. Efter några år som ur
redningsman hos Sveriges Lambruksförbund 
anställdes Sven Holmscröm vid Jordbrukets 
ucredningsinsrirur där han l 950- 1958 var 
chef för den avdelning som sysslade med jord
brukskalkyler och produkcionskosmadsberäk
ningar, en verksamhet som var av ucomor
demligc stor betydelse för jordbrukets prisav
talsförhandlingar med statsmakterna. Som 
chef för Jordbrukets ucredningsinsticut 1959-
1978 kom Holmscröm acc spela en viktig roll 
i det jordbrukspolitiska spelet. Han anlitades i 
stor omfattning som utredare och expert och 
publicerade sig flitige. Efter pensioneringen 

arbetade han bland annat som ekonomisk 
konsult i Zambia, med uppgift att tillsam
mans med andra experter organisera etc äm
betsverk för analys och samordning av ekono
misk ucredningsverksamhet inom olika organ 
och intresseorganisationer inom landet. Paral
lellt med alla runga uppdrag och befatmingar 
drev Sven Holmström under perioden 1957-
2002 fyra egna lantbruk och utvecklade vid 
dessa en föredömlig skogshantering. 

Sven Holmscröms arkiv har överlämnats 
som gåva och är fritt tillgängligt för forskning. 
Det omfattar cirka 3,5 hyllmeter. Här finns 
bland annat 5 volymer handlingar som berör 
det internationella samarbetet inom området 
jordbruksekonomi. Bonsett från vissa person
liga handlingar som meritförteckning och en 
av Sven H olmström själv formulerad expose 
över sin yrkesliv består arkivet i övrigt av 
två serier. Den större omfanar 2,27 hyllmeter 
manuskript och omspänner perioden 1941-
1987 /88. Här finns cusencals artiklar, manu
skript cill föredrag, PM med mera, flertalet 
med inriktning på jordbruk och jordbruks
ekonomi. Den volymmässigt mindre serien 
består av pressklipp som visar Sven Holm
ströms omfattande verksamhet som opinions
bildare genom föredragsverksamhet, artiklar 
och andra aktiviteter. 

Sven Holmsrröm incog en ledande position 
inom jordbrukspolitiken under en tjugoårs-
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RLF-stämma i Ängermanland 1966. Huvudtalaren Sven Holmström i mitten. Till höger Thor
björn Fälld.in. Sven Holmströms arkiv. 

period. Det var samtidigt en kritisk period för 
svenskt jordbruk med splittrade centrala or
gan och brist på kompetenta ledare. Jordbru
kets utredningsinstitut och dess dynamiske 
chef kom i denna situation art spela en viktig 
roll och fick etr grundmurat förtroende hos 
lantbrukets folk. Ark.iver är unikt på flera sätt. 
Genom att det är så komplert har man utom
ordentliga möjligheter att följa en ledande 
makthavare i hans olika roller. Som utredare 
och expert såväl i Sverige som internationellt 
men kanske främst ändå i rollen som förkun-
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nare. Sprungen ur ett småbrukarlän engagera
de han sig mycket starkt i frågor som rörde fa
miljejordbruken och deras existens. Detta i en 
rid då nedläggningar, omstruktureringar och 
stordrift var aktuella. Holmsrröms medvetna 
strategi i dessa och andra frågor kan följas 
mycket väl i det bevarade ark.iver. För art an
vända en lire trendig klyscha, här finns myck
et art fokusera på. Eller kanske snarare: genom 
att arkivet är så komplett har det ett mycket 
höge forskningsvärde. 


