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JORDBRUKSUTVECKLINGENS
NYA RIKTNING

Janken Myrdal

Janken Myrdal, docent 
och intendent vid Nor
diska museets doku
mentations av delning.

Under det slutande nittonde århundradet övergick den agrara revolutionens 
sista fas i det industriella jordbrukets första.

Mitt resonemang kommer att cirkla runt några diagram, och 
runt de frågeställningar som dessa leder till när de ställs emot 
varandra och resultaten tycks motstridiga. De givna utvecklings
linjer som skymtar när kurvorna dras rätt ut uppfylls inte. En ny 
logik tog vid och vred utvecklingen i en annan riktning. Det 
gamla agrarsamhällets inre logik ersattes av det nya industrialise
rade samhällets.

Men först lite diagram-eufori, för den som tycker diagram är 
något tråkigt. Ett diagram skall läsas som en dikt, långsamt. Med 
fingret skall man följa kurvan och se när de avgörande brotten 
kommer, när utvecklingen vänder och man skall låta tankarna 
vila vid vad detta innebär. Men ett diagram skall också göras som 
en dikt, endast det väsentliga, det betydelsebärande skall tas 
med.

För att förstå omvandlingen måste resonemanget ta avstamp 
längre tillbaka, det säregna med 1800-talets slut framträder då de 
föregående etthundrafemtio åren tas med i bilden.

Den agrara revolutionen som inleds med 1700-talet och pågår 
fram till 1800-talets senare del innebar en genomgripande för
vandling av jordbrukstekniken. Denna omvandling var grundläg
gande för den industriella omvandling som sedan kom. Den 
möjliggjorde en befolkningsökning och därigenom också en 
utbyggd infrastruktur. Befolkningsökningen och att produktions
ökningen var ännu snabbare, vilket ledde till en långsamt sti
gande levnadsstandard, gav också en växande inhemsk marknad 
som kunde svälja en ökad industriell tillverkning.
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Diagram 1. Spridning av teknis
ka nyheter inom jordbruket. 
Diagram 1-3 Kerstin Kåverud.

fabrikstill-

fjäderharv

självavläggare/
slåttermaskin

slaga

1700 1800

skära

tröskverk

1900

järnplog
träplog/årder \SNV verkad plog

krokpinnharv ♦;iärnharv/träharv

Denna agrara revolution fördes in i forskningscentrum for ett 
par årtionden sedan. Ett flertal undersökningar gjordes om red- 
skapsutveckling, odlingsexpansion, befolkningsökning etc. Även 
om en ordentlig sammanfattning av dessa undersökningar ännu 
saknas klarnade bilden åtskilligt.

Undersökningarna kunde visa att under 1700-talet var befolk
ningsökningen och produktionsökningen i jordbruket ungefar 
parallella. Från 1800-talets första årtionden tar utvecklingen 
emellertid ett språng och särskilt åkerbrukets produktion ökas 
allt mer. Sverige övergår från att vara ett sädesimporterande till 
att bli ett sädesexporterande land.

Förklaringen till denna förändring ligger främst i att jordbruks
tekniken utvecklades, arealproduktiviteten ökade. Hur denna för
ändring gick till har jag sammanfattat i diagram 1. Det bygger på 
de undersökningar om agrarteknologi som genomförts för olika 
delar av landet. Omfattande genomgångar och sammanställ
ningar av bouppteckningar efter avlidna jordbrukare ger oss en 
detaljerad bild av redskapsspridningen. I de undersökta regio
nerna ser vi när järnplogen eller järnharven blev dominerande 
bland småbönder, mellanbönder och storbönder. Räknandet på 
tusentals och åter tusentals bouppteckningar som Carl-Johan 
Gadd, Anu-Mai Köll, Pablo Wiking-Faria och ytterligare andra 
forskare genomfört gör att jag kan hävda att de kurvor som 
diagrammen visar är ganska korrekta.

212 JAN MYRDAL



Hur skall diagrammet läsas? Tjockleken på varje rektangel är 
det totala antal redskap/maskiner till fyra huvuduppgifter: plöj
ning; harvning; avskärning vid skörd; urslagning vid tröskning. I rek
tangeln anges den relativa fördelningen för olika perioder för de 
redskap och maskiner som använts för dessa huvuduppgifter. För 
att ta den översta rektangeln: Här ser vi hur järnplogen introdu
ceras redan på 1720-talet (i Dalarna) och sedan långsamt sprids 
(framförallt i Nordsverige) för att omkring 1800 ha utgjort nära 
en tredjedel av hela plogbeståndet. På så sätt skall alla rektang
larna läsas. I dessa diagram visas inte huruvida det totala antalet 
redskap ökar - vilket det naturligtvis gjorde med en stigande 
folkmängd och allmän expansion för redskapsparken. Det är de 
relativa andelarna som anges. De olika undertyperna har också 
avgränsats ganska grovt, för att diagrammet skall bli läsbart. En 
del information måste offras, t.ex. att tröskverken utvecklades i 
sig omkring 1900 där särskilt rensningens mekanisering innebar 
betydande arbetsvinster.

Diagrammet skulle kunna kompletteras med kartor över sprid
ningen i landet - så är faktiskt Nordsverige i början av 1800-talet 
ledande på många områden. Där införs järnplog och järnharv 
tidigare än i andra delar av landet, det är bara i denna del av 
landet som föregångarna till tröskverken, tröskbultarna/trösk- 
vagnarna, slår igenom.

Men jag avstår från dessa utvikningar för att istället peka på 
ett annat faktum som tydligt framgår ur diagrammet. Vad avser 
redskapsutvecklingen genomgår den agrara revolutionen två dis
tinkt åtskilda faser. (Eller snarare tre. Den första skulle då vara 
större delen av 1700-talet då den agrara expansionen inleddes 
utan några större nya redskapstekniska förändringar. Odlingsex- 
pansionen skedde då med befintlig teknik.)

Om vi tittar på den tekniska utvecklingen kan vi konstatera att 
från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet dominerar 
utvecklingen inom jordbearbetningen. Nya typer av plogar och har
var slår igenom. Det nya var att de arbetande delarna gjordes av 
järn och att redskapen gavs en funktionellare utformning och 
därmed fick man en bättre bearbetning. Från omkring 1870-talet 
är det istället den tekniska utvecklingen inom skord och tröskning 
som dominerar.

Dessa den tekniska utvecklingens två faser får betydelse för 
produktivitetsutvecklingen. Den första fasen utmärks inte i första
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ner importerades. Ur annons för 
D. Hald & Co, som hade kontor 
i London, Stockholm och Kristia
nia. Ny Illustrerad Tidning.

hand av en ökad arbetsproduktivitet. De innovationer som inför
des var inte främst arbetsbesparande. Bevarade betingsläror, om 
hur mycket som borde medhinnas på en arbetsdag, visar att det 
inte gick fortare att plöja och harva med de nya redskapen. 
Tvärtom beräknades det ibland t.o.m. ta längre tid eftersom 
bearbetningen gjordes djupare och mera intensiv. Denna första 
fas utmärks istället av en ökad arealproduktivitet. Mycket omfat
tande nyodlingar genomförs med väldiga utökningar av den 
odlade arealen på tidigare ängsmark och utmark, men den för
bättrade jordbearbetningen medför att trots att dessa delvis 
sämre marker tas i bruk, sjunker inte den genomsnittliga avkast
ningen per arealenhet. Utvecklingen inriktas på en stigande total
produktion. Aven potatisodlingens genombrott ingår i detta 
mönster, potatisen var en gröda som krävde mycket arbete men 
gav också hög avkastning per arealenhet.

Satsningen på en ökad produktion har också samband med 
befolkningsutvecklingen. Under denna period ökar befolkningen 
mycket snabbt, men det sker ingen avfolkning av landsbygden. 
Städernas andel förblir nästan konstant. Under denna expan
sionsfas är den tekniska utvecklingen arbetsintensiv, arbetskraf
ten behövdes på landsbygden. Det är nu som torpställen tas upp 
runt om i utmarkerna, aldrig tidigare eller senare har det funnits 
så mycket folk ute i byarna, och alla armar behövdes för att öka 
totalproduktionen.

Omkring 1870 kommer brottet. Vi kan se det dels på teknikut
vecklingen men också på nyodlingen. Från 1870-talet upphör den 
intensiva nyodlingen och är därefter ganska modest fram till 
1920-talet då åkerarealen når sin höjdpunkt. Det blir nu istället 
mekaniseringen av jordbruket som dominerar. Den tekniska 
utvecklingen har inte längre jordbearbetningen i centrum utan de 
intensiva arbetsperioderna, slåttern, skörden och tröskningen. 
Slåttermaskinen far sitt stora genombrott under 1800-talets sista 
årtionden och används både till säd och hö, släpräfsan och däref
ter hjulräfsan införs i slutet av 1800-talet. Med 1900-talets första 
decennier far också skördemaskinerna självavläggare och själv
bindare en mera allmän spridning.

Detsamma gäller tröskningen. De principer tröskverk fortfa
rande arbetar efter skapades redan omkring år 1800 av skotten 
Meikle. Sådana tröskverk fick en viss spridning i Sverige tidigt. 
Men deras definitiva genombrott kommer under de sista decen-
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De lokomobildrivna tröskverken 
med mekaniserad rensning av sä
den sparade arbetskraft. ”Munk- 
lells” medfotogendriven motor i 
Näsby, As socken på Öland 
1901.

nierna av 1800-talet. Därefter förbättras tröskverken från vand
ringar till lokomobildrivna, rensningen arbetas in i den mekanise
rade processen, de blir efter hand allt mindre arbetskrävande.

Dessa nyheter var kraftigt arbetsbesparande. De stora arbets- 
topparna under slåtter och skörd kapades. De dalkarlar och 
smålänningar som vandrat till slättbygderna i skörde- och trösk- 
ningstider behövdes inte längre, och detsamma gällde alla de 
jordlösa som tidigare fatt rycka in i slåtter och skördetid.

Den agrara revolutionens sista fas har som ett dominerande 
element den arbetsbesparande tekniken. Detta kan vi tydligt se i 
diagram 2 s. 216. Här har jag sammanställt uppgifterna i första 
diagrammet med uppgifter som jag tidigare tagit fram från samti
dens betingsläror om olika redskaps och maskiners effektivitet. I 
dessa skrifter anges beting för olika arbeten. Från slutet av 1700- 
talet far vi en ymnig flora av uppgifter om genomsnittlig arbets-
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Diagram 2. Arbetsåtgång vid 
skörd och tröskning. 1800

produktivitet med olika redskap. Genom att väga dessa uppgifter 
mot uppgifterna om hur vanliga olika redskap var vid olika 
tillfällen far jag en kurva över den normala dagsverksåtgången för 
ett normaltunnland i Sverige i skörden och tröskningen (dessa 
måste behandlas tillsammans eftersom de efter andra världskri
get gifts samman i skördetröskan). Vi får en gradvis sänkning av 
arbetsgången under 1700-talet och första hälften av 1800-talet till 
en början enbart beroende på att lien långsamt trängde undan 
skäran och därefter också på att tröskmaskiner av olika slag 
började införas. Men den dramatiska minskningen av arbetstids- 
åtgången kommer först årtiondena omkring år 1900.

Mekaniseringen frigjorde arbetskraft som kunde gå till indu
strin, och mekaniseringen krävde industri. Från denna tid kan 
man tala om jordbrukets symbios med industrin. Plogar och harvar 
tillverkades fram till mitten av 1800-talet av bysmeder, men 
slåttermaskiner och även de mer utvecklade tröskverken kunde
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Jordbruksredskap sindustrin ut
vecklades snabbt under 1800-ta- 
lels slut och 1900-talets början 
och en stor del av verkstadsindu
strin hade sitt ursprung i jordbru
kets mekanisering. Helge Palm- 
crantz vid sin uppfinning, slåt- 
termaskinen. Foto före 1880.
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Diagram 3. Andel av befolkning
en sysselsatt inom jordbruket 
jämfört med hela befolkningen.

Miljoner
invånare

jordbruk med 
binäringar

—I—■■ — f - ■ ■ ■ ■ 1-----------T----------- I--------T.............T— --T..............

År1870 80 90 1900 10 20 30 40 50

inte tillverkas lokalt. Inledningsvis importerades maskinerna, 
men snart växte en inhemsk tillverkning fram på grundval av den 
marknad som mekaniseringen av jordbruket skapade. Mycket av 
den tidiga verkstadsindustrin i Sverige har sitt ursprung i jord
brukets mekanisering. Perioden från 1870-talet till 1890-talet är 
också det industriella genombrottets tid i Sverige, och här spelade 
jordbruket en viktig roll både som ursprung till en arbetskrafts- 
överforing till industrin, och som en marknad för industriproduk
tionen. Tillverkningsvärdet tredubblades i den inhemska jord
bruksredskaps- och jordbruksmaskinindustrin från 1896 till 1910, 
det sistnämnda året hade Sverige blivit nettoexportör av jord
bruksmaskiner. Alfa-Laval och separatorn har naturligtvis en 
central roll i denna utveckling, men var långt ifrån det enda 
exemplet.

Den agrara revolutionen skulle då kunna beskrivas som en 
första stor ansamling då den totala ekonomin växer, och därefter 
ett språng in i ett nytt system genom att mekaniseringen frigör 
arbetskraft som kan överföras till industrin.

Men riktigt så enkelt gick det inte till. Vänder vi oss nu till det 
tredje diagrammet rörande andelen av befolkningen sysselsatt inom 
jordbruket (med familjer) jämfört med andelen sysselsatta 
utanför jordbruket finner vi visserligen ett brott på 1870-talet. 
Jordbrukets andel minskar inte bara relativt, utan också det 
absoluta antalet sysselsatta inom jordbruket börjar minska. Men
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Boskapsskötselns ökade roll kräv
de stora arbetsinsatser för att 
skaffa foder. Höskörd i Fren-
ninge, Skåne. Foto Alfr. Nilsson. det sker lnSen plötslig förändring. Vi far inte miljontals männi

skor som omedelbart utvandrar till städerna. Det drastiska fallet i 
antalet jordbrukare kommer forst efter andra världskriget. Varför 
kom det inte ett halvsekel tidigare?

Detta är en central fråga. Tyvärr är jordbruksutvecklingen från 
slutet av 1800-talet en outforskad period och mitt svar har därför 
delvis karaktären av en hypotes inför fortsatt forskning.

Mekaniseringen krävde inledningsvis stora arbetsinveste- 
ringar. För att slåttermaskiner skulle kunna ta sig fram måste 
åkrarna stenrensas, de öppna dikena läggas igen till täckdiken 
och åkrarna även i övrigt bättre arronderas. Detta var arbeten 
som till stor del genomfördes årtiondena omkring sekelskiftet.

Detta förklarar en del av det konstant höga arbetskraftsbeho
vet, men långt ifrån hela. Det är istället en annan faktor som
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En verkan av boskapsskötselns 
allt större betydelse mot 1800-ta- 
lets slut var en medveten avel med 
avsikt att höja produktionsförmå
gan. Krealurspremiering vid 
Lantbruksutställningen i Stock
holm 1896. Foto C. K. Thorn- 
cliff.

enligt min uppfattning är huvudförklaringen, nämligen att jord
bruksproduktionen styrdes över på nya arbetskraftskrävande pro
dukter.

Den kanske viktigaste förändringen vid sidan av mekanise
ringen under slutet av 1800-talet var boskapsskötselns ökade roll. 
Denna brukar förklaras med att den ökade internationella arbets
fördelningen tvingade fram en förändring. Sädesimport från USA 
och även Ryssland sänkte priserna på spannmål i Europa och 
gjorde spannmålsodling mindre lönsam. Att denna förklaring har 
mycket som talar för sig är det ingen tvekan om, men den bortser 
från jordbrukets utveckling i sig - från de faktorer som möjlig
gjorde en sådan omställning.

Omställningen visas tydligt genom exportens utveckling. Vid 
1800-talets mitt hade nyodlingsexpansionen ut mot utmarkerna
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Under 1800-talets sista decennier 
ökade levnadsstandarden snabba
re än i andra länder. Socker blev 
en efterfrågad vara, som krävde 
stor arbetsinsats vid odlingen. 
Småländska säsongsarbeterskor 
vid Säby holms betfält i Skåne på 
1890-talet.

gjort havre till en av Sveriges viktigaste exportvaror. Med 
omställningen mot en ökad boskapsskötsel ersatte smöret havren 
som en av landets viktigaste exportprodukter. Från omkring 1880 
till sekelskiftet minskar exporten av spannmål till bara något mer 
än en tiondel av vad den varit tidigare, samtidigt som smörexpor
ten ökar från ingenting till omkring 25.000 ton per år.

Förutom världshandelns omläggning kan man peka på flera 
inre faktorer i jordbruket som beredde vägen för en ökad betoning 
på boskapsskötsel. Växelbrukets definitiva genombrott under 
senare delen av 1800-talet och stabilisering under början av 1900- 
talet gav en betydande ökning av foderväxtproduktionen. Slåt- 
terns och skördens effektivisering tog också bort en flaskhals för 
ökad produktion av foder. Detta bildade underlaget för en 
omläggning från de tidigare århundradenas svältfödning. Bön
derna inriktade sig också på en förbättrad uppfödning av utvalda
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Det allt intensivare jordbruket 
krävde alltmer konstgödningsäm
nen. Annons i Jordbrukarnas 
kalender 1897.

Minneslista för jordbrukare.
KALI

är ett för alla växter oumbärligt näringsämne. Emedan jorden oftast 
deraf innehåller för ringa mängd för de odlade växternas behof, bör 
man gödsla med

Kalisalier.
Dessa hålla kali uti vattenlöslig och sålunda för växtrötterna 

omedelbart tillgänglig form.

Kainit
(med 12 proc. kali)

är mycket att förorda på moss- och sandjord samt till öfvergödsling 
af ängar. På dessa jordmåner verkar den äfven genom sin halt af 
bibeståndsdelar. Der grundgödsling med kainit gifvits, eller öfver 
hufvud taget på bättre jordmåner användes förmånligast

Kaligödning
(Koncentreradt kalisalt med 37 proc. kali).

Detta salt blir något billigare, på de.i grund att transporten inom 
landet pr procent kali endast uppgår till tredjedelen mot dylika kost
nader för kali i kainit, såsom lätt inses.
Alla kalisalter böra gifvas tillsammans med Superlosfnt eller

Thomasslagg
med hög ha.lt ni oitratlöslig fosiorsym.

Ur dessa upptaga växterna med lätthet fosforsyra.
Saknar jorden en tillräcklig mängd kalk, måste sådan påföras, ty 

annars tjenar en kali-fosfatgödsling till intet. Genom odling af klöfver, 
ärter, vicker m. fl. baljväxter samlas i jorden det dyraste växtnärings
ämnet: qväfve, som annars får gifvas åt alla jordmåner, undantagandes 
goda lågmossar, samt för alla växter med undantag af baljväxterna.

Samtidigt måste alla här nämnda växtnäringsämnen vara tillgäng
liga, och en riklig mängd fordras, på det att åker och äng icke måtte 
lemna ringa af kastning, till och med når de vilkor för växtligheten, 
öfver hvilka man icke har makt — regn, värme och ljus — äro 
mest gynsamma.

djur istället för att hålla så många djur som möjligt vid liv. 
Parallellt med detta utvecklades en målmedveten avel som betyd
ligt höjde produktionsförmågan för de enskilda djuren.

Men dessa förändringar påverkar inte det faktum att boskaps
skötseln var arbetsintensivare än åkerbruket. Konstant över hela 
året krävdes stora arbetsinsatser, och även om vissa moment som 
gräddseparering genomgick en avgörande effektivisering fanns 
andra moment som mjölkning vilka fortsatt var mycket arbets- 
krävande. En av de viktigaste förutsättningarna för produktions- 
omläggningen var därför sannolikt att frigörandet av arbetskraft 
genom mekaniseringen kom att återinvesteras i boskapsskötseln.

Omkring 1900 slog sockerbetsodlingen igenom i större omfatt
ning som ett svar på ett ökat behov av socker. Betodlingen var 
mycket arbetsintensiv. På 1920-talet efter en långvarig öknings- 
period slog veteodlingen igenom. Produktionen av det känsliga 
vetet krävde omfattande investeringar i täckdikningar, och även 
veteodlingens genombrott möjliggjordes genom att arbetskraft 
frigjordes från andra moment inom jordbruket.

En ökad produktion av mejeriprodukter, socker, vete - allt 
detta kan ses som en del av den växande levnadsstandarden i det 
industriella samhället. Linder 1800-talets två sista årtionden och 
1900-talets första, steg den allmänna levnadsstandarden i Sverige 
snabbare än i de flesta andra länder. Boskapsskötselns stärkta 
ställning gav kött och smör för export till England, men också till 
den växande arbetarklassen inom landet. Socker och vete använ
des inom landet.

En allmän ökning av befolkningens levnadsstandard krävde 
nya produkter vars framställning kunde vara arbetsintensiv och 
produkterna därför relativt dyra. Detta har medverkat till att 
minskningen av jordbruksbefolkningens antal, trots införandet av 
en rad arbetsbesparande maskiner, skedde i en ganska långsam 
takt fram till 1930-talet.

Annorlunda uttryckt: mekaniseringen frigjorde arbetskraft som 
delvis gick till industrin men som också till stor del förblev i 
jordbruket och möjliggjorde satsningen på arbetskrävande pro
dukter. Allmogesamhällets kost lämnades gradvis för den in
dustriella sötebrödstiden.

Den oerhört snabbt tillväxande produktiviteten i hela samhäl
let var det nya industrisamhällets inre logik, den som tillsam
mans med sociala och politiska förändringar möjliggjorde en
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snabbt ökad levnadsstandard inte minst vad gäller livsmedel. Det 
var denna samhällets totala förvandling som gör att vi inte på ett 
enkelt sätt kan dra den agrara revolutionens kurvor över mekani
sering och arbetsbesparing rakt ut.

Man kan också vända på problemet och säga att den svenska 
industrin vid denna tid inte hade kunnat ta till sig de horder av 
folk som en fullständig mekanisering utan övergång till arbets- 
intensivare produktion skulle styrt bort från landsbygden och 
över till städerna. Detta innebär dock inte att den väg utveck
lingen tog i Sverige var självklar.

De frågor som vi måste ställa den kommande forskningen om 
övergången från agrar revolution till jordbruk i symbios med in
dustrin är om arbetsbesparingarna med jordbruksmekanise- 
ringen verkligen på gårdsnivå återinvesterats i mera arbetskrä- 
vande produkter eller om det funnits andra faktorer som inverkat, 
andra möjliga strategier. Först när vi kommer ned på denna 
mikronivå vet vi om den skiss jag ovan gjort över utvecklingen 
under dessa avgörande årtionden stämmer.

Jag tror att andra källmaterial som bondedagböcker och gårds- 
räkenskaper kommer att kunna ge oss en viktig del av svaret. För 
att ta ett exempel som nyligen undersökts av Bo Larsson: C.-G. 
Berglinds gård i Västmanland, där produktionen kan studeras 
med hjälp av dagböcker och räkenskaper.

När Berglind övertog gården efter sin far i början av 1880-talet 
lade han om produktionen. Han införskaffade slåttermaskin, och 
i flera år innan han köpte denna, täckdikade han intensivt. Slåt- 
tern effektiviserades, men trots det sänktes inte den totala arbets
tiden som ägnades åt slåtter särskilt mycket. Istället producerade 
Berglind mera foder. Han ökade också produktionen av en 
arbetskrävande växt som rovan, vilken användes som foder. Allt 
detta syftade till ökad boskapsskötsel. I Berglinds räkenskaper 
kan vi se hur hans inkomster från smörförsäljning ökar från en 
fjärdedel av de totala penninginkomsterna i början av 1890-talet 
till hälften knappt tjugo år senare. Han skriver själv när produk- 
tionsomläggningen hade genomförts att korna i ladugården var 
hans stolthet. Berglind kan ses som ett exempel på hur en bonde 
under 1800-talets slut investerar det arbete som mekaniseringen 
frigör i den arbetsintensiva boskapsskötseln.
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