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ABSTRACT 

ON THE OUTSKIRTS OF THE INDUSTRIAL SOCIETY. The Transformation of Small-scale Farming in 
Lapland during the Period 1870-1970. (I INDUSTRISAMHÄLLETS UTKANT. Småbrukets omvandling i Lapp
marken 1870-1970.) 291 pp. Swedish text with a summary in English. 
Dan Bäcklund, Department of Economic History, University of Umeå 1988. 

This investigation deals with the function and transformation of small-scale farming during the period when the 
industrial society emerged. The development in Northern Lapland during the period 1870-1970 has been studied and 
compared with the development in other parts of Sweden. 

Although the economic result of farming was unusually bad farming continued to expand longer in Lapland than in 
any other part of the country. What made it possible for small farmers to achieve an acceptable material standard was 
that food production for the members of the households was eked out with incomes from other kinds of work. 

In the thesis the concept "multi-active farming" is used to denote this type of small-scale farming. It may be 
interpreted as an initiated, but uncompleted, specialization away from farming in the direction of non-agrarian 
activities. 

The supplementary incomes, chiefly from forestry, were consequently one of the prerequisites for the develop
ment of small-scale farming in Lapland. Another was that peasants transformed agriculture and made it more 
efficient, so that productivity increased. In the first half of the 20th Century productivity on these small farms of less 
than five hectares of land increased almost as rapidly as on the large farms in the plains of southern and central 
Sweden. In this way multi-active peasants managed to keep up production at the same time as they were able to 
transfer labour from their low-productive farms to more high-productive work outside their farms. 

A third, very important prerequisite for the expansion of small-scale farming was the shortage of full-time jobs 
outside the multi-active farms. These offered a degree of safety when the supply of other work was scarce and 
unemployment high. The shortage of alternative full-time jobs explains why the number of small farms continued to 
increase in Lapland although small peasants did not have higher incomes there than in other parts of Sweden. 

In the period after the Second World War the third prerequisite did not apply any longer. Employment in the 
non-agrarian sector increased rapidly. The small farms lost their old function and many of them were closed down 
soon after 1945. This process precipitated mechanization and a transition to full-time work in forestry. With time it 
became more difficult for small peasants to get supplementary incomes. In this way still another of the prerequisites 
for the existence of small-scale farming disappeared, and the process of closing down small farms was cumulative at 
the end of the 1960s. 

Keywords: agriculture, small farms, farming during industrialization, farming as insurance, supplementary 
incomes, productivity, closing down. 
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Förord 

Arbetet med denna avhandling har till viss del utförts inom det av Riksban
kens Jubileumsfond finansierade Luleälvdalsprojektet. Därigenom erhölls 
goda ekonomiska betingelser under det svåra inledningsskedet, då inget 
ljus kunde skönjas från tunnelns andra ände. 

Under arbetets gång har ett flertal personer aktivt bidragit med sin insats. 
Med min avhållne rumsk. Sven Gaunitz har jag haft förmånen att få 
diskutera stort som smått under hela arbetet med avhandlingen. Det har 
försämrat hans tidspassning — men hjälpt mig mycket! Min handledare, 
professor Ulf Olsson, har i olika skeden uppmuntrat mig och gett sitt 
andliga stöd samt i slutfasen noggrannt granskat texten och framfört förslag 
till förbättringar. Många insiktsfulla synpunkter har lämnats av mina kolle
gor inom projektet, Nils-Gustav Lundgren och Hans-Urban Strand samt av 
Lena Andersson. Till alla dessa och till övriga deltagare i det högre semina
riet vid institutionen vill jag framföra ett varmt tack. 

Vidare riktas ett stort tack till Bengt Grundström som tålmodigt utfört en 
betydande del av excerperingsarbetet. Min tacksamhet innesluter också 
övriga anställda vid institutionen samt personalen vid de arkiv jag besökt. 

Den engelska sammanfattningen har översatts av docent Bengt Oden-
stedt. Kungl. Skytteanska Samfundet har välvilligt antagit avhandlingen för 
publikation i dess handlingar och dessutom gett ett välkommet bidrag till 
tryckningen. 

"För detta tillfälle tillförde lantbruksförnämnden. . Anders och Rie, 
så minns vi tiden i tunneln! 

Dan Bäcklund 
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I. Inledning 





1. Inledande översikt 

A. Små jordbruk och stora samhälls
förändringar 
Industrisamhällets framväxt och omvandling har präglat den ekonomiska 
utvecklingen i Sverige efter 1870. För jordbruket har detta inneburit en 
fortlöpande krympning. Produktionsvolymen har visserligen ökat något, 
men jordbrukets betydelse för folkförsörjningen och sysselsättningen har 
minskat drastiskt. 

Sektorns bidrag till bruttonationalprodukten var 40% under 1860-talets 
förra hälft. Ett drygt sekel senare hade det sjunkit till 6%. Bara en av tjugo 
människor är numera beroende av jordbruket. Omkring 1870 hämtade 
fjorton svenskar av tjugo sin försörjning därifrån1. Långt driven kommer
sialisering, med allt vad det innebär av arbetsfördelning, specialisering och 
nyttjande av ny teknik, gör att varje jordbrukare kan producera mångdub
belt mer i dag än vad han kunde för ett sekel sedan. Produktionen har 
därigenom kunnat hållas uppe samtidigt som arbetskraft har frigjorts för 
industrivaru- och tjänsteproduktionen. 

Trots att "den mest påtagliga strukturförändringen i alla industrialisera
de länder gäller jordbrukets roll"2 har den inte rönt särskilt stort intresse 
bland ekonomhistoriker. Så snart industrin gjort entré tycks forskarna ha 
förlorat intresse för jordbruket. I Sverige dominerar skildringar och analy
ser av hur villkoren förändrats för industribranscherna, industriföretagen 
och industriarbetarna. I den meningen är det segrarnas ekonomiska histo
ria vi kan läsa. 

Det sagda betyder inte att krisperspektivet skulle saknas i forskningen, 
tvärtom. Åtskilligt har skrivits om industriella kriser och omvandlings
perioder. Men jordbrukets sekellånga kris tycks på något sätt ha varit för 
mycket av det onda. Därtill kommer säkerligen att det rent källmässigt har 
varit besvärligt att skriva om jordbruket. 

För många svenskar, som i dag är i vuxen ålder, innebär det att far- och 
morföräldrarnas försörjningssätt saknar plats i den ekonomiska historien. 
De var sannolikt jordbrukare. Men de levde och verkade inte i ett agrart 
samhälle. De var jordbrukare i det frambrytande industrisamhället. 

Industrialiseringsprocessen tog nämligen lång tid. Termer av typen indu
striell revolution eller industriellt genombrott för lätt tanken vilse. Den 
svenska industrialiseringen sköt fart på 1870-talet. Industrins bidrag till 
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bruttonationalprodukten blev emellertid större än jordbrukets först om
kring 1910. Och det var inte förrän på 1930-talet som fler sysselsattes inom 
industrin än i den agrara sektorn. I vissa delar av Sverige skedde omslaget i 
sysselsättning ännu senare eftersom industrialiseringen var regional till sin 
karaktär. 

Många av jordbrukarna i det unga industrisamhället var småbrukare. De 
drev jordbruk, som var för små för att ge familjen full försörjning. Endast i 
kombination med andra förvärvskällor kunde sådana småbruk erbjuda en 
acceptabel försörjningsbas. 

Ofullständiga jordbruk fanns redan i d et agrara samhället. De kan ses 
som en form av utkantsanpassning. Ett litet jordbruk kunde t ex kombine
ras med fiske. Omvandlingen av jordbruket under 1800-talet och framväx
ten av industrin skapade emellertid nya "utkanter" genom att förekomsten 
av tillfälliga eller säsongbetonade lönearbeten ökade. Detta medförde en 
blomstringstid för småbruken och deras antal kulminerade troligen under 
senare hälften av 1800-talet3. 

Den svenska småbrukarbefolkningen uppgick emellertid till mer än en 
miljon människor så sent som 1930. Tjugo år tidigare torde den ha varit 
ungefär lika talrik som befolkningen inom den egentliga industrin4. Från 
sysselsättningens synpunkt kan man lika gärna kalla Sverige ett småbrukar-
land som ett industriland ännu på 1910-talet. 

Ett litet jordbruk kombinerat med lönearbete var således en mycket 
vanlig form för anpassning under övergången från ett förindustriellt till ett 
genomindustrialiserat samhälle. Lösningen var flexibel och bör därigenom 
ha underlättat den ekonomiska omvandlingen. Småbruken erbjöd industri
företagen en reserv av arbetskraft, som kunde tappas under högkonjunktur 
eller högsäsong. Genom att småbrukaren tillsammans med sin familj stod 
kvar med ena benet i jordbruket fick han samtidigt en viss grundtrygghet. 
Industriföretagen behövde inte ta något ansvar för denna del av arbetskraf
ten, när efterfrågan var liten. 

I skogsbygden var inslaget av småbruk mycket stort långt fram i t iden. 
Där saknades, å ena sidan, sådana större sammanhängande områden med 
odlingsvärd jord, som kunde bilda underlag för stora jordbruk. Å andra 
sidan var industrin i regel svagt utvecklad i dessa delar av landet. Däremot 
fanns det relativt goda möjligheter att komplettera försörjningen från 
jordbruket med biförtjänster. Skogsindustrins behov av råvara och av 
arbetskraft för att ta fram råvaran gav underlag för den typiska kombinatio
nen av småbruk och skogsarbete. 

Denna försörjningsform satte sin prägel på skogsbygden ända till efter 
det andra världskriget och den dominerade i särskilt hög grad i de inre 
delarna av övre Norrland. Därför föll det sig naturligt att genomföra en 
undersökning av utvecklingen vid småbruken i anknytning till det s k 
Luleälvdalsprojektet, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och ge-
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Figur 1.1: Karta över undersökningsområdet. Lappmarksområdet i Norrbottens län resp 
Jokkmokks kommun. 

Kvikkjokk 

[Murjek 
Vuollerim1 

nomfört vid Umeå universitet. Det var ett mångvetenskapligt projekt, där 
forskare från arkeologi, etnologi, geografi, ekologisk botanik, nordiska 
språk, historia och ekonomisk historia deltog i ett försök att analysera 
växelspelet mellan resursutnyttjande och samhällsförändring i ett 2 000-
årigt perspektiv. 

Inom den ekonomisk-historiska delen valde man att studera "Befolk
ningsutveckling, försörjning och resursuttag i skogslandet 1870—1970"5. 
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Undersökningarna koncentrerades geografiskt till nuvarande Jokkmokks 
kommun (fig. 1.1), där utbyggnaden av vattenkraften, det exportinriktade 
skogsbruket och de små jordbruken blev föremål för studier6. För att få en 
bakgrund till undersökningen av småbruken skall vi därför först se på några 
huvuddrag i kommunens ekonomiska utveckling. 

B. Befolkningsutveckling och näringsstruktur i 
Lappmarken — exemplet Jokkmokk 

Lappmarken koloniserades sent. Staten hade visserligen, allt från tillkoms
ten av 1673 års lappmarksplakat, försökt främja en utbredning av bebyggel
sen till denna del av landet, men resultaten lät länge vänta på sig. Egentlig 
fart tog inte kolonisationen förrän på 1800-talet7. Vid sekelskiftet 1800 
fanns det bara 10 000 invånare i hela Lappmarken och av dem tillhörde 
bortåt hälften den nomadiserande samebefolkningen. I Jokkmokks kom
mun, som i fortsättningen kommer att stå i centrum för denna undersök
ning, utgjorde nomaderna ungefär 800 av totalt 1 300 invånare vid den 
tiden8. 

Den bofasta befolkningen ökade därefter mycket snabbt. Kulmen nåd
des omkring 1960. Lappmarkens folkmängd var då fjorton gånger så stor 
som i början av 1800-talet och i Jokkmokk hade folkmängden tiodubblats 
(diagram 1.1). Som jämförelse kan nämnas att Stockholm hade ungefär 
samma procentuella befolkningstillväxt mellan 1800 och 1960. 

Under 1800-talet absorberades befolkningsökningen nästan helt inom 
jordbruket med till detta hörande binäringar. Det skedde en omfattande 
nykolonisation och samtidigt förtätades bosättningen på de redan kolonise
rade områdena, om än långsamt. Tabell 1.1 ger en uppfattning om förlop
pet i Jokkmokk. Nykolonisationen var där helt dominerande. Antalet orter 
var nära sju gånger så stort 1910 som 1800, antalet invånare per ort var 
däremot bara dubbelt så stort. 

Efter 1870 började en viss näringsdifferentiering ske. Folkmängden öka
de då betydligt snabbare än antalet jordbruk. Av alla bofasta i yrkesverk
sam ålder (15—60 år) var 70% direkt knutna till jordbruk i början av 
1870-talet. Tre årtionden senare hade andelen sjunkit till 50%9.1 huvudsak 
var det frågan om en differentiering av själva jordbruksbefolkningen ge
nom att lösarbetare, med huvudsaklig anknytning till skogsbruket, bosatte 
sig i kommunen. Jordbruksbefolkningen i vid mening utgjorde därför 4/5 av 
den totala folkmängden ännu 1910 (diagram 1.1). 
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Diagram 1.1: Totalbefolkning och jordbruksbefolkning, tusental inv. Jokkmokk 1805-1980. 
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Källor: BiSOS A Befolkningsstatistik 1870—1910 
SOS Folkräkningen 1910—60 
SOS Folk- och bostadsräkningen 1970-80. 

Anm: Jordbruksbefolkningen beräknad efter utproportionering av de s k Testgrupperna (hus
ligt arbete, f d yrkesutövare) efter fördelningen på länsnivå. 

Tabell 1.1: Kolonisationen i Jokkmokk 1800-1910. 

Antal Antal jbk Antal inv 
År orter per ort per ort 

1800 38 1,4 10 
1867 132 1,6 12 
1910 252 1,8 20 

Källa: Hultblad, F, Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken, s 330ff. 

För hela Lappmarken var det, efter ett initialskede med inflyttning, mest 
frågan om inre kolonisation. Geografen Erik Bylund visade exempelvis att 
man för Arjeplog kunde återföra 80% av kolonisationen fram till 1867 på 
endast sex inflyttade nybyggarpionjärer och den inre kolonisation, som 
deras ättlingar under fyra generationer hade svarat för. "Ett ringa incita
ment kan från början vara tillräckligt", skriver Bylund, "kolonisationspro
cessen fullbordas sedan sas genom reproduktion"10. 
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Även i Jokkmokk verkar det mesta av kolonisationen före 1870 ha haft 
internt ursprung. Under denna tid var nämligen inflyttningen till kommu
nen mindre än utflyttningen från den. Där var det inte bara nybyggarsöner-
na, som bidrog till den inre kolonisationen. Åtskilliga nybyggare kom också 
från skogssamernas led11. 

Att en social och näringsmässig differentiering kom till stånd efter 1870 
måste i första hand sättas i samband med framväxten av ett industrianknu-
tet skogsbruk. Ekonomhistorikern Nils-Gustav Lundgren har, i en avhand
ling inom Luleälvdalsprojektets ram, studerat och analyserat hur det ut
vecklades i Jokkmokk12. Förändringar i transportväsendet påskyndade 
också differentieringen mot slutet av 1800-talet. Kommunen fick en järn
vägsort i Murjek, belägen vid malmbanan Luleå-Gällivare. Under samma 
tid växte Jokkmokks kyrkby kraftigt och blev vid sekelskiftet kommunens 
första egentliga tätort. 

I likhet med andra lappmarkskommuner i Norrbotten, men till skillnad 
från de västerbottniska, hade Jokkmokk ett inflyttningsöverskott under 
senare delen av 1800-talet (diagram 1.2). Det berodde givetvis på att 
försörjningsunderlaget vidgades, när de nya näringarna växte fram. Inflytt
ningen var speciellt stor omkring sekelskiftet, då skogsavverkningarna 
expanderade våldsamt. Boomen var av övergående natur och några år in på 
det nya seklet följde en utflyttningsvåg. 

Inflyttningsöverskottet berodde på att nya förvärvsmöjligheter öppna
des inom skogsbruket, i arbeten vid järnvägen och i andra verksamheter, 
som var typiska för industrisamhället. Ändå kom många inflyttare att 

Diagram 1.2: Total och naturlig folkökning i promille. Jokkmokk 1863-1980. 

Total folkökning 
Naturlig folkökning 

80 . 
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Källor: Summariska befolkningsredogörelser 1863-1900 
Bylund, E (1957), Näringsgeografiska undersökningar inom Jokkmokks kommun 
SOS Folkmängden inom administrativa områden 1958-61 
SM Be Folkmängdsförändringar i kommuner 1963—67 
SOS Befolkningsförändringar 1967—80. 
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anlägga nya småjordbruk. Det material geografen Filip Hultblad redovisa
de i sin avhandling tyder på att inflyttarna svarade för nästan hälften av alla 
de jordbruk, som anlades under tiden 1870—191013. I regel var det männi
skor från närbelägna områden längs Pite- och Luleälvarna, som etablerade 
sig på detta sätt. Det torde vara en god gissning, att arbetstillfällena inom 
skogsbruket fört dem till Jokkmokk. 

Med sekelskiftesboomen inleddes en serie "tidvattensrörelser", som 
kom att karakterisera utvecklingen av Jokkmokks flyttningsbalans under 
mer än ett halvsekel. De efterföljande in- och utflyttningsvågorna hade 
emellertid helt sitt ursprung inom den icke-agrara sektorn. I första hand 
orsakades de av sysselsättningssvängningar i samband med att vattenkraf
ten byggdes ut. Utbyggnaden av Porjus 1910-23 med vissa industriella 
följdinvesteringar, bl a ett smältverk 1916—18, utbyggnaden av Harsprång-
et 1945—52 samt av Porsi och Messaure 1956-63 medförde alla ett stort 
inflyttningsöverskott, då arbetena sattes igång och en utflyttningsvåg, när 
anläggningarna var färdigställda. Liknande effekter uppkom i samband 
med att Inlandsbanan byggdes 1932—36. 

De många, stora anläggningsarbetena och den starkt pulserande flytt
ningen var något som skilde Jokkmokk från flertalet lappmarkskommuner. 
Endast malmfältsområdet torde kunna uppvisa något liknande. Nettoresul
tatet blev, för Jokkmokks del, ett utflyttningsöverskott på 1 250 personer 
1911—55, i medeltal 0,2% per år. Det måste ha varit mindre än normalt för 
kommunerna i Lappmarken. 

Att folkmängden ökade så snabbt mellan 1910 och 1960 var alltså enbart 
en effekt av födelseöverskotten. De var stora långt fram i tiden. Av trettio
talets "kris i befolkningsfrågan" märktes inte mycket. Den demografiska 
transitionen inträffade helt enkelt senare i denna del av Sverige. Dödstalen 
låg på ungefär samma nivå som medeltalet för riket, men födelsetalen var 
betydligt högre. Skillnaden fanns kvar ända till efter det andra världskriget 
och i Jokkmokk uppgick den till 8—10 p romilleenheter14. 

En relativt ung befolkning kan ha bidragit till detta. I huvudsak måste 
dock skillnaden ha berott på att fertiliteten var högre i Övre Norrland. En 
beräkning för 1935 visar att det allmänna fruktsamhetstalet på den egentli
ga landsbygden var 120 i Norrbottens län, 95 i Västerbottens län och 75 för 
riket i genomsnitt15. 

Trots att jordbrukets roll relativt sett minskade fortsatte jordbruksbe
folkningen att öka. Ökningen pågick till fram på fyrtiotalet (diagram 1.1). 
Nya småbruk anlades, i de flesta fall inom redan befintliga byar. Det 
förekom dock fortfarande en viss nykolonisation, vilket bl a kronolägenhe
terna var exempel på. 

Efter det andra världskriget förbyttes expansionen i sin motsats. Små
jordbruken avvecklades. Mellan 1940 och 1980 minskade antalet förvärvs
arbetande i jord- och skogsbruk med 4/5. Bosättningar lades öde. De blev 
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Diagram 1.3: Förvärvsarbetande fördelade på näringsgrenar. Jokkmokk 1910—80. 

% 

80 
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byggnadsverksamhet 

+ + + + + + / - + + +  

20 
Jord-och 
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Källor: SOS Folkräkningen 1910-60 
SOS Folk- och bostadsräkningen 1970—80. 

stillbilder, för att citera författaren Lars Andersson i boken "Snöljus". Den 
kvarvarande befolkningen koncentrerades inom kommunerna. I Jokk
mokk hyste de fyra största orterna bara 18% av kommunbefolkningen vid 
sekelskiftet, men hela 73% år 198016. 

Den icke-agrara sysselsättningen ökade dock ända fram till omkring 
1960. Befolkningstalen kunde därigenom hållas uppe. I Jokkmokk medför
de de omfattande anläggningsarbetena, där nästan 40% av alla förvärvs
arbetande fick sin utkomst 1960, att sekundärsektorn blev sysselsättnings-
mässigt större än den agrara på femtiotalet (diagram 1.3). En liknande 
omvandling skedde i flertalet lappmarkskommuner mellan 1950 och 1965. 
Före 1950 hade bara malmfältskommunerna Kiruna och Gällivare kunnat 
uppvisa detta typiska kännetecken för ett utvecklat industrisamhälle. 

Under 1960-talet stagnerade de icke-agrara näringarna. Samtidigt fort
satte antalet sysselsatta att gå tillbaka inom jord- och skogsbruk. Resultatet 
blev massutflyttning och en 15-procentig minskning av folkmängden i 
Lappmarken. Jokkmokk tillhörde de kommuner som drabbades hårdast. 
Där fanns 11 700 invånare år 1960, men bara 8 300 tio år senare. 

20 



Det ligger nära till hands att se utvecklingen på sextiotalet som en 
kumulativ effekt av agrarnäringarnas tillbakagång. Riktigt så enkelt var 
dock inte förloppet. Det var nog snarare så att anläggningsverksamhetens 
tillväxt under de första femton efterkrigsåren, och de spridningseffekter 
den hade, för en tid dolde det grundläggande kännetecknet i Lappmarkens 
näringsliv, att det saknades en industriell bas utanför Malmfältsområdet. 
När perioden av intensiv vattenkraftsutbyggnad väl gick mot sitt slut, slog 
effekterna igenom. Jokkmokk ger ett synnerligen illustrativt exempel. Där 
minskade antalet förvärvsarbetande i den agrara sektorn med 600 personer 
under sextiotalet. Till det kom emellertid att 900 sysselsättningstillfällen 
försvann inom byggnads- och anläggningsverksamheten. 

Utflyttningen medförde en förskjutning i åldersstrukturen, en "förgubb-
ning". Därigenom kom födelseöverskottet att förbytas i ett underskott. 
Det ledde i sin tur till att folkminskningen fortsatte under 1970-talet trots 
att flyttningsbalansen inte längre var påtagligt negativ. 

Sysselsättningen kunde nu hållas uppe tack vare att tjänstesektorn växte 
så snabbt. Förändringen innebar att kvinnorna drogs in i förvärvslivet på ett 
tidigare okänt sätt. Under 1970-talet ökade deras andel av de förvärvsarbe
tande i Jokkmokk från 24% till 39% och totalt svarade tjänstesektorn för 
mer än hälften av sysselsättningen i kommunen år 1980. 

Liknande förhållanden rådde då i hela Lappmarken och det föreföll som 
om man i denna del av Sverige hade lyckats ta steget över från det förindu
striella till det postindustriella samhället utan någon mellanliggande indu
strialisering. 

C. Syfte, frågeställningar, uppläggning och 
avgränsning 
I denna undersökning skall jordbrukets utveckling i Lappmarken under 
perioden 1870—1970 behandlas. Som storleksstrukturen såg ut där, innebär 
det i praktiken att det måste bli småbruken som är föremål för vår upp
märksamhet. Syftet är att analysera hur förutsättningarna för att driva ett 
litet jordbruk förändrades över tiden och hur lappmarkssmåbrukarna an
passade sig till de förändringar som inträffade. 

Även om området aldrig industrialiserades i traditionell mening måste 
det vara en rimlig utgångspunkt, att den process vi skall studera förlöpte 
inom industrisamhällets ramar. Det var ett industrianknutet skogsbruk, 
som växte fram efter 1870. Industrins behov av elektrisk energi föranledde 
de stora vattenkraftsutbyggnaderna och det är industrialiseringen som 
möjliggjort tjänstesektorns väldiga expansion efter 1960. Uttrycket "indu
strialisering utan industri" förefaller lämpligt för att beteckna den ekono
miska omvandling som skedde. 
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I ett bredare perspektiv är avsikten att kunna belysa villkoren för små
brukens tillväxt, omformning och avveckling under den industriella epo
ken. Utvecklingen i Lappmarken får då tjäna som illustration. Det jord
bruk som fanns där var av marginell karaktär och området var, om Malm
fälten undantas, en perifer del av Industrisverige. Små förändringar i 
landets ekonomi bör därför bli tydliga. 

Undersökningsperioden har valts så att hela den omvandling som följde i 
industrisamhällets spår skall komma med. Vid periodens början var det en 
självhushållningsinriktad agrar verksamhet, som utgjorde basen för lapp
marksbefolkningens försörjning. Avsaluskogsbruket hade ännu liten om
fattning i denna del av landet och näringsstrukturen var föga differentierad. 
Ett sekel senare var det s k postindustriella samhället fast etablerat. Av 
småjordbruket fanns inte mycket kvar och det som finns i dag har väl 
närmast karaktären av fritidssysselsättning. 

En given bakgrund till denna studie är följaktligen vad som redan är känt 
o m  j o r d b r u k s s e k t o r n s  a l l m ä n n a  u t v e c k l i n g  u n d e r  i n d u s t r i a l i s m e n ,  d v s  
sektorns sysselsättningsmässiga krympning, den kraftigt höjda produktivi
teten och den allt mer intensiva kommersialiseringen. Mot den bakgrunden 
kommer följande huvudfrågeställningar att behandlas: 

1. Hur påverkades jordbruket i Lappmarken av att arbetsdelningen i områ
det ökade efter 1870? Växte marknadsberoendet och i så fall på vilket 
sätt? 

2. Vilka var orsakerna till att jordbruket expanderade i detta område ända 
till fram på 1940-talet? 

3. Vad förklarar den snabba avvecklingen av småbruken under efterkrigs
tiden? 

4. I vad mån försökte och lyckades man få till stånd produktivitetshöjning
ar även på marginella jordbruk av lappmarkstyp? Hur gick man till väga? 

Undersökningen har i huvudsak en rent kronologisk uppläggning. Tre 
delperioder kan urskiljas i l appmarkssmåbrukens utveckling: 1870—1910, 
1910—45 och 1945—70. I stort sett tillämpas samma periodindelning i 
undersökningen. Tyngdpunkten ligger på den mellersta perioden. 

I kapitel 2 presenteras några teoretiska utgångspunkter för det fortsatta 
arbetet. Därefter följer en kort beskrivning av det småbruk som fanns i 
Lappmarken före 1870. Kapitlen 4—6 ägnas åt tiden 1870-1910. Först 
skisseras förändringarna utanför jordbruket, hur den ekonomiska basen 
breddades och diversifierades. Därefter görs ett försök att fastställa om 
småbrukarnas marknadsberoende ökade väsentligt. I kapitel 6 behandlas 
så frågan hur jordbruksdriften förändrades under denna tid och om even
tuella förändringar kan knytas samman med den allmänna ekonomiska 
omvandlingen i Lappmarken. 

I de sex kapitel, som följer därnäst, tas utvecklingen under den andra 

22 



delperioden upp. Ett par kapitel ägnas åt frågan varför småbrukens expan
sion fortsatte längre i Lappmarken än i andra delar av Sverige. Sedan följer 
en tämligen ingående granskning av den omvandling som skedde, när det 
gällde själva jordbruksverksamheten vid småbruken. Omvandlingens för
utsättningar beskrivs (kap 9) liksom hur jordbruksarealen utvecklades (kap 
10) samt hur produktionsinriktning och brukningsmetoder förändrades 
(kap 11). Alltsammans utmynnar i k apitel 12 i ett försök att göra en grov 
skattning av produktivitetsökningen vid dessa marginella småjordbruk. 

De två följande kapitlen handlar om småbrukens avvecklingsfas under 
efterkrigstiden. Som bakgrund till utvecklingen i den nordsvenska skogs
bygden tecknas en översiktlig bild av det svenska jordbrukets omvandling. 
I kapitel 14 behandlas så jordbruket i vårt undersökningsområde. Tyngd
punkten ligger på en analys av drivkrafterna till att småbruken lades ned, 
men där betonas även att det fanns tydliga inslag av positiv omvandling vid 
småbruken under avvecklingsfasen. 

Undersökningens huvudresultat sammanfattas i kapitel 15 och där görs 
även ett försök att sätta in utvecklingen i Lappmarken i e tt bredare per
spektiv av samhällsekonomisk omvandling. 

Geografiskt koncentreras studien främst till nuvarande Jokkmokks kom
mun. För den första delperioden är fokuseringen på Jokkmokk nästan 
total. Kommunen får där tjäna som ett exempel på hur omvandlingen mot 
större marknadsberoende kunde ske. Tillgången på lättbearbetade och 
tillförlitliga data är betydligt större för tiden efter 1910 och då vidgas det 
studerade området till att omfatta Norrbottens inland. Utvecklingen i 
Jokkmokk kan då tolkas i ett komparativt perspektiv. Det perspektivet 
vidgas ytterligare under den sista delperioden samtidigt som Jokkmokk får 
en mer undanskymd plats. Den problemställning som då behandlas (små
brukens avveckling) är av en sådan art att det tett sig naturligt att göra 
utblickar över hela den nordsvenska skogsbygden. 
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2. Några grundläggande antaganden 

A. Inledning 

Under senare decennier har behovet av teoretisk anknytning vuxit sig 
starkt i ekonomisk-historisk forskning. För att läsaren inte skall inges 
felaktiga förhoppningar/farhågor bör det då, en gång för alla, deklareras att 
föreliggande studie är empirisk till sin karaktär. Avsikten är inte att pröva 
tillämpbarheten i någon specifik teori om jordbruksutveckling. Detta bör 
också ha framgått av de frågeställningar som presenterats. 

Men det vore naturligtvis att begå en lika stor orätt mot läsaren om vi 
låtsades att denna empiri plockats fram, bearbetats och kommer att redovi
sas förutsättningslöst. Så är det inte. Vissa grundläggande antaganden och 
ordnande principer har följts även i detta arbete. Dem skall vi nu se 
närmare på. 

B. Den rationelle småbrukaren 

"Bondekonservatism' är en term som har kommit ur modet. U-landseko-
nomer börjar inse att bonden inte är någon idiot", skrev Michael Lipton i 
en artikel mot slutet av 1960-talet1. Den insikten förefaller också vara 
lämplig att ta som utgångspunkt för en undersökning av lappmarkssmå
bruken. 

Småbrukarna antas således vara rationella, dvs välja mellan olika me
del (ageranden) utifrån en bedömning av sannolikheten för att respektive 
medel skall leda till ett visst mål. De strävar helt enkelt, givet vissa värde
ringar och restriktioner, efter att maximera sin nytta2. Men att en småbru
kare gör vad han önskar göra vid givna restriktioner är, som Lipton också 
påpekade, ingenting annat än "en ointressant tautologi"3. 

Värderingarna skall därför specificeras i ett viktigt avseende. Vi antar, 
att småbrukarna i Lappmarken strävade efter att förbättra sina materiella 
levnadsvillkor. Med ett annat uttryck, att de föredrog högre inkomst fram
för lägre. Därmed sagt, att begrepp som "bondekonservatism, småbrukar-
mentalitet, jord- och naturromantik, traditionell livsstil, självhushållnings-
ideologi" etc inte kommer att spela någon roll i försöken att analysera 
småbrukarnas agerande. 
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Samtliga dessa begrepp uttrycker väl egentligen samma grundtanke, den 
att bönderna/småbrukarna önskade hålla fast vid en traditionellt bestämd 
konsumtionsnivå, att de ville tillämpa hävdvunna arbetsmetoder och behål
la en fast rotad organisation. Det traditionella sättet att leva ses inte som en 
rationell lösning i brist på bättre alternativ utan som just den lösning 
bönderna i all a lägen eftersträvade. De antas följaktligen ha avvisat even
tuella möjligheter att förbättra sina materiella villkor så snart detta medför
de ett avsteg från den traditionella livsstilen4. 

Man har exempelvis hävdat att det endast är utsikten att få konsumera 
mer av de "traditionella" varorna, som kan få bonden att överge självhus-
hållningsidealet till förmån för ett större beroende av marknadsekonomin. 
Den holländske ekonomhistorikern Jan de Vries påpekade kritiskt, att en 
bonde som agerar på det sättet endast kan hindra, men aldrig främja 
ekonomisk utveckling5. Vill bonden inte köpa mer, kommer han inte heller 
att vilja öka sin avsaluproduktion. 

I u-landsforskningen sågs emellertid den traditionelle bonden länge som 
ett hinder för ekonomisk utveckling. Kommunikationsforskaren Everett 
Rogers tyckte sig bl a kunna urskilja följande allmänna drag i böndernas 
subkultur: brist på innovationsförmåga, fatalism, låg aspirationsnivå, oför
måga att skjuta konsumtion på framtiden, begränsat tidsperspektiv och 
dålig förmåga till inlevelse. Det bör inte förvåna läsaren, att Rogers ansåg 
det vara absolut nödvändigt med ett intensifierat kommunikationsprogram 
för att ändra värderingarna och för att få till stånd ekonomisk utveckling6. 

Mer subtila resonemang har sedermera utvecklats. En rationell förkla
ring till de kulturella drag som Rogers listade skulle i första hand kunna 
vara att försäkringsöverväganden styr de traditionella bönderna. Den som 
lever på en konsumtionsnivå nära fysiskt existensminimum är kanske inte 
benägen att ta de risker som en innovation alltid medför. Han har troligen 
också svårt att frigöra sig från ödestron och inte mycket lättare att ta 
ställning till vad han skulle göra om han vore Turkiets president (vilket var 
det exempel Rogers anförde beträffande den svaga förmågan till inlevelse). 

Det är fullt klart, att försäkringsöverväganden spelar en viktig roll i 
böndernas agerande och att man måste ta hänsyn till sådana faktorer, när 
man vill nå snabba resultat med utvecklingspolitiska åtgärder7. Frågan är 
emellertid vilken total betydelse man skall tillmäta försäkringssträvandena. 
Dominerar de så fullständigt, att bönder endast i undantagsfall vågar 
försöka sig på att uppnå bättre materiella livsvillkor genom att t ex ta ny 
teknik i anspråk eller genom att producera för en marknad? 

Ett jakande svar på den frågan har de forskare gett, som ansett sig kunna 
finna en speciell "moral economy" hos bönderna. De har dessutom betonat 
kopplingen mellan försäkringsbehovet och den traditionella byorganisatio-
nen. James Scott menade exempelvis att byarna var organiserade efter 
principen att "all village families will be guaranteed a minimal subsistence 
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niche insofar as the resources controlled by villagers make this possible"8. 
Med ett sådant synsätt blir det lätt att se innovationer och kommersialise
ring som en sista utväg ur en hotande kris, särskilt vad gäller de fattigaste 
bönderna/småbrukarna9. 

Företrädare för moral economy-tesen har därför betonat marknadseko
nomins och statsmaktens penetration av den traditionella subsistensekono-
min. De har däremot tilldelat böndernas egna önskningar om att förbättra 
sina försörjningsmöjligheter en underordnad roll10. Socialantropologen 
Eric Wolf hävdade t ex, beträffande jordbruksrevolutionen i nordvästra 
Europa, att "motsträviga paleotekniska bönder tvingades antingen att 
godta de nya produktionsmetoderna eller att bli ersatta av nya grupper 
kooperativa neotekniska producenter"11. Scott, som studerade bondeupp
ror i Sydostasien, ansåg att kommersialiseringen av jordbruket medförde 
att "subsistence guarantees were eroding", men ända fram till 1930-tals-
depressionen kunde "the full social implications of the failure of patronage 
be masked and contained by a buoyant economy"12. 

Till detta synsätt har bl a Samuel Popkin ställt sig kritisk. Enligt honom 
gav byorganisationen inte alls den säkerhet, som anhängarna av "moral 
economy" gjort gällande. Det behövdes följaktligen inte någon kris för att 
bönderna skulle försöka kommersialisera jordbruket. Den starkare mark
nadsinriktningen bör i stället ses som ett svar på att nya möjligheter (alter
nativ) växte fram13. 

Nu kan man givetvis undra vad all denna u-landsforskning har med 
Lappmarken att göra. En anknytningspunkt är problemet med orsakerna 
till den ekonomiska eftersläpningen. Såvida bönderna inte svarar rationellt 
på marknadens signaler kommer det att försvåra en omvandling av ekono
min. U-landsbönderna, speciellt småbönderna i Afrika, har ofta fått skul
den för att industrialiseringen uteblivit eller gått för långsamt14. Samma 
resonemang skulle kunna föras över på småbrukarna i Lappmarken och 
användas som förklaring till att industrietableringarna där blev så få. Den 
möjligheten avhänder vi oss här. 

Frågan om småbrukarnas rationalitet blir emellertid av vikt så snart vi 
försöker analysera vad som drev fram förändringar inom jordbruket och 
över huvud taget i sättet att försörja sig. Den s k hamskiftesdebatten, som 
förekom i Norge på 1970-talet, visade också att argumenten från Tredje 
Världen kan fås att spira i det kärva skandinaviska klimatet. Debatten 
gällde vad som drev fram kommersialiseringen av det norska jordbruket 
under 1800-talets andra hälft. 

Statsvetaren 0yvind 0sterud företrädde krisperspektivet och hävdade 
att "0konomisk akkumulering og mekaniserte driftsmetoder ble n0dvendig 
for å oppretholde det samme subsistens-nivå som tidligere var mulig med en 
stabil og enkel teknologi"15. Orsakerna var, menade han, att skatte- och 
befolkningstrycket ökade på jordbruket samt att billiga, industriellt fram
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ställda konsumtionsvaror "undergrävde tradisjonelle tilpasningsfor-
mer"16. Mot detta invände historikern Kjell Haarstad att jordbrukets kom
mersialisering, eller rättare den tekniska revolution jordbruket genomgick 
mot slutet av 1800-talet, var ett resultat av brist på arbetskraft. Den berod
de i sin tur på att nya alternativa försörjningsmöjligheter hade öppnats. 
Dessförinnan var jordbruket "stagnert på grunn av manglende ut-
ganger"17. 

Den norska hamskiftesdebatten saknar motsvarighet i Sverige. Många 
svenska ekonomhistoriker har tvärtom betonat att bondejordbruket inte 
bara kunde svara på utifrån kommande efterfrågeökningar utan även självt 
åstadkomma mycket av den ekonomiska tillväxt och sociala differentiering, 
som var en förutsättning för marknadssystemets framväxt och för 
industrialiseringen18. Detta klarade bönderna, när väl specifika institutio
nella hinder hade undanröjts19. Omvandlingen skedde gradvis under 1700-
och 1800-talen. Enligt Sture Martinius började "de traditionella värdering
arna. . . alltmer tappa sitt grepp om sinnena på landsbygden i konkurrens 
med ekonomisk kalkyl och vinsttänkande"20. 

Mera sällan har man försökt att problematisera förloppet. Det finns dock 
ett par exempel. Anu-Mai Köll intog en något motsägelsefylld ståndpunkt, 
när hon dels utgick från att bönderna först tillgodosåg sina subsistensbehov 
och därefter producerade för marknaden, dels hävdade att de gjorde det 
senare för att undvika en proletarisering21. Vad man kan se motsägs dock 
hypotesen av hennes egna resultat, vilka tyder på att bönderna även för
bättrade sin relativa position i agrarsamhället22. 

Folke Karlsson försökte hävda att kommersialiseringen skulle ha haft 
olika drivkrafter vid olika typer av jordbruk. Stigande priser skulle ha 
stimulerat till ökad kommersialisering vid de större jordbruken, de redan 
etablerade avsättningsföretagen. För subsistensjordbruken skulle däremot 
ett ökat behov av pengar, bl a till skatter, ha tvingat fram en större produk
tion för marknaden23. Han visade dock inte att skattetrycket ökade, bara 
att det fanns24. Varför prisökningen bara skulle ha stimulerat produktionen 
vid avsättningsjordbruken och inte fått samma effekter vid subsistensjord
bruken är dessutom höljt i dunkel. Man måste då anta att produktionen för 
egenförbrukning var helt skild från avsaluproduktionen. I annat fall borde, 
som Lennart Schön påpekat, de underliggande förhållanden som styrde 
marknadspriserna, nämligen befolkningens storlek, tillgången på jord, den 
tekniska nivån etc, ha varit desamma som de som styrde produktionen i 
subsistenssektorn25. 

Exemplen visar, att även svenska ekonomhistoriker gett uttryck för idéer 
om en speciell bonde/subsistensekonomi med sina egna ekonomiska princi
per. Citatet ur Martinius' kunskapsöversikt (se ovan) är ju ett ytterligare 
belägg för detta, "ekonomisk kalkyl" konkurrerade så småningom ut "tra
ditionella värderingar". 
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I detta sammanhang kan det vara intressant att studera vad som hände i 
Lappmarken. Där var, som vi sett, den sociala och näringsmässiga differen
tieringen obetydlig ännu 1870. Marknadsberoendet måste ha varit ringa 
även om det naturligtvis fanns, bl a därför att klimatet satte snäva gränser 
för vad jordbruket kunde frambringa. Produktionen var dock i huvudsak 
subsistensinriktad och etnologen Åke Campbell karakteriserade på sin tid 
koloniseringen av Lappmarken som "vår världsdels sista stora. . . landnam 
på självhushållets grund"26. 

Att man alls bedrev jordbruk i dessa polarnära nejder, att jordbruket 
bibehöll sin subsistensinriktning långt fram i tiden och att det trots detta 
kunde omvandlas skall vi försöka tolka som ett resultat av att småbrukarna 
var rationella. De föredrog högre materiell standard framför lägre. Denna 
grundläggande värdering betraktas som konstant. Möjligheterna att reali
sera den förändrades däremot över tiden, i takt med att nya försörjnings
alternativ växte fram. Till slut ledde detta till att småbruken lades ned. 

C. Jordbrukets omvandling under 
industrialismen 

Industrialiseringen påverkade jordbruket på flera olika sätt. När en större 
andel av befolkningen kunde försörja sig utan att ägna sig åt jordbruk blev 
följden att marknadsefterfrågan på jordbruksprodukter ökade. Incitamen
ten till att producera för avsalu stärktes därigenom. Eftersom transport
apparaten förbättrades och transportkostnaderna sjönk underlättades 
också avsättningen av produkterna. 

Samtidigt ökade industrins efterfrågan på arbetskraft, vilket medförde 
att arbetskostnaderna steg inom jordbruket. Därmed ökade även incita
menten att försöka höja arbetsproduktiviteten. Industriellt framställda 
redskap, maskiner och insatsvaror (t ex konstgödsel) bidrog till att göra 
produktivitetsökningen möjlig. Resultatet blev att jordbrukets marknads
beroende växte. Allt större del av produktionen skedde för försäljning och 
allt större del av inköpen skedde för produktion. Genom att arbetsproduk
tiviteten blev högre kunde arbetskraft frigöras för industrins räkning. 

Beroende på faktorer som jordbruksföretagens läge och arbetsprodukti
vitet var möjligheterna olika stora att svara på industrisamhällets två utma
ningar, efterfrågan på varor resp arbetskraft. I detta fall hade dessutom 
storleken betydelse. 

Även om vi antar att stora och små jordbruk, som grupper betraktade, 
svarade ungefär likartat på industrisamhällets dubbla efterfrågan blev kon
sekvenserna ganska olika, när man försökte minska arbetsinsatsen i jord
bruket. Vid storjordbruken fanns möjligheter att minska antalet anställda. 
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I den mån arbetsbesparande teknik togs i anspråk kunde produktionen 
trots allt hållas uppe eller tom ökas. Ekonomhistorikern Jan Kuuse visade 
att det skedde en omfattande mekanisering vid de svenska storbruken 
under senare delen av 1800-talet27. Den ledde till en kommersialisering av 
storjordbruken. 

Vid de små jordbruken användes nästan uteslutande familjearbetskraft. 
Om man där försökte minska arbetsinsatsen i jordbruket och i stället 
erbjuda arbetskraft till industrin blev följden att brukarhushållet började 
prolétariseras. Eventuellt fortgick processen ända till den punkt, där det 
lilla jordbruket avvecklades. Det finns alltså skäl att vänta sig en uppsplitt
ring i ett alltmer kommersialiserat storjordbruk och ett mer proletariserat 
småjordbruk, där livsmedel enbart producerades för det egna hushållets 
konsumtion. Det är också helt i l inje med Kuuses slutsats att jordbruket 
under tiden 1860-1910 "alltmer klövs i två delar", ett kommersiellt stor
jordbruk och ett självförsörjningsinriktat småjordbruk28. 

Fram till omkring 1930 var det emellertid främst via befolkningstillväx
ten, som det svenska jordbruket avgav arbetskraft. Mellan 1870 och 1930 
gick hela ökningen av den yrkesverksamma befolkningen till de icke-agrara 
näringarna. Inom jordbruket förblev antalet yrkesutövare i stort sett kon
stant. De storleksskiljande effekterna av att arbetskraft lämnade jordbru
ket blev därför små. Efter 1940 minskade däremot jordbruksbefolkningen 
kraftigt och då slog effekterna igenom. Vi fick en snabb avveckling av de 
små jordbruken. 

Tendenser i den riktningen fanns dock redan tidigare. I tabell 2.1 görs ett 
försök att illustrera dem med hjälp av bearbetade data från folkräkningar
na. Vi ser att antalet jordbruksarbetare (grupp F) minskade med nära 30% 
mellan 1870 och 1930. Det var de större jordbrukens sätt att svara på 
industrins ökade efterfrågan på arbetskraft. Minskningen berörde inte de 
"egentliga" jordbruksarbetarna (E) utan var helt koncentrerad till de 
halvproletära grupperna (B och D). Man frigjorde alltså arbetskraft från 
storjordbruken genom att gå över från en blandning av deltids- och heltids
arbetare till att enbart använda heltidsarbetare. 

Tabell 2.1: Antal företag och arbetare i svenskt jordbruk 1870- 1930. Tusental. 

Jordbrukarkategori 1870 1900 1930 

A. Företagare i jordbruk 254 291 303 
B. Torpare, backstugusittare, lägenhetsägare 157 131 72 
C. Antal jordbruksföretag (A-f B) 411 422 375 
D. Barn till B 89 94 41 
E. Statare, lantarbetare, tjänare 277 242 264 
F. Antal jordbruksarbetare (B + D + E) 523 467 377 

Källa: Carlsson, S, Den sociala omgrupperingen i S verige efter 1866, s 17 och 45. 
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Under samma tid ökade antalet jordbruksföretagare (A), dvs den 
grupp som till största delen bestod av bönder. Nya jordbruk anlades, främst 
i Norrland. Dessutom omklassificerades en del torp. Men minskningen av 
antalet torp (B) var ännu snabbare och efter sekelskiftet började det totala 
antalet jordbruk (C) att gå tillbaka. Det kan inte råda något tvivel om att de 
jordbruk som lades ned var mycket små. Längst ner i jordbrukets storleks
skala blev alltså effekten att de som varit småbrukare/deltidsarbetare inom 
jordbruket lämnade detsamma. 

Det man inte kan utläsa ur tabell 2.1 är vad som hände vid de många 
småjordbruk, som trots allt blev kvar. Det verkar inte sannolikt att proleta-
riseringsprocessen skulle ha gjort halt vid torparna och lägenhetsägarna. 
Mekanisering och bättre brukningsmetoder medförde att arbetsproduktivi
teten ökade i jordbruket. I den utvecklingen var även de små jordbruken 
delaktiga29. 

För att sysselsättningsnivån skulle ha hållits oförändrad hade då hela 
produktivitetsökningen behövt omsättas i ökad produktion. Även mycket 
små jordbruk borde i så fall ha blivit avsaluproducerande. Sverige borde 
alltså ha fått ett intensivproducerande småbruk av dansk modell mot slutet 
av 1800-talet. Det fick vi inte, möjligen med undantag för vissa välbelägna 
slättbygder. 

I stället förefaller det ha växt fram ett nytt skikt av småjordbruk, där 
beroendet av lönearbete var stort. Det kom i stället för de gamla torpen. 
Skillnaden var att medan torparna hade varit deltidsarbetare inom jordbru
ket var de nya småbrukarna deltidsarbetare utanför detta. Den förändring
en kunde tom avläsas i beteckningen av torparna, de gamla jordtorparna 
efterträddes av nya skogs- och kronotorpare. 

Omvandlingen mot ökat marknadsberoende var en utdragen process. 
När kommersialiseringen och specialiseringen ökade vid storbruken, inne
bar det inte att produktionen för egenförbrukning upphörde. Det är tvivel
aktigt om den ens minskade, så länge man enbart ser till jordbrukets 
produkter. Stordriftsfördelarna fanns under denna tid i huvudsak på spann
målsodlingens område. Ännu på 1930-talet hade dock nio svenska storjord
bruk av tio både nötkreatur, svin och höns. Får saknades däremot i många 
fall30. Den långt drivna specialiseringen hör således efterkrigstiden till. 
Egenproduktionen har praktiskt taget upphört och i dag saknar 40% av 
storjordbruken nötkreatur, 70% svin och 80% höns31. 

En långsamt växande kommersialisering torde vara mycket typisk för 
jordbrukets utveckling under industrialismen. Man har även ansett att den 
är en lämplig utvecklingsstrategi för u-länderna, bl a av det skälet att ett 
specialiserat, genomkommersialiserat jordbruk kräver ett väl utbyggt ser
vicesystem (supporting services). Det förutsätter i sin tur att ett tämligen 
avancerat industrisamhälle existerar. Fullständig specialisering medför 
dessutom stora risker för jordbrukarna så länge deras egna inkomster är 
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små och samhället i övrigt saknar möjlighet att erbjuda ett 
försäkringssystem32. Raanan Weitz har gett övergångsformen mellan sub-
sistensjordbruk och ett specialiserat jordbruk beteckningen "mixed 
farming"33. Vi skall här använda direktöversättningen "biandjordbruk" för 
att beteckna denna form av delvis avsaluinriktade jordbruk, där mycket av 
egenproduktionen ännu finns kvar. 

Det är föga utrett vad som händer vid de små jordbruken under samma 
omvandlingsprocess. Geografen Jan Hesselberg lanserade, i en studie av 
Botswana, begreppet "multiactive peasants" för de bönder, som behöver 
komplettera jordbruket med andra försörjningskällor. Han konstaterade 
också att den anpassningsformen inte alls nämns i teoretiskt inriktade 
översikter av jordbrukets omvandling34. 

Hesselbergs term, "multiactive peasants", antyder att marknadsberoen
det kunde öka på andra sätt än via en ökad avsaluproduktion från jordbru
ket. Det är en viktig utgångspunkt, när man vill tolka utvecklingen vid 
småbruken. Speciellt intressant är den variant, som bestod i att småbrukar
na blev mer involverade i marknadsekonomin genom att lönearbetet ökade 
i omfattning. I fortsättningen kommer de jordbruk, där mycket av egenpro
duktionen fanns kvar, men där lönearbetet fick allt större betydelse för 
försörjningen, att kallas för "arbetarjordbruk". De kan ses som en över
gångsform mot proletarisering. 

I skogsbygden fanns det rikligt med skog på många jordbruksfastigheter. 
Det öppnade ännu en väg till ökad kommersialisering, nämligen försäljning 
av virkesposter. Beteckningen "skogsjordbruk" kommer att användas om 
denna typ av jordbruk, där det snarare var försäljningen av skogsprodukter 
än av jordbruksalster, som ledde till att marknadsberoendet ökade. Arbe
tar- och skogsjordbruken kommer att sammanföras under begreppet 
"kombinationsjordbrukKombinationsjordbrukarna motsvarar alltså i 
princip de "multiactive peasants" som Hesselberg skrev om. 

De förhållanden, som gjorde att egenproduktionen levde kvar vid biand
jordbruken bör ha gett likartade effekter vid arbetar- och skogsjordbruken. 
En fullständig specialisering bort från jordbruket krävde att det fanns 
billiga, snabba och säkra leveranser av alla jordbruksprodukter. Det var 
långt ifrån fallet i ett tidigt skede av industrialiseringen. 

Marknadsförhållandena var inte heller stabila för de verksamheter, som 
man specialiserade sig mot. I skogsbruket var konjunktursvängningarna 
stora. De slog förmodligen extra hårt mot mer perifera delar av råvaruom-
rådet och dit hörde Lappmarken. Man kunde naturligtvis inte teckna någon 
försäkring mot uteblivna skogsinkomster. Transporttekniken, beroendet 
av snöföre, medförde dessutom att skogsavverkningarna koncentrerades 
till vintern. Avverkning och framdrivning av egen skog gav därför inte 
underlag för en helårsspecialisering bort från jordbruket. 

Dessa särdrag gick igen på arbetsmarknaden. Skogsarbete åt bolagen 

31 



dominerade. Med det följde säsongprägeln och de kraftiga konjunktur
svängningarna. Tillgången på lönearbete torde för övrigt ha varierat starkt 
även utanför skogsbruket. Risken för arbetslöshet var stor och det unga 
industrisamhället erbjöd inte något skydd för den som drabbades. 

Tre viktiga skäl för att bibehålla det mesta av egenproduktionen vid 
småbruken var alltså att distributionsnätet för jordbruksvaror var dåligt 
utbyggt, att det i huvudsak bara fanns underlag för en säsongmässig specia
lisering bort från jordbruket samt att man behövde försäkra sig mot de 
starka svängningarna på marknaden. 

Med tanke på att drivkrafterna var likartade, bör de båda övergångsfor
merna av jordbruk, biandjordbruk och kombinationsjordbruk ha löpt un
gefär parallellt i tiden. De utgjorde alternativa anpassningsformer under 
industrisamhällets framväxt. Lika väl som en långtgående specialisering 
och genomgripande kommersialisering kom att känneteckna de större 
jordbruken under efterkrigstiden blev nedläggningen av de små jordbru
ken ett karaktärsdrag för det industriella "välfärdssamhällets" utveckling. 

Figur2.1: Schematisk framställning av jordbrukets utveckling mot större marknadsberoende. 

BLANDJORDBRUK KOMBINATIONSJORDBRUK 

ICKE-AGRAR VERKSAMHET KOMMERSIELLT JORDBRUK 

TRADITIONELLT SUBSISTENSJORDBRUK 

Den minsta gemensamma nämnaren i denna omvandling var att egen
produktionen upphörde. Man förlitade sig på marknaden och på det för
säkringssystem, som fanns i det avancerade industrisamhället. Motsvarig
heten till en fullständigt avsaluinriktad produktion vid de kommersialisera
de jordbruken blev att de människor, som kom från småbruken lämnade 
jordbruksverksamheten och gick över till den icke-agrara sektorn (fig 2.1). 

Termerna arbetarjordbruk, skogsjordbruk och biandjordbruk betecknar 
idealtyper. I verkligheten kunde både lönearbete, leveranser av timmer 
och försäljning av jordbruksprodukter förekomma vid ett och samma jord
bruk. Det viktiga är emellertid att försöka fastställa i vilken riktning man 
huvudsakligen specialiserade sig. 
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På lång sikt fick både jordbruksdriftens resultat och de totala fastighets
inkomsterna allt mindre betydelse för försörjningen vid arbetarjordbru-
ken. Vad skötseln av jordbruket gav blev mindre viktigt också vid skogs
jordbruken. Där spelade dock intäkterna från fastigheten en mycket viktig 
roll. Skillnaden kan ha påverkat avvecklingsförloppet. Det är tänkbart att 
inkomsterna från virkesförsäljningen medförde att skogsjordbruken lades 
ned senare än arbetarjordbruken. 

För analysen av hur jordbruksdriften förändrades är det däremot värt att 
betona likheterna mellan de två typerna av småbruk. De var båda exempel 
på specialisering bort från jordbruket. Vid dem fanns det inte skäl att 
försöka effektivisera jordbruksdriften med sikte på att öka produktionen, 
så som man gjorde vid biandjordbruken. Innebar detta att produktivitets
förbättringar uteblev, att småbrukarna drev ett traditionellt, förindustriellt 
jordbruk mitt i industrisamhället? 

Det förefaller inte sannolikt. Målet för biandjordbrukarnas strävan var 
inte i sig att öka produktionen utan att höja inkomstnivån via ökad produk
tion. Vi antog tidigare att även småbrukarna ville ha högre inkomster. De 
kunde uppnå detta genom att flytta över arbetstid från jordbruksdriften till 
annan verksamhet, där de fick bättre betalt för sitt arbete35. 

Om småbrukarna höll fast vid traditionell teknik och hävdvunna bruk
ningsmetoder innebar överflyttningen av arbetstid att deras produktion av 
jordbruksalster minskade. Då urholkades egenproduktionens skyddsfunk
tion. Problemet kunde lösas om man vidtog åtgärder för att höja produkti
viteten i jordbruket. Då behövde inte försäkringsbeteendet och strävande
na efter högre materiell standard komma i konflikt med varandra. Tillsam
mans gav de incitament till att modernisera skötseln av de små jordbruken. 

Man kan alltså vänta sig att småbrukare, som specialiserade sig i riktning 
bort från jordbruksverksamheten ändå försökte driva jordbruket på ett 
mer rationellt sätt än tidigare. I det avseendet bör det inte ha funnits några 
principiella skillnader mellan skogsjordbruken och arbetarjordbruken. 

Omvandlingen förutsatte att hushållet eller småbrukarfamiljen fungera
de som en enhet. Genom att temporärt flytta över arbetsuppgifter mellan 
hushållets medlemmar kunde man uppnå en betydande flexibilitet, vilket 
underlättade omställningen. När vi i fortsättningen behandlar "småbrukar
na" och deras agerande betyder det alltså i själva verket att det är småbru
karhushållen som studeras. 

Lappmarken tillhör de områden i Sverige, som berördes sent av mark
nadsekonomins framväxt och den industriella utvecklingen. Översikten i 
kapitel 1 visade att det var först mot slutet av 1800-talet, som man kunde se 
tydliga tecken på att en marknad etablerades. Det innebär att vi, genom att 
studera perioden från 1870 och framåt, bör kunna följa hur de nya mark-
nadsanpassade småbruken växte fram, hur de fungerade och sedermera 
försvann. 
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II. Perioden 1870-1910 





3. Det traditionella subsistens-
småbruket 

A. Naturgeografiska basfakta 

Stora avstånd, enorma arealer och gles befolkning kännetecknar lapp
markskommunerna. Jokkmokk utgör inget undantag från den regeln. När 
folkmängden kulminerade år 1960 hyste kommunen knappt 12 000 invåna
re. Det innebar att befolkningstätheten var 0,6 personer per kvadratki
lometer. Kommunens areal är nämligen drygt 180 kvadratmil, dvs nästan 
lika stor som den sammanlagda ytvidden av Skåne, Blekinge och Halland. 
Avstånden mellan orterna är stora. Mellan de två gamla jordbruksbyarna 
Kvikkjokk och Vuollerim ligger det i dag en landsvägssträcka på cirka 15 
mil. 

Kommunen rymmer också stora höjdskillnader. Området utmed Lule
älven i öster ligger mindre än 100 meter över havet, men i de nordvästra 
delarna av kommunen finns flera fjälltoppar på mer än 2 000 meters höjd. 
Sarektjåkko (2 090 m ö h) är den högsta. Totalt svarar fjällen för ungefär 
hälften av kommunens yta. Ytterligare en tredjedel av arealen är produktiv 
skogsmark och det mesta av vad som återstår är myr. Den odlade jorden 
utgjorde däremot bara, när den var som störst, en dryg promille av land
arealen. 

De naturliga förutsättningarna för jordbruk är dåliga. Mager och svår-
odlad moränjord täcker merparten av det som inte är kalfjäll. Odlingen 
kom därför att sträckas ut till myrarna och många av dem odlades upp 
under 1900-talets förra hälft. Myrjorden stod för nästan hälften av den 
odlade arealen, när jordbruket nådde sin största utbredning1. Längs älvar
na och vid de stora sjöarna finns dock små områden med finkorniga 
jordarter av mer traditionell jordbrukstyp. Mjäla och lera återfinns i öster, 
sand och mo längre västerut. Det var naturligtvis dessa områden som först 
odlades upp. 

Ett lokalkontinentalt klimat dominerar. Nederbörden är tämligen liten, 
Jokkmokk får exempelvis bara 500 millimeter per år2. Det mesta av neder
börden faller under sensommaren och kan då, liksom i andra delar av 
Sverige, försvåra skördearbetet. Under våren och försommaren regnar det 
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däremot sällan, men risken för torka är ändå liten eftersom jorden är 
genomvattnad till följd av snösmältningen. 

Temperaturskillnaderna är stora mellan vinter och sommar respektive 
mellan dag och natt. Under januari, årets kallaste månad, är medeltempe
raturen nära —14 grader. På sommaren är det däremot nästan lika varmt 
som i Syd- och Mellansverige. Jokkmokks julitemperatur är bara ett par 
grader lägre än Stockholmstraktens. 

Stora temperaturskillnader är typiskt för inlandsklimatet. Det är emel
lertid en kylig variant som finns här. I Jokkmokk var årsmedeltemperatu-
ren —0,1 grader under perioden 1931—60. En orsak är det nordliga läget. 
Kommunen är belägen mellan den 66:e och 68:e breddgraden och polcir
keln skär tvärs igenom den några kilometer söder om centralorten Jokk
mokk. Höjden över havet bidrar också till att temperaturerna blir låga. 
Merparten av den odlade jorden ligger på 100 till 300 meters höjd över 
havet. 

Marken är snötäckt under halva året, 180—200 dagar. Det är dubbelt så 
lång tid som i Stockholmstrakten. Vegetationstiden blir följaktligen kort. 
Det är framför allt övergångsperioderna mellan vinter och sommar, som 
pressas samman (tab 3.1). "Hela den ljufliga årstid, som vi känna i de södra 
delarne af landet, då hagar och backar ikläda sig sin vackra skrud af 
vårblommor, saknas i öfre Norrland", skrev Paul Hellström3. För jordbru
kets del innebär det att tiden för vår- och höstbruk blir knapp. Förberedel
searbetena inom jordbruket, t ex plöjning och harvning, måste därför vara 
av relativt liten omfattning. 

Tabell 3.1: Vegetationsperiodens delar i Nord-, Mellan- och Sydsverige. 

Vegetationsperiodens delar N Lappland Uppland Skåne 

Örtvegetationen börjar 23/5 16/4 1/4 
Björkens lövsprickning 10/6 20/5 12/5 
Kornskördens slut 30/8 2/9 17/8 
Vegetationsperiodens slut 9/10 15/11 13/12 

Källa: Hellström, P (1917), Norrlands jordbruk, s 14. 

De kraftiga temperaturväxlingarna mellan dag och natt medför att det 
finns stor risk för nattfrost även under den egentliga växtperioden. Frost
nätter kan förekomma i juni, men de är inte så allvarliga eftersom grödorna 
knappt hunnit börja spira vid den tiden. Värre är de kalla sensommarnät
terna. Paul Hellström redovisade för perioden 1895—1904 att medeltalet 
för absoluta dygnsminima i Jokkmokk var -0,5 grader i augusti och -4,0 
grader i september4. Förhållandet leder till att odlingen av brödsäd blir 
ytterst hasardbetonad. 
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B. Den traditionella subsistenshushållningen 

Subsistensekonomin 
Två typer av näringsfång dominerade i Lappmarken före 1870, renskötsel 
och jordbruk. Kan de människor som sysslade med det sistnämnda kallas 
för subsistensjordbrukare? 

Egentligen inte, om man med subsistensjordbrukare menar att hushållet 
skall vara självförsörjande med jordbruksprodukter och dessutom klara av 
att producera ett visst överskott för vilket man kan byta till sig andra 
nödvändighetsvaror, typ salt och järn. De naturgivna förutsättningarna för 
jordbruk medgav inte detta. 

Självförsörjningen med brödsäd kunde t ex aldrig säkert garanteras. I 
medeltal hade nybyggarna någorlunda tillräcklig spannmålsareal under de 
år skörden var normal. Men missväxter inträffade ofta. Under tiden 
1800—1870 förekom fjorton svåra oår, dvs ungefär vart femte år präglades 
av missväxt5. Vid sådana tillfällen måste spannmål köpas från kustlandet 
eller från andra delar av Sverige. Man gjorde förmodligen också vissa 
kompletterande inköp under normala skördeår. De utdrag ur kontoböck
er, som Bylund redovisade, antyder att många nybyggare köpte något säd 
eller mjöl under året6. 

Det var alltså inte frågan om någon fullständig självförsörjning med 
spannmål. Då var det bättre ställt beträffande kreatursprodukter. I Pite 
lappmark anges normalbesättningen ha varit 4—7 kor, en häst samt några 
får och getter7. Det bör ha täckt nybyggarfamiljens behov. Men kreatursbe
sättningarna var knappast så stora att man kunde kompensera sig för 
bristen på brödsäd genom att sälja kött och smör. Jordbruken var helt 
enkelt för små för att med rätta kunna kallas subsistensjordbruk. Vill vi 
bedöma hur pass dominerande subsistensinriktningen var måste vi se till 
hela den produktion, som lappmarksnybyggarna ägnade sig åt. 

Livsmedel erhöll de inte bara från jordbruket och boskapsskötseln. 
Fisket i älvar och sjöar bidrog också, liksom jakten. Av dessa spelade fisket 
en mycket viktig roll, så viktig att det ibland tycks ha styrt lokaliseringen av 
bebyggelsen under 1800-talets kolonisation8. Det påstods att i Jokkmokk 
kom nära 3/4 av de fattiga nybyggarnas livsuppehälle under sommaren från 
fisket9 och det var viktigt även under andra delar av året. Får man tro 
hushållsgillets ordförande så väckte en ny fiskeristadga 1873 (med förbud 
att fånga laxfiskar under hösten) "bekymmer hos de många familjer, som 
även höst och vinter av fisket haft sitt huvudsakliga livsuppehälle"10. Fångs
ten av lax och sik skedde väl delvis för försäljning, men fisksorter som 
öring, harr, abborre, gädda och lake torde nästan enbart ha fångats för det 
egna hushållets förbrukning. 

Jakten hade generellt mindre betydelse för försörjningen. Till en del 
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berodde det på att utfallet av den var mycket mera chansartat. Ett exempel 
från Jokkmokk får illustrera: "Ekorrjakten, som under de bättre tiderna 
lämnade en ganska god inkomst, har under 3 à 4 års tid ej ens kunnat idkas, 
enär dessa djur helt och hållet försvunnit; såsom det förmodas i f öljd av 
förfrysning under 1864 års kalla vinter, då lapparna över allt funnit döda 
ekorrar i deras bon"11. Men jakten med gevär, snaror, saxar, giller och alla 
andra fångstredskap som den lokala uppfinningsrikedomen kunde åstad
komma12 gav naturligtvis ett tillskott till försörjningen, både till direkt 
konsumtion och för avsalu. Fågel och skinn var produkter, som lappmarks
befolkningen sålde mycket av vid de årligen återkommande vintermarkna
derna. 

Produktionen för egenförbrukning omfattade emellertid mycket mera än 
livsmedel. Till den hörde bränsle och byggnader, men även kläder, husge-
råd och redskap. Kvinnorna spann och vävde vadmal "till husbehov över
allt inom gillet — någongång även till avsalu åt lapparna"13 (Jokkmokk) och 
männen sysslade bl a med "varjehanda snickring av körredskap, kärl och 
diverse husgeråd, varuti de i allmänhet äga den färdighet att vars och ens 
behov inom socknen kan uppfyllas av såväl trä- som järneffekter"14 (Ar
vidsjaur). 

Ett visst handelsutbyte var dock nödvändigt. Jakten, fisket och boskaps
skötseln kunde i gynnsamma fall ge ett säljbart överskott. Till det kom 
produkter från direkt avsaluinriktad verksamhet. I Jokkmokk arbetade 
man t ex under 1860-talet med huggning av sågtimmer och bjälkar, tjär
bränning och kokning av renhornslim15. Med inkomsterna från avsalupro-
duktionen kunde man komplettera förråden av spannmål och brännvin. 
Dessutom köptes vissa varor, som nybyggarna själva inte hade möjlighet 
att framställa. Salt, en del metallprodukter, vissa tyger, kaffe och tobak 
hörde dit16. 

Det råder ändå inget tvivel om att den helt övervägande delen av produk
tionen skedde för egenförbrukning. Köp och försäljning utgjorde komple
ment. De kunde ibland medge att nya konsumtionsvanor etablerades, kaffe 
är ett exempel från 1800-talets mitt. Men mycket tyder på att man inte ville 
göra sig beroende av att köpa baslivsmedel som spannmål. Det var sanno
likt en orsak till att åtskilliga nybyggen omlokaliserades mot mer frostfria 
åkerlägen efter några år27. 

Så långt har vi endast sett på produktionens inriktning. Man brukar dock 
framhålla flera företeelser, som kännetecken på en subsistensekonomi. I 
ett försök att sammanfatta dessa särdrag föreslogs följande fem ekonomis
ka kriterier: 
1. Merparten av produktionen konsumeras i det egna hushållet. 
2. Arbetskraft och insatsvaror köps i liten utsträckning. 
3. Låg teknologisk nivå. 
4. Låg materiell levnadsnivå (låg inkomstnivå). 
5. Begränsat beslutsutrymme (få alternativ)18. 
40 



Kriterierna 2-5 skail inte beröras närmare i detta sammanhang, bara ägnas 
några korta noteringar. Att köpen av insatsvaror var obetydliga, har väl 
redan framgått. Nybyggarna kan inte heller ha köpt arbetskraft i någon 
större omfattning. Visst förekom det att de hade drängar och pigor och visst 
lejde man ibland arbetshjälp under kortare perioder, men totalt sett utgjor
de tjänste- och inhysesgrupperna en så liten del av den bofasta befolkning
en att nybyggarfamiljerna själva måste ha utfört nästan allt arbete19. 

Den produktionsteknik som användes var mycket enkel. Nybyggaren 
kunde varken karakteriseras som i första hand åkerbrukare, boskapssköta
re, hantverkare, fiskare eller jägare, han var allt i en och samma person. 
Själva essensen i livsföringen var just ett flexibelt och mångsidigt utnyttjan
de av naturresurserna, vilket präglade det ärjemarksbruk etnologen Åke 
Campbell skildrade så väl20. Det är givet att detta mångsyssleri stod i direkt 
motsättning till en mer avancerad teknik. 

Med den primitiva tekniken följde låg produktivitet och en låg materiell 
standard. Man kunde visserligen kombinera ett flertal olika försörjnings
källor, men det medförde inte att grunden lades till ett allmänt välstånd. 
När skörden slog fel, stod nöden för dörren. Under perioden 1830—69 
erhöll de två nordligaste länen, som tillsammans hade 3,5% av rikets 
befolkning, mer än 1/4 av vad staten sammanlagt betalade ut i undsättnings
medel för att lindra missväxterna i riket21. 

I ett så naturkänsligt försörjningsläge var beslutsutrymmet hårt begrän
sat. De olika försörjningskällorna utgjorde egentligen inte alternativ till 
varandra. De var snarare komplement, som bitarna i e tt pussel. 

Långa och dyra transporter hindrade att avsaluproduktionen ökades. 
Den som försökte kompensera för ett bortfall i någon av de ordinarie 
försörjningskällorna måste därför hålla sig inom det egna hushållets kon
sumtionsram. Att äta mera fisk, dryga ut mjölet med bark och eventuellt 
använda lavar, var några tänkbara utvägar, när potatis- och kornskörden 
slog fel. I slutet av 1860-talet, då flera missväxtår följde på varandra, gjorde 
man från hushållningssällskapets sida tappra försök att introducera ett nytt 
substitut i nybyggarhushållens konsumtion, svamp. Man höll föredrag och 
delade ut planscher över ätliga svampar. Men försöken misslyckades. 
"Soppen (svampen). . .är ju ingenting annat än kreatursmat", påstods 
nybyggarna i Jokkmokk ha sagt22. Fördomarna var svåra att utrota, mena
de rapportören. 

Översikten har visat att alla de fem ekonomiska kriterierna på subsistens-
produktion tycks ha funnits i Lappmarken ännu omkring 1870. Produktio
nen var inriktad på egenförbrukning, men jordbruken var för små för att 
nybyggarna skulle klara självförsörjningen med jordbruksprodukter. Be
teckningen subsistensjordbruk blir då en smula missvisande. I fortsättning
en skall därför termen subsistenssmåbruk användas om denna försörjnings
form. 
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Subsistenskulturen 
Det är vanligt att man även betonar vissa sociokulturella särdrag hos 
subsistensproducenterna. För vårt syfte är det mest intressant att beröra 
den förmenta bristen på ekonomisk rationalitet i beslutsfattandet23. Frågan 
diskuterades på ett mer generellt plan i kapitel 2. Hur var då förhållandena i 
Lappmarken före 1870? 

De berättande källorna ger många exempel på att representanter för den 
s k överheten förtvivlade inför lappmarksbefolkningens oförmåga att förstå 
sitt eget bästa. Hushållningssällskapets svampkampanj från 1860-talet är 
ett sådant fall. Men det var kanske inte så konstigt att hungrande människor 
hade svårt att se svampen som en räddare i nöden. Den tog lång tid att 
plocka, var kalorifattig och kunde knappast ersätta korn och potatis i 
kosthållet. De dåtida entusiasterna hade emellertid en helt orealistisk tro 
på svampens värde ur näringssynpunkt och när nybyggarna ställde sig 
kallsinniga till nyheten ansågs de vara fördomsfulla24. 

Mer generellt anklagades nybyggarna under denna svåra tid för "maklig
het och lättja, i förening med en omtanka som aldrig synes sträcka sig 
utöver morgondagen"25. Man syftade på att fiske och jakt ägnades för 
mycket tid, på bekostnad av åkerbruk och boskapsskötsel. Den typen av 
klagomål hade myndigheterna framfört ända sedan 1749 års lappmarksreg
lemente började gälla. Enligt det skulle nybyggaren i första hand vara 
jordbrukare, inte fiskare och jägare26. Men att staten så hade bestämt 
behövde ju inte betyda att de nybyggare, som satte jakt och fiske före 
jordbruk, var ekonomiskt irrationella. Mycket tyder på motsatsen27. Det 
verkar helt logiskt att jakten och fisket tilldrog sig extra stort intresse under 
missväxtåren på 1860-talet, då dessutom timmerhuggning och tjärbränning 
var av liten omfattning. Det var inte bra för jordbruket, men troligen för 
nybyggarna. 

Åtskilligt av det man skrev om lappmarksbefolkningens brist på rationa
litet torde i själva verket kunna förklaras med rapportörernas etnocentriska 
utgångspunkt. De, som inte tänkte som det skikt människor ur vilket 
präster, kronolänsmän, jägmästare o 1 hämtade sina erfarenheter, tänkte 
fel. De hade "fördomar" mot svampen, som ett korrektiv mot hungersnöd. 
De fiskade hellre än bröt ny åker, när skörden slog fel. Någon gång hände 
det också, att det kulturella och näringsmässiga avståndet blev besvärande 
tydligt, som när gillesordföranden i Jokkmokk skulle redogöra för vinter
sysslorna. "Nybyggarhushållen sysselsätta sig med de vanliga. . . löpande 
hushållsgöromålen, sågtimmer och bjälkhyggen; somliga åter med not
dräkt och nätfiske. Lapparna föra ett makligt liv och sysselsätta sig uteslu
tande med vården om sina renhjordar"28. 
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4. Nya försörjningsalternativ i 
industrisamhällets utkant 

A. Ett mer dynamiskt samhälle 

Subsistenssmåbruket var aldrig statiskt i någon absolut mening. Nya bi
näringar till jordbruket, t ex tjärbränning och timmerhuggning, blev vikti
ga under tiden 1800-1870. En ny och betydelsefull gröda, potatis, introdu
cerades och började odlas allt mer allmänt. Brukningsmetoderna ändrades, 
bl a genom att ängsbevattningen fick större utbredning. Och sist, men inte 
minst, påverkades även konsumtionsmönstren. Samtiden uppmärksamma
de särskilt att "kaffeförbrukningen, som, för 40 år sedan inskränkt endast 
till prästgården, sedermera insmygt sig i den allra uslaste koja och. . . 
undergrävt det välstånd vari Lule lappmarks invånare. . . sig befann"1. 
Ibland tycktes nybyggarna bara alltför snabbt försöka efterlikna samhällets 
övre skikt. 

Ändå var samhället relativt statiskt före 1870 jämfört med tiden därefter. 
Ett uttryck för det är omflyttningen. I Jokkmokk steg flyttningsintensiteten 
(summan av antalet in- och utflyttare per år i relation till medelfolkmäng
den) från ungefär 20 promille åren 1832—50 till 30 promille 1871—90 och 
ytterligare upp till drygt 50 promille åren 1891 —19102. Huruvida den ut
vecklingen var representativ för lappmarkskommunerna i allmänhet är 
svårt att säga, men det verkar sannolikt. För andra delar av skogsbygden, 
t ex Revsunds tingslag (Jämtlands län) och Vindelns kommun (Västerbot
tens län) har man i varje fall konstaterat att rörligheten ökade under senare 
delen av 1800-talet3. 

Det var också först mot slutet av 1800-talet, som arbetsdelningen blev 
mer omfattande i Jokkmokk. Det började växa fram alternativ till subsis-

Tabell 4.1: Jordbrukarhushållens andel (%) av totalbefolkningen i å ldern 15—60 å r. Jokk
mokk, valda år. 

1874 1890 1904 1910 

Jbkhushåll 71,5 67,5 52,5 46,0 

Källor: Mantalslängder för Jokkmokks socken resp år. 

43 



tensproduktionen och den andel av befolkningen som var knuten till jord-
brukarhushållen minskade (tab 4.1). Detta resulterade även i en mer 
samlad bosättning, där mycket av den icke-agrara befolkningen koncentre
rades till centralorten Jokkmokk och till järnvägsorten Murjek. 

B. Förutsättningar för ökad kommersialisering 

Skogsbruket 
Den mer dynamiska utvecklingen hörde samman med att Sverige började 
industrialiseras och knöts allt fastare till en snabbt expanderande världs
marknad. Därigenom uppkom nya försörjningsalternativ. För småbrukar-
befolkningen i Lappmarken var det främst via behovet av skogsråvara, som 
industrisamhället gav sig till känna. 

Den internationella efterfrågan på trävaror, med sitt tydliga ursprung i 

Figur 4.1: Skiss över hur den internationella efterfrågan på trävaror spreds till de nordiska 
länderna under den industriella revolutionen. 

\ 
1800 

Källa: Bunte, R, m fl, Vindeln 1800-1980, s 135. 
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Englands industriella revolution, spreds under 1800-talet mot allt mer 
perifera skogsområden. Priset på sågat virke steg och därmed ökade efter
frågan på råvaran. Följden blev att den industrianknutna skogsexploate
ringen trängde allt längre norrut i Sverige (figur 4.1). Under 1870-talet 
nådde den på allvar upp till de övre delarna av Lappmarken. 

Det hade visserligen förekommit en del bjälk- och timmerhuggning i 
Jokkmokk redan före 1870. Men omfattningen torde ha varit rätt liten och i 
huvudsak hade arbetena begränsats till kommunens östligaste del. Från 
mitten av 1870-talet ökade emellertid avverkningarna och en första "skogs-
boom" tycks ha inträffat i början av 1880-talet (diagram 4.1). 

Diagram 4.1: Utsynat och flottat virke. Jokkmokk 1871-1977. 

Tusen kubikmeter 

**oc-x Ur Jokkmokk socken 
Utsynat i Jokkmokk 

X 

% ärt s* 
?? I i x a»** : * , ,. ju y rm* jf" *. X >? I i * i'*'* ** i* 

A / 
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'\/ V" ^ 
* V x* *' X * 

to J * ' VS X * • * • : W 
\l K* * 

*I _J I I I I I I .—I 1 

1870 -80 -90 1900 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 1977 

Källa: Lundgren, N-G (1984), Skog för export, s 19. 

Arbetstillfällena i skogsbruket var en viktig orsak till att Jokkmokk fick 
ett inflyttningsöverskott vid denna tid (jfr diagram 1.2). Under toppåren 
runt 1880 rapporterade man från grannsocknen i öster (Överluleå, nuv 
Boden) om goda möjligheter "att vandra till Jokkmokks kronoparker för 
erhållande av arbetsförtjänst"4. En anmärkning om sedlighetens förfall 
låter oss även ana förekomsten av "en mängd invandrade personer från 
södra Sverige"5. 

Sekvensen med skogsboom, stor inflyttning och rapporter om sedeför
därv kom sedermera att upprepas i mycket större skala. Det skedde under 
åren omkring sekelskiftet. Natur (en stormfällning) och konjunktur (stor 
internationell efterfrågan på trävaror) samverkade då på ett sätt, som var 
gynnsamt för utkomstmöjligheterna. Nils-Gustav Lundgren beräknade att 
man under åren 1898—1901 skulle ha behövt cirka 2 700 arbetare i jokk
mokksskogarna. Det var nästan dubbelt så många som det totala antalet 
män i arbetsför ålder inom kommunen6. Följden blev ett stort inflyttnings
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överskott och det berättas om "langare och slödder. . ., ett ohejdat 
fylleri"7. 

Avvittring och laga skifte 
Skogsbrukets expansion innebar inte bara att tillgången på lönearbete 
ökade. Den gav också småbrukarna större möjligheter att producera för 
avsalu. Det behövdes foder till skogsbrukets många hästar och livsmedel till 
skogsarbetarna. Men först och främst ökade efterfrågan på den skog, som 
fanns i L appmarken. 

Skogsmarken var emellertid oskiftad med byalagen och kronan som 
gemensamma delägare. En avgörande förutsättning för att virkesuttagen 
skulle kunna bli större var därför avvittringen. Vid den skilde man kronans 
mark från de enskildas och fastställde gränser mellan byalagen8. Ar 1873 
antogs en speciell avvittringsstadga för Lappmarken och avvittringen ge
nomfördes i Jokkmokk mellan 1875 och 18909. 

Lappmarkshemmanen tilldelades i regel mycket stora skogsanslag vid 
avvittringen. Syftet var att hemmansägarna både skulle ha skog till husbe
hovsvirke och för avsalu. I Jokkmokk erhöll man i medeltal drygt 1500 ha 
skogsmark per mantal10. Det var en normal tilldelning i Lappmarken11. 

Många hemman var i storleken 1/8 eller 1/4 mantal. Ägare till sådana 
hemman förfogade alltså över 200—400 ha skogsmark. Det översteg vida 
vad som behövdes för att garantera tillgången på husbehovsvirke. Disposi
tionsrätten till skogen var visserligen inskränkt genom att det förelåg utsy-
ningstvång, men att sälja virkesposter, avverkningsrätter eller hela hem
man till skogsbolagen blev ändå mycket viktiga inslag i lappmarkssmåbru
karnas åtgärder för att möta "den nya tiden". 

På avvittringen följde sedan ägoregleringen inom byarna, det laga skif
tet. I många jokkmokksbyar verkställdes det under åren runt sekelskiftet 
och 1905 hade nästan hälften av den mantalssatta jorden undergått laga 
skifte12. Reformen siktade som bekant till en "privatisering" av markinne
havet. Tidigare kollektivt ägd mark fördelades mellan delägarna och varje 
delägares mark samlades i så få skiften som möjligt13. 

I de mer tättbefolkade jordbruksbygderna var givetvis laga skifte av stor 
betydelse för att frigöra de produktiva krafterna inom jordbruket. Skiftet 
gav knappast upphov till sådana effekter i Lappmarken, som koloniserades 
sent och var glest bebyggd. En omedelbar verkan av reformen tycks där
emot ha blivit att hemmansägarnas skogsinkomster ökade. Det berodde på 
att man fick göra stora utstämplingar av skadad skog i samband med 
skiftet14. 

Transporterna 
Regleringen av ägoförhållandena var en viktig förutsättning för skogsbru
kets expansion. En annan var att transportnätet byggdes ut. År 1874 
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började man rensa flottleder inom Jokkmokk och dessa arbeten var mycket 
omfattande under 1800-talets sista decennier15. Resultatet blev att priserna 
steg på sågtimret, d v s att rotnettot ökade16. 

Flottlederna tillät emellertid bara transporter i en riktning och det var 
inte tillräckligt. Därför måste även andra delar av transportnätet förbättras. 
Man började trafikera sjöar och älvar med ångbåtar17. Landsvägar byggdes 
och vi ser av kartorna (fig 4.2) att det växte fram ett embryo till vägnät inom 
Jokkmokks kommun, huvudsakligen efter 1880. Kommunen kom också att 
beröras av järnvägsutbyggnaderna. Malmbanan mellan Gällivare och Lu
leå drogs genom den östligaste delen av kommunen, där stationssamhället 
Murjek bildades på 1890-talet. 

Parallellt med att skogsbruket expanderade gjordes det alltså rätt omfat
tande investeringar i infrastruktur (häri kan även ägoregleringarna inklude
ras). Flottledsrensningar, landsvägs- och järnvägsbyggen samt arbeten med 
avvittring och laga skifte ökade tillgången på lönearbete. De utgjorde 
därigenom komponenter i ett nytt försörjningssystem. Ägoregleringen och 
de förbättrade transportmöjligheterna bidrog också till att underlätta 
småbrukarnas anpassning till de nya försörjningsalternativen. Och sist, 
men inte minst, de var absolut nödvändiga för att skogsavverkningarna 
skulle kunna öka på det sätt de gjorde från slutet av 1870-talet. 

Figur 4.2: Allmänna vägar i J okkmokks kommun 1860 och 1910. 

1860 1910 

A A, 
/ 

Källa: Hoppe, G, Vägarna inom Norrbottens län, pl VII och VIII. 
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C. Småbrukarna och skogsbruket 

Nybyggarna i Lappmarken tvekade inte särskilt länge, om alls, inför de nya 
utkomstmöjligheter som skogsbruket erbjöd. Redan i början av 1880-talet 
ansågs virkeskörning och flottning vara jokkmokkssmåbrukarnas främsta 
och nära nog enda binäring18. Under tiden fram till 1910 tycks de äldre 
binäringarna ha gått tillbaka kraftigt i Lappmarken. "Jakt och fiske, som 
för fyrtio år sedan utgjorde mycket viktiga biförtjänster för de mindre 
hemmansägarna, äro numera av liten betydelse", konstaterade man i 
emigrationsutredningen19. Och beträffande tjäran noterade kronofogden 
redan på 1880-talet att den endast tillverkades de år, då biförtjänsterna var 
små20. Skogsarbetet förefaller alltså ha trängt undan de traditionella bi
näringarna. 

Innan vi går närmare in på vilken omfattning skogsbruket kom att få, 
skall vi emellertid se på förskjutningen i ägoförhållandena. Den var en 
effekt av att skogsbolagen ville säkra tillgången på råvara och bör även ha 
påverkat deras möjligheter att rekrytera arbetskraft. Hemmansköpen blev 
mycket omfattande i skogsbygden mot slutet av 1800-talet, särskilt i Mel-
lannorrland. Det var kring deras sociala och ekonomiska följder, som 
debatten stod i den s k Norrlandsfrågan. Resultatet blev att bolagen för
bjöds att köpa hemman 1906. 

Tabell 4.2: Andel arrenderade mantalssatta brukningsdelar (%) samt bolagsjordens andel av 
det totala mantalet (%). Jokkmokk 1874, 1890 och 1904. 

1874 1890 1904 

Arr brukningsdelar 28,2 30,6 53,6 
Bolagsjord 31,1 47,3 59,6 

Källor: Mantalslängder för Jokkmokks socken resp år. 

Anm: 1 1874 års mantalslängd anges aldrig bolag som ägare. Den bolagsägda jorden tillhörde 
då Gällivare-verken och hade frälse natur. All frälsejord har det året räknats som bolagsjord. 

Även i Jokkmokk förändrades ägostrukturen på ett genomgripande sätt. 
Bolagens andel av den mantalssatta jorden ökade från 30% till 60% mellan 
1874 och 190421. Bakom strukturförändringen låg bl a att vissa nybyggare 
sålde hemman till bolagen, men också att de senare själva anlade 
nybyggen22. Antalet självägande småbrukare minskade från 210 till 167 
mellan 1890 och 1904. Bolagsarrendatorerna ökade däremot från 89 till 
193. Det var alltså de "rena" arbetarjordbruken, som blev fler under denna 
tid. 
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För bolagsarrendatorerna spelade naturligtvis skogsarbete mot lön en 
dominerande roll. De kunde däremot i normala fall inte sälja timmer. Den 
möjligheten stod endast öppen för de självägande. Förändringarna i ägo
strukturen borde därför ha lett till att bolagsarrendatorer och rena löne
arbetare kom att sköta en allt större del av drivningsarbetet åt bolagen 
medan de självägande alltmer inskränkte sig till att sälja och leverera 
timmer från egen skog. Självägarna borde ha blivit skogs jordbrukare (se 
kap 2). 

Tabell 4.3: Andel kontraktstagare (%) som enbart utfört lönearbete. Självägare resp bolags
arrendatorer. Jokkmokk 1888, 1899 och 1908/10. 

Brukarkategori 1888 1899 1908/10 

Själväg 52 50 38 
Bolagsarr 81 78 98 

Källor: Avräkningsböcker för Bodträskfors AB 1888 och 1899 
Avräkningsböcker för Munksunds sågverks AB 1899, 1908 och 1910 
Mantalslängder för Jokkmokks socken åren 1890, 1900 och 1909. 

Resultaten är de väntade, när det gäller bolagsarrendatorerna (tab 4.3). 
De var specialiserade på drivningsarbete mot lön. Det förekom dock att de 
slöt leveranskontrakt med bolagen, t ex under den extrema högkonjunktu
ren vid sekelskiftet. Förmodligen köpte de då upp och levererade vindfälls-
poster. 

Bland de självägande var det inte lika stor andel av kontraktstagarna, 
som arbetade mot lön. Andelen var lägst det sista undersökningsåret, vilket 
möjligen kan ha varit ett tecken på att de som behöll sina hemman tendera
de att bli skogsjordbrukare. Men mer än en tendens var det inte, om ens 
det. Lönearbete var och förblev viktigt också för hemmansägarna. 

I tabell 4.4 har uppgifterna från de undersökta bolagen räknats upp till 
kommunnivå. Skattningen visar att en mycket stor andel av småbrukarna 
hade inkomster från skogsbruket. Åren 1888 och 1899, då avverkningarna 
var stora, förefaller i stort sett vartenda småbrukarhushåll ha fått inkomster 
genom att antingen leverera timmer eller delta i bolagens drivningsarbeten. 
Avverkningarna var inte lika omfattande 1908/10, men även under dessa 
konjunktursvaga år fick ungefär varannan småbrukare någon form av 
skogsinkomster. 
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Tabell 4.4: Skattat antal kontraktstagare som enbart levererat timmer (L) resp utfört löne
arbete (A) satt i relation till det totala antalet jordbrukare i olika kategorier. Jokkmokk 1888, 
1899 och 1908/10. 

Brukarkategori L 
1888 

A L 
1899 

A L 
1908/10 

A 

A. Själväg, kontr 127 138 172 175 59 36 
B. Själväg, tot 195 180 185 
C. A i % av B 65 71 96 97 32 19 
D. Bolagsarr, kontr 15 65 36 125 3 105 
E. Bolagsarr, tot 85 160 186 
F. E i % av D 18 76 23 78 2 56 
G. A+D i % av B + E 51 73 61 88 17 38 

Källor: Som till tab 4.3 samt 
Lundgren, N-G (1984), a a, bil 4. 

I Jokkmokk spelade lönearbetet en långt viktigare roll för småbrukarnas 
försörjning än vad försäljningen av virkesposter gjorde. Grovt skattat tycks 
cirka 70% av alla småbrukare i kommunen ha utfört skogsarbete mot lön 
under ett normalår. I övriga delar av Lappmarken var förmodligen inte 
lönearbete en lika dominerande försörjningsform, men det var ändå myck
et viktigt. Man kan anta att småbrukargruppen fick ungefär lika stora 
inkomster från drivningsarbetet åt bolagen som genom att sälja och avver
ka egen skog23. 

Bönderna ägde nämligen bara en fjärdedel av skogsmarken i området, 
resten var krono- och bolagsskog24. Oavsett vem som ägde, krävdes unge
fär samma mängd arbetskraft vid avverkningarna. Den måste till största 
delen tas från jordbrukarhushållen eftersom inga andra grupper fanns att 
tillgå. Det förekom visserligen arbetsvandringar, i första hand från kustlan
det, men de var inte så omfattande att småbrukarna kunde undvaras i 
skogsdrivningarna. 

Lappmarkssmåbruken utvecklades därigenom till en kategori småjord
bruk, där inslaget av lönearbete var stort. Detta bör ha lett till att det 
traditionella subsistenssmåbruket omvandlades. I samma riktning verkade 
förmodligen möjligheterna att leverera timmer från egen skog. 

D. Summering 

Mot slutet av 1800-talet förändrades den sociala strukturen i Lappmarken. 
Det växte fram en klass lönearbetare vid sidan av nybyggarna/småbrukar
na. Inom den senare gruppen skedde samtidigt en differentiering på själv
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ägande och åbor (arrendatorer) i samband med att bolagen anlade nybyg
gen eller köpte hemman. Skogsarbete mot lön var ett mycket viktigt inslag i 
försörjningen för åborna, men det fick även stor betydelse för de själv
ägande. 

Detta avvek tydligt från de förhållanden som rådde vid 1800-talets mitt. 
Lönearbete kan inte ha spelat någon viktig roll för utkomstmöjligheterna 
vid de traditionella subsistenssmåbruken. De inkomster man då erhöll via 
operationer på marknaden kom i första hand från försäljning av produkter 
som skinn, kött, fisk, tjära och renhornslim. Det är obekant hur stora 
inkomster denna avsaluproduktion gav. 

Däremot vet vi att virkeskörningen, den typiska formen för lappmarks
jordbrukarnas deltagande i skogsarbetet, gav en säsonginkomst av omkring 
200 kr på 1880-talet25. Det är också känt att skogsarbetet ofta krävde att 
arbetarna bodde i en skogskoja långt från hemmet under hela avverknings
säsongen. Det medförde naturligtvis merkostnader jämfört med om man 
kunde bo hemma, vilket var fallet för den som jagade tjäder och ekorre, 
fiskade sik eller brände tjära, dvs höll på med den avsaluproduktion som 
var vanlig vid subsistenssmåbruken. 

Rent teoretiskt kunde merkostnaden belasta egenproduktionen. Det 
blev fallet för den som medförde sitt säsongbehov av proviant och foder 
hemifrån. Men eftersom skogsbolagen byggde upp ett fungerande distribu
tionssystem, vilket var absolut nödvändigt för de rena lönearbetarnas pro-
viantering, t^rde en stor del av virkeskörarna ha köpt proviant och foder på 
marknaden. Småbrukarna bör alltså ha blivit mer involverade i marknads
ekonomin. 

Uppgifter om tjärhanteringen tyder på att det fanns en skillnad i mark
nadsberoende mellan virkeskörningen och den traditionella avsaluproduk-
tionen. Inom tjärproduktionens kärnområde i Västerbottens län leverera
de varje producerande hushåll omkring 8 tunnor tjära på 1880-talet26. Med 
den tidens tjärpriser bör det ha gett en bruttoinkomst på 100-120 kr27. Det 
var bara drygt halva virkeskörarinkomsten. Jämförelsen får tas för vad den 
är värd, en till innebörden ytterst osäker indikation på att de nya försörj
ningsalternativen förde småbrukarna längre in i marknadsekonomin. 

I de två kapitel som följer redovisas flera tecken på detta. Kapitel 5 ägnas 
huvudsakligen åt en undersökning av hur de nya utkomstmöjligheterna 
påverkade kommersialiseringsgraden vid småbruken. I kapitel 6 skall vi se i 
vad mån brukningsmetoderna och produktionsinriktningen i jordbruket 
förändrades i s lutet av 1800-talet. 
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5. En ny typ av småbruk växer fram 

A. Antalet småbruk 

Alla förändringar syns inte på ytan. Det är en tröst att veta för den som ger 
sig i kast med att studera hur de nya försörjningsalternativen påverkade 
småbrukarna. I Jokkmokk fortsatte nämligen nybildningen av jordbruk i 

Diagram 5.1: Antal jordbruk i Jokkmokk 1760-1910. 

500 -i 
400 -

300 • 

200 -

100 -

50 -

20 -

50 -70 -90 1910 1760 -80 1800 -25 
Källor: Hultblad, F, a a, s 342 
Mantalslängder för Jokkmokks socken åren 1874, 1890, 1904 och 1910. 
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ungefär samma takt efter 1870 som dessförinnan (diagram 5.1). Kortsiktiga 
variationer fanns för all del. Mellan 1868 och 1875 anlades exempelvis inga 
nybyggen i väntan på beslutet om avvittring1. Men över längre tid ökade 
antalet småjordbruk i anmärkningsvärt jämn takt. 

Detta skulle kunna tas som intäkt för att de nya utkomstmöjligheterna 
saknade betydelse för småbrukarna, att det traditionella försörjningssyste
met sas levde sitt eget liv. Det är dock knappast en riktig tolkning. Snarare 
var det så, att två motriktade tendenser till påverkan tog ut varandra. 

När tillgången på lönearbeten ökade, innebar det att alternativ uppkom 
till egenproduktionen. Det var inte längre lika nödvändigt att basera sitt 
uppehälle på ett litet jordbruk. Detta bör ha fått en uppbromsande effekt 
på tillväxten av antalet småbruk. Näringslivet differentierades, som vi sett, 
och en större andel av befolkningen kunde försörja sig som icke-jordbru
kare. 

Många av de nya försörjningskällorna kunde emellertid ganska lätt kom
bineras med skötseln av ett mindre jordbruk. Det gällde speciellt avverk
ning och framkörning av timmer. De gav småbrukarfamiljen ett komplette
rande inkomsttillskott, vilket sannolikt bidrog till att nybildningen av små
bruk hölls uppe trots att alternativa försörjningsmöjligheter öppnades. 
Resultatet blev att antalet småbruk fortsatte att öka ungefär som tidigare, 
men att tillväxten skedde på delvis nya villkor. Det var inte längre de 
traditionella subsistenssmåbruken, som blev fler och fler. 

B. Begynnande kommersialisering 

Metod och material 
I kapitel 3 användes fem ekonomiska kriterier för att klassificera småbru
ken före 1870 som subsistenssmåbruk. Kriterierna är dikotoma, frågorna 
kan bara besvaras med ja eller nej. Tillämpas de strikt, kan man påstå att 
subsistensekonomin dominerade på småbruken i Lappmarken ännu 1910. 
Något systemskifte hade inte skett. Merparten av produktionen konsume
rades då, liksom tidigare, i det egna hushållet, insatsvaror köptes fortfaran
de i liten utsträckning, den teknologiska nivån var alltjämt låg o s v. Men 
kommersialiseringen var en process som förlöpte stegvis. Dikotomin döljer 
detta. Det behövs alltså en metod, som gör det möjligt att bedöma hur 
graden av marknadsberoende förändrades mellan 1870 och 1910, om den 
ökade eller ej. 

Det centrala och direkta måttet på kommersialiseringsgraden är hur stor 
del av hushållens produktion/konsumtion, som gick via marknaden. Det 
måttet är dessvärre omöjligt att komma åt för den tid och den grupp av 
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hushåll, som det är frågan om här. Lappmarkssmåbrukarna efterlämnade 
inte några arkiv fyllda med räkenskaper, vilkas debet- och kreditsidor 
skulle kunna ge forskaren en solid grund att arbeta vidare från. Vi får därför 
nöja oss med indirekta mått på marknadsberoendet och i övrigt försöka 
indikera eventuella förändringar med hjälp av mjukdata. 

Det kvantitativa material, som främst kommer att ligga till grund för 
denna del av undersökningen, är bouppteckningarna. Det är förhoppnings
vis ingen alltför hädisk tanke, att tydligare inslag av kommersialisering 
under livstiden också bör ha avspeglats i de slutliga räkenskaperna. Bland 
svenska ekonomhistoriker har den tidigare exploaterats av bl a Jan Kuuse. 
Han försökte, med hjälp av bouppteckningar, kartlägga spridningen av 
industritillverkade jordbruksredskap och -maskiner under perioden 
1860—19102. Samma typ av källor använde Carl-Johan Gadd och Anu-Mai 
Köll, när de studerade jordbruksteknikens utveckling under något tidigare 
perioder3. Materialet får väl numera anses accepterat även bland 
ekonomhistoriker4, precis som det länge varit bland etnologer. 

För att belysa frågan om hur småbrukarnas marknadsberoende förändra
des har kontantinnehav, kreditstruktur och förmögenhet undersökts. I 
nästa kapitel redovisas dessutom vilken bild bouppteckningarna ger av 
redskapsinnehavet i jordbruket. En kort presentation av boupptecknings
materialet för Jokkmokk finns i appendix 1. Där diskuteras även några 
centrala representativitetsproblem. 

Här skall endast gruppindelningen av materialet behandlas. Den följer 
helt det schema, som Jan Kuuse använde. Därigenom blir det möjligt att (i 
kap 6) jämföra med hans resultat beträffande jordbrukarnas innehav av 
kreatur, redskap och maskiner. 

Basen för gruppindelningen är det boupptecknade husdjursinnehavet. 
Det bör vara ett mycket gott mått på jordbrukens storlek i L appmarken, 
där det var boskapsskötseln som dominerade medan åkerbruket intog en 
undanskymd plats. 

Kuuse tillämpade en poängskala, där häst/oxe åsattes 2 poäng och övriga 
nötkreatur 1 poäng. Därefter grupperade han jordbruken efter storlek 
enligt följande: 

I småbruk 1—6 poäng 
II mindre bondejordbruk 7—19 poäng 
III större bondejordbruk 20—49 poäng 
IV storjordbruk 50- poäng5. 

Av tabell 5.1 kan vi se hur bouppteckningarna i Jokkmokk var fördelade 
mellan storleksgrupperna. Det fanns en påfallande övervikt för den lägsta 
storlekskategorin. Några storjordbruk eller större bondejordbruk har inte 
återfunnits i materialet och de mindre bondejordbruken var få. Detta 
bekräftar den vedertagna bilden av att Lappmarken var ett utpräglat små
bruksområde. 
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Tabell5.1: Antal bouppteckningar fördelade på grupper av jordbruk. Jokkmokk 1876—1914. 

Jordbrukargrupp 1876-85 1886-95 1896-1905 1906-14 

Grupp I 23 34 66 47 
Grupp II 9 21 25 7 

Källor: Bouppteckningar för Jokkmokks tingslag åren 1876—1915. 

I själva verket var det egalitära draget i f råga om jordbrukens storlek 
ännu starkare än vad som framgår av indelningen i grupper. Jordbruken i 
grupp II var starkt koncentrerade till gruppens nedre skikt, knappt 10% av 
dem hade mer än 12 kreaturspoäng. Kuuses benämning "mindre bonde
jordbruk" förefaller därför inte så lämplig för vår undersökning. I stället 
kommer beteckningen "större småbruk" att användas om grupp II i Jokk
mokk. Jordbruken i grupp I kallas i analogi därmed för "mindre småbruk". 

Bouppteckningarna har fördelats på fyra delperioder efter arvlåtarnas 
dödsår. Jämförelser över tiden kommer i första hand att baseras på de 
mindre småbruken eftersom det finns så få bouppteckningar i grupp II både 
under den första och den sista delperioden. Detta bör dock inte utgöra 
någon allvarlig begränsning, då syftet är att se om marknadsberoendet 
ökade för de småbrukare, som var hänvisade till att komplettera försörj
ningen från jordbruket med andra inkomstkällor. 

Kontantinnehavet 
Naturahushållning var den givna överlevnadsstrategin för de människor, 
som koloniserade Lappmarken under 1800-talets första hälft. Någorlunda 
mångskiftande naturresurser, stora avstånd, gles bebyggelse och få ekono
miska kontaktpunkter gynnade resp tvingade fram en sådan lösning. Han
del förekom, men huvudsakligen som direkt byteshandel, där lappmarks
bon avyttrade sina produkter mot betalning i andra varor6. Till skillnad mot 
vad som gäller för en modern nätverksmarknad7 krävdes det inte pengar för 
denna typ av handel. Om detta bär även bouppteckningarna sitt tydliga 
vittnesbörd (tab 5.2). 

Det saknades nästan helt kontanter i de mindre småbrukarnas dödsbon 
ända fram till i slutet av 1890-talet. Sekelskiftesboomen förefaller ha spelat 
en mycket viktig roll för att breda ut penninghushållningen till den grup
pen. Efterfrågan på arbetskraft var då stor och lönerna höga. Det finns f ö 
bevarat ett talesätt från denna tid om att man i Jokkmokk gick "i pengar till 
skobanden"8. Uttrycket verkar väl valt för att karakterisera den förändring 
som skedde även om det inte kan läggas till grund för någon prövning av 
ekonometriska modeller. 
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Tabell 5.2: Kontantinnehavets medelstorlek (kr) samt andel kontantinnehavare (%). Jokk
mokk 1876-1914. 

Period 
Kontantinneh medelstorlek 
Mindre småbr Större småbr 

Andel kontantinnehavare 
Mindre småbr Större småbr 

1876-1885 9 49 4 22 
1886-1895 12 264 9 33 
1896-1905 240 243 30 32 
1906-1914 150 225 26 38 

Källor: Som tab 5.1. 

Hos de större småbrukarna tycks penningekonomin ha etablerats tidiga
re, redan på 1880-talet. De var i utgångsläget mer involverade i marknads
ekonomin och bör, bl a genom större skogsinnehav, ha haft bättre möj
ligheter att snabbt svara på den utmaning, som den första lokala högkon
junkturen för skogsbruket utgjorde. 

Man måste naturligtvis fråga sig om bouppteckningarna förmedlar en 
riktig bild av tiden för penninghushållningens genombrott i Jokkmokk. 
Flera andra tecken visar dock i samma riktning. I en symposierapport från 
Luleälvdalsprojektet har vi pekat på att utformningen av undantagsförmå
nerna ändrades radikalt i slutet av 1800-talet9. Kontantförmåner förekom 
nästan inte alls före 1895, de blev däremot vanliga efter år 1900. Det var 
också först vid sekelskiftet som ett par större tätorter växte fram och antalet 
handlare i kommunen var 1904 mer än dubbelt så stort som 189010. 

Omvandlingen berörde även den årliga marknadshandeln. Enligt läns
mannen i Jokkmokk torde "förut förekommande varuutbyte mellan lappar 
och den bofasta befolkningen nu hava i det närmaste försvunnit, utan 
förekommer numera endast kontant handel"11. Det finns alltså flera, sins
emellan oberoende indikatorer på att penninghushållningen blev allmän 
först omkring sekelskiftet 1900. 

Kreditstrukturen 
Framväxten av ett institutionellt kreditsystem framhålls ofta som ett sär
drag för marknadsekonomin. När varuutbytet blir mer intensivt och inves
teringarna större krävs en väl fungerande penning- och kapitalmarknad. I 
Sverige växte omfattningen av det institutionella kreditväsendet starkt från 
mitten av 1800-talet och omkring 1875 kan uppbyggnadsskedet anses 
avslutat12. Äldre former av låneverksamhet tycks dock ha dröjt sig kvar 
ovanligt länge i jordbruket. Den typiska finansieringsformen vid små och 
mellanstora jordbruk var ännu på 1860-talet att bönderna lånade av 
varandra13. 
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I Jokkmokk bröt marknadsekonomin och penninghushållningen igenom 
sent. Det återspeglas även i kreditstrukturen. Kreditinstitut nyttjades obe
tydligt ända fram till sekelskiftet. Banklån förekom inte i någon bouppteck
ning före 1904 och på lånesidan förblev kreditinstituten tämligen betydelse
lösa perioden igenom (tab 5.3). 

Däremot bredde banksparandet ut sig omkring år 1900. Den direkta 
orsaken var att inkomsterna blev ovanligt stora i samband med skogs
boomen. Vid den tiden inrättade man också en sparbank i Jokkmokk, 
vilket underlättade omvandlingen14. Banken förefaller snabbt ha vunnit de 
mindre brukarnas förtroende och efter sekelskiftet svarade banksparandet 
för merparten av deras utestående fordringar vid bouppteckningstillfälle
na. Även större småbrukare använde sig alltmer av denna form för pen
ningplacering, men hos dem stod sig det förinstitutionella kreditsystemet 
starkare. 

Tabell 5.3: Kreditstruktur. Fordringar (F) och skulder (S) i procent av boupptecknad brutto
förmögenhet. Fördelning på kreditpartners. Jokkmokk 1876-1914. 

I. Mindre brukare 1876 -85 1886--95 1896-1905 1906-14 
Kreditpartners F S F S F S F S 

Kreditinstitut 1 - 1 __ 14 - 13 1 
Bolag 3 16 3 24 3 4 1 4 
Handelsmän - 5 - 5 8 6 0 11 
Övriga 6 18 1 12 6 5 3 16 

Totalt 10 39 5 41 31 15 17 32 

II. Större brukare 1876--85 1886--95 1896-1905 1906-14 
Kreditpartners F S F S F S F S 

Kreditinstitut 3 __ 3 - 5 0 7 4 
Bolag 8 11 3 8 16 3 0 0 
Handelsmän 2 21 1 3 1 1 0 1 
Övriga 11 2 4 6 9 6 6 10 

Totalt 24 34 11 17 31 10 13 15 

Källor: Som tab 5.1. 

Skillnaden var kanske delvis en följd av hur kreditstrukturen såg ut före 
sekelskiftet. De mindre småbrukarna var nästan enbart låntagare i det 
icke-institutionella kreditsystem, som då fanns. För dem var rollen som 
fordringsägare ny och den var, precis som sparbanken, ett uttryck för 
sekelskiftesboomen. De större brukarna hade däremot erfarenhet av att 
vara fordringsägare i det traditionella kreditsystemet. Man får anta att de 
bemästrade fordringsägarrollen rätt väl i ett sådant system och kunde dra 
fördel av den. 
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De personliga lånen ("Övriga" i tab 5.3) var hela tiden av stor betydelse. 
De utgjorde i regel 25-50% av de boupptecknade skulderna. Efter sekel
skiftet tenderade de, överraskande nog, att bli viktigare än förut. Skuldsätt
ningen minskade då kraftigt hos skogsbolagen och bankväsendet verkar 
bara ha tagit över en mindre del av långivningen före första världskriget. En 
tänkbar orsak är att konsumtionslånen fortfarande vägde tungt och att det 
personbaserade kreditsystemet var mer flexibelt inför den typen av lån. 

Undersökningen av kreditstrukturen stärker intrycket av att skogsbola
gen hade en mycket central position under tiden för marknadsekonomins 
genombrott i Lappmarken. De länkade inte bara samman lappmarksbe
folkningens produktion med marknadsekonomin, de fullgjorde samma 
uppgift på konsumtionssidan. Det senare kunde de göra genom att leverera 
proviant och bevilja konsumtionskrediter. Tabell 5.3 visar att många mind
re småbrukare var kraftigt skuldsatta hos skogsbolagen mot slutet av 1800-
talet. 

Bolagens dubbla funktion var nödvändig, så länge det saknades en 
nätverksmarknad i området. En följd blev sannolikt att de ställdes inför 
större kortsiktiga problem än i den utvecklade marknadsekonomin. Distri
butionen av varor måste organiseras och kreditgivningen medförde natur
ligtvis risker. Men i länkfunktionen låg samtidigt stora möjligheter att 
bygga upp en långsiktig verksamhet. Hemmansköpen från skuldsatta små
bönder är ju ett exempel så välkänt, att det får anses tillhöra vårt kulturarv. 

C. Beroendet av jordbruket 

De resultat som presenterats i föregående avsnitt pekar tämligen entydigt 
på att marknadsberoendet ökade kraftigt vid småbruken mellan 1870 och 
1910. Under samma tid förefaller också småbrukarnas materiella standard 
ha stigit. Nya varaktiga konsumtionsvaror började förekomma i boupp
teckningarna. Medelvärdet för den boupptecknade förmögenheten i lös 
egendom ökade med 40% för brukarna i grupp I, från 660 kr åren 1876/85 
till 914 kr åren 1906/14. Som man kunde vänta var det ännu högre omkring 
sekelskiftet15. 

En ny typ av småbruk tycks alltså ha vuxit fram. Den var till karaktären 
skild från det traditionella subsistenssmåbruket. I kapitel 2 antog vi att 
dessa mer marknadsberoende småbruk, kombinationsjordbruk, kunde ses 
som steg på vägen till en specialisering bort från jordbruket (fig 2.1). En 
viktig fråga blir då om småbrukarnas beroende av själva jordbruksverk
samheten och dess utfall långsiktigt förändrades. Finns det något som tyder 
på att jordbruksdriften blev mindre viktig för småbrukarnas försörjning 
under den här aktuella perioden? 
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Sammansättningen av den boupptecknade förmögenheten kan möjligen 
bidra till att ge svar på den frågan. Vi ser av tabell 5.4 att det som kan kallas 
jordbruksförmögenhet minskade snabbt i förhållande till bruttoförmögen
heten (fastigheter exkluderade från båda förmögenhetskategorierna). Sär
s k i l t  l i t e n  v a r  j o r d b r u k s f ö r m ö g e n h e t e n s  a n d e l  o m k r i n g  s e k e l s k i f t e t ,  d v s  
under den extrema högkonjunkturen på skogsbrukets område. Därefter 
skedde en viss återgång, men den var långt ifrån tillräcklig för att nivån från 
tiden 1876-95 skulle uppnås. 

Tabell 5.4: Boupptecknad jordbruksförmögenhet i p rocent av dito bruttoförmögenhet (exkl 
fastighet). Jokkmokk 1876-1914. 

Brukarkategori 1876-85 1886-95 1896-1905 1906-14 

Mindre småbr 30,3 24,7 13,9 18,6 
Samtliga småbr 30,0 24,3 14,5 16,9 

Källor: som tab 5.1. 

Anm: Jordbruksförmögenhet = värde av kreatur och jordbruksredskap. 
Bruttoförmögenhet = värde av lösöre, kreatur, kontanter och fordringar. 

Det är givet att resultaten måste tolkas med stor försiktighet. De ger i alla 
händelser en antydan om att jordbrukets bidrag till försörjningen minska
de. Det skulle tala för att den nya form av småjordbruk som växte fram 
faktiskt var ett stadium i specialiseringen bort från jordbruket. 

Man kan fråga sig om detta också innebar att en djupgående strukturell 
omvandling skedde, att småbrukarna frigjorde sig från beroendet av det 
lilla jordbruket. När de fick en mindre del av sin försörjning därifrån borde 
de inte ha haft lika stor anledning som tidigare att investera i jordbruket. 
De borde ha kunnat basera sin försörjning på något annat, t ex skogsin
komsterna. I så fall skulle jordbruksverksamheten ha förvandlats till en 
bisyssla, som vissa småbrukare nästan struntade i medan andra satsade 
desto hårdare på den. 

Samvariationen mellan jordbruksförmögenheten och den övriga brutto
förmögenheten i de enskilda bouppteckningarna (tab 5.5) tyder på att det 
inte var fallet. Trots att jordbruksförmögenhetens andel halverades från 
1876—85 till 1896—1914 var samvariationen med den övriga bruttoförmö
genheten ungefär lika stark hela tiden16. 

En förklaring kan vara att de nya utkomstmöjligheterna kunde nyttjas 
ungefär i proportion till den sociala ställningen inom småbrukargruppen. 
Så var det sannolikt i f råga om skogsbruket. 
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Tabell 5.5: Samvariation (r) mellan jordbruksförmögenhet och övrig bruttoförmögenhet. 
Logaritmerade värden. Jokkmokk 1876—1914. 

Brukarkategori 1876-85 1886-95 1896-1905 1906-14 

Mindre småbr 0,30 0,34 0,45 0,47 
Samtliga småbr 0,44 0,64 0,53 0,62 

Källor: som tab 5.1. 

Anm: Samtliga samband är signifikanta på enprocentsnivån. 

För dem som innehade mindre småbruk och därmed relativt små arealer 
skogsmark var det i första hand lönearbete som utgjorde ett nytt komple
ment till försörjningen jämfört med under subsistenssmåbrukets tid. För de 
större småbrukarna öppnades däremot fler alternativ. De kunde arbeta 
mot lön, men de kunde även sälja och avverka egen skog, när det var mera 
förmånligt. I de fall, då de valde att arbeta i bolagens regi, kom de sannolikt 
i en överordnad ställning gentemot de minsta småbrukarna. I kraft av sitt 
hästinnehav blev de större småbrukarna oftare virkeskörare och därigenom 
kontraktstagare visavi bolagen. Körarna anställde i sin tur huggare och i 
den kategorin hamnade naturligtvis lösarbetarna, men dessutom sådana 
mindre småbrukare som saknade häst. 

Entreprenadsystemet användes inte bara vid vinterns skogsdrivningar. 
Flottning och vägarbete organiserades ofta efter samma principer. Syste
met präglade således den övervägande delen av de nya lönearbeten som 
började förekomma. Att det effektivt bidrog till att bevara den sociala 
struktur som redan fanns, förefaller klart. 

Jämförelsen mellan den boupptecknade jordbruks- och bruttoförmögen
heten har alltså gett ett något tvetydigt resultat. Till viss del har den stärkt 
tesen om att det nya, mer marknadsberoende småbruk som växte fram i 
slutet av 1800-talet också kännetecknades av att jordbrukets direkta, kvan
titativa bidrag till småbrukarnas försörjning minskade. Så kan vi tolka 
jordbruksförmögenhetens sjunkande andel av bruttoförmögenheten. 

I strukturell mening förefaller dock banden till jordbruket ha funnits 
kvar även efter sekelskiftet och varit ungefär lika starka som dessförinnan. 
En tänkbar förklaring är att storleken av jordbruket påverkade omfattning
en av småbrukarnas handlingsalternativ, i lågkonjunktur lika väl som när 
tillgången på lönearbeten och inkomsten från skogsförsäljning var god. Ur 
den synvinkeln utgjorde jordbruksproduktionen en bas för småbrukarnas 
försörjning i Lappmarken också efter det att kombinations jordbruket eta
blerats. Om resonemanget är riktigt, borde småbrukarna ha haft starka 
motiv till att försöka utveckla jordbruket inom den nya ram, som de 
förändrade försörjningsbetingelserna skapade. Vi går nu över till att under
söka hur jordbruket omvandlades under denna tid. 
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6. Jordbrukets utveckling 1870—1910 

A. Två synsätt på skogsbrukets inverkan 

Konkurrens om arbetskraften 
Nybyggarbefolkningens stora intresse för binäringar hade alltid vållat stats
makterna bekymmer (jfr kap 3). När det industrianknutna skogsbruket 
sent omsider bredde ut sig till Lappmarken, var det helt naturligt att 
landshövdingar, kronofogdar, länsmän, jägmästare och officiella represen
tanter för jordbruksnäringen såg på utvecklingen med blandade känslor. 

Visst medförde skogsbruket att inkomsterna ökade för den bofasta be
folkningen, men medaljen hade också en baksida. "De tillfälliga stora 
förtjänsterna. . . förleda ofta jordbrukarna själva att, med tillbakasättande 
av jordbruket och odlingen, ägna sig åt skogskörslor eller virkeshandel, 
vilket ofta slutar med att göra dem helt och hållet beroende av denna 
affär", ansåg landshövdingen i Norrbottens län på 1880-talet1. Liknande 
åsikter framfördes vid otaliga tillfällen under perioden 1870-1910. Kriti
ken riktades inte bara mot lappmarkssmåbrukarna utan mot de norrbott
niska jordbrukarna i gemen. De ansågs betrakta jordbruk som en binäring 
och ladugårdsskötsel som "ett nödvändigt ont"2. 

Farhågorna nådde sin kulmen under åren efter sekelskiftet. Till det 
bidrog att den s k Norrlandsfrågan var som mest aktuell just då. Intresset 
fokuserades på hur skogsbruket och skogsbolagens köp av hemman påver
kade jordbrukens skötsel. En speciell norrlandskommitté tillsattes och i 
svaren på den stora enkätundersökning, som kommittén lät utföra, uttryck
te man ofta tanken att skogsbruket hämmade jordbrukets utveckling. 
Sockenombudet för Jokkmokk menade att jordbruken i allmänhet sköttes 
"styvmoderligt" just p g a skogskörslorna under vintern och flottnings-
arbetena under våren3. Och även jägmästaren i J okkmokks revir, vilken 
kunde väntas ha en mer positiv syn på skogsbruket, tyckte sig finna att 
"ortens jordbruk. . . får stå allt för mycket tillbaka för skogshanteringen"4. 

I Norrbottens län inträffade det dessutom en mycket svår missväxt år 
1902, fullt jämförbar med de dåliga skördar, som orsakade nödåren i slutet 
av 1860-talet. Den demonstrerade på ett effektfullt sätt hur svagt och 
efterblivet det norrbottniska jordbruket var. Många såg i detta en slutgiltig 
bekräftelse på att norrbottningen försummade sitt jordbruk. Att sökandet 
efter "tillfällig förtjänst i skogsbruket" bar en stor del av skulden, föreföll 
självklart5. 
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Det var således en rätt utbredd uppfattning att skogsbrukets framväxt 
hämmade jordbrukets utveckling. Arbetskraft drogs bort från jordbruket, 
både genom att det blev dyrare att leja arbetshjälp och genom att brukarna 
själva valde att arbeta i skogen. Resultatet blev, menade man, en krymp
ning av jordbruksproduktionen, åtminstone jämfört med om inget skogs
bruk funnits. På sikt hotades därigenom jordbrukarnas ekonomiska säker
het, ty skogsförtjänsterna kunde snabbt ta slut. 

Mot bakgrund av senare tiders diskussion om u-landsbönderna (kap 2) 
ligger det onekligen en poäng i att dessa tjänstemän argumenterade för att 
bönderna/småbrukarna i Norrbotten borde stärka sitt försäkringsbeteen
de, inte försvaga det. I förlängningen skymtade annars ännu allvarligare 
konsekvenser; förlusten av det sociala oberoende som den självägande 
ansågs ha och upplösningen av de moraliska normer som höll samhället 
samman. "Hästen drar bonden från hemmet, kon till hemmet", blev därför 
parollen för den motoffensiv till jordbrukets fromma, som hushållningssäll
skapet satte igång några år in på 1900-talet6. 

Vent-for-surplus 
Den springande punkten i föregående resonemang är tanken att jord- och 
skogsbruket konkurrerade om arbetskraft. Det är ingen given utgångs
punkt vad gäller lappmarkssmåbrukarna. Deras små jordbruk krävde inte 
hela familjens arbetsinsats året runt. Vintern hade alltid varit en lågsäsong, 
då det gick åt relativt få arbetstimmar för att sköta jordbruken. 

Skogsarbetet var å andra sidan mycket starkt koncentrerat till vintern, 
åtminstone fram till första världskriget. Borde inte det ha inneburit, att det 
industrianknutna skogsbruket kunde växa fram i Lappmarken utan att 
tillgången på arbetskraft minskade för jordbruksdriften? 

Med utgångspunkt i frågeställningar av den typen framkastade Nils-
Gustav Lundgren tanken att den s k vent-for-surplusteorin skulle kunna 
användas för att förklara varför småbrukarna ställde in sig i skogsarbetar
nas led så snabbt7. Teorins kärna är, som namnet anger, att produktionen 
för en världsmarknad öppnade en ventil för det arbetskraftsöverskott som 
sas fanns inneslutet i småbrukarekonomin8. 

Omtolkat till lappmarksförhållanden skulle det innebära att nybyggarbe-
folkningens produktivitet var mycket låg under vintern före skogsbrukets 
genombrott. Den var så låg att arbetskraft sedermera kunde flyttas över till 
skogsavverkningarna utan att det skedde någon påtaglig minskning av den 
traditionella produktionen. "Det är svårt att peka på vilka arbeten i jord
bruket som inte blev utförda i denna situation", framhåller Lundgren, 
"livsmedelsproduktionen på småjordbruken upprätthölls för egen kon
sumtion. . . samtidigt som arbete utfördes för en exportmarknad mot 
kontantinkomster"9. 
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Strängt taget är Lundgrens påpekande mindre relevant för vent-for-
surplusteorin. Vis à vis den är det egentligen inte intressant vad som hände 
med arbetena i jordbruket utan huruvida de traditionella vintersysslorna 
förändrades. Det var med dessa skogsbruket konkurrerade om lappmarks
småbrukarnas arbetsinsats. Uppenbarligen gick en rad "gamla" binäringar 
tillbaka mot slutet av 1800-talet. Det tyder på att omställningen inte skedde 
fullt så friktionsfritt, som man kan få för sig genom att bara se till jordbruks
produktionen. 

Naturligtvis kunde småbrukarnas vilja att delta i skogsarbetet bero på att 
de nästan inte fick några inkomster alls från de traditionella bisysslorna. En 
mycket låg produktivitet i vent-for-surplusteorins anda bör ha verkat på det 
sättet. Nybyggarnas traditionella vinterarbeten skall då närmast ses som 
uppehållande verksamhet i väntan på något bättre, som ett sätt att dölja det 
arbetskraftsöverskott som fanns. 

Man behöver dock inte göra så vidlyftiga antaganden för att förklara 
varför småbrukarna kom att arbeta i skogsbruket. Såvida de agerade ratio
nellt räcker det om skogsarbetet gav större arbetsersättning än de traditio
nella binäringarna. Av allt att döma uppfylldes det villkoret. Dagsverks
förtjänsten i tjärhanteringen kan exempelvis beräknas till 1,50-1,70 kr i 
Norrbottens län på 1880-talet. I timmerhuggningen var den 2 kr eller något 
däröver10. Exemplet tyder på att produktiviteten inte alltid var extremt låg i 
de traditionella vintersysslorna, men att den var lägre än i skogsbruket. Det 
gör att vent-for-surplusteorin tycks vara av tvivelaktigt värde för att förstå 
den omställning som skedde. 

I förhållande till skötseln av de små jordbruken kvarstår dock problemet. 
Huggning och körning av timmer vintertid borde inte ha konkurrerat om 
arbetskraft med jordbruksarbetena, som i så hög grad utfördes under 
barmarksperioden. Man frågar sig då vad som låg bakom påståendena om 
att skogsbruket hämmade jordbrukets "naturliga" utveckling. Speglade de 
kanske bara en allmän misstro mot skogsbolagen och mot att hedervärda 
småbrukare lät sig tubbas till lönearbetare? Eller minskade verkligen till
gången på arbetskraft för jordbrukets del? Vi får anledning återkomma till 
dessa frågor efter att ha sett på hur jordbruksdriften förändrades under 
perioden. 

B. Produktion och teknik i jordbruket 
1870-1910 

Inledning 
Jordbrukets utveckling mellan 1870 och 1910 kommer att beskrivas ytterst 
approximativt och mycket rapsodiskt. Syftet är i första hand att se hur 
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jordbruksdriften förändrades i samband med att småbrukarnas marknads
beroende ökade. 

Bristen på källmaterial gör det meningslöst med mera ingående analyser. 
I huvudsak finns bara den officiella jordbruksstatistiken att tillgå och den 
är, som Jörn Svensson visade, en mycket osäker källa för denna tid11.1 viss 
mån kan den kompletteras med annat material, t ex bouppteckningarna 
och vissa berättande källor, men de räcker inte för en systematisk bearbet
ning med krav på någorlunda exakthet i resultaten. Ambitionen får därför 
sättas lågt och målet blir att antyda i vilken riktning förändringarna skedde. 

Den samlade jordbruksproduktionens storlek 
Osäkerheten gäller i synnerlig grad beträffande jordbruksproduktionens 
storlek. Det enda som med visshet kan sägas om den är att den varierade, 
och varierade kraftigt. Kornskörden slog fel åren 1877, 1885, 1888, 1892, 
1900, 1902-03 och 1907. Åtta missväxtår inföll alltså under fyrtioårsperio
den 1870-1910. I genomsnitt drabbades man fortfarande av missväxt vart 
femte år, precis som på det traditionella subsistenssmåbrukets tid. Även 
potatisodlingen gav i regel dåliga skördar under de år kornet slog fel 
(diagram 6.1). 

Diagram 6.1: Skördeutfall, korn och potatis (hl). Jokkmokk 1870-1910. 

10 000 n 

8 000 -

Potatis 

6 000 -

Korn 4 000 -

\ 2 000 -

-90 1900 -10 1870 -80 

Källor: BiSOS N Jordbruk och boskapsskötsel 1870-1910. 

Något berättar givetvis missväxterna om "jordbrukets tekniska stånd
punkt". Beroendet av naturen och vädrets växlingar var ännu mycket stort. 
Det gällde inte bara vid odlingen av spannmål utan även i fråga om boskaps
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skötseln. De år foderskörden slog fel tvingades man fortfarande slakta ut en 
betydande del av kreaturen12. 

Under sådana förhållanden var en varaktig avsaluproduktion utesluten. 
Det betyder i s in tur att produktionen inte kan ha ökat särskilt mycket i 
relation till jordbrukarbefolkningen under perioden 1870—1910. Troligen 
ökade den inte alls. Uppgifterna om den odlade jordens areal pekar i varje 
fall i den riktningen. Enligt den officiella jordbruksstatistiken ökade åker
arealen från 723 ha år 1874 till 1 214 ha vid lokalundersökningen 191313. 
Räknat efter antalet jordbruk i kommunen (diagram 5.1) skulle då medela
realen ha sjunkit från 3,2 ha till 2,5 ha. Men även antalet personer i varje 
jordbrukarhushåll minskade i ungefär samma takt14. Det tyder på att 
produktionen per person var ganska oförändrad. Eftersom arealuppgifter
na är mycket osäkra före 1913 och vi dessutom inte vet något säkert om 
ängsbrukets, hektarskördarnas eller kreatursstockens utveckling, saknas 
underlag för en mer precis bedömning. 

Från mitten av 1890-talet torde en stor del av den varumängd som fördes 
in till Jokkmokks kommun ha transporterats per järnväg och lastats av i 
Murjek. Järnvägsstatistiken ger följaktligen uppgifter, som kan komplette
ra bilden av hur jordbruksproduktionen utvecklades. Det var mycket stora 
kvantiteter spannmål och foder som lastades av i Murjek. För åren 
1908—12 kan jordbrukarhushållens årliga inköp skattas till i medeltal drygt 
500 kg av vardera havre och hö samt 300 kg mjöl15. Så mycket köpte de med 
säkerhet inte 40 år tidigare. Självförsörjningsgraden måste alltså ha sjunkit. 

Under samma tid steg troligen konsumtionsnivån. Man kan misstänka, 
att skogsarbetet och kojboendet krävde större näringsintag än de traditio
nella vintersysslorna. Det gällde inte bara människorna utan även hästarna. 
Dessutom torde försörjningsläget ha blivit något bättre. På de låga in
komstnivåer vi här rör oss med, är det troligt att en sådan förbättring tog sig 
uttryck i bl a ökad spannmålskonsumtion16. 

Slutsatsen blir därför att jordbruksproduktionen och jordbruksbefolk
ningen ökade i ungefär samma takt under perioden 1870—1910. Ett sådant 
resultat stämmer helt överens med tesen om att lappmarksjordbruket inte 
påverkades av skogsbrukets framväxt. Produktionen av livsmedel tycks ha 
kunnat hållas uppe parallellt med att småbrukarna började arbeta i skogs
drivningarna, precis som Lundgren hävdade i sin argumentation för vent-
for-surplusteorin. 

Bedömningen grundas på medeltal. Det innebär att förändringar kan ha 
skett i jordbrukets storleksstruktur och i produktionens fördelning utan att 
det kommer fram vid jämförelsen. En sådan skiktning skedde troligen. 
Andelen torp steg från 6% 1874 till 16% 191017. Dessutom trängde koloni
sationen vidare mot allt mer marginella områden, där klimatet satte stopp 
för odlingen av brödsäd (korn). Men skiktningen hörde knappast samman 
med att timmerhuggningen och virkeskörningen gav arbetstillfällen. Näs
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tan alla småbrukare deltog, som vi sett, i skogsarbetet och en torpare kunde 
inte, hur ivrigt han än högg, förlänga avverkningssäsongen (vintern). Var 
hans jordbruksproduktion mindre än de andra småbrukarnas måste han 
kompensera detta med lönearbete under barmarkstiden. 

Produktionsinriktningen 
Lappmarken var inte av naturen danat som ett spannmålsproducerande 
område. Tyngdpunkten i nybyggarnas jordbruk kom därför att ligga på 
boskapsskötseln och det var via den man emellanåt kunde avvinna jordbru
ket ett säljbart överskott av exempelvis smör, kött, hudar och levande djur. 

Skogsbruket och de förbättrade transporterna rubbade på inget sätt detta 
förhållande. Tvärtom ökade foderproduktionens och boskapsskötselns re
lativa betydelse mot slutet av 1800-talet. Det syns tydligt i den officiella 
statistikens bild av hur den odlade jorden användes. Foderarealen ökade i 
Jokkmokk från 2/3 till 3/4 av all odlad jord (tab 6.1). I absoluta tal tycks 
brödsädsarealen ha nått sin största utbredning omkring 1890. Den areal
ökning som därefter skedde avsåg helt jord för odling av foder. 

Tabell 6.1: Foderarealens andel (%) av total odlad jord i Jokkmokk samt prisrelationen 
mellan hö och korn i Norrbottens län. Åren 1875-1913. (Höets relativpris 1860-69 = 100.) 

1875 1890 1900 1913 

Foderareal, % 66 70 76 75 
Relativpris på hö 125 164 142 153 

Källor: BiSOS N Jordbruk och boskapsskötsel 1875, 1890 och 1900 
SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913 
Jörberg, L (1972), A History of Prices in Sweden 1732-1914, del I, s 161ff och 209ff. 

Förändringen påvisades också i de berättande källorna. Där skildrades 
bl a hur myrar började odlas upp och att havre introducerades (som 
grönfoder)18. Processen kan ytligt analyseras i termer av nya prisrelationer 
mellan hö och korn. Enligt länsmarkegången steg höets relativpris med mer 
än 50% i mitten av 1870-talet (tab 6.1). Men vad uttryckte denna förskjut
ning i relativpriserna och hur nådde den subsistenssmåbrukarna i Lapp
marken? 

Billig spannmål från USA och Ryssland tvingade generellt fram en 
omläggning av produktionsinriktningen i det västeuropeiska jordbruket vid 
den här tiden. Omläggningen blev möjlig tack vare att avsättningen för 
animalieprodukter ökade, när industrisysselsättningen växte och städerna 
blev större. 

Den billigare spannmålen fann även vägen till Norrbotten och Lappmar
ken. Som vi sett, hade ju småbrukarna kompletteringsköpt en del brödsäd 
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redan före mitten av 1800-talet. Köpen underlättades och blev mer omfat
tande efter 1870 genom att skogsbolagen distribuerade proviant. Från 
Jokkmokk meddelade man i början av 1890-talet att befolkningen "fått 
smak på Stockholmsmjöl"19 och Paul Hellström konstaterade allmänt om 
Lappmarken att "sedan kommunikationerna förbättrats har man upphört 
med kornodlingen på många ställen, där densamma förut bedrivits, men 
visat sig allt för osäker"20. Vi ser här ännu ett tecken på att subsistenshus-
hållningen var på tillbakagång. 

Samtidigt fortsatte emellertid klagomålen på att kreatursskötseln var 
eftersatt. Ladugårdarna var små och osunda, korna svältföddes under 
vintern och de producerade endast små mängder mjölk. När skörden slog 
fel tvingades man fortfarande slakta ut en betydande del av boskapen. 
Trots att foderväxtodlingen ökade verkar det alltså inte ha skett någon 
uppblomstring för animalieproduktionen. Det är för övrigt svårt att förstå 
var man skulle ha funnit varaktig avsättning för ett eventuellt produktions
överskott. Tätorter växte fram sent i Jokkmokks kommun och innan de 
fanns var den icke-jordbrukande befolkningen liten och utspridd. Likarta
de förhållanden rådde i d e flesta lappmarkskommuner. 

Nu var det bara en mindre del av fodret, som togs från odlad jord. Det 
mesta skördades på utmarkerna. I regel reserverades vallhöet för hästarna 
medan korna fick hålla till godo med ängs- och myrhö21. Skogsbrukets 
genombrott medförde sannolikt att behovet av hästar och av foder till dem 
ökade. Från Jokkmokk uttryckte man under tidigt åttiotal en förhoppning 
om att jordbrukarna tack vare den ökade foderodlingen inte längre skulle 
"behöva avstå en stor del av sin skogsförtjänst för inköp av trädeshö och 
kraftfoder åt sina hästar"22. 

En bearbetning av bouppteckningsmaterialet visar att andelen hästar i 
kreatursstocken blev större ungefär vid den tiden (tab 6.2)23. Det gällde 
både antals- och värdemässigt, för mindre småbrukare såväl som för större. 
Kulmen nåddes, av lätt insedda skäl, omkring sekelskiftet. Fram till dess 
var det förmodligen för hästarnas skull och inte för kornas, som foder
odlingen utvidgades. Därefter kan målet ha varit att öka avkastningen från 
korna. Det är dock tveksamt om övergången mot foderodling fortsatte 
under årtiondet före första världskriget (tab 6.1)24. 

Förloppet har sitt intresse som uttryck för hur jordbruksdriften anpassa
des till skogsbrukets och marknadsekonomins framväxt i Lappmarken. Det 
visar att småbrukarnas benägenhet att snabbt ta tillvara de nya försörj
ningsalternativen även innebar en förändring av jordbrukets inriktning. 
Detta kunde ske trots att det inte förekom någon egentlig avsaluproduktion 
av jordbruksvaror. 

Småbrukarna sålde knappast några stora mängder vallhö till varandra 
eftersom innehavet av hästar var så utspritt25 och endast ett par av kommu
nens jordbrukare verkar ha sålt foder till det dominerande skogsbolaget26. 

67 



Tabell 6.2: Hästar i p rocent av kor, antal och boupptecknat värde. Jokkmokk 1876-1914. 

1876/1885 1886/1895 1896/1905 1906/1914 

Antal, grp I 27 34 34 31 
grp II 24 35 39 27 

Värde, grp I 88 91 128 86 
grp II 110 124 170 104 

Källor: Bouppteckningar för Jokkmokks tingslag åren 1876-1915. 

Det förefaller som om anpassningen av jordbruket genomfördes innanför 
hushållets ramar. Målet var dock att öka nettoinkomsten från en verksam
het som låg utanför egenproduktionen, i detta fall från virkeskörningen 
med häst. Längre fram kommer vi att träffa på fler exempel på hur denna 
anpassningsmekanism fungerade. 

De enda mer betydelsefulla förändringar som skedde i produktions
inriktningen under perioden 1870—1910 var att man lade ökad vikt vid 
boskapsskötseln (hästarna) och vid foderväxtodlingen. I övrigt bibehölls 
karaktärsdragen från subsistenssmåbrukets tid. Kornodling, fårskötsel och 
extensiv foderfångst spelade fortfarande stor roll. Här och var började 
visserligen svin och höns förekomma i lappmarksladugårdarna och försök 
gjordes med att odla foderrotfrukter, men allt detta var rent marginella 
inslag i jordbruksverksamheten och kom så att förbli. Resultatet av jord
brukarnas produktion i Jokkmokk 1910 var i stort sett detsamma som före 
1870. 

Brukningsmetoder och redskap 
Massiva insatser av jord och arbetskraft utgjorde grunden för jordbruks
produktionen vid subsistenssmåbruken. Brukningsmetoderna och redska
pen var synnerligen primitiva. I långa stycken var dessa förhållanden oför
ändrade ännu strax före första världskriget. Paul Hellströms beskrivning av 
de brukningsmetoder som användes i Lappmarken omkring 1910 blev 
därför närmast en synonymlista till ordet "dålig". Dikningen var försum
mad, den mekaniska bearbetningen av jorden otillfredsställande, gödsel
behandlingen under all kritik, ladugårdarna mörka och trånga, ensädes-
bruk dominerande o s v17. 

Ändå torde vissa framsteg ha gjorts sedan 1870. I enkätsvaren till Norr
landskommittén, som avgavs några år efter sekelskiftet, framhöll socken
ombuden från Lappmarken bl a att ensädesbruket var på retur (Stensele 
och Jokkmokk), att konstgödsel hade börjat användas (Lycksele och 
Arvidsjaur) samt att mer moderna redskap tagits i bruk (Lycksele, Asele, 
Vilhelmina, Arvidsjaur och Jokkmokk)28. 
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Hushållningssällskapets upplysningsverksamhet fick allt större omfatt
ning mot slutet av 1800-talet och efter sekelskiftet började s k vandringsrät-
tare arbeta i området. Dessa "barfotakonsulenter" spelade säkert en viktig 
roll för att sprida kunskap om nya metoder och redskap. Den första 
vandringsrättaren anställdes 1904 i Jokkmokk och när han tio år senare såg 
tillbaka på sin verksamhetstid noterade han att kreatursstammen och göd
selvården förbättrats. Genomgripande grundförbättringar (dikning och 
stenröjning) hade också utförts, enligt samme sagesman29. 

Många av de förändringar som räknats upp är svåra att kvantifiera och 
det finns ingen möjlighet att beräkna deras samlade effekt på produktivite
ten. Till de mer marginella företeelserna får man antagligen räkna använd
ningen av konstgödsel. Järnvägsstatistiken visar att det årligen lastades av 
cirka 25 ton konstgödsel vid järnvägsstationen i Murjek omkring 191030. 
Utslaget på kommunens samtliga jordbruk ger det en medelförbrukning av 
endast 20 kg per hektar odlad jord. Som jämförelse kan nämnas att riksme
deltalet vid den här tiden var 86 kg/ha31. 

Något måste konstgödseln ha bidragit till att höja avkastningen, särskilt 
från myrjordarna. Hur mycket är dock ovisst eftersom data om hektarskör
darna saknas för denna tid. Vi har bara tillgång till uppgifter om korntalet, 
vilket av många skäl är en osäker utgångspunkt att grunda bedömningar på. 
För kornet tycks det ha ökat med minst 20% under tiden 1870—191032.1 det 
fallet var det dock knappast användningen av konstgödsel som åstadkom 
ökningen utan snarare en mer omsorgsfull bearbetning av jorden och ett 
renare utsäde. 

Förbättringen av kreatursstammen kan möjligen indikeras med boupp
teckningsvärdena33. I tabell 6.3 redovisas bara de mindre småbrukarna, 
men utvecklingen var likartad för båda brukarkategorierna. Den enda 
skillnaden var att man hela tiden hade något dyrare djur i grupp II. 

Tabell 6.3: Medelvärde per djur, kr. Löpande priser. Åren 1876/85—1906/14. Jokkmokk (J), 
Kronobergs län (K) och Uppsala län (U). Mindre småbrukare. 

Period 
Hästar 
J K U 

Kor 
J K U 

1876/1885 133 41 
1886/1895 111 100 155 42 40 65 
1896/1905 190 51 
1906/1914 169 210 165 61 60 92 

Källor: Bouppteckningar för Jokkmokks tingslag åren 1876-1915 
Kuuse, J, Från redskap till maskiner, s 122ff. 

Anm: Uppgifterna för Kronobergs och Uppsala län avser åren 1890/91 resp 1910/11. 
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Bouppteckningsvärdena för kor ökade särskilt kraftigt. De var ungefär 
50% högre i slutet än i början av perioden. Även hästarna ökade i värde, 
men inte lika mycket. Man kan dock notera att de högsta boupptecknings
värdena för hästar nåddes omkring sekelskiftet, vilket antagligen var ännu 
ett uttryck för den extrema högkonjunkturen i skogsbruket. 

I tabell 6.3 har jämförelsedata lagts in från Kuuses undersökning. Skill
naderna mellan Jokkmokk och ett sydsvenskt skogsområde som Krono
bergs län är nästan obefintliga. På slättbygden (Uppsala län) var däremot 
de boupptecknade kreatursvärdena betydligt högre, vilket knappast är 
uppseendeväckande. Även där var dock ökningstakten ungefär den
samma. 

Det förefaller troligt att avkastningen per djur blev högre, när kreaturs
stammen förbättrades. Hur mycket den steg är okänt. Man har antagit att 
mjölkproduktionen per ko ökade med 75% för riket i genomsnitt från 
1870-talet till början av 1910-talet34. Så stor var kanske inte ökningen på 
småbruken i Jokkmokk. Bouppteckningsvärdena tyder visserligen på att 
kreatursstammen förbättrades i ungefär samma takt där som för riket i 
genomsnitt. Men det är tveksamt om man kunde nyttja det bättre djurma
terialet fullt ut, ty det krävde att utfodringen blev mer riklig. 

Via bouppteckningarna kan vi också följa hur innehavet av jordbruks
redskap ökade. Många observatörer lade märke till framstegen på detta 
område och de förefaller ha omfattat hela Lappmarken. Ökningen var 
verkligen rätt betydande, i varje fall i Jokkmokk. Mellan 1876/85 och 
1906/14 femdubblades ungefär det boupptecknade redskapsvärdet per bru
kare (tab 6.4). 

Tabell 6.4: Boupptecknat värde av jordbruksredskap per brukare, kr. Löpande priser. Jokk
mokk 1876-1914. 

Brukarkategori 1876/1885 1886/1895 1896/1905 1906/1914 

Mindre småbr 7 13 23 44 
Större småbr 23 72 67 105 

Källor: Som tab 6.2. 

Att döma av hur styckpriserna utvecklades var det inte så mycket frågan 
om bättre kvalitet på de redskap som småbrukarna redan tidigare var 
bekanta med. Vi kan ta plogarna som exempel. Medelvärdet per 
boupptecknad plog steg bara från 7 kr till knappt 9 kr mellan 1876/85 och 
1906/14. 

Den stora förändringen var i stället att många nya redskap introducera
des. Före 1880 hade man nästan bara plogar, ahlar och pinnharvar. Inne

70 



havsfrekvensen var givetvis högre bland de större småbrukarna. Under 
tiden fram till första världskriget kompletterades denna enkla uppsättning 
av redskap med: 

1. åtskilliga nya harvtyper (rull-, fjäder- och tallriksharvar), 
2. redskap för att underlätta tröskningsarbetet (tröskverk och -maskiner, 

kast- och hackelsemaskiner), 
3. ett fåtal slåttermaskiner samt 
4. handseparatorer. 

Genombrottet för den nya typen av redskap, främst rullharvar och trösk
verk, verkar ha kommit på 1880-talet. Då började de förekomma i 
bouppteckningarna och dateringen stämmer väl överens med samtida iakt
tagelser. "Att jordbruksredskapen betydligt förbättrats är ett faktum", 
ansåg hushållsgillets ordförande i Jokkmokk år 1890 och nämnde explicit 
rullharvar och stifttröskverk som exempel35. 

Till en början var det huvudsakligen större småbrukare, som skaffade de 
nya redskapen. Som vi minns, var de betydligt mer involverade i marknads
ekonomin vid den tiden. Men, precis som marknadshushållningen, spreds 
även de industritillverkade redskapen med tiden till gruppen mindre små
brukare. Hur snabbt spridningen sedan gick berodde givetvis på vilka 
redskap det rörde sig om. 

Slåttermaskiner började exempelvis förekomma redan på 1880-talet, 
men de var få ännu omkring 1910 och fanns nästan bara hos de större 
småbrukarna. Med tanke på att myrslåttern spelade så stor roll för foder
fångsten i detta område, verkar det rimligt att slåttermaskinerna spreds 
långsamt. Alla hade däremot kor och de producerade mjölk, om än i små 
mängder per djur. Handseparatorn, som introducerades vid sekelskiftet, 
slog följaktligen igenom synnerligen snabbt hos såväl mindre småbrukare 
som större. 

Det kan ha sitt intresse att jämföra redskapsinnehavet i Jokkmokk med 
förhållandena i de län Kuuse undersökte. Jämförelsen begränsas till bru
karna i grupp I, för vilka det finns ett större antal observationer. Det 
boupptecknade redskapsvärdet tyder på att småbrukarna i Lappmarken 
hade ungefär samma redskapsstandard som sina yrkesbröder i Uppsala och 
Kronobergs län. Kuuse redovisar för dessa två områden ett medelvärde om 
42 kr respektive 30 kr per brukare år 1910/1136. I Jokkmokk var det 
genomsnittliga redskapsvärdet 44 kr åren 1906/14 (tab 6.4). Det ligger 
naturligtvis ett extra osäkerhetsmoment i att jämförelsen grundas på 
bouppteckningsvärdena. Redskapen kan ha värderats olika i olika delar av 
Sverige. Därför skall vi också se på innehavsfrekvensen. 

Tabell 6.5 visar att småbrukarna i Jokkmokk hade en redskapsuppsätt
ning, som var nästan identiskt lika med den som fanns vid småbruken i de 
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län Kuuse studerade. Det var endast i fråga om harvar som jokkmokksjord-
brukarna var något mindre väl försedda, men den skillnaden minskade över 
tiden. 

Tabell6.5: Innehavsfrekvens (%) av jordbruksredskap. Småbrukare i Jokkmokk, Uppsala län 
och Kronobergs län, omkring 1890 och 1910. 

Trösk Slåtter- Sepa
Område Harv Plog verk maskin rator 

Jokkmokk 1886-95 21 45 9 0 0 
Uppsala 1890—91 84 55 21 0 0 
Kronoberg 1890-91 89 53 3 0 0 

Jokkmokk 1906-14 61 57 29 4 27 
Uppsala 1910-11 71 46 27 5 35 
Kronoberg 1910-11 90 64 25 0 6 

Källor: Som tab 6.2 samt Kuuse, J, a a, s 103f. 

Resultaten är onekligen en smula förvånande med tanke på hur margi
nellt jordbruket var i Lappmarken och hur långt från innovationscentra 
området låg. De blir inte mindre uppseendeväckande om man använder 
Kuuses metod för att mäta mekaniseringsgraden. Han valde nämligen att 
ställa redskapsvärdet i relation till värdet av kreatursstocken, där det 
senare fick gälla som ett approximativt mått på produktionens storlek. 
Åren 1906/14 var redskapsvärdet 17% av kreatursvärdet i Jokkmokk. Det 
var en högre "mekaniseringsgrad" än för de flesta gårdstyper i Kuuses 
undersökning. Högre låg endast kategorin större bondejordbruk i Uppsala 
län (18%)37. I förhållande till den ringa produktionen var alltså redskaps
uppsättningen tämligen modern vid småjordbruken i Lappmarken. 

Mekaniseringsgraden hade stigit snabbt. Skillnaden var tydlig mot för
hållandena på subsistenssmåbrukens tid. Åren 1876/85 var det bouppteck-
nade redskapsvärdet bara 3% av kreatursvärdet. Utvecklingen påskynda
des säkert av att brukarnas tillgång på rörliga medel ökade tämligen kraftigt 
omkring sekelskiftet. Samtidigt steg arbetslönerna. I Norrbottens län låg 
sommardagsverkslönerna i jordbruket cirka 40% högre under 1900-talets 
första årtionde jämfört med på 1870-talet38. 

I Jokkmokk torde man främst ha känt av arbetskraftsfördyringen i sam
band med de många investeringsarbeten, som utfördes för att bygga upp 
infrastrukturen. Flottledsrensningar, anläggningen av Malmbanan, väg
byggnader samt alla handräckningsarbeten i samband med avvittring och 
laga skifte är några exempel på verksamheter, som bör ha medverkat till att 
arbetskostnaderna steg i de inre delarna av länet. Därigenom uppkom 
incitament till att spara på arbetskraft. En metod var att införskaffa bättre, 
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industritillverkade redskap. I det sammanhanget spelade det liten roll, att 
man inte producerade jordbruksvaror för en marknad. 

Den genomgång som gjorts pekar entydigt i riktning mot att bruknings-
tekniken moderniserades under tiden 1870-1910. De små lappmarksjord
bruken verkar ha förändrats mer på insatssidan än på utbudssidan i sam
band med att småbrukarnas marknadsberoende ökade. I stort sett fram
ställdes samma mängd och typ av produkter som på subsistenssmåbrukens 
tid, men de producerades inte längre på samma sätt. På det sättet kunde 
småbrukarna lösa den konflikt som fanns mellan jordbruket och de nya 
försörjningsalternativen utan att jordbruksproduktionen behövde minska. 

C. Etableringen av kombinationsjordbruket — 
en summering 

I de två senaste kapitlen har vi sett många exempel på att lappmarkssmå
brukarna blev mer involverade i marknadsekonomin mellan 1870 och 1910. 
Det förefaller lämpligt att sammanfatta denna utveckling i anslutning till de 
fem kriterier på en subsistensekonomi, som togs upp i k apitel 3. De var: 
stor andel egenförbrukning, små köp av arbetskraft och insatsvaror, låg 
teknologisk nivå, låg materiell levnadsnivå samt begränsat beslutsutrymme 
(få alternativ). 

Lönearbete och försäljning av skog blev viktiga inslag i försörjningen 
mot slutet av 1800-talet. Därigenom ökade den andel av produktionen, som 
var avsedd att konsumeras utanför hushållet. Småbrukarna erhöll större 
bruttoinkomster än de hade fått på subsistenssmåbrukens tid, då de sålt 
kött, smör, skinn, fågel, fisk, tjära etc. Penninghushållningen bredde följ
aktligen ut sig, inköpen av konsumtionsvaror ökade och ett institutionellt 
kreditsystem började växa fram. 

Köpen av insatsvaror blev också större. Till hästarna, som utförde ett 
krävande arbete vid timmertransporterna, behövde man anskaffa stora 
mängder foder. I jordbruket började konstgödsel användas och innehavet 
av nya, industritillverkade jordbruksredskap ökade. Det sistnämnda ledde 
till att den teknologiska nivån steg. Den var dock fortfarande låg jämfört 
med den vid de stora jordbruken i södra och mellersta Sverige. 

Lappmarkssmåbrukarnas materiella levnadsstandard höjdes sannolikt. 
De lade sig till med nya konsumtionsvanor, varav en del avsatte spår i 
bouppteckningarna. Den boupptecknade nettoförmögenheten i lös egen
dom blev större och varor som symaskiner och orglar visar att såväl kropp 
som själ fick del i konsumtionsökningen. 

Nettoresultatet av förändringarna är osäkert endast beträffande det sista 
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av de fem kriterierna, beslutsutrymmet. Det hade varit mycket begränsat 
på de traditionella subsistenssmåbruken, där man var så beroende av 
naturens nycker. Med marknadsekonomins framväxt uppstod fler försörj
ningsalternativ, mer att välja mellan. Många småbrukare blev dock bolags-
arrendatorer under samma tid och kom därigenom att sakna det relativa 
oberoende som en självägande brukare hade. Det är därför tveksamt om 
beslutsutrymmet blev större. 

Oavsett vad som hände i det fallet är det uppenbart att marknadsberoen
det ökade kraftigt vid lappmarkssmåbruken. Kanske inte så kraftigt att ett 
"hamskifte" kom till stånd, ty mycket av egenhushållningen levde fortfa
rande kvar. Men försörjningssystemet genomgick så stora förändringar att 
vi med fog kan påstå att en ny typ av småbruk etablerades. Frågan är då vad 
det var som gjorde en sådan omvandling möjlig/nödvändig mellan 1870 och 
1910. 

Impulserna till omvandlingen kom i första hand utifrån. Det var industri
samhället som började utöva inverkan på småbrukarna i Lappmarken. 
Skogsindustrin skapade efterfrågan på timmer och arbetskraft. Livsme
dels-, textil- och verkstadsindustrin m fl branscher erbjöd nya konsum
tionsvaror. Och industriell transportteknik underlättade utbytet av varor. 

För att dessa impulser skulle slå igenom krävdes emellertid att småbru
karna ville och kunde anpassa det försörjningssystem som redan fanns. En 
tänkbar orsak är att subsistenssmåbruken drabbades av en djupgående kris 
under senare delen av 1800-talet. I den riktningen borde förklaringen 
finnas om det var så att småbrukarna helst av allt ville bevara sitt traditio
nella sätt att leva, vilket får sägas vara kärnan i tesen om en speciell 
bondeekonomi eller "moral economy" (jfr kap 2). 

Kristecken fanns för all del. Nödåren i slutet av 1860-talet var ovanligt 
svåra. Det kan ha stärkt småbrukarnas beredvillighet att söka sin utkomst 
inom marknadssfären. Å andra sidan finns det inte mycket som tyder på att 
det verkligen rörde sig om en strukturell kris för subsistenshushållningen. 
En snabb återhämtning förefaller ha skett under 1870-talet, då skördarna 
var tämligen goda och ansökningar om nybyggen började strömma in så 
snart beslutet om avvittring kom. 

Det finns heller ingenting som talar för att lappmarkssmåbrukarna skulle 
ha avvisat marknadshushållningen före 1870. Under den tiden blev exem
pelvis tjärhanteringen viktig. "Överheten" klagade också på att nybyggar
na intresserade sig för mycket för tillfälliga biförtjänster och i stället för
summade sitt jordbruk, dvs basen för egenproduktionen. Småbrukarna 
verkar alltid ha varit redo att producera för marknaden. Någon speciell, 
djupgående kris behövdes inte för detta. Det var dock först mot slutet av 
1800-talet som impulserna blev så starka att de fick mer bestående effekter 
på försörjningssystemet. 

Den s k vent-for-surplusteorin erbjuder en annan tänkbar förklaring till 
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att omvandlingen blev möjlig. I den löses frågan om en konflikt mellan 
subsistenshushållningen och marknadsekonomin med ett svärdshugg, ett 
förnekande av att konflikten fanns. Småbrukarna kunde producera för 
marknaden under de tider av året, då det nästan inte förekom någon 
subsistensproduktion. Omställningen var enkel att klara av. Den skedde i 
stort sett utan kostnader eftersom man kunde nyttja det överskott på 
arbetskraft som tidigare funnits instängt i småbrukarekonomin. 

Det är riktigt att mycket av produktionen för egenförbrukning fanns kvar 
1910. Speciellt gällde det framställningen av jordbruksalster. Grundläggan
de karaktärsdrag från subsistenssmåbrukens tid bestod. Produkterna var 
ungefär desamma, stora arealer nyttjades extensivt och brukningsmetoder
na var arbetskrävande. 

Det är också riktigt att under den tid av året, då skogsdrivningarna pågick 
(januari—april), behövdes det relativt få arbetstimmar för att sköta jord
bruksverksamheten. Men det betyder inte att småbrukarna dessförinnan 
hade suttit med armarna i kors, tåligt bidande ljudet av den första timmer
hästens bjällra. De hade jagat, fiskat, kluvit tjärstubbar, kört hem ängshö, 
snickrat etc. Den typen av produktion minskade, när arbetet i skogen blev 
mer omfattande. Omställningen var alltså inte så enkel som vent-for-
surplusteorin förutsätter. Det räckte inte med en passiv anpassning, små
brukarna måste aktivt ställa om sig från en typ av produktion till en annan. 

Om småbrukarna var rationella och föredrog högre materiell standard 
framför lägre, vilket vi antog i kapitel 2, hade de skäl att försöka anpassa sig 
aktivt till nya försörjningsalternativ, när sådana väl uppstod. Den typen av 
anpassning skedde verkligen i Lappmarken mot slutet av 1800-talet. Man 
övergav traditionella bisysslor eller minskade åtminstone arbetsinsatsen i 
dem, när bättre förtjänstmöjligheter började finnas i skogsdrivningarna. 

Det är svårt att bedöma i vad mån den utvecklingen var förenad med 
några försök att höja arbetsproduktiviteten i de gamla binäringarna. Men 
det innebar ändå en produktivitetsvinst, när arbetsinsatsen minskade. Be
träffande fångstverksamheten kunde det t ex handla om att hårdare kon
centrera jakten och fisket till de bästa områdena och de tider på året, då 
avkastningen var högst. 

För jordbrukets del har vi sett åtskilliga tecken på en anpassning till de 
nya inköps- och förvärvsmöjligheter som öppnades. Kornodlingen stagne
rade och i stället ökade inköpen av mjöl. Foderodlingen expanderade 
däremot tämligen snabbt, sannolikt främst för att det krävdes mer foder till 
hästarna som användes för skogskörslor. Hästar blev också ett relativt mer 
betydelsefullt inslag i djurbesättningen på småbruken under denna tid. 
Bouppteckningsvärdena antydde att det dessutom skedde en kvalitetsför
bättring av djuren, både av korna och hästarna. Vidare började konstgöd
sel användas, om än i rätt liten skala, och bruket av industritillverkade 
redskap spred sig. 
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Den samlade effekten av dessa förändringar bör ha blivit att arbetspro
duktiviteten steg vid de små jordbruken. Ändå verkar inte produktionen ha 
ökat snabbare än vad småbrukarbefolkningen gjorde. Det skulle i så fall 
betyda att småbrukarna frigjorde tid från jordbruksarbetet, tid som de 
kunde använda till annan verksamhet, t ex att arbeta mot lön i flottning och 
vid vägbyggnader. 

Jordbruksproduktionens relativa bidrag till den totala försörjningen 
skulle därmed ha minskat mellan 1870 och 1910, precis som den bouppteck-
nade förmögenhetens sammansättning antydde. Det traditionella subsis-
tenssmåbruket avlöstes successivt av ett småbruk, där beroendet av mark
naden och lönearbetet var större. Kombinationsjordbruket etablerades 
som ett steg på vägen mot en specialisering bort från jordbruket. 

De som ansåg att framväxten av skogsbruket och lönearbetet utgjorde ett 
allvarligt hot mot jordbrukets utveckling måste ha förbisett att småbrukar
na kunde höja arbetsproduktiviteten i jordbruket. De bortsåg, av förklarli
ga skäl, från att industrisamhället öppnade nya anpassningsmöjligheter för 
modernäringen. Den omvandling som krävdes i industrisamhällets perifera 
områden var dock tämligen begränsad under denna tid. I Lappmarken var 
den inte större än att småbruket i sin nya form kunde bibehålla rollen som 
försörjningsbas för en stor del av den bofasta befolkningen långt in på 
1900-talet. 
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III. Perioden 1910-1950 





7. Det expansiva inlandssmåbruket 

A. Hur länge fortgick expansionen? 

Jordbruksbefolkningen 
Industrisamhällets framväxt innebär definitionsmässigt att arbetskraft flyt
tas över från jordbruket till industrin. Om befolkningstillväxten är snabb, 
vilket är vanligt i början av industrialiseringen, kan stora mängder arbets
kraft föras över till industrin utan att jordbruket drabbas av absolut befolk
ningsminskning. När industrialiseringsprocessen fortskrider och folkök
ningen avtar, uppkommer dock så småningom ett läge, då jordbruksbefolk
ningen börjar gå tillbaka även i absoluta tal. Massemigrationen till Ameri
ka gjorde att detta skede inträdde ovanligt tidigt i Sverige, redan omkring 
1880 (diagram 7.1). 

Diagram 7.1: Total jordbruksbefolkning, tusental inv. Sverige 1870-1960. 
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Källa: Norborg, K, Jordbruksbefolkningen i S verige, s 102. 

Anm: Jordbruksbefolkningen har beräknats efter utproportionering av de s k Testgrupperna. 
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Rikssiffrorna döljer emellertid regionalt olikartade utvecklingsmönster. 
Geografen Knut Norborg, som ingående studerade jordbruksbefolkning
ens regionala struktur och förändring i Sverige under 1900-talet, visade att 
det skedde en successiv förskjutning av de områden i riket, där jordbruks
befolkningen minskade mest. Likt ett lågtryck bildat vid Brittiska Öarna 
drog området med den kraftigaste tillbakagången från Västsverige österut 
över Svealand och därefter norrut. Sist nåddes de övre delarna av Norrland 
(fig 7.1). 

Figur 7.1: Schematiserade kartor över jordbruksbefolkningens utveckling 1910-60. (Med 
svart markerade områden har störst tillbakagång.) 

1940-50 Tv 1950 - 60 1930-40 f\ 1920 - 30 1910-20 ÏV 
n-5 \ 

l® 

200 km 

Källa: Norborg, K, a a, s 130. 

Det finns knappast någon anledning att förvänta en likformig minskning 
över hela landet. Industrialiseringen skedde regionalt. Den kunde dess-
utom, genom att avsättningen ökade för livsmedel och råvaror från jord
bruket, få högst olika effekter på jordbruksnäringen i olika regioner. I de 
två nordligaste länen, och endast där, fortsatte jordbruksbefolkningen att 
öka mellankrigstiden igenom. Ökningen bars helt upp av inlandsområde
na, där den var tämligen stor, cirka 30% mellan 1910 och 1940 (diagram 
7.2). Under samma tid minskade däremot jordbruksbefolkningen med 
20—25% i S yd- och Mellansverige. 

Vi har tidigare sett att inlandsjordbruket hade en utpräglad småbruks
karaktär. Omkring 95% av enheterna omfattade högst 5 ha åker. Det bör 
ha inneburit att en stor andel av jordbruksbefolkningen var brukare/huvud
män. Fram till 1940 var det dock i huvudsak andra kategorier än brukarna, 
som lämnade det svenska jordbruket1. Därför finns det skäl att fråga sig om 
storleksstrukturen generellt inverkade på avgången. 
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I diagram 7.2 jämförs utvecklingen i några typiska små- och storbrukslän 
i Svea- och Götaland. Resultatet tyder på att storleksstrukturen hade liten 
betydelse för hur jordbruksbefolkningen förändrades2. Den starka tillväx
ten i Norr- och Västerbottens inland står i skarp kontrast till både små- och 
storbrukslänens befolkningsminskning. Detta gäller fram till 1940. Däref
ter var befolkningsutvecklingen ganska likartad. Tillbakagången nådde 
även inlandet i övre Norrland. 

Diagram 7.2: Jordbruksbefolkningens utveckling i ol ika landsdelar 1910—50. (1910 = 100.) 
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Storbrukslän, SMS + ++•+• Inlandet, Norrb län 
Småbrukslän, SMS -+-+- Jokkmokk 
Kustlandet, ÖN 

Källa: SOS Folkräkningen resp år. 

Anm: Jordbruksbefolkningen beräknad efter utproportionering av de s k Testgrupperna. 
Länsandelar har använts för länens delområden. 
Storbrukslän = Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Östergötlands, Malmöhus och 
Stockholms län. 
Småbrukslän = Kopparbergs, Kronobergs, Blekinge, Göteborgs och Bohus, Värmlands, 
Jönköpings och Älvsborgs län. 
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Den svenska jordbruksbefolkningens demografiska sammansättning 
ändrades under perioden 1910—40. Barnen och de yrkesutövande kvinnor
na blev färre medan antalet yrkesaktiva män var tämligen konstant3. Nor-
borg skilde därför på två faser i jordbruksbefolkningens utveckling under 
1900-talet. Den första, fram till 1940, dominerades av det han kallade 
"demografiska förändringar" i jordbruksbefolkningens sammansättning. 
Efter 1940 var avgången från jordbruket i mycket högre grad ett direkt 
resultat av yrkesväxling4. 

Rikssiffrorna rymmer, som vanligt, regionalt motsatta tendenser. I syd
västra Sverige minskade de yrkesaktiva männens antal redan före 1940, i 
Norrland ökade det. Följaktligen berodde de regionala skillnaderna i jord
bruksbefolkningens tillväxt, åtminstone till en del, på att yrkesväxlingen 
var olika stor. Bilden kompliceras dock av att den demografiska transitio-
nen skedde senare i övre Norrland. Frågan är om detta självständigt bidrog 
till att jordbruksbefolkningen växte i inlandsområdet. Var tillväxten delvis 
en följd av att de "demografiska förändringarna" var mindre omfattande 
där? 

Tabell 7.1: Jordbruksbefolkning i åldern 15—65 år respektive total jordbruksbefolkning. 
Procentuell förändring 1910-40. 

Jbkbef 15-65 år Total 
Område Män Kvinnor Totalt jordbruksbef 

Göta- och Svealand -11 -24 -17 -23 
Västerbottens län +35 + 18 +27 + 8 
Norrbottens län + 37 + 13 + 25 + 11 

Källor: Svennilsson, I, Några grunddrag i Norrlands arbetskraftsbalans, s 66—67 
Norborg, K, a a, s 106. 

Av tabell 7.1 ser vi det välkända, att det framför allt var kvinnorna som 
lämnade jordbruket i Syd- och Mellansverige. Men vi ser också att jord
bruksbefolkningens demografiska struktur tycks ha förändrats på likartat 
sätt i norr och söder. Sätts utvecklingen i Syd- och Mellansverige som norm 
ökade både antalet män och antalet kvinnor i produktiv ålder med cirka 
50% mer i de två nordligaste länen. Skillnaden var något mindre, när det 
gällde den totala jordbruksbefolkningen. 

Inlandsjordbrukets starka befolkningstillväxt var alltså inte ett enkelt 
aritmetiskt resultat av att småbrukarna hade flera barn i det området Den 
berodde inte heller på att kvinnorna i norr i ovanligt hög grad saknade 
känsla för stadens ljus. Det var faktiskt så att antalet vuxna män ökade. 

Ett mer svårkontrollerat problem rör binäringarna. I jordbruksbefolk
ningen ingick det ett stort antal människor med huvudsaklig anknytning till 
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någon binäring, i första hand skogsbruk. Till dem hörde arbetarsmåbruka-
re, kronotorpare och liknande, vilka även drev ett litet jordbruk. Men 
skogsarbetare, skogstjänstemän etc, som saknade jordbruk, fördes också 
dit. De utgjorde en stor andel av jordbruksbefolkningen i Nordsverige. Om 
den andelen ökade kraftigt över tiden kan bilden av det expansiva inlands
småbruket vara mycket av en statistisk chimär. För att få reda på om 
felkällan är betydande skall vi gå över till frågan om hur antalet jordbruks
företag förändrades. 

Antalet jordbruk 
Strukturomvandlingen av det svenska jordbruket har huvudsakligen skett 
efter det andra världskriget. Under 1900-talets fyra första decennier förblev 
storleksstrukturen däremot nästan helt oförändrad. Jämvikten kunde bibe
hållas genom att det tillkom nya småjordbruk i Norrland medan gamla 
lades ned i Svea- och Götaland. 

Mellan 1913/20 och 1944 minskade antalet brukningsdelar i storleken 
0,26—5 ha med nära en femtedel i Syd- och Mellansverige. Under samma 
tid ökade det med tre fjärdedelar i Norrbottens inland och med hälften i 
Jokkmokk. 

Diagram 7.3: Antal brukningsdelar 1913/20-1951. Syd- och Mellansverige (0,26—5 ha) 
Norrbottens inland och Jokkmokk. (Index 1913/20 = 100.) 

Norrb inland 

Jokkmokk 

SMS 0,26-5 ha 

, 1 1 1 

1910 -20 -30 -40 -50 
Källor: SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913 och 1920 
SOS Jordbruksräkningen 1927, 1932, 1937, 1944 och 1951. 
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Diagram 7.3, som illustrerar utvecklingen, antyder samtidigt ett pro
blem. Vad hände vid inlandsjordbruken efter 1945? Hur kunde antalet 
brukningsdelar vara 20% större 1951 än 1937, när jordbruksbefolkningen 
minskade med 10% mellan 1940 och 1950? Och detta strax efter den 
inbrytande världsfredens "barnboom". 

Svaret tycks vara att den officiella jordbruksstatistiken ljuger eller 
åtminstone inte berättar hela sanningen. Många av de brukningsdelar som 
redovisades 1951 drevs inte längre aktivt. Sedan 1944 hade ett stort antal 
jordbruk blivit kreaturslösa. Det fanns i allmänhet få alternativ till krea
tursskötseln vid småbruken och det gällde i synnerhet för småbruken i övre 
Norrlands inland. 

Tabell 7.2: Åkerjordens användning vid kreaturslösa jordbruk. Jokkmokk 1951. 

All åkerjord Endast Vall och Annan 
i träda/obrukad vall potatis prod 

Andel (%) 15 52 20 13 

Källa: Primärmaterial till jordbruksräkningen 1951. 

I Jokkmokk var det endast vid 13% av de kreaturslösa jordbruken, som 
man odlade något annat än potatis och vallhö 1951 (tab 7.2). Det var då i 
regel frågan om en liten produktion av grönfoder. Vid resten av bruknings
delarna (87%) fanns möjligen ett litet potatisland, men i de flesta fall låg 
hela åkern i vall. Även om vallhöet skördades måste detta betraktas som 
försumbar produktion ur jordbrukssynpunkt eftersom arealerna var så 
små. Samma gäller beträffande husbehovspotatisen. Potatisodling sakna
des för övrigt vid sju av tio kreaturslösa jordbruk. Det tyder på att många av 
dem inte ens var bebodda5. 

Slutsatsen blir, att vi helt kan bortse från de kreaturslösa jordbruken för 
inlandets del och endast räkna med antalet nötkreatursbesättningar. Däri
genom uppnås även fördelen att jordbruk med 0,25 ha åker eller mindre, 
s k lägenheter, kommer med. De liknade brukningsdelarna ur produk
tionssynpunkt. Den viktigaste skillnaden var att ängshöet spelade en större 
roll för foderförsörjningen vid lägenheterna. 

Småbrukarna i Syd- och Mellansverige var inte lika ensidigt inriktade på 
kreatursskötsel. Där fanns också andra produktionsalternativ, t ex odling 
av handelsväxter som kål och morötter. Bara ett fåtal småbrukare kan 
emellertid ha valt den produktionsinriktningen. Gulbrandsen visade att 
kreaturslösheten ofta innebar ett steg mot definitiv avveckling även i det 
området6. Hans uppgifter avsåg dock 1950-talet. 

Hur det var dessförinnan kan antydas med hjälp av de aggregerade 
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uppgifterna om åkerarealens användning. Den stora förändringen var att 
andelen vall, till slåtter och bete, ökade kraftigt7. Småbrukarna förefaller 
ha specialiserat sig hårdare på kreatursskötseln. Därför är det motiverat att 
begränsa sig till nötkreatursjordbruken även för Syd- och Mellansveriges 
del. 

Diagram 7.4: Antal nötkreatursjordbruk 1913/20—1951. Syd- och Mellansverige (0—5 ha), 
Norrbottens inland, Jokkmokk. (Index 1913/20 = 100.) 
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1920 -27 -32 -37 -44 -51 
Källor: Primärmaterial till lokalundersökningen 1913 samt till jordbruksräkningarna 1932, 
1937, 1944 och 1951 
SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1920 
SOS Jordbruksräkningen 1927, 1932, 1937, 1944 och 1951 
Norrbottens läns jordbruk, del I. 

Mäter man på detta sätt stämmer utvecklingen av antalet småjordbruk 
väl överens med befolkningsutvecklingen inom jordbruket (jfr diagram 7.2 
och 7.4). I Norrbottens inland började antalet jordbruk minska redan vid 
mitten av 1940-talet och det sjönk tämligen snabbt mot slutet av decenniet. 
Tidpunkten för trendbrottet är betydelsefull, när vi skall analysera orsaker
na. Noteras bör också att småbruksexpansionen upphörde något tidigare i 
Jokkmokk, vilket även befolkningskurvan antydde. Där var avvecklingen 
av småbruken mycket snabb under de första efterkrigsåren. 

I Syd- och Mellansverige minskade antalet små nötkreatursjordbruk hela 
tiden. Det var uppskattningsvis 30% lägre 1944 än 1913/20 (uppgiften i 
diagrammet avser ett något mindre område efter 1932), dvs det minskade 
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i ungefär samma takt som den totala jordbruksbefolkningen i området. 
Däremot ökade nötkreatursjordbruken snabbare än jordbruksbefolkning
en i Norrbottens inland. Folkökningen var följaktligen inte ett resultat av 
att andelen jordlösa skogsarbetare växte. Den var fotad i ett expansivt 
småbruk, just så som företrädarna för småbrukarrörelsen hade tänkt sig. 

B. Småbrukarrörelsen 

Skillnaden i livskraft mellan småbruken i södra och nordligaste Sverige 
förefaller rätt paradoxal. I norr, på ömse sidor om polcirkeln, där våren var 
sen och kort och nattfrosten ett permanent hot från början av augusti, 
nybildades småbruk efter småbruk. Men i de gamla kulturbygderna i söder, 
där man kunde nyttja samma jord till ett flertal produktslag, lämnade 
människorna småbruken och åkerarealen minskade i o mfattning. För en 
sentida betraktare, med facit i hand, smyger sig lätt en känsla av overklighet 
på. 

Men det var alldeles sant och sågs som något fullt naturligt. "Jag har en 
mycket bra odlingsmyr, men den är belägen 6—7 km från mitt hem, och väg 
saknas till myren. Om jag hade råd så skulle jag uppodla varje bit av 
myren. . . Jag önskar, att min gosse skall genomgå en lantmannaskola, så 
han blir en duktig jordbrukare"8. Så uttryckte sig en småbrukare från 
skogsbygden i övre Norrland på 1930-talet. Hans åsikter delades av många. 

Tron på jordbruket var allmän. Utvidgning och intensifiering av jordbru
ket stod allra främst i Socialstyrelsens sammanfattande översikt av de 
förslag myndigheter, organisationer, skogsbolag och enskilda hade för att 
lösa försörjningsproblemen i skogsbygden på 1930-talet9. Man betonade 
särskilt behovet av att bilda fler arbetarsmåbruk. De utgjorde den sista 
länken i en lång kedja av stödformer för anläggning av småbruk. Odlings
lägenheter, kolonat och kronotorp var tidigare former, men den mest 
använda var s k egnahem. 

Från sekelskiftet hade det vuxit fram en småbrukarrörelse i Sverige. Den 
hade något av "äganderättsromantik"10 över sig och kom att omfattas av 
alla partier. Argumenten för brukningsformen varierade över tiden och de 
hämtades från många olika håll. 

Sociala motiv kan väl sägas ha legat i botten. Misstron mot industrins 
möjligheter att skapa varaktig sysselsättning och mot den sociala miljö som 
de nya industriorterna erbjöd, fick "livet på landet" att framstå i en fördel
aktig dager11. Anläggandet av nya småbruk sågs som ett korrektiv mot 
emigrationen. Dessutom hoppades man lättare kunna bemästra de sociala 
och politiska risker, som en egendomslös lantarbetarbefolkning utgjorde. 

Ekonomiskt sett hade tron på småbruken sin grund i den produktionsom
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läggning, som jordbruket genomgick från 1880-talet. Stordriftsfördelarna i 
jordbruket försvagades, när konkurrensen från utlandet skärptes på spann
målsmarknaden och efterfrågan på animalier ökade. Bilden av ett intensiv-
producerande, "industrialiserat" småbruk målades upp, tydligen med dan
ska exempel för ögonen. Det skulle producera animalier för avsalu och 
basera produktionen på köpta insatsvaror. 

Den typen av småbruk kunde endast uppstå i d e allra bästa jordbruks
bygderna. Men småbruken ansågs även i övrigt vara värdefulla ur produk
tionssynpunkt. På dem bedrevs nämligen en mer intensiv produktion än på 
de stora jordbruken. Sverige var nettoimportör av jordbruksprodukter 
under 1900-talets första årtionde och ett slags maximering av produktionen 
per hektar tycks ha föresvävat många av småbrukens förespråkare. Detta 
fick för övrigt Knut Wicksell att fälla anmärkningen att "det ju är männi
skornas välgång och icke — tunnlandens, som det gäller att befordra"12. 

De brukningsenheter som bildades, med hjälp av exempelvis egnahems
lånen, var i allmänhet alltför små för att en familj skulle kunna försörja sig 
på dem. Syftet var heller aldrig att skapa en ny grupp besuttna jordbrukare. 
Utsikterna att finna kompletterande försörjning var därför avgörande för 
småbrukens existens och de utgjorde en, ibland underförstådd, utgångs
punkt för argumentationen. Vid andra tillfällen betonades den synpunkten 
desto mer, t ex när man pläderade för småbruken som ett medel att försörja 
storjordbruket respektive skogsbruket med arbetskraft13. 

Lika viktig som tillgången på kompletterande försörjning var bristen på 
helårsalternativ utanför jordbruket. Före första världskriget vittnade emi
grationen om att arbetstillfällena i industrin inte ökade i takt med den 
arbetsföra befolkningen och under mellankrigstiden låg den registrerade 
arbetslösheten på en hög nivå även under högkonjunkturerna. Sysselsätt
ningsmålet upphöjdes till huvudargument för småbruken i samband med de 
s k arrendeegnahemmen och arbetarsmåbruken på trettiotalet, men ar
betsmarknadspolitiska skäl var genomgående av stor betydelse14. 

Orsaken till att man betonade det sysselsättningspolitiska draget så tyd
ligt i samband med trettiotalskrisen var sannolikt att övriga argument hade 
förlorat i styrka vid den tiden. Det gällde speciellt de snävt jordbrukseko
nomiska motiveringarna. I ett läge med allmän överproduktion inom jord
bruket fanns ju knappast något skäl att öka produktionen per hektar och 
undersökningarna av driftsresultaten visade entydigt på att lönsamheten 
var sämre vid de små jordbruken. 

Mot slutet av 1920-talet började man också ifrågasätta det statliga stödet 
till nybildning av småbruk mera öppet. Det skedde i samband med försöken 
att reformera egnahemsverksamheten. Kritik riktades mot att brukarna 
och deras familjer dömdes till såväl bundenhet som låg ekonomisk 
standard15. Men de positiva omdömena vägde fortfarande tungt och det var 
inte förrän med 1936 års egnahemsutredning som en nyorientering av 
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jordpolitiken kom till stånd. Målet för egnahemsverksamheten skulle där
efter vara att skapa familjejordbruk, dvs jordbruk, som kunde ge brukar-
familjen full sysselsättning och en realinkomst i nivå med andra 
medborgares16. 

Totalt beviljades drygt 50 000 egnahemslån till jordbrukslägenheter un
der åren 1905—36. Det sammanlagda lånebeloppet var 218 milj kr. Ungefär 
3/4 av lägenheterna var egnahemsbelånade ännu 1936 och av dem fanns 
omkring 25 000 i Svea- och Götaland17. Trots detta minskade antalet små 
jordbruk i dessa delar av landet. Där förmådde egnahemsverksamheten på 
sin höjd motverka en ännu snabbare avveckling av småbruken. I de norra 
delarna av Sverige främjade stödet däremot en fortsatt tillväxt av bruk-
ningsformen. 

C. Sammanfattning 

Småbruken hade många förespråkare i Sverige i början av 1900-talet. Både 
ekonomiska och sociala motiv anfördes för att statsmakterna borde ge stöd 
till nybildningen av små jordbruk. Argumenteringen var framgångsrik och 
stöd beviljades, i första hand i form av egnahemslån. 

Den faktiska utvecklingen kom emellertid småbrukarvännernas för
hoppningar på skam. Trots egnahemslånen minskade antalet småjordbruk 
i de äldre jordbruksbygderna i södra och mellersta Sverige. Det var bara i 
Norrland, som en tillväxt skedde. 

I Norrbottens inland fortsatte småbruksexpansionen långt efter att den 
hade upphört i landets södra och mellersta delar. Tillväxten var tämligen 
snabb och enligt folkräkningarna bröts den under 1940-talets förra hälft. 

Enligt jordbruksräkningarna fortsatte emellertid antalet brukningsdelar 
att öka ännu längre fram i tiden, ända in på 1950-talet. Skillnaden mot 
befolkningsstatistikens beskrivning av förloppet förklaras av en allmän 
eftersläpning i jordbruksstatistiken. Den påvisade Gulbrandsen redan på 
femtiotalet18. 

Vid jordbruksräkningarna registrerades många små brukningsdelar, där 
jordbruksdriften helt eller i det närmaste hade upphört. Ett sätt att rensa 
bort dessa ur statistiken är att bara räkna nötkreatursjordbruken, d v s de 
enheter, där det förekom kreatursskötsel. Gör man en sådan omräkning för 
Norrbottens inland blir resultatet att folkräkningarnas bild bekräftas. 

Brytpunkten mellan småbrukets expansions- och kontraktionsfas låg 
ungefär vid mitten av 1940-talet19. Fram till dess ökade såväl jordbruksbe
folkningen som antalet nötkreatursjordbruk, efter mitten av fyrtiotalet 
minskade båda. Expansionsfasen utgjorde i själva verket slutet på en lång 
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period av tillväxt, vilken började med kolonisationen av Lappmarken. 
Kontraktionsfasen inledde den period av tillbakagång, som vi ännu inte ser 
slutet på. 

Det kan tyckas naturligt att markera ett trendbrott av den typen med en 
periodgräns i undersökningen. Här kommer dock gränsen att läggas något 
senare, sedan tillbakagången definitivt börjat. 

En orsak är att källäget förändras runt 1950. Jordbruksstatistiken lades 
om, bl a genom att brukningsenheter med mindre än 2 ha åker inte längre 
togs upp vid varje jordbruksräkning. Med den storleksstruktur inlandsjord
bruket hade innebär det en stark begränsning. Från 1950-talet finns det 
också en uppsjö med utredningar om småbruken i Sverige och det finns 
även utredningar som direkt tar upp förhållandena vid småbruken i Norr
bottens inland. 

En andra, tyngre vägande orsak är att själva övergången från expansion 
till kontraktion förefaller viktig att studera. Den bör ha något att berätta 
om drivkrafterna bakom tillväxten. Vi kan ställa frågan, vad det var som 
förändrades på ett sådant sätt att småbrukets expansion upphörde omkring 
1945. Varför kom utvecklingen i Norrbottens inland först då att likna den 
syd- och mellansvenska? Och vad orsakade skillnaderna i tillväxt dessför
innan? 

Att döma av de argument som anfördes för brukningsformen verkar det 
särskilt intressant att undersöka om det förelåg regionala skillnader i fråga 
om: 

a) småjordbrukens lönsamhet 
b) tillgången på kompletterande försörjning 
c) tillgången på alternativa helårssysselsättningar. 

Nästa kapitel ägnas åt dessa frågor och det inleds med en översikt av några 
tidigare vunna forskningsresultat. 
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8. Drivkrafterna bakom inlands
småbrukets expansion 

A. Tidigare forskning 

Jordbruksomvandlingens regionala förlopp 
Den problemställning, som är aktuell här, liknar den Knut Norborg syssla
de med i sin avhandling. Han ville fastställa och analysera den regionala 
förändringen av jordbruksbefolkningen i Sverige 1910-601. För det syftet 
grupperades orsaksfaktorerna i tre kategorier, nämligen: 

a) demografiska förändringar inom jordbruksbefolkningen, 
b) förändringar i struktur, produktionsinriktning och teknik inom jordbru

ket samt 
c) de icke-agrara näringsgrenarnas dragningskraft. 

Norborg nödgades tyvärr konstatera, att det kombinerade resultatet av 
faktorerna inte uppvisade någon lagbundenhet2. Hans utväg ur dilemmat 
blev att se processen som ett innovationsförlopp. Med avseende på jord
brukets struktur och befolkning, visade sig nämligen rangordningen mellan 
de olika områdena vara stabil över tiden3. Alla områden genomgick en 
likartad utveckling, fastän vid olika tidpunkter. 

Norborg demonstrerade också, att det fanns stora likheter mellan det 
förlopp han studerade och andra innovationsförlopp, t ex spridningen av 
sjukkassorna, kontrollföreningarna, jordbrukskassorna och seminföre-
ningarna. Det existerade, menade han, en regional hierarki genom vilken 
spridningen av nyheter kanaliserades. Slutsatsen blev, att den agrara struk
turförändringen borde ses, "som en effekt av den allmänna samhällsom
vandlingen inom Sverige"4. 

En så vittomfattande slutsats kan svårligen ifrågasättas. Den ger inte 
underlag för några testbara hypoteser. Vi skall därför gå vidare till andra 
undersökningar för att se om "den allmänna samhällsomvandlingen" kan 
ges en mer precis innebörd. 

Frånsett Norborgs avhandling saknas dock egentliga studier av den agra
ra strukturomvandlingens regionala förlopp. Däremot har man i olika 
sammanhang studerat den på nationell nivå. Sådana undersökningar är 
givetvis av intresse för att förstå varför tillväxten fortsatte så länge i Norr
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bottens inland. Kausalsamband, som etablerats på den nationella nivån bör 
rimligen beaktas även på den regionala. Samma skäl kan anföras för att ta 
upp studier av befolkningsutvecklingen på den svenska landsbygden eller i 
det svenska jordbruket. En tredje, intressant grupp av undersökningar är 
slutligen de, som behandlat mer specifikt norrländska problem, i första 
hand hur jord- och skogsbruket utvecklats i övre Norrland. 

Jordbrukets strukturomvandling och landsbygdens avfolkning i 
Sverige under första hälften av 1900-talet 
Huvudverket om strukturomvandlingen i jordbruket är den avhandling, 
som ekonomen Odd Gulbrandsen skrev på 1950-talet. Företeelsen har 
också behandlats av geografen Hans Abrahamsson5 och ekonomhistori
kern Gert Tiderius6. Den har dessutom varit föremål för ett antal offentliga 
utredningar. Alla, utom Gulbrandsen, studerade dock utvecklingen efter 
1950, då den statliga rationaliseringspolitiken började få viss verkan. Där
för skall bara det förstnämnda verket tas upp här. 

Gulbrandsen försökte hålla isär de faktorer, som låg bakom jordbruksfö
retagarnas avgång respektive deras nyrekrytering. Han visade, att det fanns 
en betydande tröghet på avgångssidan. Den berodde på att möjligheterna 
till yrkesbyte var ganska små, när väl en jordbrukare hade drivit sitt företag 
ett antal år. Mot en genomsnittlig tillträdesålder på 30 år svarade en 
avgångsålder på 65 år. Det medförde att anpassningen till ändrade lönsam
hetsförhållanden skedde med påtaglig eftersläpning.7. 

Mekanismen bakom anpassningen var i första hand förlagd till nyrekry
teringssidan. Nya jordbruksföretagare rekryterades normalt från de med
hjälpande familjemedlemmarna och från lantarbetarna. Det var storleken 
på dessa gruppers avflyttning från jordbruksnäringen, som avgjorde om 
antalet jordbruk ökade eller minskade8. 

Gulbrandsen analyserade vilka faktorer, som påverkat avflyttningen 
från jordbruket under perioden 1929—50. Han fann att inkomstklyftan till 
industriarbetarna hade haft liten betydelse. Den var hela tiden tillräckligt 
stor för att motivera arbetsföra människor till att lämna jordbruksnäringen. 
Om den ökade eller minskade något spelade inte så stor roll. Däremot 
fanns ett mycket starkt samband med sysselsättningsläget i industrin (till
gången på lediga platser), speciellt under 1930-talet9. 

Redan tidigare hade man påvisat att utflyttningen från jordbruket sam
varierade nära med konjunkturutvecklingen. Det var den omfattande mi-
grationsforskningen vid Socialvetenskapliga Institutet i S tockholm (Tho
mas) som visade detta. För perioden 1895 — 1933 erhölls ett starkt, positivt 
statistiskt samband mellan nettoutflyttningen från jordbrukskommunerna 
och konjunkturläget10. Några år senare gjordes en uppföljning av under
sökningen och den antydde att sambandet hade blivit ännu starkare under 
mellankrigstiden11. 
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I Socialvetenskapliga Institutets undersökning laborerade man med en 
indelning av Sverige i regioner. För den nordligaste regionen, som omfatta
de Väster- och Norrbottens län, var samvariationen mellan nettoutflyttning 
och konjunkturläge inte alls lika stark som i resten av landet12. Förhållandet 
kommenterades inte direkt i texten, men i princip är väl två förklaringar 
tänkbara. Antingen var människorna i de nordligaste jordbrukskommu
nerna mindre känsliga för att sysselsättningsläget ändrades i industrin eller 
också hade regionen en annan konjukturutveckling än resten av landet. 

Det senare kan inte uteslutas. Industrin var hårt koncentrerad till ett par 
exportbranscher, skog och malm, och de icke-agrara sektorerna befann sig i 
ett uppbyggnadsskede under periodens första hälft. Gruvdriften i Malmfäl
ten satte igång först på 1890-talet och det förekom stora anläggningsarbeten 
i samband med att järnvägarna byggdes och när vattenkraften började 
exploateras. Vi kan notera, att den svenska konjunkturutvecklingen inte 
överensstämde med den internationella under tiden 1870—89, dvs under 
den svenska industrins första uppbyggnadsfas13. 

Den orsak man främst tänker på är väl ändå att jordbruksbefolkningen i 
övre Norrland skulle ha varit relativt okänslig för sysselsättningsföränd
ringarna i industrin. Det borde i så fall ha berott på att man erhöll stora, 
kompletterande inkomster från skogsbruket. I termer av "push" och 
"pull", flitigt nyttjade i undersökningen, skulle helt enkelt jordbrukets 
"push" ha varit mindre i norra Sverige. 

En sådan tolkning föreslogs också. Försörjningsmöjligheterna var bättre 
på jordbruken i norr, ty "the North is rich in forests, and the farming 
population is thereby enabled to engage in intermittent seasonal activities 
in forestry, subsidiary to the main business of farming. All such opportuni
ties are closed to most of the farmers in Southern and Central Sweden. . .14 

Om jordbrukskommunerna i skogsbygden (Norrland, Dalarna och 
Värmland) delades upp i skogskommuner och övriga, visade det sig att 
befolkningen ökade betydligt snabbare i de förra än i de senare (diagram 
8.1). Detta togs till intäkt för att skogsbruket motverkade utflyttningen. 

I en senare volym med forskningsresultat från Socialvetenskapliga Insti
tutet återkom man till idén om att skogsbruket var en utflyttningshämman-
de faktor. Argumentationen tillfördes dock ingenting nytt i sak15. Vid det 
tillfället framkastades även hypotesen, att en hög andel självägare bidrog 
till att det nordnorrländska jordbrukets "push" var svagare16. Den förkla
ringen kan dock inte gälla för inlandsområdet i övre Norrland. Där var 
andelen arrenderade brukningsdelar ungefär lika stor som för riket i 
genomsnitt17. 

I sin avhandling om den svenska bondeklassens försvinnande anlade 
sociologen Hans Seyler ett synsätt, som liknade det Thomas hade. Han 
menade att småbruksexpansionen i Norrland måste ses i skenet av skogs
brukets tillväxt. Ja, "den norrländska småbruksbildningen var i grunden 
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Diagram 8.1: Befolkningstrender i skogsbygden. Skogskommuner och övriga jordbrukskom
muner. 1895-1913 och 1913-33. 
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Källa: Thomas, D S, Social and Economic Aspects of Swedish Population Movements 
1750-1933, s 230. 

inget annat än skapandet av det för skogsbolagen på detta stadium så 
nödvändiga halvproletariatet"18. 

Seyler fann grund för påståendet i det faktum att inkomster från skogs
bruket verkligen var viktiga för de norrländska småbrukarna. Han pekade 
dessutom på att ett av motiven för den statliga kolonisationspolitiken hade 
varit att säkra arbetskraft till skogsbruket19. Om det kan bara sägas att 
kolonisationspolitiken hade många motiv. Hur det förhöll sig med skogsin
komsterna skall vi återkomma till längre fram. 

Norrlands forskningen 
Standardarbetet om jordbrukets utveckling i N orrland fram till det första 
världskriget författades av Paul Hellström. Han var en framträdande ex
pert på jordbruksfrågor och ivrade varmt för en ökad satsning på jordbru
ket i övre Norrland. Naturligtvis såg han positivt på den norrländska 
bondeklassens tillväxt. Själva tillväxten var i sig ett bevis för att jordbruket 
utvecklade sig mer förmånligt i Norrland än i resten av landet20. Han gjorde 
dock inget egentligt försök att belägga påståendet och det bör väl främst ses 
som ett inlägg i den då aktuella debatten om jordbrukets respektive indu
strins möjligheter att på sikt bära upp en ekonomisk tillväxt i Norrland. 

Under 1930- och 1940-talen bedrevs en del forskning och gjordes åtskilli
ga utredningar om norrländskt jordbruk och om den norrländska jord
bruksbefolkningens levnadsförhållanden. Man lade ned stor kraft på att 
försöka mäta biinkomsternas storlek i kronor och dagsverken21. Att de var 
mycket betydelsefulla, därom var alla ense. 

Geografen Gerd Enequists ord, när hon sammanfattade sin studie av 
nedre Luledalen, kan anses representativa: "Att dessa för jordbruk jämfö
relsevis illa lottade trakter kunnat underhålla en starkt tillväxande befolk
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ning beror på det kraftiga bidrag till folkförsörjningen, som binäringarna 
alltid lämnat. . .',22. 

Orden är representativa både för vad som sades och för vad som inte 
sades, nämligen något om orsakerna till det nordnorrländska småbrukets 
säregna livskraft i en tid, när brukningsformen redan var på tillbakagång i 
övriga Sverige. Jämförelser av det slaget saknades i trettio- och fyrtiotalens 
norrlandsforskning. 

Det komparativa perspektivet har i regel lyst med sin frånvaro även när 
man under senare tid studerat avvecklingsfasen. Nedläggningen av små
bruk har kopplats samman med att det blev svårare att erhålla biinkomster, 
när skogsbruket mekaniserades och bolagen började använda helårs-
anställda skogsarbetare23. 

Anslutningen till "biinkomsttesen" har dock långt ifrån varit fullständig. 
I studien av Vindelns kommuns (Västerbottens län) ekonomiska utveckling 
betonade författarna att industrins ökade efterfrågan på arbetskraft var en 
viktig orsak till att småbruken började läggas ned24. Ett liknande resone
mang förde ekonomhistorikern Sten Ove Bergström i sin analys av krono-
torparinstitutionens avveckling i Norrbotten25. 

Summering 
Det förefaller värt att pröva Gulbrandsens resonemang om kopplingen 
mellan sysselsättningsläget i industrin och jordbruksbefolkningens tillbaka
gång, när det gäller inlandsjordbrukets kontraktionsfas. Men vad orsakade 
expansionen dessförinnan? Varför fortsatte den så länge? 

Forskningsöversikten har visat att man tillmätt den goda tillgången på 
biförtjänster stor betydelse. Om vi accepterar den synen och är konsekven
ta måste tillbakagången förklaras med att biinkomsterna minskade, åtmins
tone relativt sett. Då blir en sysselsättningsökning inom industrin mindre 
intressant. Omvänt måste vi tilldela biförtjänsterna en underordnad bety
delse för expansionen ifall vi tror, att det var industrins "sug" efter arbets
kraft, som drev fram nedläggningen av inlandssmåbruken. I annat fall löser 
vi helt enkelt problemet med övergången från expansion till kontraktion 
genom att byta analysschema. 

B. Det ekonomiska utbytet av jordbruksdriften 

När företrädarna för småbrukarrörelsen, en gång i seklets gryning, talade 
om att den kommersiella småproduktionen hade en ljus framtid, var det 
definitivt inte på inlandssmåbruken de syftade. För dem måste det ha varit 
mycket svårt att acceptera Paul Hellströms påstående att jordbruket ut
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vecklades mer positivt i norra Sverige. Vi skall därför börja med att under
söka det ekonomiska utbytet av jordbruksdriften och hur det förändrades 
vid småbruk i olika delar av landet. 

I Sverige började man utföra systematiska undersökningar av jordbruks
företagens räntabilitet ett par år före det första världskriget. Antalet räken-
skapskontrollerade jordbruk var litet de första åren, men i början av 
1920-talet blev materialet så pass omfattande att det kan läggas till grund 
för en jämförelse mellan olika landsdelar. 

Kritik kan riktas mot att bokföringsmaterialet inte är representativt. För 
det första utgör inte Norrbottens inland ett urskiljbart område. I stället 
måste vi använda uppgifter för Övre Norrland (Väster- och Norrbottens 
län). Till det kommer att de bokföringskontrollerade jordbruken i regel var 
större än inlandssmåbruken. För den lägsta storleksklassen av räkenskaps
jordbruk, de som hade högst 10 ha åker, var medelarealen ungefär 8 ha 
under mellankrigstiden. Så stora var bara ett fåtal inlandsjordbruk. En 
tredje begränsning ligger i att bokföringsjordbruken var så få. På 1930-talet 
representerade knappt 60 jordbruk årligen den lägsta storleksklassen i 
Övre Norrland26. Från år till år försvann dessutom vissa jordbruksföretag 
ur räkenskapsmaterialet medan nya kom till. 

En säker slutsats av dessa brister är att bokföringsjordbruken uppvisade 
bättre resultat av jordbruksverksamheten än vad inlandssmåbruken gjor
de. Den ligger redan i det faktum att noggranna räkenskaper alls fördes, 
något som måste ha varit mycket ovanligt vid de mindre jordbruken27. 
Alldeles säkert är också att resultaten var sämre vid inlandssmåbruken än 
för det område, Övre Norrland, som vi har uppgifter om. I det ingick många 
jordbruk från kustlandet, där naturförutsättningarna för jordbruksdrift var 
bättre och avsättningsförhållandena mer gynnsamma. Storleksskillnaden 
verkade naturligtvis i samma riktning. 

Man kan få en viss uppfattning om hur stor den sistnämnda felkällan var 
genom att storleksgruppen 2,1-5 ha särredovisades fr o m 1939/40. Då 
blev bokföringsresultaten över huvud taget mer representativa. Fler jord
bruk fanns med i undersökningen och man försökte skapa representativa 
undergrupper28. Fortfarande torde dock resultaten ha varit sämre vid in
landssmåbruken än inom den grupp av bokförings jordbruk, Norra Sverige 
I (2,1—5 ha), som de närmast kan jämföras med. 

Ett litet jordbruk var knappast någon kapitalplacering i vanlig mening. 
Snarare var det intressant som ett sysselsättningstillfälle bland andra29. Det 
bör därför värderas efter i vad mån man uppnådde skälig ersättning för det 
arbete, som lades ner. Ett mått för detta finns i räkenskapsresultaten, 
förhållandet mellan den s k räntabla arbetslönen och arbetskostnaden. Det 
innebär, att man beräknade hur stor arbetsersättning ("timlön") småbru
karna skulle ha fått vid en normal förräntning av kapitalet och ställde den i 
relation till lantarbetarlönen. 
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Diagram 8.2: Arbetsersättning vid småbruk i procent av lantarbetarlönen, 1922/23-1949/50. 

100 -, 

40 -

1922-1925- 1930- 1935- 1940- 1945- 1950-
23 26 31 36 41 46 51 

Mellersta Sverige -10 ha 

övre Norrland -10 ha 
Södra och Mellersta Sveriges skogsbygder 2,1-5 ha 

+++ Norra Sverige 2,1-5 ha 

Källor: Räkenskapsresultat från svenska jordbruk, IX-XXXVI. 

Normalt uppnåddes inte lantarbetarlön (diagram 8.2). Under mellan
krigstiden var klyftan 20—30% för de större småbrukarna och den ökade 
sedermera. Vid småbruk om högst 5 ha var produktiviteten lägre och där 
torde man bara undantagsvis ha nått en arbetsersättning, som översteg 2/3 
av lantarbetarlönen30. 

Ännu mer negativt utföll en jämförelse med andra grovarbetargrupper 
på landsbygden. Vid mitten av 1940-talet erhöll den norrländske småbruka
ren bara drygt hälften av väg- respektive skogsarbetarens timförtjänst, när 
han arbetade med skötseln av sitt jordbruk31. Eftersom de flesta småbruka
re av och till deltog i skogs- eller vägarbete, kan de inte ha varit omedvetna 
om att jordbruksdriften gav en mycket låg ersättning för det arbete, man 
lade ner. 
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Trots detta fortsatte antalet inlandssmåbruk att öka ända in på 1940-
talet. Kontrasten mot de mellansvenska småbruken är tydlig. Där var 
arbetsersättningen i jordbruket inte fullt så låg som i övre Norrland. Ändå 
avvecklades dessa småbruk i l ångsam takt redan under mellankrigstiden. 

I diagram 8.2 kan vi se tydliga spår av trettiotalskrisen i bokföringsjord
brukens resultat. De tre åren 1931/32-1933/34 sjönk arbetsersättningen 
vid småbruken i övre Norrland till mindre än halva lantarbetarlönen. Men 
krisen avspeglade sig inte i att nybildningen av småbruk avtog. Deras antal 
fortfor att öka i minst lika snabb takt som tidigare (diagram 7.4). 

Det förefaller, utifrån dessa exempel, som om inlandssmåbrukarna var 
okänsliga för såväl lönsamhetsläge som lönsamhetsförändringar i jordbru
ket före 1945. Den avveckling av småbruken som kom till stånd efter andra 
världskriget sammanföll däremot med att löneklyftan till lantarbetarna 
vidgades. Under denna tid steg dock lantarbetarnas löner snabbare än 
industriarbetarnas och i förhållande till de senare blev knappast löneefter
släpningen större för inlandssmåbrukarna32. Redan tidigare var emellertid 
löneklyftan så stor att problemet snarare är hur inlandssmåbruken kunde 
expandera så länge än varför de började läggas ned. 

Den period vi studerar kännetecknas av att priserna på jordbrukets 
produkter utvecklades mindre gynnsamt än arbetslönerna. Under mellan
krigstiden var försämringen relativt måttlig. Ett vägt produktprisindex 
visar att priserna sjönk med 15% mellan 1924/29 och 1934/39 medan arbets
lönerna i stort sett var oförändrade33. Efter andra världskriget steg däremot 
lönerna väsentligt snabbare än jordbrukets produktpriser. Från 1935/37 till 
1949/50 ökade löneindex med 40% mer än produktionsprisindex34. För att 
jordbrukarna skulle kunna hålla jämna steg med löneutvecklingen krävdes 
alltså att produktionen per arbetstimme ökade. 

I diagram 8.3 görs ett försök att illustrera hur produktiviteten utveckla
des vid småbruk och vid mellansvenska storjordbruk. Det produktivitets-
mått som används bygger på att bruttoavkastningen i kronor deflaterats 
med produktprisindex. På motsvarande sätt har arbetskostnaden satts i 
relation till jordbrukets arbetslöneindex. Detta förfaringssätt ger inte något 
exakt mått på arbetsproduktiviteten. Regionala pris- och löneskillnader 
beaktas exempelvis inte. Det bör emellertid räcka för att ge en ungefärlig 
bild av hur stor produktivitetsförbättringen var. 

Arbetsproduktiviteten låg hela tiden högre vid de stora jordbruken. 
Under mellankrigstiden var skillnaden ungefär 30% gentemot de norr
ländska småbruken. Men produktivitetsskillnaderna förefaller inte ha bli
vit större under denna tid. Det innebär, att produktiviteten ökade med 
cirka 50% på 20 år vid de större småbruken i Övre Norrland. Från 1930-
talet finns ett fåtal uppgifter, som tyder på att produktivitetsförbättringen 
var ungefär lika stor vid de mindre småbruken (högst 5 ha)35. Vi skall senare 
återkomma till frågan om även inlandssmåbrukarna uppnådde liknande 
resultat. 
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Diagram 8.3: Arbetsproduktivitetens utveckling vid småbruk och mellansvenska storbruk. 
1919/20 — 1949/50. (Produktiviteten vid mellansvenska storbruk 1924-1929 resp 1939/40 = 
100.) 

1919/20-1938/39 1939/40-1950/51 

Mellersta Sverige -10 ha 
Övre Nor rland -10 ha 
Mellersta Sverige 100 ha 

200 -, 

140 -

100 

30 -

1945- 1950-1940-1935-1930-1925-1920-
21 26 31 36 41 46 51 

Källor: Räkenskapsresultat för svenska jordbruk, VI—XXXVI. 

Anm: Bruttoavkastningen vid småbruken har deflaterats med prisindex för djurprodukter. 
För storbruken har ett sammanvägt prisindex för djur- och växtprodukter använts. 

Delkomponenterna i vårt produktivitetsmått utvecklades på olika sätt 
vid små- och storbruk. Vid småbruken ökade bruttoavkastningen per hek
tar medan arbetsinsatsen förblev i stort sett oförändrad. Där intensifierades 
alltså jordbruksdriften. Vid de mellansvenska storbruken steg också brut
toavkastningen något, men framför allt minskade man på arbetsinsatsen 
per hektar. Konstgödsel och kraftfoder å ena sidan, jordbruksmaskiner å 
den andra, var alla frukter av industrialiseringen, men de lämpade sig olika 
väl beroende på jordbrukens storlek36. 

Efter 1940 fortsatte produktiviteten att stiga i ungefär samma takt som 
tidigare vid småbruken. Ändå ökade produktivitetsklyftan till storjordbru
ken. Då fanns de stora produktivitetsvinsterna att hämta i mekanisering 

Msk 5-10 ha 
Ns 5-10 ha 
Msl 100 ha-
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med åtföljande arbetskraftsbesparing, framför allt genom att traktordrift 
infördes i stor skala. 

Arbetskostnaderna steg snabbt, vilket gjorde det lönsamt att ta i anspråk 
en teknik som funnits tillgänglig redan på 1930-talet37. Genom mekanise
ringen lyckades man fullt ut kompensera sig för de höjda arbetskostnader
na vid storbruken. Småbrukarna uppnådde däremot inte en produktivitets
förbättring som var tillräcklig för att parera lönestegringen. Det gällde i 
synnerhet vid de allra minsta småbruken, där möjligheterna till mekanise
ring var hårt beskurna. 

C. Biförtjänster och årsinkomster 

Inledning 
Inlandssmåbrukarna kunde inte försörja sig enbart på vad jordbruket gav. 
Det kunde inte heller de syd- och mellansvenska småbrukarna göra, i 
normala fall. Under 1930-talet svarade lanthushållningen för knappt 70% 
av inkomsterna på de minsta bokföringsjordbruken i Mellersta Sverige. I 
Norra Sverige var andelen 50—60%38. 

Eftersom jordbruksdriften gav så dåligt ekonomiskt resultat var behovet 
av biinkomster extra stort för småbrukarna i Norrbottens inland. Tillgång
en på biförtjänster var emellertid riklig och ofta torde de ha gett mer till 
försörjningen än vad skötseln av de små jordbruken gjorde. 

I första hand fanns skogsbruket. Vi har tidigare sett att många småbruka
re ägde skog och kunde få inkomster av att sälja och avverka virkesposter. 
Vid mitten av 1940-talet uppgav sig nära hälften av alla jordbrukare i 
Norrbottens inland och 34% i Jokkmokk ha skogstillgångar utöver 
husbehovet39. Man kan utgå från att andelen hade varit större tidigare 
under 1900-talet, men minskat med nybildningen av jordbruk. 

Flertalet av de inlandssmåbrukare, som inte ägde skog, kunde få lönein
komster från skogsarbete i bolagens, Domänverkets eller andra bönders 
regi. Den manliga arbetskraften vid inlandsjordbruken i Norrbottens län 
arbetade ungefär 90 dagar i skogsbruket år 1943/44 (i Jokkmokk 106 
dagar). Merparten av skogsarbetet utfördes utanför den egna fastigheten, 
dvs som lönearbete. Uppgiften kan jämföras med att drygt 100 dagar 
användes för egentligt jordbruksarbete40. 

Omfattningen av skogsarbetet varierade kraftigt mellan åren. Av flott
godsmängderna att döma, bör det ha krävt fler dagsverken under en stor 
del av tjugo- och trettiotalen än vad det gjorde 1943/4441. Socialstyrelsens 
undersökning från åren 1932—34 pekar också i den riktningen42. 
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Förutom skogsarbetet fanns andra typer av tillfälliga lönearbeten. 
Många landsvägar byggdes under 1900-talets första hälft. Anläggningen av 
Inlandsbanan gav en mängd arbetstillfällen under några år. Dessutom 
förekom husbyggnadsarbeten, dikesgrävning etc. År 1943/44 använde 
männen vid inlandssmåbruken i genomsnitt cirka 110 dagar för arbeten av 
detta slag. Det var mer än vad som gick åt för att sköta jordbruket. Även 
om omfattningen var något mindre tio år tidigare gav lönearbetena utanför 
skogsbruket viktiga bidrag till försörjningen redan då43. 

Att binäringarna hade speciellt stor betydelse för småbrukarna i landets 
norra delar, förklarar emellertid inte varför tillväxten av småbruket fortsat
te längre där. Det blir begripligt först om det visar sig att totalinkomsterna 
var väsentligt högre för de nordsvenska småbrukarna. Hur stod sig då deras 
inkomster och materiella levnadsstandard vid en jämförelse med de syd-
och mellansvenska småbrukarnas? 

Det saknas ett heltäckande material, som kan ge svar på frågan. Resulta
ten från flera olika undersökningar kan emellertid kombineras. Dit hör 
redovisningen från bokföringsjordbruken, deklarationsundersökningarna 
samt Socialstyrelsens konsumtionsundersökningar. Allt detta material li
der av samma brist, inlandsjordbruken kan inte isoleras som grupp. Upp
gifterna avser ibland Övre Norrland, ibland Norra Sverige. Men det proble
met är kanske överkomligt, precis som vid bedömningen av jordbruksverk
samhetens resultat. Även i de två sistnämnda områdena utvecklades ju 
antalet småbruk vida gynnsammare än i Syd- och Mellansverige. 

Inkomster och förbrukning vid bokföringsjordbruken 
För de mindre bokföringsjordbruken i Övre Norrland och i Mellersta 
Sverige finns räkenskaper för hela hushållningen från mitten av tjugotalet. 
Det innebär att samtliga inkomster och utgifter redovisas liksom ändamålet 
med utgifterna. Även nettoöverskottet, sparandet, tas upp. 

Det förefaller som om småbrukarna i Nordsverige, tack vare biinkoms
terna, kunde kompensera sig för det dåliga utfallet av jordbruksverksamhe
ten. Familjeinkomsterna låg regelmässigt 10—20% högre i Norra Sverige. 
Sparandet var något större där och förbrukningen per konsumtionsenhet, 
vilken bör ge en god bild av levnadsstandarden, var cirka 10% högre. 
Skillnaden i levnadskostnader verkar dock ha varit lika stor eller något 
större, dvs man skulle ha haft ungefär samma konsumtionsnivå på små
bruken i Norra och Mellersta Sverige44. Inga betydande förskjutningar 
inträffade under det kvartssekel vi studerat och räkenskapsmaterialet leder 
därför till slutsatsen, att inkomst- och konsumtionsnivåerna var tämligen 
likartade för de två småbrukargrupperna. 
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Diagram 8.4: Totalinkomst per jordbrukarfamilj samt förbrukning per konsumtionsenhet, kr. 
1926/27—1949/50. Småbruk i Norra och Mellersta Sverige. 

Förbrukning 
Totalinkomst 

-1000 

- 800 8 000 
Förbrukning 600 6 000 

400 4 000 

s^"A / 

Totalinkomst 2 000 
— Övre Norrland 

Mellersta 
Sverige 

40-41 45-46 50-51 1926-27 30-31 35-36 

Källor: Räkenskapsresultat från svenska jordbruk, XIII-XXXVI. 

Deklarationsundersökningarna 
Materialet från bokförings jordbruken omfattar, som nämnts, ett litet antal 
jordbruk. I syfte att komplettera detta, började man genomföra deklara
tionsundersökningar på 1930-talet. Initiativet togs ursprungligen av 1938 
års jordbruksutredning. 

Sammanlagt ingick bortåt 10 000 jordbruk i deklarationsundersökning
arna medan bokförings jordbruken bara var ett drygt tusental45. Resultaten 
blev dock ungefär desamma (diagram 8.5). De deklarerade inkomsterna 
låg något högre i Norra Sverige och skillnaden kunde till stor del återföras 
på att de kontanta inkomsterna från skogsbruket var större. 

Vid de nordsvenska småbruken förefaller inkomsterna ha fluktuerat 
mer. Det kan återföras på att skogsinkomsterna varierade så kraftigt från år 
till år46. Möjligen kan detta ha lett till, att man höll nere konsumtionsutgif-
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Diagram 8.5: Taxerade nettointäkter, kr per brukningsdel i storleken 2—5 ha. Åren 1932 — 50. 

6 000 -

4 000 • 

2 000 -
Norra Sverige 
Södra och Mellersta Sveriges 
skogs- och dalbygder 

1 000 
-50 -45 1932 -35 -37 -40 

Källor: SOU 1946:46, s 262f 
Jordbruksekonomiska uppgifter 1947—50 
Jordbruksekonomiska meddelanden 1951 — 52 

terna något till förmån för ett visst sparande. Det är en tänkbar förklaring 
till att sparandet var större vid de norrländska bokföringssmåbruken trots 
att konsumtionsnivån var något lägre där än i Mellansverige. 

Deklarationsundersökningarna befäste intrycket att inkomstskillnader
na mellan olika landsdelar var ungefär lika stora hela tiden. Det kan 
jämföras med hur jordbruksbefolkningen utvecklades (tab 8.1). Mellan 
1940 och 1950 minskade den lika snabbt i Norrland som i resten av landet. 
Men under trettiotalet gällde inte detta. Då verkar den norrländska jord
bruksbefolkningen ha varit mer okänslig för inkomstläget än vad man var i 
Göta- och Svealand. 

Tabell 8.1: Procentuell minskning av jordbruksbefolkningen 1930—40 resp 1940—50. Norr
land och övriga Sverige. 

Period Norrland Övriga Sverige 

1930-40 2,5 13,0 
1940-50 20,8 20,3 

Källa: Norborg, K, a a, s 106. 
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Hushållsbudgetundersökningarna 
Två undersökningar av rubricerad art genomfördes på den svenska lands
bygden under mellankrigstiden. Den ena avsåg år 1920 och den andra åren 
1932/34. För vårt syfte är det främst av intresse att se hur stora utgifterna var 
per konsumtionsenhet samt hur stor andel av hushållens utgifter, som gick 
till livsmedel. En sammanställning av resultaten visas i tabell 8.2. 

Tabell 8.2: Utgifter i kr per konsumtionsenhet samt livsmedlens procentuella andel av utgifter
na. Mindre småbrukare och lönearbetare. 

Utgifter, kr Livsmedelsandel, 
per kons enhet procent 

Kategori 1920 1932/34 1920 1932/34 

Småbrukare, SMS 861 393 65,1 49,1 
Småbrukare, NS 977 374 62,6 49,8 
Arbetare, NS 991 611 61,7 53,0 

Källor: SOS Levnadskostnaderna på landsbygden i S verige vid år 1920, tab 3 
SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 457f. 

Anm: Uppgifterna om arbetarna avser daglönare år 1920 och skogsarbetare utan jord åren 
1932/34. 

Resultaten tyder på att småbrukarna nådde upp till ungefär samma 
konsumtionsnivå i norra Sverige som längre söderut i landet. Det var en 
mycket låg nivå, troligen lägre än de rena lönearbetarnas. De totala kon
sumtionsutgifterna var i varje fall större för den sistnämnda gruppen. 
Livsmedlen stod 1920 för en större andel av totalutgifterna hos småbrukar
na och skogsbygdsundersökningen från 1932/34 visade att livsmedlen vägde 
tyngre i utgifterna för skogsarbetare med jord än för skogsarbetare utan 
jord47. 

Den låga konsumtionsnivån tog sig, rent konkret, uttryck i att två kost
typer dominerade på landsbygden i övre Norrland. Hos småbrukarna i 
kustlandet och hos de småbrukare i inlandet, som hade någorlunda hög 
självförsörjningsgrad, var den s k mjöl- och mjölkkosten vanlig48. Den kan, 
åtminstone vad mjölken beträffade, delvis förstås som ett sätt att anpassa 
sig till naturahushållningen. A ena sidan försökte man konsumera upp 
överskottet (som man saknade avsättning för) och å den andra hålla nere 
kontant utgifterna49. 

Från Arvidsjaur, den sydligaste kommunen i Norrbottens inland, ex
emplifierades matordningen på följande sätt: "1—2 koppar kaffe vid upp
stigande, en första frukost vid 7-tiden, bestående av mjölk och bröd eller 
kall gröt. Kl. 11, dagens huvudmål, med potatis och salt eller färsk fisk, kött 
eller annat sovel; ofta palt eller pannkaka. Middagen kl. 4 består av 
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filbunke och bröd eller någon välling; gröt till kvällsvard vid 8-tiden. Smör 
och bröd vid alla mål, drycken är separerad mjölk eller kärnmjölk. Ofta 
drickes kaffe mellan varje mål, 8—10 koppar per dag. . . Vid mera ofull
ständiga och fattiga jordbruk är (födan) antingen lika ensidig men därtill 
även knapp eller också, om inkomsterna räcka därtill, mera baserad på 
inköpta matvaror, fläsk, korv m.m."50. 

I slutet av citatet omnämns även den andra dominerande kosttypen, den 
s k fläskkosten. Den var främst skogsarbetarnas, under avverknings
säsongerna51. För stora delar av den manliga småbrukarbefolkningen inne
bar det i praktiken att man vintertid bytte ut den ensidiga mjöl-mjölkkosten 
mot fläskkosten. Den var lika ensidig, men sämre tillredd. För inlands
småbrukens kvinnor och barn torde däremot mjöl- och mjölkkosten ha 
präglat hela året. 

Man kan naturligtvis fråga sig i vad mån de undersökningar som redovi
sats ger en riktig bild av konsumtionsstandarden. I övre Norrlands inland 
bör en ovanligt stor del av konsumtionen ha kunnat täckas genom fiske, 
jakt och plockning av skogsbär. Förändrar det bilden? 

Det är uppenbart att fisket spelade stor roll för många inlandssmåbruka
re. Viss försäljning förekom, men i regel förbrukade småbrukarna fisken i 
sina egna hushåll. Från Vilhelmina kommun i Västerbottens län framhöll 
man vid skogsbygdsundersökningen att nästan alla hemmansägare fiskade 
till husbehov52. Det förhöll sig säkert på liknande sätt också i Norrbottens 
inland. 

Etnologen Birger Arvidson har studerat allmoge jakten under mellan
krigstiden. Han visade att jakten hade stor ekonomisk betydelse för dem, 
som ägnade sig mest intensivt åt den53. Nu redovisades även konsumerade 
kvantiteter i hushållsbudgetundersökningarna. De uppgifterna tyder inte 
på att småbrukarna i Norrland skulle ha konsumerat särskilt stora mängder 
kött54. 

Arvidson ifrågasatte dock om 1932/34 års hushållskostnadsundersökning 
speglade fiskets och jaktens genomsnittliga betydelse för försörjningen på 
ett riktigt sätt. Han menade att fångsten spelade en betydligt större roll för 
konsumtionen än vad som framgick av resultaten. Missvisningen skulle 
bero på att de som deltog i undersökningen hade en högre konsumtionsnivå 
än genomsnittet55. 

Det var ett generellt drag i denna typ av undersökningar och bör även ha 
gällt för jämförelsegruppen från Syd- och Mellansverige. Naturligtvis in
skränker det ändå möjligheterna att göra jämförelser. Man kan t ex tänka 
sig att de sämst ställda inlandssmåbrukarna, tack vare fisket och jakten, 
lyckades nå en högre konsumtionsnivå än de fattigaste småbrukarna i Göta-
och Svealand. Samtidigt måste man komma ihåg, att de senare kunde 
tillgodose mer av baskonsumtionen via jordbruket. Dessutom finns det 
troligen en tendens att överdriva skillnaderna mellan olika delar av landet i 
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fråga om tillgången på vilt och fisk. 
att dess existens bara kan antydas, 
detta arbete. 

Jämförelseproblemet är av den arten, 
Någon lösning kan inte presenteras i 

Slutsatser 
Inlandssmåbrukarna fick hålla till godo med ensidig kost, som förorsakade 
vissa bristsjukdomar. Livsmedlen utgjorde en hög andel av deras totala 
utgifter, konsumtionsnivån var låg och årsinkomsterna väsentligt lägre än 
för lönearbetarna. Inget av detta tyder på att de ekonomiska förhållandena 
borde ha frammanat en ökning av antalet inlandssmåbruk. De obetydliga 
skillnaderna mot småbrukarbefolkningens levnadsnivå i Syd- och Mellan
sverige gör tillväxten ännu mer svårförklarlig. 

Visserligen avser jämförelserna i huvudsak trettio- och fyrtiotalen. Vi vet 
egentligen inte någonting konkret om hur förhållandena var tidigare under 
1900-talet. Det förefaller dock osannolikt att inlandssmåbrukarna då skulle 
ha stått sig bättre vid en jämförelse med övriga Sveriges småbrukare. 

På jordbrukets område torde eftersläpningen snarast ha varit större i 
början av 1900-talet. Skogsarbetet var förmodligen mindre omfattande i 
förhållande till arbetskraftsutbudet. Undersökningsresultaten för Jokk
mokk tyder på att säsongen var kortare och säsonginkomsten lägre under 
1900-talets första årtionden56. Dessutom var det troligen mera knappt om 
andra lönearbeten, t ex vägarbeten, före 1920. 

Före första världskriget var alltså småbrukarna i Norrbottens inland mer 
beroende av vad jakten, fisket och det lågavkastande jordbruket gav. De 
bör då snarast ha haft en lägre materiell standard än småbrukarna i Syd- och 
Mellansverige. Följaktligen verkar ingen del av den expansion, som skedde 
under 1900-talet, ha hört samman med ett påtagligt bättre inkomstläge i 
norr. 

När kontraktionsfasen började efter det andra världskriget sammanföll 
inte heller detta med en relativ försämring av inkomstförhållandena. Läget 
var ungefär oförändrat i förhållande till småbrukarna i andra delar av 
Sverige. Att avvecklingstakten ökade så drastiskt i södra och mellersta 
Sverige och att expansionen förbyttes i kontraktion i Norrbottens inland 
kan inte heller förklaras med att inkomstklyftan till industriarbetarna vid
gades. Enligt deklarationsundersökningarna ökade medelinkomsten med 
120% mellan 1940 och 1950 för de småbrukare som hade 2—5 h a åker. 
Under samma tid fördubblades industriarbetarnas årslön57. Inkomstklyf
tan var dock mycket stor, arbetarnas årsinkomst låg bortåt 50% högre58. 

De stora biinkomsterna medförde således att inlandssmåbrukarna upp
nådde en konsumtionsnivå likvärdig med den, som övriga småbrukare i 
Sverige hade. Det var för låg materiell standard för att hålla kvar männi
skorna vid småbruken i Syd- och Mellansverige. I Norrbottens inland gav 
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den däremot underlag för en ökning av jordbruksbefolkningen långt in på 
1940-talet. Denna "överexpansion" tycks inte kunna förklaras med att 
biinkomsterna var stora. 

D. Ett symbiotiskt förhållande? 

Innan vi helt lämnar frågan om binäringarnas betydelse för småbrukets 
långsiktiga tillväxt i skogsbygden, skall vi ta upp en specialvariant av 
resonemanget. Det har hävdats, att de små jordbruken och skogsbruket 
stod i ett symbiotiskt förhållande till varandra59. Genom att man främst 
arbetade vid jordbruket sommartid medan skogsarbetet var nästan helt 
koncentrerat till vintern kunde de två sysslorna lätt kombineras. Följden 
blev, påstås det, att en ny typ av jordbruk började anläggas. Det rörde sig 
om små jordbruk, som redan från början var avsedda att kompletteras med 
inkomster från skogsbruket60. Tesen passar utmärkt samman med vår bild 
av att ett kombinations jordbruk växte fram. 

Tillgången på skogsarbete varierade kraftigt. Om det nu förelåg ett slags 
symbios, borde det ha lett till att småbruken ökade snabbare i antal, när 
tillgången på skogsarbete var god. Då bör det ha varit attraktivt att etablera 
dvärgartade kombinationsjordbruk, där innehavarna till övervägande del 
var hänvisade till inkomsterna från skogsarbetet. Dåliga skogskonjunktu
rer och mer långsiktig stagnation eller tillbakagång för skogsbruket bör å 
andra sidan ha medfört att ovanligt få småbruk anlades. 

Resonemanget får viss näring av det faktum att jordbruksbefolkningens 
tillväxt, liksom skogsarbetets, förefaller ha stagnerat i Mellannorrland 
under tjugo- och trettiotalen. I övre Norrlands inland fanns det däremot 
outnyttjade skogstillgångar ännu under mellankrigstiden och där växte 
omfattningen av skogsbruket. Jordbruksbefolkningen och antalet jordbruk 
ökade också, som vi sett. Det är tänkbart att just existensen av kombina
tionsmöjligheter med skogsbruket gynnade nybildningen av småbruk i övre 
Norrland trots att inkomsterna inte var högre där än för småbrukare i andra 
delar av landet. 

För Jokkmokks del kan vi testa hypotesen för den långa perioden 
1870—1950 genom att jämföra utvecklingen av antalet jordbruk med storle
ken på skogsavverkningarna, mätt via flottgodsmängderna. En sådan sam
manställning har gjorts i diagram 8.6. 

Utvecklingen i Jokkmokk ger inget stöd för antagandet om en symbios. 
Nybildningen av småbruk ökade inte i samband med sekelskiftesboomen i 
skogsbruket. Under hela den långa perioden från början av 1900-talet fram 
till senare delen av tjugotalet växte antalet jordbruk utan synbart stöd från 
skogsbruket. Därefter expanderade skogsbruket kraftigt, men då ökade 
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Diagram 8.6: Antal jordbruk och flottgodsmängd. Jokkmokk 1874-1951. 

Flottgodsmängd 
Tusen Antal jordbruk 

400 - 800 

300 - 600 

200 - 400 

100 - 200 

50 -

1870 -80 -90 1900 -10 -20 -30 -40 -50 

Källor: Mantalslängder för Jokkmokks socken åren 1874, 1890, 1904 och 1913 
Diagram 7.4 
Lundgren, N-G (1984), a a, bil 3 b. 

antalet småbruk långsammare än förut. Och när småbruksnedläggningarna 
slutligen kom till stånd efter 1945 skedde det trots att skogsavverkningarna 
fortfarande var stora. 

Nu kan man förstås tänka sig, att skogsdrivningarna hela tiden var så 
omfattande att småbrukarna garanterades arbete, dvs att det rådde ett 
permanent efterfrågeöverskott på arbetskraft. Det skulle åtminstone kun
na förklara småbruksexpansionen, men däremot inte den kontraktion, som 
skedde längre fram. 

Nils-Gustav Lundgren ställde, i sin avhandling, skogsbrukets behov av 
arbetskraft mot utbudet av arbetskraft i Jokkmokk. Resultaten tyder på att 
det inte fanns något sådant "sug" efter arbetskraft mer än högst tillfälligt61. 
I normala fall verkar det snarare ha funnits ett överskott på arbetskraft, 
accentuerat genom att småbrukare och lösarbetare från de mera kustnära 
bygderna sökte sig till avverkningarna i Jokkmokk under drivnings
säsongerna62. 

Både som komplement och kontrast till utvecklingen i Jokkmokk, kan vi 
betrakta de resultat ekonomen Jan Wallander redovisade från Klarälvs
dalen i Värmland. Kombinationen småbruk-skogsarbete var ett vanligt sätt 
att försörja sig på även där. Jordbruksbefolkningen minskade emellertid i 
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Värmland under mellankrigstiden. I de tre socknar Wallander intensiv-
studerade gick antalet män i yrkesaktiv ålder tillbaka med 15% mellan 1929 
och 194463. 

Minskningen skedde parallellt med att skogsbruket ökade i omfattning. I 
Värmland var avverkningen av gagnvirke en tredjedel större åren 1940/44 
än 1925/2964. Ändå flyttade man. Den viktigaste orsaken var, enligt inter
vjusvaren, missnöje med skogsarbetet. Dålig och osäker förtjänst parad 
med ett tungt och slitsamt arbete, ansågs redan då vara skäl nog att lämna 
skogsarbetet65. I Värmland! 

Exemplen har visat att antalet småbruk kunde fortsätta att öka snabbt 
under en tämligen lång period av stagnation inom skogsbruket (Jokkmokk 
1905-25). Under till synes likartade förhållanden i skogsbruket kunde det 
även ske en snabb nedläggning av småbruken (Jokkmokk 1940—50). Till 
yttermera visso kunde småbruk avvecklas och den arbetsföra jordbruksbe
folkningen minska samtidigt som skogsbruket expanderade kraftigt (Klar
älvsdalen 1929—44). 

Försörjningskombinationen småbruk-skogsbruk verkar följaktligen inte 
kunna fylla ut begreppet symbios. Det var snarare frågan om en samlevnad 
under tämligen fria former. Under långa tider kunde de två komponenter
na i kombinationen utvecklas i olika riktning utan att banden definitivt 
klipptes av. 

Skogsinkomsterna var naturligtvis, liksom alla andra biinkomster, vikti
ga för småbrukarna. När de ökade blev försörjningsunderlaget större. 
Detta borde, allt annat oförändrat, ha lett till att nybildningen av småbruk 
ökade. Men ett ceteris paribus-antagande är orealistiskt i detta fall, därför 
att ingen hänsyn tas till vilka andra försörjningsalternativ som fanns och att 
tillgången på dem ändrades. I nästa avsnitt skall vi se vilka möjligheter 
inlandsbefolkningen hade att lämna de agrara näringarna och gå över till 
industri- och tjänstesektorn. 

E. Bristen på alternativ 

De icke-agrara sektorernas utveckling 
Den, som jämför hur jordbruksbefolkningen utvecklats under efterkrigsti
den i exempelvis Sverige och Indien, skulle förmodligen aldrig komma på 
idén att förklara den indiska expansionen med att jordbrukarna där haft 
högre levnadsstandard, större möjligheter att få biinkomster eller något i 
den vägen. En långt enklare förklaring finns som bekant, nämligen de 
icke-agrara näringarnas efterfrågan på arbetskraft. 

Vi skall pröva om den förklaringen även kan tillämpas regionalt, för att 
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förstå varför småbruket expanderade så länge i övre Norrland. Var expan
sionen helt enkelt ett resultat av att industri- och tjänstesektorerna växte 
långsammare där än i Syd- och Mellansverige? 

För att testa hypotesen väljer vi länsnivån, för vilken statistik finns lätt 
åtkomlig. En mer differentierad regionindelning är utesluten av rent 
arbetsekonomiska skäl. Länen var förmodligen inte reella arbetsmarknads
regioner, men det utgör ingen allvarlig begränsning såvida inte arbetsmark
nadsregionerna gick på tvärs med länsgränserna. Det gjorde de knappast, 
att döma av den indelning i A-regioner som arbetsmarknadsstyrelsen utar
betade på 1960-talet. 

Det enklast tänkbara är att anta att jordbruksbefolkningens utveckling 
framstod som ett nettoresultat av "påfyllningen" i form av naturlig folkök
ning samt av "avtappningen" till de icke-agrara sektorerna av närings
livet66. Från flyttningar över länsgränserna bortses därmed67. 

En korrelationsberäkning på länsdata för vart och ett av de fyra decen
nierna mellan 1910 och 1950 ger totalt ett mycket starkt samband. Jord
bruksbefolkningens tillbakagång var starkt korrelerad med de icke-agrara 
näringarnas tillväxt på länsnivå68. Som punkterna i diagram 8.7 visar, var 
detta även fallet för de två nordligaste länen. De anslöt tämligen väl till 
regressionslinjen. 

Det är svårt att göra en motsvarande beräkning för Norrbottens inland 
eftersom det saknas lätt åtkomliga uppgifter om den naturliga folkökning
en. Ändå tycks det klart att en mycket viktig del av förklaringen till 
inlandsjordbrukets långvariga expansion helt enkelt var befolkningstryck
et. Takten i den naturliga folkökningen var högre i övre Norrland, den 
industriella basen var relativt smal och vidgades endast långsamt. En ut
flyttning från regionen var givetvis möjlig, men avståndet till mellankrigsti
dens icke-agrara tillväxtcentra (Stockholm och Göteborg-Boråsregionen) 
var stort, både i geografiskt och kanske än mer i kulturellt hänseende. 

För att bryta inlandssmåbrukets expansion krävdes det att industri- och 
tjänstesektorerna växte inom regionen. Det skedde i större skala under 
åren efter det andra världskriget. I absoluta tal ökade befolkningen inom 
icke-agrara näringar i Norr- och Västerbottens inland med ungefär lika 
mycket under fyrtiotalet som sammanlagt under hela perioden 1910-40. 
Speciellt snabb var förändringen 1945-50, då ökningen uppgick till 30%. 

Småbruksexpansionen kunde därigenom brytas utan att den totala sys
selsättningen minskade i området. Så var det för samtliga kommuner i 
Norrbottens inland. I de tre kommuner, där de icke-agrara näringarna 
växte snabbast, Kiruna och Gällivare (gruvindustrins expansion) samt 
Jokkmokk (utbyggnaden av vattenkraft i Harsprånget), gick sysselsättning
en i den agrara sektorn tillbaka relativt mer än i andra kommuner69. 

I detta inledande skede av kontraktion för inlandssmåbruket var det 
alltså möjligt att gå över till ett annat yrke utan att man behövde flytta från 
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Diagram 8.7: Sambandet mellan jordbruksbefolkningens faktiska tillväxt (%) och dess tillväxt 
beräknad som restfaktor. Tioårsperioder, svenska län 1910—50. 

Jordbruksbef 
faktiska tillväxt 

200 

100 

Y= -68,7+0,51x 

100^ 
/ Jordbruksbef t illväxt 
( beräknad som restfak tor ) 

-100 

-- -100 

-200 

Källor: SOS Folkräkningen 1910—50. 

Anm: För perioden 1940-50 har tre län med extremt "sug" uteslutits, nämligen Stockholms, 
Göteborgs och Bohus samt Västmanlands län. Stockholms stad ingår inte i b eräkningen. 

övre Norrland. Däri ligger en tydlig parallell till utvecklingen i Klarälvsda
len under mellankrigstiden. Även där minskade jordbruksbefolkningen i 
första hand genom att man gick över till andra yrken inom socknen, inte 
genom utflyttning70. Efter 1950 försvann denna förutsättning alltmer i 
Norrbottens inland, men sysselsättningen i regionen som helhet ökade 
ännu under femtiotalet. Först på 1960-talet blev övergången från jord
brukssektorn direkt förbunden med en utflyttning från inlandsregionen. 

En fråga, som växer fram i anknytning till detta orsakssammanhang är, 
om det verkligen inte förekom några liknande "sugeffekter" från de icke
agrara näringarna i vissa inlandskommuner under tiden före 1940. Det 
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borde det ha gjort i Jokkmokk på 1910-talet. Då byggdes vattenkraftstill
gångarna ut i Porjus och ett par industrier, bl a ett smältverk, anlades. 
Mellan 1910 och 1920 ökade den icke-agrara befolkningen så kraftigt att det 
motsvarade cirka 1/3 av kommunens folkmängd år 1910. Under tjugotalet 
var tillväxten inom den industriella sektorn i Kiruna kommun (dåvarande 
Jukkasjärvi) av liknande dimensioner71. 

I ingetdera fallet bromsades emellertid jordbruksbefolkningens tillväxt. 
Det är speciellt anmärkningsvärt eftersom skogsbruket kännetecknades av 
stagnation under dessa årtionden. Kortare perioder av kraftig industriell 
tillväxt tycks alltså inte ha kunnat bryta eller ens hejda småbruksexpansio
nen före 1940. 

En viktig skillnad mot situationen efter det andra världskriget var natur
ligtvis att den industriella tillväxten bara omfattade en kommun, inte alla. 
Den skedde dessutom i en tid, som var präglad av permanent hög arbetslös
het och kraftiga konjunktursvängningar i hela landet. De icke-agrara nä
ringarnas sugkraft gentemot småbrukarbefolkningen, som dock erfor viss 
trygghet i den avkastning ett litet jordbruk gav, måste ha varit relativt liten 
under sådana förhållanden. Desto större var tillgången på vana lönearbeta
re från andra delar av landet. 

När industri- och tjänstesektorerna växte under längre tid i en kommun 
försvann rimligen en del av betänkligheterna mot att lämna småbruken. 
Detta bekräftas av att det även på kommunnivå fanns en påtaglig negativ 
samvariation mellan jordbruksbefolkningens ökning och suget från de 
icke-agrara näringarna, när perioden 1910—40 betraktas som helhet (dia
gram 8.8). 

Ända ner på kommunnivå förefaller det alltså finnas gott empiriskt stöd 
för att jordbruksbefolkningen ökade på grund av att industri- och tjänste
sektorerna var så små och växte så långsamt. I de flesta kommuner fortsatte 
jordbruksbefolkningen och antalet jordbruk att öka ända till 1940-talets 
mitt. I Jokkmokk började emellertid tillbakagången något tidigare. Detta 
kan förbindas med att nya arbetstillfällen skapades utanför den agrara 
sektorn. 

Under senare delen av trettiotalet igångsattes förberedelsearbeten för 
utbyggnaden av vattenkraften i Harsprånget. Det andra världskriget med
förde dessutom att smältverket i Porjus fick god avsättning för sina produk
ter och kunde nyanställa arbetare. Vid krigsslutet började man så att bygga 
ut Harsprånget och då växte den icke-agrara sysselsättningen kraftigt (dia
gram 8.9). Den försörjningsform som kombinationen av småbruk och 
skogsbruk representerade var då inte längre lika attraktiv och avvecklingen 
av småbruken accelererade följaktligen. 
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Diagram 8.8: Jordbruksbefolkningens tillväxt och det icke-agrara suget 1910-40 (%). Kom
muner i Norrbottens inland. 
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ökning 
Källor: SOS Folkräkningen resp år. 

Anm: Karesuando har uteslutits eftersom utvecklingen inom rennäringen kan antas ha påver
kat jordbruksbefolkningens storlek mycket kraftigt i d en kommunen. Det icke-agrara suget 
har beräknats genom att ökningen av icke-agrar befolkning dividerats med totalbefolkningen 
1910. 

Diagram 8.9: Antal anställda vid Porjus Smältverk och Statens Vattenfallsverk i Jokkmokk 
1920—50. Årsmedeltal. 

1000 
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1920 -30 -40 -50 
Källa: Strand, H-U, Vattenkraftsutbyggnaden i Norrland under 1900-talet (arbetsutkast). 
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Tolkningen stämmer väl överens med den minnesbild Emil Edström, 
vandringsrättare i Jokkmokk från tjugotalets mitt, tecknade i en tillbaka
blick 1966. "Redan (omkring 1935) började vissa jordbruk att läggas ner, 
därför att ägaren fick bättre försörjningsmöjligheter i annat arbete. Under 
andra världskriget hölls dock intresset för jordbruket uppe, emedan det 
allmänna försörjningsläget på livsmedel det krävde. Trots åtgärder från 
myndigheternas sida, och inom Jokkmokks kommun kraftiga anslag av 
allmänningsmedel för att förbättra jordbrukarnas utkomstmöjligheter, 
började nedläggning av jordbruk att bli allt vanligare omedelbart efter 
krigets slut 1945"72. 

Arbetslösheten och kvinnornas förvärvsmöjligheter 
De lönearbeten, som förekom i skogsbygden var av utpräglad säsong-
och/eller projektkaraktär. Detta var naturligtvis fallet med skogsavverk
ningarna, som i huvudsak pågick januari—april. Men flottnings-, väg-, 
järnvägs- och byggnadsarbetena var också säsongbetonade och de tre sist
nämnda var dessutom projektarbeten. Mest tydligt var det i fråga om 
järnvägsbyggandet, där ju en specialiserad, kringflyttande arbetarkår (ral
larna) utkristalliserades. Man kan därför lätt följa hur inlandsbanan drogs 
fram i Väster- och Norrbottens inland bara genom att se på de årliga 
folkmängdsuppgifterna för kommunerna. 

Det stora flertalet arbetare var emellertid inte lika specialiserade som 
järnvägsrallarna. För dem bestod problemet i att pussla samman de olika 
arbetstillfällen som fanns så att en någorlunda täckande helårssysselsätt
ning erhölls. Det var en svår uppgift, vilket vi kan se av diagram 8.10 a. Där 
redovisas situationen för arbetare utan jordbruk, s k lösarbetare. 

Problem uppstod regelbundet i skarvarna mellan barmarksperioden och 
den del av året, då det var snö. Men det förekom "friktionsarbetslöshet" 
även under resten av året och den genomsnittliga arbetslösheten var myck
et hög. I diagrammet underskattas den eftersom det bygger på uppgifter 
lämnade av personer, vilka drabbats av olycksfall i arbetet. Enligt fackföre
ningsstatistiken var arbetslösheten cirka 40% bland de organiserade skogs-
och flottningsarbetarna under högkonjunkturåren 1929—30. Den steg se
dan till 50—60% under de följande depressionsåren73. 

I ett sådant försörjnings- och sysselsättningsläge blev givetvis även ett 
lågavkastande inlandsjordbruk högintressant. Det spelade ingen roll att 
jordbruksdriften gav mycket lägre arbetsersättning än varje förekomman
de lönearbete, när inget lönearbete stod att få. Och eftersom man löpte 
risken att bli arbetslös när som helst, var det ekonomiskt rationellt att avstå 
från vissa tillfällen till löneinkomster för att hålla jordbruket vid makt. I 
familjemonografierna till skogsbygdsundersökningen framfördes bl a öns
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kemål om en bit jord att odla för att bli "mindre beroende av 
arbetsinkomsterna"74. Arbetsåret hade följaktligen ett något annorlunda 
utseende för jordbrukarna än för lösarbetarna (diagram 8.10 b). 

Diagram 8.10 a—b: Skogsarbetarnas procentuella fördelning på olika sysselsättningar vid vissa 
tidpunkter under året. Lösarbetare resp jordbrukare. Norrbottens län 1932-34. 

% LÖSARBETARE % JORDBRUKARE 
100 

Arbete på egen jordbruks 
\ fastighet 

Övrigt arbete 

'lottnii 
Skogsarbete 

1/7 1/9 1/11 1/1 1/3 1/5 

100 

Arbetslöshet 

Övrigt arbete 
50 -

Vägarbete 

'lottnini 

1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 

Källa: SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 232ff. 

Ett visst inslag av undersysselsättning dolde sig säkert i begreppet "eget 
jordbruksarbete". Småbrukaren kunde inte heller fylla ut skarvarna mellan 
barmarks- och snöföresarbetena fullständigt. I landstingsenkäten från mit
ten av 1940-talet försökte man ta reda på hur stor den verkliga arbetslöshe
ten var hos småbrukarna i Norrbottens län (tab 8.3). Den uppgick till nära 
11% vid de s k stödjordbruken och till knappt 7% vid de större småbruken 

Vilken tolkning man än vill ge dessa siffror, torde det inte råda någon 
tvekan om att en huvudfunktion för de små jordbruken var att bereda 
innehavarna sysselsättning. Det lyckades inte fullständigt, men jordbrukar
nas sysselsättningsläge var ändå påtagligt bättre än lösarbetarnas. 

Tabell 8.3: Procentuell andel arbetslösa dagar under olika delar av året. Småbrukare i 
Norrbottens inland 1943-44. 

1/10-15/11 16/11-31/12 1/1-31/3 1/4-15/5 16/5-30/9 

Stöd 11 14 8 18 9 
jordbruk 

Mindre 8 12 7 14 7 
småbruk 

Större 7 8 6 11 5 
småbruk 

Källa: Norrbottens läns jordbruk, del II, s 98. 
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Jämförelsen har hittills begränsats till männen. Men kvinnornas arbetsin
sats var tveklöst av större betydelse för den kontinuerliga skötseln av 
småjordbruken. Det framgår bl a av att männen kunde bo borta under 
långa perioder. Man beräknade att kvinnorna stod för 40-50% av den 
totala arbetsinsatsen på jordbruk om 2-5 ha i Norrland75. 

Kvinnorna var förvisso inte föremål för några mer ingående sysselsätt
ningsundersökningar vid denna tid. Vi vet ändå att deras möjligheter att 
finna sysselsättning utanför jordbruket var starkt insnörda på landsbygden. 
De tillfälliga lönearbeten, som fanns att tillgå i övre Norrland var typiska 
mansyrken. Då erbjöd städerna fler chanser. Därför var det också fler 
kvinnor än män, som lämnade landsbygden. 

Följden blev ett stort kvinnounderskott. Det var störst i de nordligaste 
länen. I Norr- och Västerbottens inland uppgick underskottet till cirka 100 
kvinnor per 1000 män, en nivå som endast Mellersta Bohusläns skärgårds-
och stenhuggeridistrikt nådde upp till i resten av landet. Som jämförelse 
kan nämnas att medeltalet för rikets landsbygd var ett underskott på 27 
kvinnor per 1000 män76. 

De kvinnor, som bodde i övre Norrland hade låg förvärvsintensitet. Ar 
1940 var andelen egentliga yrkesutövare allra lägst bland kvinnorna i 
Västerbottens län medan Norrbottens län hade den fjärde lägsta andelen77. 
Alternativkostnaden var följaktligen ännu lägre för kvinnornas arbetsin
sats i jordbruket än för männens. 

Att driva ett litet jordbruk kan alltså ses som en utväg ur ett sysselsätt
ningsproblem för många inlandsbor. Industrialiseringen var långsam i för
hållande till folkökningen, tillgången på lönearbeten var ojämn, det var 
svårt att friktionsfritt foga samman de lönearbeten som fanns och bristen på 
förvärvsmöjligheter var påfallande stor för kvinnorna. Allt detta bildade 
sammantaget en stabil grund för småbruken i övre Norrlands inland. 

Småbruket sågs som en försäkring mot arbetslöshet och trots att det gav 
liten avkastning i förhållande till arbetsinsatsen betraktade sig ändå männi
skorna som jordbrukare, i första hand. Det var, som Sven Grundström 
påpekade i en artikel i slutet av 1940-talet, "en av de många variationerna 
världen runt på samma tema: där annan varaktig försörjning ej erbjuds, får 
den lilla jordbiten ett värde, som mångdubbelt överstiger den kapitalisera-
de avkastningen"78. 

För skogsbolagen innebar detta samtidigt att det fanns riklig tillgång på 
arbetskraft för vilken man inte behövde ta något större ansvar. I skogs
bygdsutredningen betonade också bolagen hur viktigt det var att denna 
anordning bibehölls. Råvarukostnaderna vägde mycket tungt och för att 
kunna vidmakthålla den internationella konkurrenskraften "måste största 
möjliga tänjbarhet i priser och arbetskostnader vara tillfinnandes"79. Det 
LO-anslutna Skogs- och flottningsarbetareförbundet ställde sig för övrigt 
bakom ett liknande resonemang80. 
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Denna arbetsorganisation utsattes för stora påfrestningar, när småbru
ken började läggas ned till följd av att mer arbetskraft behövdes i de 
icke-agrara näringarna. Såväl skogsbolagen som de fackliga organisatio
nerna tog initiativ till utredningar om hur flykten från skogsarbetet skulle 
kunna hejdas81. Problemet var då inte längre, som på trettiotalet, hur man 
skulle bemästra arbetslösheten. Det gällde tvärtom att komma till rätta 
med den fulla sysselsättningens konsekvenser. Lösningen blev så småning
om att en helt ny arbetsorganisation med helårsanställda skogsarbetare 
växte fram. Den omvandligen kommer att skildras mer ingående i kapi
tel 14. 

F. Sammanfattning 

I detta kapitel har vi behandlat tre förhållanden, som kunde antas vara av 
stor betydelse för att förklara varför småbruksexpansionen fortsatte längre 
i övre Norrlands inland än i Svea- och Götaland. 

Orsaken kunde inte vara att jordbruksdriften gav speciellt gott resultat. 
Det ekonomiska utbytet av jordbruksverksamheten var tvärtom mycket 
dåligt. Biinkomsterna var däremot stora, men de räckte inte till mer än att 
kompensera för ett svagt jordbruk. De totala inkomsterna låg på ungefär 
samma nivå som i andra delar av landet och inkomstläget tycks därmed inte 
kunna förklara varför expansionen fortsatte längre i inlandet. Som vi sett 
ökade inte heller antalet inlandssmåbruk snabbare, när skogskonjunktu
rerna var goda och tillgången på biinkomster riklig. 

Däremot fanns det mycket stora skillnader mellan olika delar av Sverige, 
när det gällde möjligheterna att gå över till icke-agrar sysselsättning. I övre 
Norrland var den naturliga folkökningen stor långt in på 1900-talet. Syssel
sättningen ökade relativt långsamt i de icke-agrara näringarna och dessa 
kunde inte alls suga upp folkökningen. Utflyttning var det enda alternativ 
som fanns till att stanna kvar inom den agrara sektorn. 

Det handlade emellertid om att flytta över stora avstånd och till en, ur de 
flesta synvinklar, främmande miljö. Det osäkra sysselsättningsläget inom 
industrin, avståndet och den "rural-industriella barriären"82 bör ha samver
kat till att hålla kvar befolkningen vid småbruken i övre Norrland. 

Det var först under och efter det andra världskriget som småbruken 
började avvecklas längst i norr. Det skedde trots att biinkomsterna steg 
snabbt under denna tid. Det nya var att efterfrågan på arbetskraft till 
industri- och tjänstesektorerna ökade. De icke-agrara näringarna växte 
kraftigt i hela landet, även i övre Norrlands inland. Avvecklingen av 
småbruken kunde följaktligen komma igång utan att långdistansflyttning 
krävdes. 
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Tolkad på detta sätt passar utvecklingen i norra Norrland mycket väl in i 
ett större europeiskt mönster, som det har tecknats av exempelvis Folke 
Dovring. Stagnerande eller svagt minskande jordbruksbefolkning känne
tecknade allmänt Västeuropa under 1900-talets första hälft. I Östeuropa 
fortsatte däremot den befolkning, som var knuten till jordbruket, att öka. 
Där var den naturliga folkökningen snabbare än i väst och industrin var så 
liten att den inte kunde suga upp hela folkökningen, trots att den växte. 

Först omkring 1950 vände trenden. Det berodde på den väldiga indu
striella expansion, som kännetecknade hela Europa under efterkrigs
tiden83. 

Övre Norrlands inland skulle alltså, i l ikhet med bl a Finland, närmast 
kunna inordnas i den östeuropeiska delen av mönstret. Syd- och Mellansve
rige följde däremot den utvecklingsväg, som var typisk för Västeuropa. 

Att gränsen mot det industriella Europas utkanter inte alltid sammanföll 
med statsgränserna var ingenting specifikt för Sverige. Dovring tar upp 
Tjeckoslovakien, som ett exempel. Där var skillnaderna mellan den "väst
europeiskt" tjeckiska delen och den "östeuropeiskt" slovakiska delen 
mycket stora under 1900-talets första hälft84. 

Inom migrationsforskningen har man sedan lång tid tillbaka använt sig av 
begreppen "push" och "pull" för att karakterisera drivkrafterna bakom 
folkomflyttningarna85. De kan lätt appliceras på utflyttningen från jord
bruket. 

I denna undersökning har "pull-faktorerna" bakom småbrukens avveck
ling kommit att stå i förgrunden. Utflyttningen från jordbruket har tolkats 
som ett resultat av att nya, mer attraktiva försörjningsalternativ uppkom 
vid sidan av de agrara. Det var orsaken till att jordbruksbefolkningen 
minskade i Syd- och Mellansverige redan från början av 1900-talet. Det 
medförde att tillväxten upphörde i övre Norrlands kustland under mellan
krigstiden och i övre Norrlands inland på 1940-talet. Relativt svag pull 
skulle alltså förklara att inlands jordbrukets tillväxt fortsatte så länge. Push, 
främst symboliserad av inkomsteftersläpningen inom den agrara sektorn, 
får därmed rollen som latent drivkraft. 

Det är vanligt att "pull-faktorerna" betonas i nationella (Gulbrandsen) 
och internationella (Dovring) översikter av orsakerna till utflyttningen från 
jordbruket. Vid studier av utvecklingen i Norrland tycks man däremot ofta 
ha tappat bort dem. Där har man i stället lagt tonvikten vid "push-faktorer-
na". Relativt svag push har fått förklara varför småbruken expanderade så 
långt fram i tiden. Även D S Thomas, som betonade pull i den generella 
förklaringen av det svenska jordbrukets avfolkning, framhävde utebliven 
push, när det gällde orsakerna till att jordbruksbefolkningen ökade i skogs
bygden. "Forest communities. . . make migration less necessary or, in any 
case, less attractive"86. 

Denna tanke förefaller ha bemäktigat sig alla, som framhållit att biin
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komsterna spelade en avgörande roll för småbruksexpansionen i norr. 
Några forskare har även, i konsekvensens namn, fullföljt tankegången och 
tolkat nedläggningen av de nordnorrländska småbruken som en följd av 
försämrade möjligheter att erhålla biinkomster från skogsbruket. 

Orsakerna till att pull-faktorn förlorats ur sikte vid norrlandsstudierna 
kan man bara spekulera över. Generellt bör det vara så att ensidiga push-
resonemang speglar en inställning av misstro mot den industriella utveck
lingen. Push betonar att flyttningen sker från något, destinationen är där
emot rätt likgiltig. Människor stöts bort från jordbruket, lämnar det mer 
eller mindre mot sin vilja. Ett element av jordbruks- eller snarare lands
bygdsromantik passar också in i bilden. 

Misstron mot den industriella utvecklingen var naturlig långt fram i 
tiden. Sverige industrialiserades relativt sent och även om industrisyssel
sättningen växte, skedde det ojämnt och med långvariga avbrott. Den 
permanenta arbetslösheten var hög, den konjunkturell ännu mycket hög
re. I början av seklet var t o m en ekonom som Knut Wicksell pessimistisk 
vad gällde industrins förmåga att suga upp befolkningsöverskottet. Han 
förordade barnbegränsning som en lösning på problemet87. 

Småbrukarrörelsen stod för en annan lösning. Även om inslagen av 
landsbygdsromantisk retorik var starka får vi inte glömma att de som 
förordade en satsning på småbruket sökte skapa en materiell grundval för 
att komma till rätta med ett reellt försörjningsproblem. De letade efter 
alternativ till emigrationen och tog samtidigt fasta på att människorna ännu 
var ovana vid den urbana miljön. 

Småbrukarna själva visade att alternativet var livskraftigt i ekonomisk 
mening. De kunde knappast leva på visioner i större utsträckning än andra 
människor. För dem representerade småbruket helt enkelt en rationell och 
flexibel form för anpassning under marknadsekonomins och industrisam
hällets framväxt. Jordbruksverksamheten gav en viss grundtrygghet i hän
delse av ekonomiska kriser, men kunde samtidigt anpassas efter tillgången 
på arbetstillfällen utanför jordbruket. 

Så långt fram i tiden som mot slutet av trettiotalet uttryckte man sig 
synnerligen försiktigt i de offentliga utredningarna om landsbygdens av
folkning. Industrin hade visserligen berett nya möjligheter till arbete och 
utkomst liksom bättre arbets- och lönevillkor än jordbruket. Men om detta 
även "kan anses hava inneburit och innebära större trygghet för framti
den", ville man inte ta ställning till88. Man ville inte heller utesluta "möjlig
heten av en framtida högre värdering av de med livet på landet följande, 
icke alltid i penningar mätbara förmånerna med häri inneslutna möjligheter 
till en utveckling i mindre ogynnsam riktning"89. 

När det gällde att upptäcka push-faktorerna bakom "flykten från jord
bruket" (uttrycket säger en hel del!) var vår beredskap god på trettiotalet. I 
den andra volymen av Socialvetenskapliga Institutets migrationsundersök-
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ningar, där pull-faktorn tilldelades den avgörande betydelsen, verkar det 
som om man mera sökt efter inflytandet från jordbrukets push för att göra 
bilden fullständig än för att höja förklaringsvärdet90. 

Först med den nya vågen av industrialisering under efterkrigstiden och 
en stabil, full sysselsättning blev det ett egentligt problem att förse industrin 
med arbetskraft. Studier som Gulbrandsens (f ö utförd vid Industriens 
Utredningsinstitut), där pull-faktorn ensam får förklara förloppet, hör till 
denna tid. Men för norrlänningar, som undersökte utvecklingen i den egna 
regionen, var kanske inte ett sådant perspektiv lika självklart. 

Många torde personligen ha haft landsbygdsbakgrund. De insåg att 
småbruket/kombinationsjordbruket hade varit ekonomiskt rationellt. Ut
vecklingen av de icke-agrara näringarna blev dessutom sådan i Norrlandslä
nen att "flykten från småbruken" lättare kunde iakttas än industrins pull. 
Dessa två förhållanden bidrog sannolikt till att push-faktorn uppmärksam
mades i högre grad än den förtjänade. Och det som på push-sidan skilde till 
Norrlands förmån var utan tvekan den viktiga roll biinkomsterna spelade. 
Däremot förbisåg man att suget från industrin var litet i industrisamhällets 
utkant. 
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9. Förändrade ramar för 
j ordbruksdriften 

A. Inledning 

Bilden av kombinationsjordbruket som en lösning på ett sysselsättnings
problem för lätt in tanken på ett stagnerande jordbruk, där små eller inga 
produktivitetsförbättringar uppnåddes. Troligen förväxlar man då läge och 
riktning. 

Det är odiskutabelt att produktiviteten var låg ända fram till den tid, då 
kontraktionsfasen började. Men den var knappast lika låg på 1940-talet 
som vid sekelskiftet. Redan ett ytligt studium av tillgänglig litteratur visar 
att det skedde en betydande omvandling av jordbruksdriften i Norrbottens 
inland under 1900-talets första hälft1. Vari den omvandlingen bestod och 
hur den bidrog till småbrukets livskraft skall vi granska i kapitlen 10—12. 

Detta kapitel ägnas åt en beskrivning av hur ramarna, de yttre förutsätt
ningarna för en omvandling av jordbruket, förändrades under perioden. 
Tre företeelser tilldrar sig speciellt intresse: 

— tillväxten av en lokal avsättningsmarknad för jordbruksprodukter 
— förändringar i omfattningen av sådana lönearbeten som kunde kombine

ras med ett litet jordbruk 
— försöken att främja jordbrukets utveckling med stödåtgärder av olika 

slag. 

B. Avsättningsmarknadens tillväxt 

Den svaga tillväxten av de icke-agrara näringarna medförde att den lokala 
efterfrågan på jordbruksprodukter ökade långsamt. För att uppnå självför
sörjning behövde tio personer av jordbruksbefolkningen i Norrbottens 
inland producera livsmedel för ytterligare sju personer år 1910. Sex av de 
senare befann sig emellertid i Malmfälten, där transportförbindelserna var 
goda till områden med mer högproduktivt jordbruk. Den lokala markna
den var därför i praktiken ungefär lika begränsad som i Västerbottens 
inland. Där fanns det en enda person inom de icke-agrara näringarna för 
varje tiotal i jordbruket. 
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Industri- och tjänstesektorerna växte dock med tiden. Kvoten mellan 
totalbefolkning och jordbruksbefolkning ökade med cirka 40% i Norrbot
tens inland mellan 1910 och 1950. Det mesta av tillväxten skedde emellertid 
under 1940-talet och fram till 1940 var ökningen bara 11%. Motsvarande tal 
var 43% för hela riket och 19% för Övre Norrlands kustland2. Utvecklingen 
av den lokala marknaden var således mycket svag och den talade inte för 
någon genomgripande omvandling av inlandsjordbruket före 1940. 

Transportkostnaderna måste däremot ha sjunkit betydligt redan under 
mellankrigstiden. Staten anlade då järnvägar i Norrbottens inland, Inlands
banan och tvärbanan Jörn-Arvidsjaur. Mellankrigstiden kännetecknades 
också av att många landsvägar byggdes i Lappmarken. Eftersom bilismen 
växte fram under denna tid kom landtransporterna att förbättras högst 
avsevärt. 

Det innebar inte att man fick ett transportnät av syd- och mellansvensk 
klass. Ännu i mitten av 1940-talet saknade många byar vägar, som var 
framkomliga för biltrafik eller utfartsvägar till allmän väg3. Detta hindrade 
produktion för avsalu av exempelvis mjölk. Man inser lätt att "3 mil sjö till 
landsväg" satte stopp för alla funderingar på kommersiell mjölkproduk
tion4. Men för genomsnittsmåbrukaren måste transportförhållandena ändå 
ha varit åtskilligt bättre vid den tiden än före första världskriget. 

När transportkostnaderna blev lägre förbilligades de insatsvaror, t ex 
konstgödsel och kraftfoder, som man behövde köpa för att höja produktivi
teten i jordbruket. Samtidigt minskade skyddet för egenproduktionen. 
Bättre transporter gynnade alltså en specialisering av jordbruksproduktio
nen. Men eftersom den lokala marknaden växte långsamt och utgångsläget 
för att konkurrera och expandera på en regional eller nationell marknad var 
dåligt, bör det ha varit svårt att dra nytta av specialiseringens fördelar. Det 
var inte rationellt att upphöra med egenproduktionen om man inte kunde 
använda den arbetstid som frigjordes till en mer produktiv sysselsättning. 

C. Förekomsten av tillfälliga lönearbeten 
Skötseln av ett litet jordbruk kombinerades vanligen med mer eller mindre 
tillfälliga lönearbeten eller med skogsavverkning på den egna fastigheten 
(arbetar- resp skogs jordbruk, kap 2). Fram till första världskriget bedrevs 
skogsarbetet nästan uteslutande på vintern. Det kom därigenom inte att 
konkurrera om arbetstid med jordbruksdriften i någon större utsträckning. 
Under sommarhalvåret fanns det mycket få lönearbeten. 

Vid den tiden hade dock skogsindustrin börjat omvandlas. Sågverks
industrin stagnerade medan massaindustrin växte. Utvecklingen fortsatte i 
samma riktning efter det första världskriget. Råvaruuttaget ökade och i 
Norrbottens inland förlängdes säsongen för skogsarbete (inkl flottning) 
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från cirka fyra månader 1910 till fem månader i s lutet av 1930-talet5. 
Detta ledde till en kvalitativ förändring, en större spridning av arbetets 

förläggning under året. Sommarhuggning av massaved började förekom
ma. Den var mest utbredd i de södra delarna av skogsbygden, men uttagen 
av massaved ökade även i Norrbottens inland. Sommarhuggning av småvir-
ke omnämns t ex från Jokkmokk i slutet av tjugotalet6. Omsorgen om den 
framtida tillgången på råvara medförde dessutom att skogsvårdsåtgärderna 
blev mer omfattande, även om de bara gav ett begränsat tillskott av arbets
tillfällen under tiden före det andra världskriget. 

Förändringarna var inte så stora att Kung Bore miste sitt grepp om 
skogsbruket i Norrbotten. Tre fjärdedelar av alla dagsverken utfördes 
under månaderna november till april ännu i början av trettiotalet7. Kombi
nationsjordbrukarna fick dock något nytt att fundera över och försöka 
anpassa sig till, ett alternativ till jordbruksarbetet under sensommaren. 

Anpassningskraven skärptes genom att tillgången på byggnads- och an
läggningsarbeten ökade kraftigt. Sommartid sysselsattes ungefär lika 
många småbrukare vid vägarbeten som i skogsbruket i början av 1930-talet 
(diagram 8.10 b). Man hade även tidigare byggt vägar, men inte i den 
utsträckning, som blev vanlig under mellankrigstiden. I Norrbottens län 
fördubblades de allmänna vägarnas längd mellan 1920 och 19408. 

Vägbyggandet var speciellt intensivt i Lappmarken, där avstånden var 
stora och vägnätet obetydligt i början av seklet. Tabell 9.1, byggd på en 
bearbetning av officiell statistik, visar utvecklingen i Jokkmokk. Att döma 
av hur statsbidragen ökade, var vägbyggandet per kommuninvånare nästan 
tre gånger så stort 1923—32 som tjugo år tidigare. 

Tabell 9.1: Statsbidrag till vägbyggen, totalt och per kommuninvånare. Fasta priser. Jokk
mokk 1903-32. 

Statsbidrag 1903-12 1913-22 1923-32 

Beviljade anslag, tkr 173 145 644 
Per kommuninvånare, kr 32 19 86 

Källor: BiSOS S Allmänna arbeten 1903—10 
SOS Allmänna väg- och vattenbyggnader 1911—32 
Diagram 1.1. 

Anm: Beviljade anslag har deflaterats med löneindex för tillfällig, manlig arbetare i jordbru
ket (sommarlön). 

Till detta kom järnvägsbyggena, som under några år gav sysselsättning 
även för jordbruksbefolkningen samt att många husbyggnadsarbeten utför
des, när ett speciellt bidrag till bostadsförbättring började utbetalas under 
1930-talet9. 
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Tillgången på tillfälliga sommarlönearbeten måste därför ha ökat betyd
ligt. Arbetena hade inte den varaktighet, som krävdes för att man skulle 
upphöra med jordbruksdriften och någon egentlig yrkeskår uppstod inte 
kring dem, frånsett rallarna vid järnvägsbyggena. Lönerna var emellertid 
väsentligt högre än den arbetsersättning småbrukarna kunde uppnå i jord
bruket. Detta bör ha åstadkommit en kostnadspress mot de mest lågpro
duktiva delarna av jordbruksverksamheten och medverkat till att driften 
rationaliserades. Ökad förekomst av tillfälliga lönearbeten erbjöd därige
nom en utväg ur det dilemma, som småbrukarna ställdes inför, när trans
portkostnaderna sjönk utan att den lokala marknaden växte. 

D. Stödåtgärder för jordbruket 

Det statliga stödet 
Under 1900-talets första hälft ingrep staten allt oftare i syfte att stärka 
jordbruket. Främst tänker man kanske på att prisstödspolitiken blev myck
et mer omfattande från trettiotalskrisen och framåt. Den spelade dock 
ingen större roll för småbrukarna eftersom deras marknadsproduktion var 
så liten. Det utgick inte heller något speciellt prisstöd till dem förrän i slutet 
av 1930-talet10. 

Då (1939) infördes ett producentbidrag. Det hade formen av ett differen
tierat pris på den mjölk, som man levererade till mejerierna. Bidraget 
utvidgades sedermera så att det även omfattade de småbrukare, som inte 
levererade mjölk till mejerier (producent- och kontantbidrag)11. Mejeri
leverantörerna kunde dessutom dra nytta av ett extra mjölkpristillägg för 
norra Sverige, vilket började betalas ut under trettiotalet12. 

Tillsammans gav bidragen en relativt kraftig inkomstförstärkning för de 
norrländska småbrukarna. Odd Gulbrandsen beräknade att de svarade för 
drygt 10% av den taxerade nettointäkten vid småbruk om 2—5 ha i Nord-
sverige år 195413. Hans beräkning avsåg jordbrukare, som sålde mjölken 
till mejeri. För inlandssmåbrukaren i Norrbotten, med 2—3 kor och utan 
möjligheter till mejerileveranser, torde kontantbidraget ha motsvarat cirka 
5% av den taxerade nettointäkten i s lutet av 1940-talet14. 

Prisstödjande åtgärder var alltså en rätt sentida företeelse. Dessförinnan 
hade staten på andra sätt lämnat stöd till småbruken. Den gav bl a lån för 
att underlätta förvärv av små jordbruk. Egnahemslånen 1904—48 och 
arbetarsmåbrukslånen 1933—48 var exempel på detta. De olika formerna 
för upplåtelse av jordbrukslägenheter på kronoparkerna (kronotorp, kolo-
nat etc) kan också föras till denna kategori. 
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Det finns ingen anledning att här gå in mera detaljerat på hur stödåtgär
derna var utformade. De ändrades dessutom något över tiden. Gemensamt 
för lånen till egnahem och arbetarsmåbruk var att de löpte med lägre ränta 
än den som tillämpades på den öppna marknaden samt att amorteringen 
sköts framåt i tiden och sträcktes ut över en lång period, 30 år eller mer15.1 
lånen till arbetarsmåbruken fanns dessutom en stående del, som inte fick 
"uppsägas till betalning i andra än i vissa särskilt angivna fall"16. För 
kronolägenheterna gällde i regel att brukaren inte behövde betala arrende 
under de första femton åren. I stället hade han odlings- och byggnadsplikt 
och till dessa arbeten fick han ett mindre penningbidrag17. 

Vi skall inte göra något försök att skatta vad de olika subventionerna 
betydde för låntagarna, rent ekonomiskt. Men stödformerna nyttjades 
ivrigt. Mellan 1905 och 1946 lämnades det totalt ut 64 000 egnahemslån till 
jordbruksfastigheter. Till det kom mer än 7 000 lån till arbetarsmåbruk 
under perioden 1933—4518. Och när kronolägenheternas antal var som 
störst, i slutet av tjugotalet, uppgick det till nära 3 00019. 

Kolonisationen av kronoparkerna var, i likhet med arbetarsmåbruken 
under de tre första åren, exklusivt nordsvenska företeelser. Egnahems
verksamheten omfattade däremot hela riket. Det innebär, som vi konstate
rade i kapitel 7, att inlandssmåbrukets "överexpansion" inte kan ha berott 
på att stödet till nybildningen av jordbruk var regionalt differentierat. 
Andra drivkrafter var viktigare. 

Tabell 9.2: Andel jordbruk arrenderade från staten respektive med egnahems- eller arbetar-
småbrukslån (%). Norrbottens län, hösten 1944. 

Arrenderade Med egna Med arbetar- Summa 
Område från staten hemslån småbrukslån 

Inlandet 9,8 7,4 4,7 21,9 
Kustlandet 3,6 17,1 6,2 26,9 

Källa: Norrbottens läns jordbruk, del I, tab 1, 4 och 5. 

Om nu det statliga stödet bara bidrog till att fördröja småbruksnedlägg
ningen något i Göta- och Svealand20, kan det vara intressant att se hur 
mycket man använde sig av de subventionerade lånen i Norrbottens inland, 
där småbruken ökade i antal. En viss uppfattning om detta ger tabell 9.2. 
För att få ett approximativt mått på kronoparkskolonisationen redovisas 
där hur stor andel av brukningsenheterna, som arrenderades från staten. 

Vid mitten av 1940-talet hade bara drygt en femtedel av inlands jordbru
karna del i det statliga stödet till nybildning av småbruk. Det kan därför inte 
ha använts vid mer än högst vartannat av de småbruk, som anlades i 
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Norrbottens inland under mellankrigstiden21. De subventionerade lånen 
spelade följaktligen liten roll för småbruksexpansionen. Detta bekräftas 
ytterligare av att andelen statsstödda småbruk var mindre i inlandet än i 
kustlandet22. Ändå var det i inlandet, som den stora tillväxten skedde. 

Det antal egnahemslån, som beviljades varje år, växte stegvis i Norrbot
tens län (diagram 9.1). Ungefär likadant såg det ut för hela riket23. Vi kan 
notera att de tre tillväxtperioderna, i början av tio-, tjugo- och trettiotalen, 
alla följde på djupa konjunktursvackor för industrin. Detta passar onekli
gen väl in i bilden av att småbruket fungerade som en försäkring mot 
arbetslöshet. 

Diagram 9.1: Beviljade egnahemslån till jordbruk 1905—40 samt ansökta egnahemslån 
1929-39. Norrbottens län. 

Ansökta lån 
Beviljade lån 

600-

400-

200-

Källor: Norrbottens läns hushållningssällskaps handlingar 1905-40. 

Anm: Åren 1905-07,1910— 11 och 1914-19 har antalet lån skattats på basis av lånebeloppets 
storlek respektive år. 

För åren runt 1930 finns det även uppgifter om hur många låneansök
ningar, som lämnades in. Ansökningarna var, som diagram 9.1 visar, ännu 
bättre negativt anpassade till konjunkturerna. Och inte bara till industrins 
konjunkturer utan även till hur egnahemsinnehavarnas ekonomiska ställ
ning utvecklades. Just under de år, då antalet låneansökningar sköt i 
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höjden, ökade restantierna på redan beviljade egnahemslån i N orrbotten 
till sin högsta nivå, med ett maximum på drygt 40%24. 

Egnahemsnämnden i länet ansåg att utvecklingen speglade "många per
soners åstundan att i näringslivets nuvarande allmänna läge erhålla en 
tryggad utkomst av jordbruk", men beklagade samtidigt att efterfrågan 
hölls tillbaka genom kontantunderstöden till de arbetslösa25. Ett alternativt 
försäkringssystem höll uppenbarligen på att växa fram. 

Efter 1932 minskade intresset för egnahemslånen. Den viktigaste orsa
ken var antagligen att man i stället kunde få lån till arbetarsmåbruk. De 
hade mer fördelaktiga villkor än egnahemslånen. Det totala antalet lån, 
egnahemsjordbruken och arbetarsmåbruken sammanräknade, fortsatte att 
öka upp till en nivå på cirka 440 per år i mitten av 1930-talet. Därefter tycks 
låneverksamheten ha gått tillbaka26. 

Mot slutet av trettiotalet ändrade staten inställning till nybildningen av 
småbruk. En orsak var problemen med överproduktion i jordbruket, en 
annan att småbrukarnas inkomsteftersläpning var så stor. Redan 1936 års 
egnahemsutredning gav uttryck för tanken att man borde motverka till
komsten av fler ofullständiga jordbruk27. 

1 1947 års jordbrukspolitik blev det sedermera ett centralt mål att ratio
nalisera företagsbeståndet. Detta kan dock inte gärna ha gett några egentli
ga effekter på utvecklingen av antalet småbruk före 1950. Det spelade 
knappast någon roll att man inte fick bilda nya ofullständiga jordbruk i ett 
läge, då gamla ofullständiga jordbruk övergavs i snabb takt. 

Förutom prisstödet och de subventionerade lånen fanns en tredje typ av 
statligt stöd direkt till småbruken. Den avsåg produktionsfrämjande åtgär
der eller inre rationalisering, för att nyttja efterkrigstida terminologi. Insat
serna låg helt i linje med försöken att stärka de ofullständiga jordbruken. 
Staten använde sig både av lån och bidrag och från senare delen av 1920-
talet lade man nya stödåtgärder till redan befintliga i en till synes aldrig 
sinande ström. 

Vid mitten av 1940-talet, när 1942 års jordbrukskommitté drog upp 
riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken, förekom åtminstone föl
jande lån och bidrag: 

— nyodlingslån och -bidrag 
— betesförbättringslån och -bidrag 
— gödselvårdslån och -bidrag 
— täckdikningslån och -bidrag 
— stenröjnings-, jordkörnings- och avloppsförbättringsbidrag 
— bidrag till ladugårdsförbättringar 
— lån och bidrag till uppförande av siloanläggningar 
— premielån till egnahemslåntagare (för exempelvis nyodling eller uppfö

rande av gödselvårdsanläggning) 
— lån och bidrag till torrläggningsföretag28. 
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Vid det laget behövdes det uppenbarligen en strukturrationalisering även 
av stödformerna, en ståndpunkt som jordbrukskommittén biträdde29. För
ändringen genomfördes med 1947 års jordbrukspolitik och effekterna av 
omläggningen slog knappast igenom förrän några år in på 1950-talet. För 
tiden fram till 1950 ägnar vi oss därför åt de gamla stödformerna. 

Först bör det kanske slås fast att inte heller detta stöd var regionalt 
differentierat. Däremot var det möjligen bäst anpassat till de norrländska 
småbrukarnas behov. En stor del av statsbidragen gick också till norra 
Sverige. Åren 1928—36 erhöll de två nordligaste länen 1/3 av de statsbidrag, 
som beviljades30. I huvudsak torde dock denna bidragsfördelning ha speg
lat att småbruket ännu var expansivt i övre Norrland. 

Diagram 9.2: Hushållningssällskapets utgifter, totalt respektive förmedlade statsbidrag, 
tusental kr. Löpande priser. Norrbottens län 1910-47. 

1 1 r~ 
1910 -15 -20 -25 

""I 1 T" 
-30 -35 -40 -45 

Totala utgifter 

därav 
förmedlade statsbidrag 

Källor: Norrbottens läns hushållningssällskaps handlingar 1910-47. 

Samtliga bidrag, frånsett stödet till torrläggning, förmedlades av hushåll
ningssällskapen. Bidragsvolymen för Norrbottens län framgår av diagram 
9.2. Inlandets andel torde ha varit 25-30% eller något under 100 000 kr per 
år på trettiotalet31. Till det kan vi lägga att bidragen för dikning uppgick till 
kanske 75 000 kr vid samma tid32. 

Utslaget per inlandsjordbruk betydde det ett direkt statsbidrag på 35 
kr/år. En inkomstförstärkning av den storleken kan inte ha spelat så stor 
roll för inlandssmåbrukarna som grupp, men för den enskilde kunde natur
ligtvis ett odlingsbidrag om 150 kr ha haft avgörande betydelse under ett år, 
då sysselsättningsmöjligheterna i övrigt var få. Det motsvarade 10% av den 
taxerade nettointäkten vid småbruk i Norra Sverige33. 

Stödet fanns kvar efter världskriget och var ungefär lika stort i reala 
termer. Den första delen av kontraktionsfasen förefaller därför inte ha haft 
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något samband med att bidragsgivningen minskade. På motsvarande sätt 
hade inte heller utvidgningen av småbrukarstödet på tjugotalet kunnat 
hindra att småbruken lades ned i Syd- och Mellansverige. 

Diagram 9.2 visar också att hushållningssällskapets totala utgifter ökade 
under perioden. Förutom bidragsförmedlingen hänförde sig utgifterna 
mest till verksamhet av indirekt natur, sett från jordbrukarnas synpunkt. 
Undervisning, rådgivning och uppmuntringspremier hörde dit. Bidragen 
till sådana insatser ökade från slutet av 1930-talet, bl a genom att man 
införde ett statsanslag till särskilda stödåtgärder för jordbruket34. 

Allmånningarnas anslagsverksamhet 
Vid sidan av de allmänna anslagen kunde stödfloran för inlandssmåbruken i 
Norrbottens län uppvisa en raritet, det jordbruksstöd som utdelades från 
allmänningsskogarna35. Det hade relativt liten omfattning ända fram på 
1930-talet, att döma av den noggranna undersökning Ingrid Liljenäs gjor
de. Därefter ökade anslagsbeloppen snabbt, särskilt efter det andra världs
kriget. Mot slutet av fyrtiotalet var man uppe i en volym på cirka 1 miljon 
kr, vilket var betydligt mer än vad staten bidrog med36. En stor del av 
allmänningsanslagen, mer än 40%, avsåg konstgödselrabatter och kan 
följaktligen hänföras till den typ av produktionsfrämjande bidrag, som gick 
direkt till brukarna37. 

Till skillnad från statsbidragen innebar dock inte allmänningarnas anslag 
till jordbruket någon större omfördelning mellan olika grupper i samhället. 
Det var allmänningsdelägarna själva, dvs inlandsjordbrukarna i första 
hand, som valde att använda utdelningen på ett speciellt sätt. Besluten 
träffades kollektivt, men i princip kunde summan av de enskilda delägarnas 
beslut ha blivit densamma, om de var för sig förfogat över sin del av 
utdelningen. 

En viss omfördelning skedde emellertid mellan skogsbolagen och de 
övriga delägarna. För perioden 1950-70 uppgick den till drygt 20% av de 
totala allmänningsanslagen38. Om vi antar samma relation för tiden före 
1950, skulle jordbruket i Norrbottens inland ha tillförts cirka 200 000 kr 
årligen mot slutet av 1940-talet. Det kan vi jämföra med de allmänna 
anslagen på uppskattningsvis 600 000 kr. 

En sammanfattande bedömning av stödåtgärderna 
Inlandssmåbrukarna erhöll, i likhet med andra småbrukare i Sverige, 
många former av ekonomiskt stöd under 1900-talets första hälft. I vissa fall 
innebar bidragen säkert marginellt viktiga inkomsttillskott för enskilda 
småbrukare. Generellt bör de ha medverkat till att jordbruksdriften fort
satte något längre än vad som annars skulle ha blivit fallet. 
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Stödåtgärderna tycks emellertid endast ha kunnat moderera utveckling
en något. Stödet var inte regionalt differentierat, men ändå ökade antalet 
småbruk i Norrbottens inland medan det minskade i Syd- och Mellansveri
ge. Övergången från expansion till kontraktion inträffade dessutom under 
en tid, då stödet till inlandssmåbruken tenderade att öka. Stödåtgärderna 
kunde följaktligen inte förändra huvuddragen i utvecklingen av antalet 
småbruk. 

Effekterna var förmodligen större på brukningsmetoderna och driftsin
riktningen. Det är sannolikt att kombinationsjordbrukarna tog hänsyn till 
vilka stödformer som fanns, när de fattade beslut om investeringar, vilka 
insatsvaror de skulle köpa, vad de skulle producera etc. Utvecklingen av 
egnahems- contra arbetarsmåbrukslånen tydde i varje fall på att småbru
karna var mycket känsliga för relativa förändringar av bidragsvillkoren. 

Målet med stödinsatserna var att ge småbrukarna hjälp till självhjälp och 
vi får väl anta att bidragen främjade en omvandling i "rätt riktning". Men 
det är svårt att bedöma hur snabb den skulle ha blivit utan dessa åtgärder. 
Den skulle troligen ha kommit till stånd i vilket fall som helst eftersom det 
mesta bara handlade om en senarelagd variant av den jordbruksomvand
ling, som redan hade skett längre söderut i landet. Men rådgivning och 
undervisning, genom bl a vandringsrättarnas försorg, påskyndade säkert 
spridningen av kunskaper och bidragen gjorde det lättare att ta steget från 
vision till omformning av verkligheten. 

Det statliga stödet tog länge sikte på att främja utdikning och uppodling. 
En stor del av allmänningsanslagen gick däremot till att rabattera priset på 
konstgödsel. Det kan tyda på att statens stödinsatser var alltför obalansera
de. Småbrukarna behövde konstgödsel för att få goda skördar från de 
myrjordar, som odlades upp och jordbrukskonsulenterna klagade vid 
många tillfällen på att man gödslade för dåligt39. 

Konsulenterna pekade allmänt på att skötseln av de stora arealer som 
odlades upp var tämligen bristfällig40. Till det kan faktiskt odlingsbidragen 
ha medverkat. Nyodling med bidrag bör ha gett småbrukaren en dagsför
tjänst på cirka två kronor. I den normala jordbruksverksamheten var 
arbetsersättningen något mindre än tre kronor per dag. Det kunde alltså 
vara rationellt att nyodla i stället för att försöka intensifiera brukningen av 
redan odlad jord41. Inkomsten var dessutom säkrare i det förra fallet. 

När stödsystemet lades om 1947, visade det sig att man var medveten om 
problemen även på centralt håll. Större flexibilitet blev lösningen. Det var i 
linje med ett principuttalande från 1942 års jordbrukskommitté om att 
statsanslagen till inre rationalisering inte i förväg borde bindas till speciella 
ändamål42. 

Det är således mycket svårt att göra en generell bedömning av vilka 
effekter jordbruksstödet fick. För studien av hur jordbruksdriften föränd
rades spelar det mindre roll. I det sammanhanget är det framför allt viktigt 
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att stödåtgärderna fanns där. De ingick i kombinationsjordbrukarnas be
slutsunderlag, lika väl som att den lokala marknaden växte långsamt och att 
tillgången på alternativ respektive kompletterande försörjning växlade 
över tiden. 
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10. Från äng till åker 

A. Inledning 

Vill man framhäva de expansiva dragen hos inlandsjordbruket under 1900-
talets första hälft, finns det knappast en bättre illustration än åkerarealens 
tillväxt. Det har tom hävdats, att befolkningsökningen under mellankrigs
tiden var en konsekvens av nyodlingen1. Vad som var orsak och verkan i det 
sammanhanget kan vi lämna därhän, men faktum är att den odlade jorden 
ökade med 150% i Norrbottens inland och med 90% i Jokkmokk mellan 
första och andra världskriget. I de södra och mellersta delarna av Sverige 
minskade däremot åkerarealen något. 

Ökningen ledde till att inlandssmåbruken blev större, mätt i åkerareal 
per brukningsdel. Storleksstrukturen försköts uppåt, utan att småbruksdo
minansen rubbades (tab 10.1). Såtillvida liknade utvecklingen i Norrbot
tens inland den som resten av landet genomgick. Knut Norborg såg i detta 
ytterligare ett exempel på innovationsspridning. De två "innovationerna" 
minskad agrar täthet och större brukningsenheter spreds med ungefär 
samma hastighet över hela landet, skillnaden låg bara i utgångsnivån2. 

Tabell 10.1: Andel brukningsdelar i olik a storleksklasser (%). Norrbottens inland och Jokk
mokk, 1913/20 resp 1944. 

Storleksklass, Norrbottens inland Jokkmokk 
ha åker 1913/20 1944 1913 1944 

0,26- 2 74,0 55,4 57,7 40,2 
2,01- 5 23,2 36,8 35,1 47,4 
5,01-10 2,4 7,1 5,2 11,3 

10,01- 0,4 0,7 2,0 1,2 

Källor: SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913-20 
SOS Jordbruksräkningen 1944. 

B. Jordbruksarealen 
Tillväxten av åkerarealen överdriver emellertid kraftigt och ger delvis en 
direkt felaktig bild av vad som skedde. Parallellt med att den odlade jorden 
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utökades, gick nämligen ängsbruket tillbaka. Vi behöver därför räkna om 
ängen till åker för att få ett enhetligt mått på arealutvecklingen. 

En metod är att jämföra åkerns och ängens genomsnittliga taxeringsvär
den. Det var så SCB gick tillväga vid redovisningen av jordbruksräkningar
na och här har metoden använts för att beräkna den reducerade jordbruks
arealen i tabell 10.2. 

Tabell 10.2: Reducerad jordbruksareal, totalt och per brukningsdel (ha). Norrbottens inland 
och Jokkmokk 1913/20 resp 1944. 

Red jbkareal, totalt Red jbkareal, per brdel 
Område 1913/20 1944 1913/20 1944 

Norrb inland 12 912 17 857 4,1 2,9 
Jokkmokk 1 998 2 421 4,3 3,5 

Källor: SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913—20 
SOS Jordbruksräkningen 1944. 

Anm: Reduktionen av äng till åker bygger på taxeringsvärden för Norrbottens län år 19 44. 
Åren 1913/20 har all "naturlig äng" antagits vara slåtteräng3. 

Omräkningen visar att jordbruksarealen inte utvidgades så kraftigt som 
man kunde tro. Ängsavvecklingen motsvarade drygt 4 000 av de totalt 9 000 
ha, som åkern ökade med i inlandsområdet4. Ökningen av den reducerade 
jordbruksarealen (38% i Norrbottens inland och 21% i Jokkmokk) var 
ungefär lika stor som jordbruksbefolkningens tillväxt mellan 1910 och 1945 
(36% resp 17%). Den räckte däremot inte till för att hålla uppe jordbru
kens medelstorlek på samma nivå som 1913/20. 

Om vi nu försöker ge en mer reell innebörd åt de företeelser Norborg 
studerade, och inte bara tar hänsyn till åkerarealen, så uppstår tvivel kring 
innovationsspridningen. Innovationen större brukningsenheter tycks inte 
ha nått Norrbottens inland förrän i samband med jordbruksnedläggningar
na efter andra världskriget. Dessförinnan "spreds" dess motsats, mindre 
brukningsenheter, vad det nu kunde innebära. Och att den agrara tätheten 
verkligen skulle ha minskat i en tid, när man upphörde med att skörda 
75 000 ha vitt kringspridda slåtterängar, låter sig inte heller accepteras 
utan vidare. Kvoten mellan jordbruksbefolkning och jordbruksareal tycks i 
stället, liksom i stora delar av Europa under denna tid, ha förblivit tämligen 
konstant. Det har givetvis betydelse om man vill förstå bevekelsegrunderna 
till den jordpolitik som fördes5. 

132 



C. Övergången från ängs- till åkerbruk 

Den omfattande nyodlingen under 1900-talets första hälft var således ett 
kombinerat resultat av två processer. Å ena sidan ökade jordbruksbefolk
ningen, vilket medförde att åkerarealen behövde utvidgas. Å andra sidan 
skedde det en omvandling av jordbruket bort från det höggradigt extensiva 
ängsbruket över mot ett större beroende av åkern. Den förstnämnda pro
cessen förefaller rätt självklar till sin innebörd och lämnas här utan vidare 
kommentarer. Den senare skall vi däremot se närmare på. 

Det verkar som om avvecklingen av ängsbruket till en början mest 
skedde på statligt initiativ. Småbrukarna i Lappmarken hade stora arealer 
av s k ströängar, dvs slåtterängar som tillhörde en viss fastighet, men låg 
utanför fastighetens egentliga ägoområde. Av olika skäl, men främst för att 
påskynda en rationalisering av jordbruket i området6, lät staten dra in 
många av dessa ströängar under mellankrigstiden. I Norrbottens inland 
drogs 39 000 ha in under perioden 1921-337. Det motsvarade cirka 80% av 
den minskning i ängsarealen, som registrerades vid jordbruksräkningarna 
mellan 1913/20 och 1937. 

I utbyte mot ströängarna gav staten småbrukarna ersättning för att odla 
upp motsvarande åkerareal. Ändå tycks en del inlands jordbrukare från 
början ha varit tveksamma inför de statliga åtgärderna. De som så önskade 
fick också behålla sina ängar. 

Rätt snart svängde dock uppfattningen och man ansåg sedermera att 
indragningen av ströängarna var "det bästa handtag som från det allmännas 
sida givits dessa bygder"8. Ett exempel på att inställningen förändrats 
finner vi i att man 1933, från ett antal byar i Jokkmokk, anhöll om att fler 
ströängar skulle dras in9. 

Vid det laget hade inlandssmåbrukarna själva insett att ängsbruket var 
oekonomiskt och avvecklingen av det tog större fart i Norrbottens inland 
från 1930-talet, om man får tro jordbruksstatistiken10. Vad hade då fått 
småbrukarna att ändra uppfattning? 

Redan under 1800-talets sista årtionden minskade ängsarealen kraftigt i 
Syd- och Mellansverige11. I den offentliga utredningen om ströängarna 
antydde man, att rena traditionsskäl var en viktig orsak till att det arbets-
krävande ängsbruket levde kvar mycket längre i Lappmarken. "Vistelsen i 
skogarna under sommaren och ströängsslåttern hade kommit att ingå i 
livsrytmen"12. Ett element av kulturellt betingad brist på ekonomisk ratio
nalitet skulle alltså ha fördröjt ängsavvecklingen. Resonemanget känns 
igen från andra sammanhang, där man sökt förklara förment brist på 
rationalitet, t ex i u-länderna. 

Vi kan naturligtvis inte utesluta att tradition och inrotad vana bidrog till 
eftersläpningen. Men det är ändå på sin plats att granska om det finns en 
rationell förklaring till att omvandlingen sköt fart under mellankrigstiden. 
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Hade kanske småbrukarna skäl att börja värdera sin arbetstid högre än 
tidigare? 

Den reducerade jordbruksarealen var relativt oförändrad i förhållande 
till jordbruksbefolkningen. Det tyder på att man använde den arbetstid 
som frigjordes, när man upphörde med ängsbruket, till något annat än 
jordbruksarbete. Vi såg tidigare (kap 9) att det blev mer gott om tillfälliga 
lönearbeten under sensommaren, bl a vägarbeten och massavedshuggning. 
Alternativkostnaderna för myr- och ängsslåttern steg alltså, vilket bör ha 
fått småbrukarna att värdera ängsbruket på ett nytt sätt. Det som en gång 
hade varit rationellt blev orationellt. 

Man föreställer sig lätt att nyodling är liktydigt med en enkel utvidgning 
av jordbruket vid oförändrad produktivitetsnivå. Så var det inte i Norrbot
tens inland under denna tid. Småbrukarna tog då via nyodlingen ut rationa
liseringsvinster, som tidigare hade tagits ut i landets mer utvecklade jord
bruksbygder. Där hade redan en längre driven arbetsdelning gjort jordbru
kets arbetskraft så dyr, att ett utsträckt ängsbruk av lappmarkstyp var svårt 
att förstå i rationella termer. 

D. Nyodlingen 

Nyodlingen förklarar inte hela ökningen av åkerarealen. Mer noggranna 
undersökningar och en omklassificering av jord på gränsen mellan åker och 
äng bidrog också13. Det är emellertid svårt att avgöra hur stor roll detta 
spelade. Arealökningen var visserligen nästan dubbelt så stor som den 
redovisade nyodlingen, men å andra sidan torde man ha redovisat mindre 
än vad som faktiskt odlades upp. Många jordbrukare glömde förmodligen 
att lämna uppgifter om nyodlingen14. 

Enligt den redovisade nyodlingen, vilken ger minimisiffror, odlade man 
upp 200—250 hektar årligen i Norrbottens inland fram till mitten av 1940-
talet. Därefter minskade nyodlingen, som sig bör i avvecklingstider, men 
ännu i slutet av fyrtiotalet uppgick den till nära 150 hektar per år. I 
Jokkmokk upphörde den dock nästan helt efter det andra världskriget (tab 
10.3). 

Med den storleksstruktur som inlandsjordbruket hade, innebar stora 
nyodlade arealer, att många hade odlat. Tabell 10.4 visar detta för Jokk
mokks kommun, där primäruppgifterna bearbetats. Om vi antar, att me
delarealen per odlare var densamma i hela Norrbottens inland som i Jokk
mokk så skulle mer än var fjärde inlandssmåbrukare ha odlat upp ny jord 
under en femårsperiod. Arbetet utgjorde följaktligen ett normalt inslag i 
dessa kombinationsjordbrukares verksamhet under mellankrigstiden och 
det tycks ha varit ungefär lika omfattande vid alla storleksklasser av små
jordbruk. 
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Tabell 10.3: Redovisad nyodling, ha/år. Norrbottens inland och Jokkmokk, 1908/15-1951. 

Område 1908/15— 1922-27 1928-32 1933-37 1938-44 1945-51 
13/20 

Norrb inland 208 240 233 252 246 148 
Jokkmokk 19 21 24 10 3 

Källor: SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913-20 
SOS Jordbruksräkningen 1927, 1932, 1937, 1944, 1951 
Primärmaterial till ovanstående för Jokkmokks kommun. 

Av medelarealen per odlare kan vi sluta oss till att nyodlingen i regel 
klarades av brukaren själv och hans hushåll. Arbetet utfördes manuellt med 
enkla redskap som yxa, huggare, flåhacka och plog. Först mot slutet av 
trettiotalet började man i vissa fall använda traktorer och fräsar15. Dess
förinnan var hästen och elden nyodlarens enda möjligheter att spara arbets
kraft. 

Tabell 10.4: Andel jordbruk med nyodling (%) samt nyodlad areal per odlare (ha). Jokkmokk 
1909-13, 1928-37. 

Andel jordbruk med nyodling Nyodlad areal, 
Period 0,25-2 ha 2,01-5 ha 5,01-10 ha per brukare 

1909-13 18 19 44 1,0 
1928-32 16 22 30 0,8 
1933-37 13 19 26 0,9 

Källor: Primärmaterial till lokalundersökningen och jordbruksräkningarna. 

Nyodlingen var följaktligen mycket arbetskrävande. Enligt ett par 
offentliga utredningar från mellankrigstiden, förefaller det ha gått åt 
100—120 dagsverken för att odla upp en hektar16. Det betyder, om vi 
begränsar oss till den redovisade nyodlingen, att småbrukarna i Norrbot
tens inland skulle ha lagt ner runt 25 000 dagsverken årligen på nyodling. I 
medeltal blir det ungefär fem dagsverken per brukare. 

Att beräkningen är någorlunda riktig bekräftas av brukarnas egna upp
gifter för 1943—44. Länsgenomsnittet var då sex dagsverken per bruknings-
del för "nydikning, nyodling mm"17. Trots den enkla tekniken var alltså 
sysselsättningsvolymen rätt liten jämfört med i andra arbeten, som kombi
nationsjordbrukarna utförde vid sidan av den egentliga jordbruksdriften, 
t ex vägarbetena. 
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E. Stödet till nyodlingen 

Motiven för nyodlingsstöd 
Staten gav ekonomiskt stöd till nyodlingen under hela den period vi be
handlar här. Det var den del av småbrukarnas verksamhet, som uppmunt
rades mest. Till det fanns många skäl. 

På lång sikt var det naturligtvis ett mål, att småbrukarna skulle kunna 
försörja sig på sina jordbruk i så stor utsträckning som möjligt. Beroendet 
av biinkomster borde minska. Man visste dessutom, av resultaten från 
bokförings jordbruken, att produktiviteten var lägre vid småbruken. Nyod
ling föreföll därför dubbelt motiverad. 

Till dessa långsiktiga mål kom även mer kortsiktiga, arbetsmarknads
politiska och sociala syften. Nyodlingsarbetet uppfyllde nämligen ett par 
viktiga villkor. Materialkostnaderna var obetydliga, varför merparten av 
anslaget gick till arbetsersättning och arbetet kunde i stort sett utföras när 
som helst under barmarksperioden. Det var ett "reservarbete" till sin 
natur. 

Stödformerna 
Fram till senare delen av 1920-talet gavs anslagen till nyodling huvudsakli
gen som återbetalningspliktiga lån. För norra Sverige fanns den norrländs
ka nyodlingsfonden, inrättad på förslag av Norrlandskommittén 1906. Man 
kunde få lån med upp till 3/4 av den beräknade odlingskostnaden18. Låne
möjligheterna fanns kvar ända in på 1940-talet, men få använde sig av dem 
efter att odlingsbidragen hade införts (diagram 10.1). 

Under tjugotalets första hälft stod det klart att låneformen inte var 
särskilt attraktiv. De fonderade medlen togs inte i anspråk i den utsträck
ning man hade hoppats. De småbrukare, som bäst behövde hjälp till 
nyodling, hade svårt att skaffa säkerhet för lånen och var förmodligen inte 
heller villiga att skuldsätta sig under denna tid19. Därför beslöt riksdagen 
1927 att innehavare av jordbruk med högst 10 ha åker skulle erhålla 
statsbidrag till nyodling (odlingsbidrag). De kunde få bidrag med upp till 
halva den beräknade odlingskostnaden, eller maximalt 250 kr per hektar20. 

Motiven bakom övergången från lån till bidrag var uttalat sociala. Det 
framgår bl a av regeln att den, som var "mest i behov av vidgad åker" eller 
som av andra skäl var "i mera trängande behov av statsbidrag" till nyodling, 
ägde företräde att få odlingsbidrag21. Bidraget kom att nyttjas i mycket stor 
omfattning och ansökningarna om odlingsbidrag översteg regelmässigt det 
beviljade anslaget. 

Redan innan det fanns ett generellt odlingsbidrag hade man dock använt 
bidragsformen mera tillfälligt eller för speciella grupper av småbrukare. Vi 
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såg tidigare att staten betalade ut odlingsersättning, när ströängarna drogs 
in. Vidare fick innehavare av skogstorp, odlingslägenheter och kolonat på 
kronoparkerna kontant odlingshjälp för att odla upp den första hektaren 
åker22. För egnahemsinnehavarna infördes fr o m 1923 ett premielån, som 
de kunde använda i samband med bl a nyodling. Lånet var i praktiken ett 
bidrag eftersom ingen återbetalning krävdes, såvida arbetena färdig
ställdes. 

Åren 1918—21 fanns dessutom ett tillfälligt odlingsbidrag. Det syftade till 
att främja en snabb återhämtning efter produktionsnedgången i s lutet av 
första världskriget och användes i mycket stor utsträckning. Speciellt för 
Norrbotten gällde också att man anvisade medel ur arbetslöshetsanslaget 
åren 1922 och 1926. De skulle gå till odlingsbidrag åt småbrukare, "vilka på 
grund av rådande arbetslöshet vore i trängande behov av ökade utkomst
möjligheter"23. 

Nyodlingen och stödåtgärderna 
Från 1928, när det generella odlingsbidraget började betalas ut, torde 
nästan all nyodling ha omfattats av stödåtgärderna. Det är svårt att inse 
varför småbrukarna inte skulle ha nyttjat förmånen. Den areal, som de 
odlade upp med hjälp av bidragen, översteg också den nyodling, som de 
redovisade vid jordbruksräkningarna. 

Det förhöll sig troligen på ett annat sätt så länge endast nyodlingslånen 
fanns att tillgå. Skuldsättning kan inte ha varit särskilt lockande för en 
grupp människor med små och osäkra kontantinkomster. Många torde 
därför ha odlat utan att ta nyodlingslån. Ett par uppgifter från Norrbottens 
län får illustrera förhållandet. 

Åren 1909—17 utgick lån till nyodling av ungefär 220 ha årligen24. Lokal
undersökningarna tydde emellertid på att nyodlingen var åtskilligt större, 
kanske bortåt 900 ha varje år25. Det skulle innebära att nyodlingslånen bara 
användes för 1/4 av all nyodling. Lånens odlingsstimulerande effekt måste 
därför ha varit närmast obefintlig. Men hur var det med bidragen? Hur stor 
skulle nyodlingen ha varit utan bidrag? 

Svaret på den frågan måste vila på ett bräckligt underlag. Tabell 10.3 ger 
närmast stöd åt uppfattningen att bidragen inte hade så stor effekt. Nyod
lingen var nästan lika omfattande före 1928 som efter, trots att bidragsmöj
ligheterna var sämre. Men perioderna är inte direkt jämförbara. Sysselsätt
ningsläget var bättre under den senare perioden, med undantag för depres
sionsåren i början av 1930-talet. 

Samtiden ansåg dock att nyodlingsstödet hade stora effekter. Några 
menade t o m att det bidrog till att småbrukarna satte jordens skötsel i 
andra hand (jfr kap 9). Såväl jordbrukskonsulenterna i länet som represen
tanter för hushållsgillena framhöll, att odlingsbidragen stimulerade nyod

137 



lingen kraftigt26. Bedömningen återspeglar kanske delvis en sidoeffekt av 
bidragen, nämligen den att nyodlingen kom att bedrivas i mer organiserade 
former. 

För att en småbrukare skulle erhålla odlingsbidrag krävdes att man 
upprättade en odlingsplan med kostnadsförslag. Det innebar att vandrings-
rättarnas och jordbrukskonsulenternas tjänster måste tas i anspråk27. Det 
kan ha lett till att dessa tjänstemän övervärderade de odlingsstimulerande 
effekter, som bidragen hade. 

Plankravet bör å andra sidan ha främjat en kvalitativt bättre nyodling och 
stödet bidrog förmodligen också till att öka den areal, som odlades upp. 
Därigenom kunde småbrukarna lättare frigöra sig från det orationella 
ängsbruket. De ofullständiga inlandsjordbruken var dock fortfarande 
ofullständiga, trots nyodlingen, eftersom jordbruksarealen inte ökade i 
förhållande till jordbruksbefolkningen. Kombinationsjordbrukarna blev 
inte heltids jordbrukare för att de tog kreatursfodret från vallen. 

F. Nyodlingen och tillgången på tillfälliga 
lönearbeten 

I egenskap av ett reservarbete bör nyodlingen ha varit större, när det var 
lågkonjunktur, dvs när tillgången på tillfälliga lönearbeten var knapp. Vi 
kan spåra tendenser i den riktningen både i fråga om nyodlingslånen och 
odlingsbidragen (diagram 10.1 och 10.2). 

Beträffande lånen var det främst under tjugotalskrisen, som vi fick en 
markerad topp. Många nyodlingslån beviljades också under lågkonjunktu
ren i början av 1910-talet. Odlingsbidragen var emellertid mer attraktiva 
och intresset för nyodlingslån var litet, när man kunde få bidrag i stället. 
Detta förklarar att så få lån förmedlades under åren 1918—21 och att 
låneverksamheten nästan upphörde efter 1928. 

Uppgifterna om nyodlingslånen hänför sig till hela Norrbottens län. När 
det gäller odlingsbidragen kan vi däremot skilja ut inlandskommunerna 
från resten av länet. Det förändrar dock inte bilden. 

Ansökningarna om odlingsbidrag samvarierade negativt med konjunk
turerna (diagram 10.2). Man sökte bidrag för uppodling av mycket stora 
arealer under trettiotalskrisen, men när konjunkturläget förbättrades min
skade antalet ansökningar. Bottennivån nåddes i början av andra världskri
get, då beredskapsinkallelser, försvarsarbeten, kolning m m torde ha med
fört att det blev relativt ont om arbetskraft även på småbruken. 

Mot slutet av kriget ökade åter ansökningarna om odlingsbidrag. Det 
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Diagram 10.1: Antal förmedlade nyodlingslån 1907—30. Norrbottens län. 

600 

400 

200 

-25 -30 1907 -10 -20 -15 

Källor: Norrbottens läns hushållningssällskaps utveckling och verksamhet 1850-1920, s 29 
Norrbottens läns hushållningssällskaps handlingar 1921-1930. 

Diagram 10.2: Ansökan om odlingsbidrag, areal i ha. Fy ra inlandskommuner resp Jokkmokk 
1927-47. 
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kommuner 
Jokkmokk , 

Fyra komm, ha 
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1927 -30 -35 -40 -45 -47 

Källor: Norrbottens läns hushållningssällskaps handlingar 1927-47. 

Anm: Fyra inlandskommuner = Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk och Gällivare. 
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kan vi kanske tolka som ett uttryck för att inlandssmåbrukarna bedrev en 
alldeles egen efterkrigsplanering. I Jokkmokk blev dock aldrig intresset för 
dessa bidrag vad det hade varit före kriget. Där ledde antagligen anlägg
ningsarbetena till att bristen på arbetskraft blev permanent och småjord
bruket framstod därför inte längre som ett konkurrenskraftigt försörjnings
alternativ. 

Jordbrukskonsulenterna framhöll ofta i sina årsrapporter att det fanns ett 
negativt samband mellan nyodlingen och tillgången på annan sysselsätt
ning. "Genom alltmer försvårade förhållanden inom trävaruindustrin och 
annorstädes, varigenom möjligheterna till extraförtjänster i hög grad min
skat, synes intresset för jorden och dess uppodling blivit större", ansåg 
Luleå-distriktets konsulent år 193228. Några år senare noterade hans kolle
gor i Piteå- och Tornedalsdistrikten att nyodlingsverksamheten gått tillba
ka till följd av konjunkturförbättringen29. Men i Jokkmokk tycktes redan 
då bekymren vara av mer strukturell art: "Tyvärr synes den uppväxande 
ungdomen icke vilja beakta, att jordbruket är det enda, som rätt skött, ger, 
om ej så mycket till lyx och nöjen, så dock ett säkert levebröd"30. 

G. Utdikningarna 

En nödvändig förutsättning för nyodlingen var förstås att det fanns odlings
bar jord. De glest befolkade övre delarna av Norrland var väl försedda i det 
avseendet. I samband med 1927 års jordbruksräkning beräknade man att 
den odlingsbara marken uppgick till nära 10 000 ha i Norrbottens län. Det 
var nästan 1/4 av all odlingsbar jord i landet31. En jämförelse med den 
jordinventering, som 1925 års kolonisationssakkunniga gjorde, visar att 
begreppet "odlingsbar jord" är tänjbart. De fann, att den uppgick till hela 
75 000 ha i länet. Även detta motsvarade dock närmare en fjärdedel av 
landets samlade tillgångar32. 

Det var mest myrar som odlades upp under 1900-talets första hälft och 
mer än hälften av all odlad jord i Norrbottens inland bestod av myrmark år 
194433. Staten gav bidrag och lån till utdikningen av myrarna, vilket gör att 
vi kan beräkna hur pass omfattande arbetet var. 

Lantbruksnämndens material rörande torrläggningsföretagen har be
arbetats för Jokkmokk. Totalt utbetalades nära 90 000 kr till diknings-
verksamheten i kommunen mellan 1921 och 194034. Bidrag utgick med 
högst hälften av den beräknade kostnaden för dikningsföretaget35. Om vi 
då antar, att hela kostnaden var arbetskostnad och att den genomsnittliga 
dagsverkslönen var 6,50 kr36, skulle man ha lagt ner drygt två dagsverken 
per brukare och år på dikningsarbetet i Jokkmokk. 
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Dikningen lämpade sig, precis som nyodlingen, mycket väl som reserv
arbete. Avdikningsarbetena var "synnerligen lämpliga för sysselsättning av 
sådana arbetslösa, som äga förutsättningar för grovarbete", om man får tro 
1936 års utredning angående beredskapsarbeten37. Staten gav också extra 
anslag till torrläggningsföretag åren 1933-34 i syfte att motverka lokal 
arbetslöshet. I Norrbottens inland (Arvidsjaur kommun) genomfördes bl a 
utdikningen av Salt- och Fetmyran åren 1932—35, där 200—300 man fick 
sysselsättning varje år38. 

Så spektakulära var inte dikningsföretagen i gemen. Materialet för Jokk
mokk visar att anslaget ofta låg på mindre än 2 000 kr per arbetsobjekt. I 
sådana fall var det en eller ett fåtal brukare i en by, som arbetade med 
dikningen. 

Det förekom även att enskilda brukare anförde sysselsättningsskäl, sna
rare än odlingsintresse, när ett dikningsprojekt skulle planeras. År 1927 
ansökte exempelvis en småbrukare i Jokkmokk om "att få en undersökning 
i höst om möjligt att kunna få börja att arbeta när det nu är inga andra 
arbetsmöjligheter här"39. Men oavsett vilka skäl som åberopades var det 
naturligtvis i själva tidsförläggningen av arbetet, som kombinationsjord
brukarna kunde göra dikningen till ett reservarbete. 

Det förflöt så pass många år från den tidpunkt då bidrag beviljades till 
dess dikningen avsynades, att det är svårt att bedöma hur omfattande 
dikningsarbetet var under de olika åren. Diagram 10.3 har konstruerats 
under antagande, att arbetet var jämnt fördelat över de år projektet omfat
tade. Det är naturligtvis ett orealistiskt antagande. Vi får därför nöja oss 
med att konstatera, att den årliga anslagssumman var störst under trettio
talskrisen, dvs småbrukarna hade goda möjligheter att göra en motkon-
junkturell anpassning av dikningsarbetena. Under krisåren i början av 
tjugotalet tycks dikningen däremot inte ha fyllt rollen som reservarbete. En 
tänkbar orsak är att det tillfälliga odlingsbidraget tilldrog sig större intresse. 

Många av de dikningsföretag som planerades i Jokkmokk under trettio-
och fyrtiotalen kom aldrig att utföras. Bidragstagarna avsade sig anslagen 
under åren efter det andra världskriget och somliga fick betala tillbaka 
pengar de redan fått ut. De skäl småbrukarna anförde till att arbetet inte 
blev av säger mycket om verksamhetens karaktär. Inkallelserna under 
kriget samt bristen på arbetskraft och de höga arbetskostnaderna efter 
kriget hade gjort det omöjligt att klara av dikningen40. 
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Diagram 10.3: Årligt anslag till dikning, kr. Löpande priser. Jokkmokk 1921—50. 

Kr 

6000-

4000-

2000-

-50 -40 -45 1921 -25 -30 -35 

Källor: Förrättningsakter till torrläggningsföretag. 

H. Sammanfattning 

En naturlig följd av befolkningstillväxten inom jordbruket var att åker
arealen måste utvidgas. Den ökade emellertid mycket snabbare än befolk
ningen och tillväxten fortsatte även sedan man börjat lägga ned småbruken 
och jordbruksbefolkningen börjat minska. Orsaken var att stigande arbets
kostnader tvingade fram en avveckling av det markextensiva, men arbets-
krävande ängsbruket. Den reducerade jordbruksarealen förblev därför 
tämligen konstant i förhållande till jordbruksbefolkningen, trots all nyod
ling. 

Staten var starkt involverad i samtliga led av omvandlingen. Genom att 
dra in ströängar försökte den påskynda avvecklingen av ängsbruket. Ge
nom att ge lån och bidrag till dikning och nyodling främjade den en 
utvidgning av den odlade jorden. De statliga åtgärderna torde ha bidragit 
till att göra omvandlingen snabbare, men den skulle förmodligen ha kom
mit till stånd dessa förutan. 

Stödåtgärderna syftade till att stärka de ofullständiga jordbruken och 
göra småbrukarna mindre beroende av arbetsförtjänsterna utanför jord
bruket. Det målet nådde man aldrig i Norrbottens inland. Där medverkade 
stödet tvärtom till att kombinationsjordbrukarna kunde frigöra arbetstid 
från jordbruksarbetet genom att driften rationaliserades. 

Dikningen och nyodlingen bedrevs med stor intensitet under större delen 
av 1900-talets första hälft. Det var först i samband med att småbruken 
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började läggas ned som arbetet med att vinna ny areal mattades. Under 
mellankrigstiden använde man i medeltal 7—8 dagsverken per brukare och 
år på dikning och nyodling. De torde ha gett småbrukarfamiljerna ungefär 
lika stor sysselsättning som flottningsarbetet41. 

Till skillnad från flottningen och från andra lönearbeten hade emellertid 
dikning och nyodling fördelen av att kunna utföras, när det passade små
brukarna bäst. De kunde förläggas till de delar av barmarksperioden, som i 
övrigt var arbetsglesa. Ur den synvinkeln passade arbetena utmärkt till 
kombinationsjordbrukarnas behov och man odlade upp stora arealer även 
under år med högkonjunktur, när tillgången på lönearbeten var god. 

Inlandsjordbruket befann sig i e tt omvandlingsskede under 1900-talets 
första hälft. Nyodlingen var då inte bara ett medel för att öka produktionen 
utan även för att höja produktiviteten. Det senare gjorde att nyodlingen var 
mycket omfattande även under högkonjunkturerna, men den var särskilt 
stor under tider av ekonomisk kris och stor arbetslöshet, då småbrukarna 
satsade mer intensivt på skötseln av sina jordbruk. 
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11. Specialisering utan marknad? 

A. Växtproduktionen 

Allmän översikt 
Boskapsskötseln och animalieproduktionen dominerade i Norrbottens in
land redan på det traditionella subsistenssmåbrukets tid. Växtodlingen var 
därför främst inriktad på produktion av foder åt kreaturen. Eftersom 
utmarksbruket var så omfattande, använde man dock ännu på 1910-talet en 
förhållandevis stor andel av den odlade jorden till brödsäd. Tillsammans 
med potatis upptog den en fjärdedel av åkerjorden i Jokkmokk år 1913 (tab 
i l i ) .  

Tabell 11.1: Åkerjordens användning (%). Jokkmokk 1913 och 1937. 

År Brödsäd och Vall Övriga foder
potatis växter 

1913 24,6 68,9 4,7 
1937 6,3 81,0 10,9 

Källor: SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913 
SOS Jordbruksräkningen 1937. 

Under mellankrigstiden flyttades alltmer av foderproduktionen över till 
den odlade jorden och mot slutet av 1930-talet användes mer än 90% av 
åkern för detta ändamål. Samtidigt blev foderodlingen något mer differen
tierad, men vallhöet satte ändå helt sin prägel på växtproduktionen vid 
inlands j ordbruken. 

Brödsäd och potatis 
För direkt konsumtion av människor odlades råg (i obetydlig mängd), korn 
och potatis. Eftersom risken för nattfroster var stor under sensommaren 
(jfr kap 3) hade brödsädsodlingen alltid varit chansartad. När man då 
odlade upp stora arealer frostländig myrmark under 1900-talets första hälft, 
var det givet att brödsäden skulle komma att ta en allt mindre del av den 
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totala åkerjorden i anspråk. Men kornarealen minskade inte bara relativt 
utan även absolut (diagram 11.1). Nära 90% av den försvann under mellan
krigstiden. 

Diagram 11.1: Brödsäds- och potatisareal, ha. Jokkmokk 1913-51. 

0 Potatis 
Korn och 
råg 

1913 -17 -27 -32 -37 -44 -51 

Källor: SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913 
SM A Arealinventeringen 1917 
SOS Jordbruksräkningen 1927, 1932, 1937, 1944 och 1951. 

Priserna på animalier och vegetabilier följdes åt under mellankrigstiden, 
frånsett att trettiotalskrisen först drabbade brödsädspriserna1. Det kan 
dock ha funnits lokala avvikelser i relativprisutvecklingen, främst beroende 
på att transporterna blev billigare när landsvägsnätet byggdes ut och In
landsbanan drogs genom området. I ett par översikter av det norrländska 
jordbrukets utveckling har man antytt, att en sådan prisförskjutning skulle 
ha inträffat och att den var orsak till produktionsomläggningen2. 

För den långsiktiga minskningen av kornodlingen torde ändå förändring
arna på produktionskostnadssidan ha spelat den största rollen. Det var 
främst inom brödsädsodlingen som jordbruket mekaniserades under denna 
tid. De stora jordbruken hade mycket bättre förutsättningar än de små att 
dra nytta av de tekniska framstegen. Följden blev att brödsädsproduktio
nen alltmer flyttades över till storbruken. 

Denna utveckling omfattade hela landet och kornodlingens tillbakagång 
vid inlandsjordbruken hade en tydlig parallell i att vete- och rågodlingen 
minskade vid småbruken i Syd- och Mellansverige (tab 11.2). För att 
småbrukarna skulle kunna reagera på detta sätt krävdes förstås, att de 
kunde använda den arbetstid de frigjorde på ett mer lönsamt sätt. Vi har 

Ha 

300 — 

200-

10 0-
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redan försökt göra troligt, att det villkoret uppfylldes för kombinations
jordbrukarna i Norrbottens inland genom att fler säsongarbeten uppkom 
utanför jordbruksnäringen. Längre söderut fanns också ett annat alterna
tiv, att intensifiera boskapsskötseln och satsa på avsaluproduktion av 
mjölk. 

Tabell 11.2: Brödsädens andel (%) av den totala åkerarealen på jordbruk i olika storleksklas
ser. Syd- och Mellansverige 1919-51. 

Storlek, ha 1919 1927 1932 1937 1944 1951 

0-2 14 10 7 7 9 4 
2-5 16 13 12 12 12 8 

30- 15 17 17 18 17 19 

Källor: SM A Arealinventeringen och husdjursräkningen 1919 
SOS Jordbruksräkningen 1927-51. 

Inlandssmåbrukaren odlade brödsäd för hushållets egen förbrukning. 
Varje odlare hade så liten kornareal att avsaluproduktion i regel var uteslu
ten. Ofta rörde det sig om mindre än 0,5 ha. I enkäten för år 1943 ställde 
landstingets näringsutredning frågan om avsaluproduktion förekom. Det 
visade sig att endast fem jordbrukare i hela Norrbottens inland, varav ingen 
i Jokkmokk, hade korn för avsalu det året3. 

När brödsädsarealen minskade innebar det att färre småbrukare odlade 
korn (tab 11.3). Därmed försvann ett av de mest påtagliga uttrycken för 
självhushållningssträvandena i Norrbottens inland. Kombinationsjordbru
karna gjorde sig mer beroende av marknaden. 

När den fungerade dåligt, som under de båda världskrigen, skedde 
emellertid en tillfällig återgång till självhushållning. Den märktes mest 
under det andra världskriget, då många fler inlandssmåbrukare än vanligt 
försökte sig på att beså någon åkerteg med korn. Då fanns det även en 
tendens till att brödsädsodlingen ökade på de syd- och mellansvenska 
småbruken (tab 11.2). 

Man kunde vänta sig, att trettiotalskrisen skulle ha medfört en liknande 
reträtt från marknadsberoendet. Det finns emellertid ingenting i jord
bruksstatistiken, som styrker den hypotesen. Orsaken kan möjligen vara 
att vi inte har årliga data. Jordbrukskonsulenten för Piteå-distriktet rappor
terade i varje fall att kornodlingen ökade till följd av pånyttfödda självhus-
hållningssträvanden under denna tid4. 

Potatis odlades också för egenförbrukning. Före det första världskriget 
förekom knappast någon avsaluproduktion i Jokkmokk. Under mellan
krigstiden växte det emellertid fram ett fåtal större potatisodlingar. Antag
ligen var det tillväxten av tätorterna Porjus och Jokkmokk samt de förbätt-
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Tabell 11.3: Procentuell andel brukare med brödsäds- resp potatisodling. Jokkmokk 
1913-51. 

Produkt 1913 1932 1937 1944 1951 

Brödsäd 77 26 9 26 5 
Potatis 89 81 78 93 75 

Källor: Primärmaterial till lokalundersökningen och jordbruksräkningarna. 

rade transporterna, som gjorde att vissa jordbrukare fick kontinuerlig 
avsättning för sin överskottsproduktion. Men omfattningen var mycket 
beskedlig. År 1943 uppgav sig 19 brukare (3%) ha producerat potatis för 
avsalu5. 

Tabell 11.3 tyder på att det fanns en tendens till minskad egenproduktion 
av potatis mellan de två världskrigen. Utvecklingen gick dock aldrig särskilt 
långt, andelen potatisodlare sjönk bara från 89% till 78% och i samband 
med det andra världskriget skedde också en tillfällig ökning av självhushåll-
ningsgraden för denna gröda. 

Kreatursfoder 
Boskapsskötseln i Lappmarken byggde ännu i b örjan av 1900-talet på ett 
utpräglat extensivt markutnyttjande. Under somrarna betade hästar, kor 
och får i skogen. Resten av året utfodrades åtminstone kor och får med hö, 
som till större delen kom från avsides belägna myrar och bäckängar. 
Emellanåt tog man också löv till kreatursfoder6. Uppskattningsvis torde 
75—80% av allt kreatursfoder ha kommit från utmarkerna på 1910-talet7. 

Nyodlingarna medförde, att en allt större del av fodret kunde produceras 
på den odlade jorden. Man blev mindre beroende av slåtterängarna. Ar 
1913 skördade många småbrukare i Jokkmokk väldiga kvantiteter av myr-
och ängshö, 8-10 ton var inte ovanligt (tab 11.4). Vid tiden för det andra 
världskriget hade ängarna snarast förpassats till produktionsreserven. De 
kunde tillgripas om vallhöskörden slog fel, men under normala förhållan
den var man inte särskilt beroende av dem. Då skördade 60% av brukarna 
två ton ängshö eller mindre, d v s de tog mindre än ett kofoder från 
utmarkerna. Kreatursstocken och den odlade jorden hade då kommit att 
stå i ungefär samma förhållande till varandra, som i Syd- och Mellan
sverige8. 

Merparten av den jord, som småbrukarna odlade upp, använde de till att 
producera vallhö på, men arealerna av fodersäd (mest havre) och grönfo
der ökade också. Genom sortförädling hade man fått havren att mogna 
längre norrut än tidigare och fodersädsodling blev därför ett möjligt 
alternativ9. I regel användes dock den traditionella metoden, att skörda 
havren som grönfoder. 
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Tabell 11.4: Jordbruken fördelade efter ängshöskördens storlek. Andel i procent. Jokkmokk 
1913 och 1943. 

Skörd, ton 
År 0 0,1-2,0 2,1-4,0 4,1-

1913 11 5 10 74 
1943 34 26 24 17 

Källor: Primärmaterial till lokalundersökningen 1913 
Norrbottens läns jordbruk, del I, tab 49. 

Havre- och grönfoderodlingen ersatte nog delvis kornet. En av klimat
restriktionerna på inlands jordbruket var de korta vårarna och höstarna. De 
medförde att tiden för jordberedning blev knapp (jfr kap 3). Detta begrän
sade den areal jord, som kunde hållas "öppen". När kornodlingen gick 
tillbaka fick man följaktligen ett tidsmässigt utrymme för att odla mera 
grönfoder och havre. Det visar sig också att den totala arealen öppen jord 
förblev tämligen konstant både i Jokkmokk och i hela Norrbottens inland 
under den här aktuella perioden10. 

Fodret odlades, som allt annat, i första hand för självförsörjning. Det 
innebar att odlingen var spridd på en stor mängd producenter. År 1944, när 
havre- och grönfoderarealerna var som störst, odlade var fjärde kreaturs
jordbrukare havre och varannan grönfoder. Nästan alla producerade 
vallhö11. Trots det lyckades man i regel inte uppnå självförsörjning. I 
Jokkmokk var mer än tre småbrukare av fyra tvungna att köpa hö och havre 
under senare delen av trettiotalet. 

Tabell 11.5: Andel brukare (%) som köpte resp sålde havre, blandsäd och hö. Jokkmokk, 
omkring 1940. 

Inköp av Avsaluproduktion av 
hö havre/blandsäd vallhö grönfoder havre 

Andel, % 79 77 9 1 -

Källa: Norrbottens läns jordbruk, del I, tab 64, 66, 75 och 78. 

Anm: Inköpen avser "normalår före kriget", avsaluproduktionen år 1 943. 

Den efterfrågan, som fanns på fodersäd och hö, kunde inte tillgodoses av 
andra jordbrukare inom kommunen. Havre odlade man inte för försäljning 
i inlandet och även om det fanns några jordbrukare, som regelmässigt sålde 
vallhö, kan det inte ha varit i sådana mängder att inköpsbehoven i kommu
nen täcktes. Det är möjligt att frigörelsen från ängsbruket inte bara skedde 
genom att inlandsjordbrukarna tog mera foder från den odlade jorden utan 
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även genom att de köpte in mera från andra delar av landet. Foderinköpen 
var dock mycket omfattande redan före det första världskriget. 

När det gällde betesgången var inlandssmåbrukarna mycket beroende av 
utmarkerna ännu på 1940-talet. Skogsbetet fortsatte att dominera och 1943 
hade 93% av kreatursjordbrukarna i Jokkmokk sina kor på skogsbete i 
minst två månader12. Ordnad betesgång började visserligen förekomma 
här och där i Norrbottens inland under mellankrigstiden, men omfattning
en var obetydlig. Utvecklingen hade nått betydligt längre på småbruken i 
Syd- och Mellansverige (tab 11.6). 

Tabell 11.6: Arealer för slåttervall i relation till arealer för betesvall och kultiverad betesäng. 
Jokkmokk resp Syd- och Mellansverige. Åren 1932 och 1944. 

Syd- och Mellansverige 
År Jokkmokk 0-5 ha 30- ha 

1932 66 12 4 
1944 25 4 2 

Källor: SOS Jordbruksräkningen resp år. 

Betesformen förändrades vanligen i samband med att man började pro
ducera mjölk för marknaden. Ordnad betesgång ledde till att näringstillför
seln och mjölkproduktionen blev jämnare. Dessutom sparade man för
modligen in en del arbetstid. Mejerier saknades emellertid länge i Norrbot
tens inland och under mellankrigstiden kunde inlandssmåbrukarna spara 
arbetstid genom att öka vallhöodlingen på bekostnad av ängsbruket. 

Staten gav bidrag till betesförbättring, som alternativ till odlingsbidra
gen, men detta rönte ytterst litet intresse i Norrbottens inland. Där valde 
småbrukarna odlingsbidragen i stället. Under åren 1927-34, då antalet 
ansökningar om odlingsbidrag var mycket stort, sökte man sammanlagt 
bara ett hundratal bidrag för betesförbättring i inlandsområdet13. 

Utmarksbruket hade alltså kvar sin stora betydelse för betesförsörjning
en ännu vid fyrtiotalets mitt, men för den totala foderförsörjningen var det 
inte längre lika viktigt. Utmarkerna torde inte ha gett mer än drygt en 
tredjedel av kreatursfodret vid tiden för andra världskriget14. I början av 
1910-talet stod de för 75-80%. 

Markutnyttjandet hade intensifierats. Inlandsjordbruket förlorade 
mycket av sin karaktär som primitivt "fångstjordbruk" och utvecklades i 
riktning mot att bli ett producerande jordbruk. Normalt borde det ha varit 
relativ knapphet på mark som drev fram en sådan utveckling. I Norrbottens 
inland verkar orsaken snarare ha varit att arbetskraften blev dyrare. 
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B. Boskapsskötseln 

Kreatursstockens storlek och sammansättning 
Vi såg i början av detta kapitel att inlandssmåbrukarna lade allt större vikt 
vid boskapsskötseln under 1900-talets första hälft. Mot den bakgrunden är 
det något överraskande, att boskapsmängden stagnerade. I Jokkmokk 
nådde kreatursstocken, mätt i antal nötkreatursenheter15, aldrig upp till 
nivån från 1910-talet och i hela Norrbottens inland var det först under 
krigsåren på fyrtiotalet, som tiotalsnivån överträffades. Därefter började 
småbruken läggas ned och då minskade kreatursmängden, naturligt nog 
(tab 11.7). 

Tabell 11.7: Antal nötkreatursenheter (Ne), totalt och per nötkreatursjordbruk. Jokkmokk 
och Norrbottens inland 1913-51. 

Totalt, antal Ne Ne per nötkreatursjbk 
År Jokkmokk Norrb ini Jokkmokk Norrb ini 

1913 3 400 7,1 
1918 3 641 25 324 6,9 
1927 2 991 23 916 5,1 5,4 
1932 2 705 22 723 4,4 4,9 
1937 2 980 25 313 4,4 5,0 
1944 3 053 28 033 4,7 4,8 
1951 2 052 22 883 4,3 4,6 

Källor: SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913 
SM A Husdjursräkningen 1918 
SOS Jordbruksräkningen 1927—51. 

Eftersom jordbruksarealen ökade är det uppenbart att utfodringen mås
te ha blivit bättre. Boskapsskötseln intensifierades, precis som markutnytt
jandet. Man lade an på att få ut en större mängd produkter per djur snarare 
än på att utöka antalet. Samma utvecklingsväg följdes i hela riket under 
denna tid16. 

Tabell 11.8: Kreatursstockens sammansättning, andel av totala antalet nötkreatursenheter 
(%). Norrbottens inland. 

År Hästar Kor Får 

1918 22 55 11 
1937 21 61 4 
1951 22 63 4 

Källor: SM A Husdjursräkningen 1918 
SOS Jordbruksräkningen 1937 resp 1951. 
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Samtidigt med att boskapsskötseln intensifierades drev man specialise
ringen på storkreatur längre än tidigare. På 1910-talet bestod kreaturs
stocken huvudsakligen av hästar, kor och får (tab 11.8). Tjugo år senare 
fanns nästan bara kor och hästar. 

Fårskötseln gick snabbt tillbaka efter det första världskriget. Svin före
kom sparsamt hela tiden. Som mest utgjorde de drygt 1% av kreatursstock
en (år 1937). Och hönsen var inte stort fler till antalet än hästarna. Redan 
mot slutet av tjugotalet tycks de norrbottniska kombinationsjordbrukarna 
ha varit mer specialiserade på kor och mjölkproduktion än småbrukarna i 
Syd- och Mellansverige. Den skillnaden förstärktes sedan under resten av 
perioden17. 

Boskapsskötseln tog, precis som växtodlingen, sikte på att förse småbru
karhushållet med produkter. Djurbesättningarna var genomgående små 
och i förhållande till folkmängden i jordbruket minskade såväl kreaturs
stock som antal kor under perioden (tab 11.9). Intensifieringen av boskaps
skötseln och specialiseringen på mjölkproduktion hade således inte mycket 
att göra med en ökad marknadsproduktion. Däremot uttryckte den givetvis 
att beroendet av marknaden ökade. I stället för att, som biandjordbrukar
na, sälja jordbruksprodukter, sålde kombinationsjordbrukarna arbets
kraft. 

Tabell 11.9: Antal nötkreatursenheter (Ne) och antal kor per 100 personer av jordbruksbe
folkningen. Jokkmokk, Norrbottens inland och Sverige 1913-51. 

Antal Ne Antal kor 
Område 1913/20 1937 1951 1913/20 1937 1951 

Jokkmokk 71 55 44 37 32 26 
Norrb ini 79 62 63 42 38 40 
Sverige 143 173 172 68 89 91 

Källor: SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913-20 
SOS Jordbruksräkningen 1937 och 1951 
SOS Folkräkningen 1910, 1930 och 1950. 

Vi kan se vilka uttryck detta tog sig på de enskilda småbrukens nivå i 
Jokkmokk. Där var inslaget av avsaluproduktion mycket litet, vilket man 
ser av att kreatursmängden var liten i förhållande till jordbruksbefolkning
en (tab 11.9). Kreatursmängden per jordbruk sjönk kraftigt, med 39% 
mellan 1913 och 1951. Motsvarande minskning var 33% för hela Norrbot
tens inland (jfr tab 11.7). I detta avseende bör alltså utvecklingen i Jokk
mokk ha varit tämligen representativ för hela inlandet. 
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Tabell 11.10: Kreaturskombinationer, andel i procent av totala antalet jordbruk med kor. 
Jokkmokk 1913-51. 

Kreaturskombination 1913 1937 1951 

Häst-Ko-Får/Svin 67 35 19 
Häst-Ko 19 34 51 
Ko-Får/Svin 8 8 4 
Ko 6 23 26 

Källor: Primärmaterial till lokalundersökningen och jordbruksräkningarna. 

Tabell 11.10 illustrerar att allt färre småbrukare strävade efter att uppnå 
en diversifierad självförsörjning med kreatursprodukter. Den andel bruka
re, som förutom kor hade såväl hästar som småkreatur, sjönk från 2/3 till 
1/5. I stället ökade de mer specialiserade "häst-kojordbruken" i antal 
liksom de rena "kojordbruken". 

I den sistnämnda kategorin var kobesättningarna mycket små (tab 
11.11). Det var definitivt inte frågan om någon offensiv specialisering mot 
avsaluproduktion vid "kojordbruken". Tvärtom var det, särskilt under 
mellankrigstiden, utpräglade dvärgjordbruk som växte fram och de repre
senterade den längst drivna specialiseringen. Vid sådana jordbruk måste 
beroendet av kompletterande försörjning ha varit mycket stort. De dvärg-
artade kombinationsjordbruken var ett uttryck för det vi kan kalla en 
defensiv specialisering, bort från jordbruket och boskapsskötseln och över 
mot annan verksamhet. 

Tabell 11.11: Kobesättningarnas storlek vid olika kreaturskombinationer, medeltal kor. Jokk
mokk 1937 och 1951. 

Häst-Ko-
År Får/Svin Häst-Ko Ko 

1937 3,1 2,6 1,8 
1951 2,7 2,5 2,0 

Källor: Primärmaterial till jordbruksräkningarna. 

Fårskötseln 
Det var framför allt fårskötseln, som gick tillbaka. Man hade haft får för att 
förse det egna hushållet med ull och kött. Detta inslag i självförsörjningen 
släpptes nu alltmer, med undantag för en kort renässans under andra 
världskriget, då antalet får allmänt ökade i landet. Orsaken var att fabriks
textilierna slog ut egenhemslöjden och i det läget var fårskötseln inte längre 
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lönsam. En liknande utveckling finns omvittnad från andra delar av den 
nordsvenska skogsbygden, t ex norra Värmland och Jämtland18. 

Det var inte bara textilslöjden, som gick tillbaka. Samma nedgång tycks 
ha drabbat stora delar av hemslöjden och hantverket. Från Arvidsjaur 
meddelade man på 1930-talet att "sömnad och hemskrädderi ha blivit 
omoderna, sedan färdigsydda kläder blivit billiga och lätt tillgängliga. 
Skomakeriet har ej längre samma betydelse. . . Byggnadssnickerier och 
även möbler köpas billigare hos snickerifabrikerna än hos hemslöj-
darna"19. 

En förutsättning för att man skulle ge upp egenhemslöjden var att 
arbetskraften kunde användas mer lönsamt på annat sätt. I fallet med 
textilslöjden var det kvinnornas arbete det gällde. Det är tänkbart att den 
stora utflyttningen av kvinnor från landsbygden ledde till att deras arbetstid 
blev dyrare. Däremot var det knappast jordbrukets behov av kvinnlig 
arbetskraft, som drev fram en avveckling av textilslöjden. 

Hästar 
Antalet hästar höll sig mycket stabilt ända till efter det andra världskriget. 
Eftersom nya småbruk anlades innebar det, att en allt mindre andel av 
inlandssmåbrukarna hade hästar. Andelen sjönk från 86% till 69% i Jokk
mokk mellan 1913 och 1937 (tab 11.10). Under samma tid ökade det totala 
transportarbetet kraftigt och hästtransporterna blev i motsvarande grad 
mindre viktiga. 

Ännu var det dock inte frågan om någon "avhästning" i absolut mening. 
Det fanns redan under mellankrigstiden tendenser i den riktningen vid de 
stora jordbruken i Svea- och Götaland. Men de var begränsade till storjord
bruken. I huvudsak skedde avhästningen av det svenska jordbruket under 
efterkrigstiden, då traktorn slog igenom på bred front. 

Under mellankrigstiden hade kombinationsjordbrukarna i Norrbottens 
inland fortfarande stor användning för hästarna i skogsarbetet, för att köra 
fram virket till flottlederna. Hästar kunde också nyttjas för grus- och 
jordkörningen vid vägarbetena. Inom jordbruket innebar den begynnande 
mekaniseringen och produktionsomläggningen att hästarna användes 
mindre för långa förvinterodysséer till ängsslåtterns alla hässjor och lador 
och mera för att dra nyodlingsplog, slåttermaskin och höräfsa. 

Järnvägs- och lastbilstransporterna medförde också en kvalitativ föränd
ring av det transportarbete, som hästarna skulle utföra. Utvecklingen gick 
från relativt lätta transporter över långa avstånd till tyngre, men kortare 
transporter. Det var antagligen en viktig orsak till att den lätta och uthålliga 
nordsvenska hästen alltmer kom att ersättas av den tyngre och starkare 
ardennern. 

I Norrbottens inland ökade inslaget av tyngre kallblodshästar från 4% år 

153 



1932 till 29% år 195120. "De var hemskt starka hästar. De var traktorer", 
menade hovslagaren i Jokkmokk om ardennrarna21. Som föregångare till 
efterkrigstidens traktorer passade de således utmärkt och man kan även i 
detta fall se utvecklingen som ett uttryck för att småbrukarna försökte öka 
produktionen per djur. 

Kor 
Strävandena att intensifiera boskapsskötseln var emellertid mest tydliga, 
när det gällde korna och mjölkproduktionen. Man bildade tjurföreningar i 
syfte att förbättra boskapsstammen. Genom kontrollföreningar försökte 
man ställa foderinsats och mjölkavkastning mot varandra. Och på avsätt
ningssidan började mejerier eller andra slag av organiserad försäljning att 
växa fram. 

Nu skall vi för all del inte överbetona omfattningen av dessa företeelser 
för det norrbottniska inlandets del. Tjurföreningar bildades visserligen här 
och var i inlandsbyarna och kreatursstammen förbättrades avsevärt, 
åtminstone av rapporterna från Jokkmokks hushållsgille att döma22. Ändå 
var bara 15% av kommunens kor inregistrerade i någon tjurförening mot 
slutet av 1930-talet23. 

Utfodringen förbättrades också. Fodertillgång och kreatursmängd av
passades bättre till varandra. Det finns bara direkta uppgifter om utfodring
en från kontrollföreningarna, i inlandets fall från kontrollföreningen i 
Glommersträsk, Arvidsjaur kommun. Den var i verksamhet hela perioden 
och de kontrollerade korna fick där 20% mer foder i slutet av trettiotalet 
jämfört med åren före första världskriget24. Utfodringen av inlandskorna i 
allmänhet ökade sannolikt minst lika mycket, om än från en lägre utgångs
nivå. Åtminstone tyder den ökade jordbruksarealen per nötkreatursenhet 
på en bättre foderförsörjning. 

Så sent som ett par år in på 1930-talet fanns bara en enda kontrollförening 
och ett mejeri i Norrbottens inland (Glommersträsk). Nya kontrollföre
ningar bildades under de två decennier som följde. Anslutningen var emel
lertid rätt liten. År 1947 var inte mer än 7% av inlandskorna föremål för 
kontinuerlig mjölkkontroll25. Man byggde också mejerier under dessa år. 
Pajala, Tärendö och Gällivare fick sina på trettiotalet, Vittangi och Kiruna 
på fyrtiotalet och Arvidsjaur och Arjeplog under påföljande årtionde26. I 
Jokkmokk kom man dock aldrig längre än till en mjölkbillinje, trots att det 
fanns långt framskridna planer på att bygga ett mejeri redan i början av 
1930-talet. Det som fick mejerifrågan att falla i e tt första skede tycks ha 
varit att man kunde sälja konsumtionsmjölken direkt i samband med 
arbetena på Inlandsbanan27. 

Den utveckling av antalet kor i Norrbottens inland som diagram 11.2 
visar, tyder på att man under 1920-talet tog ut den ökade avkastningen per 
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djur genom att minska besättningsstorleken. Från 1930-talet valde man i 
stället att öka produktionen för avsalu. Till omsvängningen bidrog att 
transporterna av mjölk hade blivit billigare genom landsvägarna och bilis
men samt att man lyckades bygga upp en avsättningsorganisation. Den 
utlösande faktorn bakom försöken att bilda mejerier var förmodligen att 
tillgången på lönearbeten minskade i samband med trettiotalskrisen. På 
många håll i inlandet fanns då stort intresse för att sätta upp mejerier28. 

Diagram 11.2: Antal kor. Norrbottens inland och Jokkmokk 1913 — 51. 

Norrb ini 
Jokkmokk 

Norrb ini 

/ X / v. 

15000-

13000 
1910 -18 

i i i 
-27 -32 -37 

Jokkmokk 

- 1800 

-1600 

- 1400 

1200 
-44 -51 

Källor: SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913—20 
SOS Jordbruksräkningen 1927—51. 

Avsaluproduktionen av mjölk fick dock inte någon egentlig betydelse 
förrän under efterkrigstiden. Ar 1944, då krigsförhållandena ännu torde ha 
påverkat avkastningen negativt, men då antalet kor var större än vid 
omkringliggande jordbruksräkningar, salufördes knappt 4 000 ton mjölk 
från inlandsjordbruken29. Det bör ha motsvarat ungefär 15% av den totala 
produktionen30. 

Efter det andra världskriget steg så avsaluproduktionen snabbt och 1950 
vägde man in cirka 9 000 ton mjölk vid mejerierna31. Det var först då, i 
början av kontraktionsfasen, som det blev vanligt att inlandssmåbrukarna 
levererade mjölken till mejerier. Då växte också den lokala marknaden 
snabbt och staten gav dessutom bidrag till mjölkleverantörerna (se kap 9). 
Men varför arbetade man för att höja mjölkproduktionen per ko trots att 
avsättningsmöjligheterna var så dåliga före det andra världskriget? 

Högre produktion per djur innebar att man fick en bättre foderekonomi. 
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Inom kontrollföreningarna gjordes beräkningar av hur värdet på det hem-
maproducerade fodret varierade med mjölkmängden per ko. Det var i 
besättningar med hög mjölkproduktion per ko, som man kunde uppnå ett 
gott realisationspris. När kostnaderna för att producera fodret steg, vilket 
vi tidigare antog låg bakom övergången från ängsbruk till åkerbruk, fanns 
det därför starka skäl att försöka höja avkastningen per ko, även om inga 
avsalumöjligheter stod öppna. 

I ett visst läge måste det emellertid ha blivit svårt att kompensera ännu 
högre foderkostnader genom att öka avkastningen per mjölkko, såvida inte 
totalproduktionen fick öka. Däri låg ytterligare ett skäl till att avsalupro-
duktionen av mjölk kom att växa fram just under den tid, då inlandsjord
bruken började avvecklas. Avsaluproduktionen och jordbruksnedlägg
ningen var två uttryck för samma grundläggande strävan, att försöka möta 
problemet med stigande arbetskostnader. 

C. Sammanfattning 

Under 1900-talets första hälft försvann mycket av den differentierade pro
duktion, som kännetecknar ett självhushållnings jordbruk. Fårskötseln gick 
tillbaka och odlingen av brödsäd upphörde nästan helt. Utvecklingen bröts 
tillfälligt under andra världskriget. I början av 1910-talet var däremot 
självhushållningsinriktningen så pass stark att det första världskriget inte 
framtvingade en motsvarande produktionsomläggning. 

Det starka beroendet av utmarkerna minskade också. Därifrån togs tre 
fjärdedelar av fodret på 1910-talet, men bara en tredjedel 30 år senare. Med 
en viss förenkling kan man säga att ett subsistensinriktat fångstjordbruk 
omvandlades i riktning mot ett specialiserat, producerande jordbruk. I det 
senare odlade man potatis till husbehov samt foder till de egna djuren från 
vilka man fick kött och mjölk till husbehov. Avsaluproduktionen spelade 
däremot liten roll, åtminstone fram till efterkrigstiden. 

Produktionsomläggningen kunde alltså ske utan att småbrukarna över
skred egenproduktionens ramar på jordbrukets område. Avgörande var i 
stället, att tillgången på tillfälliga lönearbeten ökade. Det var lönearbeten, 
som inte utan vidare lät sig förenas med den gamla produktionsinriktningen 
i jordbruket. Resultatet blev att en kategori dvärgartade kombinations
jordbruk växte fram under mellankrigstiden. På dem var jordbruksdriften 
specialiserad, men framför allt var den föga omfattande. Specialiseringen 
bort från jordbruket var så långt driven på dessa dvärgjordbruk att nästa 
steg i samma riktning måste betyda att jordbruksdriften i praktiken upp
hörde. 
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12. Produktion och produktivitet 

A. Produktionens storlek 

Material 
För 1900-talets första hälft finns det möjligheter att grovt skatta produk
tionsutvecklingen vid inlandsjordbruken. Det bästa underlaget för skatt
ningen ger å ena sidan lokalundersökningarna 1913—20 och å den andra en 
kombination av undersökningsresultat från åren 1943-44. Därmed bör vi 
kunna jämföra hur stor jordbruksproduktionen var just innan avvecklings
fasen började med hur stor den var omkring första världskriget. Det ger en 
bild av hur försörjningsbidraget från jordbruket förändrades på sikt och i 
vad mån kombinationsjordbrukarna fortsatte att specialisera sig bort från 
jordbruksverksamheten. 

De två mätpunkterna infaller under världskrigen. Det är givetvis en 
nackdel om man vill studera utvecklingen på lång sikt. När det gäller 
växtproduktionen från åkern finns dock årliga uppgifter om hektarskördar
na. I det fallet kan alltså mätpunkterna värderas i förhållande till en mer 
långsiktig trend. Sådana kontrollmöjligheter saknas beträffande kreatu
rens avkastning, men där hänför sig inte uppgifterna till ett speciellt år utan 
är redan från början av trendkaraktär. 

Rent allmänt kan man väl också anta att inlandssmåbrukarna inte kände 
av avspärrningarna under krigen lika mycket som andra jordbrukare. För 
det talar den låga kommersialiseringsgraden. Man var inte så beroende av 
att kunna köpa insatsvaror för sin produktion. Därför kunde exempelvis 
antalet kor fortsätta att öka under de båda krigen (tab 12.1). För riket som 
helhet sjönk det däremot med 10—15% under krigsåren. 

Växtproduktionen 
Vi har tidigare sett hur jordbruksarealen ökade och hur produktionsinrikt
ningen förändrades mellan 1910 och 1950. För att bestämma hur stor 
växtproduktionen var krävs dessutom uppgifter om hektarskördarnas stor
lek. Med det kan den officiella jordbruksstatistiken bidra1. 

Hektarskördarna ökade trendmässigt i Sverige under 1900-talets första 
hälft. Ökningen var olika stor för olika grödor. Den uppgick till runt 30% 
mellan 1911/15 och 1936/40 för vårvete och potatis, men bara till 3% för 
vallhö2. 
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Tabell 12.1: Förändringar i antalet kor under de båda världskrigen (%). Riket resp Norrbot
tens inland. 

Period Riket Norrb ini 

1913/14-18 -15 +6 
1937-44 - 9 + 7 

Källor: SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913-14 
SM A Husdjursräkningen 1918 
SOS Jordbruksräkningen 1937 och 1944. 

Anm: För Norrbottens inland baseras beräkningen endast på två kommuner under första 
världskriget, Jokkmokk och Jukkasjärvi. 

I diagram 12.1 illustreras hur utvecklingen gestaltade sig för tre av 
inlandsjordbrukets basgrödor. Det visar, att hektarskördarna varierade 
kraftigt mellan åren. Inlandets karaktär av marginalområde för kornod
lingen framträder tydligt i form av mycket små hektarskördar vissa år, t ex 
1949 då allt korn skördades grönt. Men även åren 1918 och 1923 var 
skördeutbytet synnerligen dåligt, betydligt sämre än vad diagrammet visar. 
Orsaken är att man i skördestatistiken ställde avkastningen i relation till 
den areal, som gav skörd i mogen säd, inte till den besådda arealen3. 

Diagram 12.1: Hektarskördar av korn, potatis och vallhö (kg). Norrbottens inland, 1913-50. 

Korn och 
vallhö kg/ha 

Potatis kg/ha 

Korn 
-40000 — Potatis 

Vallhö 
-30000 

4000-

3000-

- 20000 2000-

-10000 1000 -

-20 -50 1910 -30 -40 

Källor: SOS Jordbruk och boskapsskötsel resp år. 

Potatisen erbjöd större säkerhet än kornet. Den gav också små skördar 
de tre ovannämnda åren, men minst hälften av normal avkastning erhöll 
man i alla fall. Potatis var dessutom den enda gröda, som gav större 
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hektarskördar i övre Norrland än genomsnittligt i riket. Orsaken påstås ha 
varit den s k förgroningen av sättpotatisen4. 

Odlingen av vallhö gav likaså ett relativt förutsebart resultat. I varje fall 
om man jämför med ängs- och myrslåttern, där både skördens storlek och 
kvalitet samt möjligheterna att forsla hem höet kunde variera kraftigt 
mellan åren. 

Växtodlingen förändrades således under denna tid i riktning mot större 
säkerhet i fråga om skördeutfallet. Det bör ha underlättat produktionsom
läggningen (jfr resonemanget om försäkringssträvandena i kap 2). Osäker
heten kom i stället att gälla huruvida marknaden fungerade, vilket bl a den 
ökade kornodlingen under andra världskriget vittnade om. 

På sikt förefaller dock skördarna ha utvecklats svagare i Norrbottens 
inland än genomsnittligt i riket. Regressionslinjen har en negativ lutning för 
alla tre grödorna i diagram 12.1. Om detta speglar en reell, långsiktig 
minskning av hektarskördarna är väl mer tveksamt. Skördeuppgifterna 
byggde nämligen inte på några objektiva mätningar utan bara på de skatt
ningar, som sockenombuden gjorde. 

Å andra sidan fanns det faktiskt förhållanden, som verkade för en mer 
ogynnsam skördeutveckling i vårt undersökningsområde. Nyodlingen var 
mycket stor och den medförde att mer marginella jordar togs i anspråk. 
Redan genom att arealerna ökade blev behovet av gödsel större. Dessutom 
var mycket av den nyodlade jorden myrmark och där var gödslingsbehovet 
större än på fastmark5. 

Tillgången på naturgödsel kan dock inte ha ökat i nämnvärd omfattning 
förrän på 1930-talet, när kreatursstocken åter växte. För att hålla uppe 
hektarskördarna var småbrukarna alltså helt hänvisade till att använda 
konstgödsel. Bruket av den ökade kraftigt under mellankrigstiden. I slutet 
av trettiotalet använde man cirka 300 kg konstgödsel per hektar i Norrbot
tens inland6. Det kan jämföras med 20 kg omkring 1910 (se kap 6). Men det 
är ändå osäkert om detta räckte med tanke på att så mycket myrjord 
odlades upp. Nyodlingen kan alltså ha medfört att hektarskördarna föränd
rades negativt. 

Småbrukarna odlade mest kreatursfoder. Det utelämnas här eftersom vi 
skall behandla animalieproduktionen i följande avsnitt. Produktionen av 
brödsäd och potatis utgjorde bara 10—15% av den totala växtproduktio-
nen, uttryckt i skördeenheter7. Andelen sjönk givetvis, när kornodlingen 
minskade. I absoluta tal producerade man dock ungefär lika mycket på 
fyrtiotalet som på tiotalet (tab 12.2). 

Det innebar att produktionen per person av jordbruksbefolkningen min
skade med 27% för hela Norrbottens inland och med 31% för Jokkmokk. 
Ökad produktion av potatis kunde bara kompensera kornodlingens tillba
kagång till en del. De absoluta beloppen per person visar också på att 
småbrukarna hela tiden behövde komplettera vad de själva producerade 
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Tabell 12.2: Produktion av brödsäd och potatis, antal skördeenheter totalt och per person av 
jordbruksbefolkningen. Norrbottens inland och Jokkmokk 1913/17-1942/46. 

Totalt, tusental sk e Per jbkperson, sk e 
År Norrb ini Jokkmokk Norrb ini Jokkmokk 

1913/17 3 735 607 122 134 
1923/27 3 815 577 115 120 
1933/37 3 283 426 90 84 
1942/46 3 663 501 89 92 

Källor: SOS Jordbruk och boskapsskötsel resp år 
SOS Jordbruksräkningen 1927, 1937 och 1944 (för arealuppgifter) 
SOS Folkräkningen 1910-40. 

genom att köpa mjöl, bröd och liknande. För riket som helhet var produk
tionen av brödspannmål och potatis 200—250 skördeenheter per person8. 
Jordbruket i Norrbottens inland klarade följaktligen ungefär hälften av den 
egna befolkningens försörjning på 1910-talet. Andelen hade sjunkit till 
cirka 40% på 1940-talet. 

Animalieproduktionen 
Vegetabilieproduktionen från odlad jord kan beräknas med någorlunda 
stor säkerhet. Det är däremot inte fallet med produktionen av animalier. 
Tillförlitliga uppgifter saknas om djurens avkastning i Norrbottens inland. 
Det finns inte heller några säkra uppgifter om hur avkastningen förändra
des, vilket är det som egentligen intresserar här. Vi måste därför bygga 
beräkningarna på mer eller mindre välgrundade gissningar. 

Utgångspunkt för skattningen är de uppgifter om avkastningen av mjölk 
och kött, som Gerd Enequist använde för att beräkna livsmedelsproduktio
nen i Lulebygden på 1930-talet9. Lulebygden ligger visserligen i Norrbot
tens kustland, men avkastningen torde ändå ha varit ungefär densamma 
som i inlandsjordbruket. Skillnaderna bör ha varit störst, när det gällde 
mjölkproduktionen. Enequist kunde emellertid visa att den uppgivna av
kastningen var för låg för hennes undersökningsområde10. Det förefaller 
däremot inte alldeles orimligt att lägga den till grund för beräkningen av 
mjölk- och köttproduktionen i inlandet vid mitten av 1940-talet. 

För att skatta mjölkproduktionen på 1910-talet har uppgifter ur Emigra
tionsutredningens bygdestatistik använts. Det innebär att mjölkproduktio
nen per ko skulle ha ökat med 45% under perioden. Ökningstakten var 
ungefär lika stor för riket i genomsnitt11. En liknande följsamhet mot 
riksutvecklingen har även antagits gälla beträffande avkastningen av kött 
och fläsk. Detta innebär att avkastningen per kreatur var oförändrad12. 
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På 1910-talet producerades nära 20 kg kött och fläsk per person av 
jordbruksbefolkningen. Det bör i stort sett ha motsvarat full självförsörj
ning. I undersökningen av hushållsbudgeterna på 1930-talet angav man att 
konsumtionen var drygt 20 kg kött och fläsk per person för gruppen 
"mindre småbrukare i norra Sverige"13. Om vår skattning är riktig skulle 
självförsörjningsgraden ha sjunkit med 1/5 fram till 1944. Det skall natur
ligtvis kopplas samman med den stora tillväxten av dvärgartade kombina
tionsjordbruk, där det endast fanns 1—2 kor. 

Tabell 12.3: Produktion av mjölk och kött, kg totalt och per person av jordbruksbefolkningen. 
Norrbottens inland och Jokkmokk 1913/20 resp 1944. 

Kött och fläsk Mjölk 
Totalt, Per jbk- Totalt, Per jbk-

Norrb ini ton person, kg ton person, kg 

1913/20 590 19,2 15 568 507 
1944 649 15,9 26 398 645 

Jokkmokk 
1913 73 16,0 1 95 0 430 
1944 65 11,9 2 701 496 

Källor: Enequist, G (1939), Lulebygdens livsmedelsförsörjning, s 17 
Sundbärg, G, Ekonomisk-statistisk beskrifning öfver Sveriges olika landsdelar, tab 73 
SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913-20 
SOS Jordbruksräkningen 1944 
SOS Folkräkningen 1910 och 1940. 

Produktionen av mjölk ökade däremot per person i jordbruket. Det var 
helt i linje med att man började producera för avsalu. I syfte att testa 
skattningen kan vi ställa produktionsökningen mot storleken på avsalupro-
duktionen år 1944 (tab 12.4). Överensstämmelsen är mycket god med tanke 
på att det måste ha sålts en del mjölk även på tiotalet. Det tyder på att 
antagandet om hur mycket avkastningen ökade är någorlunda rimligt. 

Tabell 12.4: Produktionsökning och avsaluproduktion av mjölk, kg per person av jordbruks
befolkningen. 

Norrb ini Jokkmokk 

Prod ökn 1913/20-44 137 66 
Avsaluprod 1944 98 42 

Källor: Tabell 12.3 
Norrbottens läns jordbruk, del I, tab 93. 
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För att få ett enhetsmått kan vi räkna om mjölk- och köttproduktionen i 
kalorier. Resultatet blir då att animalieproduktionen ökade med 21% per 
person av jordbruksbefolkningen i Norrbottens inland och med 10% i 
Jokkmokk14. Det var en svagare tillväxt än i det svenska jordbruket som 
helhet, där motsvarande ökning var 60% mellan 1911/13 och 1937/3815. 

Produktionsökningen var större på småbruken i andra delar av landet. 
Om vi antar att avkastningen, procentuellt sett, ökade lika mycket där som i 
Norrbottens inland, skulle animalieproduktionen vid de syd- och mellan
svenska småbruken ha varit ungefär 20% större 1944 än 191916. Samtidigt 
vet vi att befolkningen minskade på dessa småbruk. En produktionsökning 
i storleksordningen 40—60% per person i jordbruket förefaller sannolik. 
Även i Västerbottens inland, där ett kombinationsjordbruk av samma art 
som i Norrbotten dominerade, växte produktionen av animalier mera 
under denna tid. Ökningen uppgick där till drygt 30% per person17. 

Den totala jordbruksproduktionen 
Man kan göra en bedömning av hur den totala jordbruksproduktionen 
förändrades genom att fastprisberäkna produktionens värde på 1910- och 
1940-talen. Beräkningen redovisas mer ingående i appendix 2. För Norr
bottens inland får vi då en ökning med 12% per person av jordbruksbefolk
ningen, för Jokkmokk ungefär oförändrad produktion (tab 12.5). Nästan 
hela ökningen kan återföras på mjölken, som stod för mer än 2/3 av det 
samlade produktvärdet vid inlands jordbruken år 1944. 

Tabell 12.5: Jordbruksproduktionens värde, totalt och per person av jordbruksbefolkningen. 
Prisnivå 1934/35-38/39. 

Norrb ini Jokkmokk 
1913/20 1944 1913 1944 

Brödsäd o 
potatis, tkr 633 761 103 105 

Kött, tkr 412 458 51 46 
Mjölk, tkr 1 5 89 2 695 199 276 
Totalt, tkr 2 635 3 914 353 427 

Per jbk-person, kr 86 96 78 78 

Källa: Appendix 2. 

I sammanställningen i tabell 12.5 saknas två viktiga poster, foderproduk
tionen och det arbete, som hästarna utförde utanför jordbruket18. Foder
produktionen lämnas åt sidan eftersom ingenting tyder på att småbrukar
nas självförsörjningsgrad väsentligt förändrades. Däremot skall vi försöka 
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göra en grov skattning av hur värdet av hästarnas arbete utvecklades. 
Mer och mer av dragararbetet utanför jordbruket kom att koncentreras 

till virkeskörningen vid skogsavverkningarna. Järnvägar, landsvägar, last
bilar och bussar gjorde att forkörningen miste sin betydelse under 1930-
talet. Å andra sidan var det ovanligt gott om körarbete i skogsbruket från 
senare delen av trettiotalet, då avverkningarna var stora. 

Med en fastprisberäkning motsvarande den i tabell 12.5, kan vi skatta 
värdet av dragararbetet till ungefär 190 kr per häst vid mitten av 1940-talet. 
Det skulle innebära att det sammanlagda produktionsvärdet av boskaps
skötseln ökar med cirka 20%. Hästarna utgjorde cirka en fjärdedel av 
kreatursstocken och fick dessutom det bästa fodret. Att döma av foderkost
naderna, bör de alltså ha bidragit med bortåt en tredjedel av boskapssköt
selns produktion, men en del av detta tillföll jordbruket självt. Skattningen 
förefaller alltså rimlig. 

Skogsdrivningarnas omfattning är känd även för 1910-talet, när det gäller 
Jokkmokk. Om förhållandena där var representativa för hela Norrbottens 
inland skulle dragararbetet i t immerkörningen ha gett ett produktionstill
skott på knappt 11 kr per person av jordbruksbefolkningen i början av 
1910-talet19. Till det skall vi sedan lägga forkörningen, som var tämligen 
omfattande. Detta torde i stort sett utjämna skillnaden mot 1940-talsnivån, 
då dragararbetet beräknats ge ett tillskott på knappt 17 kr per person. 
Hästarnas arbete förefaller alltså inte ha förändrats så mycket att det 
påverkade den totala produktionsutvecklingen i jordbruket med mer än 
någon enstaka procentenhet. För den slutsatsen talar även att hästarnas 
andel av kreatursstocken var stabil över tiden. 

B. Ar betsåtgång och produktivitet 

Produktionsutvecklingen blir egentligen intressant först när den jämförs 
med arbetsförbrukningen. Då kan vi bedöma hur produktiviteten föränd
rades och i vad mån omvandlingen av jordbruket kunde bidra till att 
kombinationsjordbrukarna i Norrbottens inland fick högre inkomster un
der 1900-talets första hälft. 

Försöken att beräkna hur arbetsåtgången förändrades måste emellertid 
innebära att vi laborerar med synnerligen vida osäkerhetsmarginaler. Det 
var först under senare delen av 1950-talet, som man gjorde mer ingående 
undersökningar av arbetsåtgången vid inlandsjordbruken20. Vid det laget 
hade tekniken förändrats på ett sätt som måste ha lett till att arbetsförbruk
ningen var betydligt lägre. Traktorn hade i långa stycken ersatt hästen, 
mjölkningsmaskinen handmjölkningen. Ängsslåttern var i stort sett förpas
sad till småbrukarminnenas värld och det var även ett betydande antal 

163 



småbruk. Att försöka projicera resultaten från den undersökningen bakåt 
till 1910-talet förefaller inte meningsfullt. 

Redan i början av tjugotalet gjorde man däremot noggranna undersök
ningar av arbetsåtgången vid mellansvenska storjordbruk21. Även i det 
fallet var naturligtvis teknikskillnaderna stora gentemot inlandsjordbruket, 
framförallt på växtodlingens område. Mot mitten av 1940-talet tycks emel
lertid den tekniska nivån ha varit nästan lika hög vid de norrländska 
småbruken som den var vid storjordbruken i Mellansverige efter första 
världskriget. 

När man bearbetade räkenskapsresultaten från bokföringsjordbruken 
ställdes den faktiska arbetsåtgången i relation till ett normtal, ett "normalt 
arbetsbehov" per hektar. Detta användes sedan för att räkna fram ett s k 
arbetsförbrukningsindex. Indexet visar att arbetsförbrukningen var 90% 
högre vid de mellansvenska storbruken 1919—22 jämfört med 1938-4022. 

Arbetsförbrukningen vid småbruk om 2—5 ha i Norra Sverige översteg 
de mellansvenska storbrukens med 102% åren 1939—4423. Den var med 
andra ord ungefär lika stor som vid storbruken i början av tjugotalet. Tar 
man hänsyn till skillnaderna i produktionsinriktning var inte den tekniska 
utrustningen vid inlandsjordbruken sämre än vid andra nordsvenska små
bruk på 1940-talet (tab 12.6). Vi bör därför kunna använda de normtal för 
arbetsförbrukningen, som togs fram vid storjordbruken i början av mellan
krigstiden, för att beräkna hur arbetsåtgången förändrades vid kombina
tionsjordbruken i Norrbottens inland. 

Tabell 12.6: Innehav av vissa större redskap år 1944, andel brukningsenheter (%). Norra 
Sverige (0,26-5 ha) och Norrbottens inland. 

Stallgödsel- Radsånings- Slåtter- Släp-
Område spridare maskin maskin räfsa 

Norra Sv 11 13 38 28 
Norrb ini 20 (18) 11 (7) 46 (42) 18(11) 

Källa: SOS Jordbruksräkningen 1944. 

Anm: Uppgifter inom parentes avser inlandsjordbruk i storleken 0,26—5 ha. De har skattats 
under antagande att innehavsfrekvensen på inlandsjordbruk med mer än 5 ha var likadan som 
i N orra Sverige. 

Syftet är i första hand att komma åt effekterna av den driftsomläggning, 
som småbrukarna genomförde. Det är då viktigt att relationerna mellan 
arbetsförbrukningen vid olika slag av jordbruksverksamhet var ungefär 
desamma vid storjordbruken som vid inlandsjordbruken. På det antagan
det bygger beräkningen i tabell 12.7. De absoluta talen redovisas i 
appendix 2. 
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Tabell 12.7: Arbetsförbrukning i l öpande jordbruksarbete. Procentuell fördelning på olika 
slag av verksamhet och förändring över tiden, 1913/20-1944. Norrbottens inland och Jokk
mokk. 

Norrbottens inland Jokkmokk 

Procentuell Proc Procentuell Proc 
fördelning förändring fördelning förändring 
1913/20 1944 1913/20-44 1913 1944 1913-44 

Ängsbruk 39 17 -56 30 13 -59 
Åkerbruk 8 16 + 115 12 21 +75 
Djurskötsel 50 58 + 19 52 54 + 1 
Övrigt 3 9 + 146 6 12 +90 
Totalt 100 100 +2 100 100 -3 
Per jbkperson -23 -19 
Prod/timme +46 +25 

Källa: Appendix 2. 

Produktiviteten, mätt som bruttoproduktion per arbetstimme, skulle 
alltså ha ökat med 46% i Norrbottens inland och med 25% i Jokkmokk. Det 
kan förefalla som en orimligt stor produktivitetsförbättring om den enbart 
var en följd av att produktionsinriktningen ändrades. Då får vi emellertid 
komma ihåg att effekten av den ökade mjölkproduktionen per ko finns 
medräknad och eventuellt har överskattats något eftersom beräkningarna 
bygger på ett antagande om lika stor arbetsåtgång per djur, oavsett vilken 
avkastning djuret gav. Skötseln av en ko har med andra ord antagits kräva 
lika mycket arbetstid oavsett om den mjölkade 1100 kg som på 1910-talet 
eller 500 kg mer som på 1940-talet. 

Tekniken i växtodlingen på åkern förbättrades under mellankrigstiden. 
Slåttermaskiner, hästräfsor, gödselspridare etc blev vanligare under denna 
tid. De två sistnämnda fanns inte alls med i bouppteckningsmaterialet för 
åren 1906—14 och innehavsfrekvensen av slåttermaskiner var då cirka 
10%24. År 1944 hade drygt hälften av alla jordbrukare i Jokkmokk slåtter-
maskin och ungefär 30% hade gödselspridare och släpräfsa25. 

Till denna teknikutveckling har ingen hänsyn tagits vid beräkningen av 
hur mycket arbetstid, som gick åt. Åkerbruket var dock föga omfattande på 
1910-talet. Även om man antar att arbetsåtgången för olika slag av växtod
ling skulle ha varit dubbelt så stor då som trettio år senare, får det tämligen 
små effekter för produktivitetsutvecklingen. För Norrbottens inland stiger 
produktivitetsökningen med cirka 10 procentenheter. Att effekten inte blir 
större beror på att den stora teknikförbättringen låg inbäddad i omlägg
ningen av brukningsmetoderna. Småbrukarna övergick från ett ängsbruk 
med liar och handräfsor till ett åkerbruk med slåttermaskiner och häst
räfsor. 
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Den springande punkten blir därför om arbetsåtgången vid ängsbruket 
har satts riktigt i förhållande till arbetsförbrukningen i åkerbruket. Rela
tionstalet har i detta fall tagits från de beräkningar, som näringsutredningen 
vid Norrbottens läns landsting utförde på 1940-talet26. Uppgifterna bör 
alltså vara regionalt relevanta. I utredningen framförde man dock misstan
kar om att ängsbruket kunde ha fått något för högt relationstal27. Om vi 
tolkar "något överskattats" som 25%, vilket onekligen är en rätt stor 
överskattning, minskar produktivitetsförbättringen från 46% till 38%. 

Därmed bör osäkerhetsmarginalerna för produktivitetsberäkningen 
vara approximativt fastställda. Produktiviteten förefaller ha stigit med 
40—55% i i nlandsjordbruket från 1910-talet till mitten av 1940-talet28. 

Det innebär att produktiviteten steg nästan lika snabbt vid kombina
tionsjordbruken i Norrbottens inland som vid bokföringsjordbruken, små 
såväl som stora (se kap 8). Att ökningen skedde från en lägre utgångsnivå 
vid inlandssmåbruken behöver kanske inte framhållas. Resultatet var gott 
nog ändå. Produktiviteten utvecklades också väsentligt mer gynnsamt i 
jordbruket än i skogsbruket under denna tid29. I Jokkmokk var dock inte 
produktivitetsökningen lika stor. Vad berodde det på? 

Delvis torde det vara frågan om ett rent mätfel. Enligt våra beräkningar 
skulle produktiviteten 1944 ha varit 6—7% lägre i J okkmokk än genom
snittligt i Norrbottens inland. Då hade emellertid en del småbruk redan 
börjat läggas ned i Jokkmokk, medan expansionen fortsatte i resten av 
Norrbottens inland. Det innebär troligen att vi överskattat den tid, som 
gick åt för jokkmokksjordbrukens skötsel. Vallodlingen krävde antagligen 
ytterst obetydlig arbetsinsats om inga kreatur fanns längre. Viljan att 
genomföra investeringsarbeten för att vidmakthålla jordbrukens produk
tionsförmåga bör också ha minskat. 

Resonemanget får ett visst empiriskt stöd av resultaten från landstingets 
undersökning 1943—44. Då undersökte man bl a den manliga arbetskraf
tens sysselsättning under året. Av det totala antalet dagsverken i inlands
jordbruket föll 10,7% på Jokkmokk, mot 11,6% i vår beräkning (appendix 
2)30. Produktionsberäkningen i föregående avsnitt visade att 10,9% av den 
totala jordbruksproduktionen kom från Jokkmokk år 1944 (tab 12.5). Det 
förefaller alltså som om arbetsproduktiviteten i själva verket var aningen 
högre i Jokkmokk än genomsnittligt vid inlandsjordbruken. Med lands
tingsutredningens siffror över arbetsförbrukningen som grund skulle pro
duktivitetsförbättringen uppgå till 34% mellan 1913 och 1944. 

Kvar står emellertid att jokkmokksjordbruket hade ett något större 
produktivitetsförsprång på 1910-talet än 1944. Försprånget bestod inte i att 
man producerade mer per person av jordbruksbefolkningen, men väl i att 
väsentligt mindre arbetstid användes. 

En sannolik förklaring är att jordbruken i Jokkmokk hade större åker
areal än inlandsjordbruken i genomsnitt. Skillnaden var en hektar på 
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1910-talet. Det medförde att ängsbruket inte behövde vara lika omfattan
de, vilket också framgår av tabell 12.7. Vad som i sin tur var orsaken till att 
jordbruken var större i Jokkmokk är höljt i dunkel. 

Möjligen ger skogsbolagens ovanligt stora inflytande en nyckel till pro
blemets lösning. De kunde motverka hemmansklyvning och dessutom 
utförde arrendatorerna förmodligen en del arbete åt bolagen även under 
somrarna. Åborna reparerade vägar, deltog vid utstämplingar m m. Det 
begränsade kanske deras möjligheter att uppsöka och avbärga lågavkastan-
de slåttermyrar. Kombinationsjordbruket skulle med andra ord ha varit 
mer utvecklat i Jokkmokk än i andra delar av Norrbottens inland på 
1910-talet. Det faktum att produktivitetsförsprånget låg i liten arbetsinsats 
snarare än i s tor produktion tyder i v arje fall på att specialiseringen bort 
från jordbruket hade nått något längre i Jokkmokk. 

C. Kombinationsjordbrukets omvandling — 
några slutsatser 

I kapitel 9 ställde vi frågan i v ad mån kombinationsjordbruket i Norrbot
tens inland kunde omvandlas på ett sätt, som bidrog till att småbrukarnas 
inkomster steg. En alternativ möjlighet hade ju varit att inkomstförbätt
ringen enbart uppnåddes genom att småbrukarna lagrade allt större biin
komster ovanpå den försörjningsbas, som ett i grunden oförändrat små
jordbruk gav. 

Den senare förklaringen kan avvisas. Omvandlingen bort från sub-
sistenssmåbruket, som inleddes i slutet av 1800-talet, fortsatte vidare under 
1900-talets första hälft. Den skedde parallellt med att antalet kombina
tionsjordbruk ökade och medförde att produktiviteten steg med 40-55% 
från mitten av 1910-talet till slutet av andra världskriget. 

Produktivitetsförbättringen nåddes genom en serie förändringar i pro
duktionsprocessen. Nyodling ledde till att småbrukarna kunde frigöra sig 
från det arbetsintensiva ängsbruket i allt högre grad. Kreatursfodret togs i 
stället från den odlade jorden. Där kunde man använda mer effektiva, 
hästdragna redskap, t ex slåttermaskiner, släpräfsor och gödselspridare. 

Produktiviteten ökade också genom att produktionsinriktningen föränd
rades. Man avvecklade extremt lågproduktiv produktion, som kornodling 
och fårskötsel. Småbrukarna specialiserade sig allt mer på boskapsskötsel 
för mjölkproduktion. Bättre kreatursmaterial och rikligare utfodring gjor
de att mjölkproduktionen per ko ökade. Därigenom kunde fodret och i 
sista hand arbetskraften utnyttjas mer effektivt. 

Strävandena att höja produktiviteten åtnjöt stöd från offentliga myn
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digheter. Den rådgivnings- och utbildningsverksamhet, som vandringsrät-
tarna och jordbrukskonsulenterna stod för, var mycket viktig. Statens 
ekonomiska bidrag till utdikning och nyodling påskyndade också omvand
lingen. 

Dessutom förändrades de realekonomiska förutsättningarna för att driva 
jordbruk under denna tid. Marknaden för jordbruksalster vidgades visserli
gen inte särskilt mycket i Norrbottens inland, men transporterna till och 
inom området förbättrades avsevärt. Det innebar, med tanke på inlands
jordbrukets låga produktivitet och dåliga utgångsläge ur konkurrenssyn
punkt, att en specialisering bort från jordbruksverksamheten var att vänta. 

För att småbrukarna skulle kunna genomföra den, krävdes dock att de 
kunde använda den arbetstid de sparade in genom att rationalisera jord
bruksdriften till någon annan inkomstbringande verksamhet. Detta villkor 
uppfylldes genom att det blev mer gott om tillfälliga lönearbeten sommartid 
(främst vägarbeten) och genom att säsongen förlängdes i skogsbruket. 

Kombinationsjordbrukarna kunde följaktligen både göra en ren produk
tivitetsvinst och en överflyttningsvinst, när jordbruket rationaliserades. 
Den rena produktivitetsvinsten var något lägre än vid jordbruk i andra 
delar av landet, men detta kompenserades förmodligen av de överflytt
ningsvinster, som uppkom när man gick från lågproduktivt jordbruksarbe
te till mer högproduktiv verksamhet. Inkomstutvecklingen blev knappast 
sämre än för andra jordbrukargrupper. 

Vi såg i kapitel 8 att det fanns en tydlig skillnad mellan stora och små 
bokföringskontrollerade jordbruk, när det gällde vägen till högre produkti
vitet. Vid de stora jordbruken var produktionen tämligen konstant, medan 
arbetsinsatsen minskade. Vid de små bokföringsjordbruken ökade produk
tionen med i stort sett oförändrad arbetsinsats. 

De små bokföringsjordbruken var dock inte representativa för vad som 
hände vid småbruken i allmänhet. Totalt sett minskade såväl arbetsstyrkan 
som arbetsinsatsen vid småjordbruken i Syd- och Mellansverige. Orsaken 
var att en rad småbruk lades ned. Inlandsjordbruken, som grupp, liknade 
däremot de små bokförings jordbruken. Den totala arbetsinsatsen förblev i 
stort densamma, produktionen ökade. Det som skilde mot bokförings
småbruken var att arbetsstyrkan (jordbruksbefolkningen) ökade trots att 
arbetsinsatsen i jordbruket inte gjorde det. I första hand var det naturligtvis 
tillkomsten av en mängd extremt små arbetar jordbruk (kronotorp, odlings
lägenheter, arbetarsmåbruk), som fick den effekten. Däri låg ett tydligt 
uttryck för beroendet av biinkomsterna. 

Förhållandet speglade samtidigt hur relativt outvecklad och föga diffe
rentierad arbetsmarknaden ännu var i övre Norrlands inland. Där fanns 
tämligen få helårsarbeten utanför jordbrukssektorn. Det lilla jordbruket 
fyllde ännu under mellankrigstiden en viktig försäkringsfunktion och där
för fortsatte antalet småbruk att öka. 
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Genomsnittssmåbrukaren rörde sig i riktning bort från jordbruket. Mer 
och mer av försörjningen kom från andra källor, precis som modellen i 
kapitel 2 antyder. Men det var först när försäkringsfunktionen inte längre 
var relevant som kombinationsjordbruken började läggas ned. Småbru
kens människor tog då det definitiva steget bort från jordbruket. I Norrbot
tens inland skedde det efter 1945 och avvecklingsförloppet skall studeras 
närmare i de följande kapitlen. 
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IV. Perioden 1950-1970 





13. Svenskt jordbruk under 
efterkrigstiden — en översikt 

A. Några drag i jordbrukets omvandling 

Ett krympande jordbruk 
I många avseenden har efterkrigstiden markerat en helt ny epok i det 
svenska jordbrukets utveckling. Krympning, strukturell omvandling och 
införande av industriell teknik är tre inbördes relaterade företeelser, som 
satt sin prägel på denna utveckling. Dessutom har jordbrukspolitiken fått 
en inriktning, som kraftigt avviker från de mål den hade under 1900-talets 
första hälft. 

Vi skall inleda med att ge en summarisk redogörelse för förändringarna 
på riksplanet. Syftet är att teckna en bakgrund till studien av kombinations
jordbrukets avvecklingsfas. Översikten kommer att ta sin utgångspunkt i 
jordbrukets krympning. 

Svenskt jordbruk gav under en lång tidsrymd, som sträckte sig från 
1880-talet och fram till det andra världskriget, intryck av relativ stabilitet. 
Antalet jordbruk och jordbrukens storleksstruktur ändrades föga, åker
arealen och kreatursmängden inte heller. Inte ens storleken av jordbrukets 
arbetskraft eller sammansättningen av den förändrades påtagligt, i varje 
fall inte före 1930. 

Under efterkrigstiden har trenden varit en annan, snabbt nedåtgående. 
Åkerarealen minskade med en femtedel mellan 1944 och 1981, djurbestån
det med nästan hälften och antalet jordbruksföretag om minst 0,26 ha med 
70%1.1 ungefär samma takt som jordbruksföretagen minskade även anta
let förvärvsarbetande i den agrara sektorn. I det fallet skedde dock trend
brottet tidigare, redan några år in på 1930-talet. Jordbrukets arbetskraft 
minskade med drygt 800 000 människor eller cirka 80% mellan 1930 och 
19802. 

Massflykten från jordbruket medförde att även sammansättningen av 
arbetskraften ändrades. Under 1900-talets första årtionden var det egentli
gen bara jordbrukets "underklasser", såsom torpare etc, som minskade 
kraftigt i antal. Jordbrukets företagare, deras familjemedlemmar samt de 
rena lönearbetarna i jordbruket omfattades inte av tillbakagången. Efter 
1930 och speciellt under efterkrigstiden gällde nedgången däremot alla 
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kategorier av sysselsatta. Störst var den för jordbrukarsöner/-döttrar samt 
för de anställda. Dessa två grupper försvann nästan helt från jordbruket 
och arbetskraften består på 1980-talet till 80% av jordbruksföretagare och 
deras hustrur3. 

Familjejordbruken, som alltid haft en stark ställning i den svenska jord
bruksnäringen, blev alltså ännu mer dominerande under efterkrigstiden. 
Trots detta kunde en djupgående strukturomvandling genomföras. Den 
resulterade i färre, men större företag. Medelvärdet för antalet förvärvsar
betande per jordbruk sjönk från 1,77 till 1,65 mellan 1944 och 1981. Under 
samma tid ökade åkerarealen per företag från 9 till 24 hektar och djurbe
ståndet från 8 till 17 nötkreatursenheter4. Den omvandlingen skall vi nu se 
närmare på. 

Företagsstrukturen omvandlas 
När jordbrukens genomsnittliga storlek ökade var det resultatet av två 
samverkande rörelser i företagsbeståndet. De små jordbruken blev färre 
och färre. Samtidigt ökade, genom sammanläggningar, antalet större jord
bruk (diagram 13.1). Eftersom den totala åkerarealen ändå minskade, 
särskilt mellan 1944 och 19665, kan vi sluta oss till att det var nedläggningar
na som påverkade storleksstrukturen mest. 

Diagram 13.1 visar att nedläggningsprocessen bar tydliga strukturella 
drag, vad jordbrukens storlek beträffade. Ju mindre jordbruken var desto 
snabbare avvecklades de. Det innebar att storleksstrukturen sas rullades 
upp underifrån. Fram till mitten av femtiotalet var det bara jordbruk om 10 
ha eller mindre, som lades ned. Därefter började även antalet jordbruk 
med 10—20 ha åker gå tillbaka och under 1970-talet avvecklades åtskilliga 
jordbruk i storleksklassen 20—30 ha. 

Parallellt med att större enheter växte fram skedde det en specialisering 
av driften vid jordbruksföretagen. Tabell 13.1 ger en uppfattning om hur 
driftsinriktningen förändrades vid jordbruk med mer än 30 ha, d v s inom 
de expansiva storleksklasserna. 

Tabell 13.1: Andel jordbruk (%) med olika slag av djurskötsel, åren 1951 och 1981. Jordbruk 
med mer än 30 ha åker. Hela riket. 

År Nötkreatur Svin Höns 

1951 93 79 85 
1981 47 28 17 

Källor: SOS Jordbruksräkningen 1951 
SOS Lantbruksräkningen 1981. 
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Diagram 13.1: Utvecklingen av antalet jordbruk i o lika storleksklasser. Sverige 1944—81. 
Relativa tal. (Index 1944 = 100). 

50-100 ha 200-

30-50 ha 
100- ha 

150-

•+ 100-
20-30 ha 

50- * 10-20 ha 

5-10 ha 
"^»2-5 ha 

0,26-2 ha 

1944 -51 -56 -61 -66 -71 -76 -81 

Källor: SOS Jordbruksräkningen 1944-1966 
SOS Lantbruksräkningen 1971 — 1981. 

Under 1900-talets första hälft hade de flesta stora jordbruk en differen
tierad produktion. Tyngdpunkten låg på spannmålsodlingen, men djur
skötseln var också omfattande. Dessa karakteristika fanns kvar ännu i 
början av 1950-talet. Trettio år senare hade de försvunnit. Mindre än 
hälften av företagen hade då nötkreatur och i stället hade en långtgående 
specialisering skett på produktionen av spannmål. 

Omläggningen medförde att man slutade producera för egenförbruk-
ning. Avsaluproduktionen återfanns inte längre som ett överskott lagrat 
ovanpå en basproduktion för det egna hushållets konsumtion. I stället 
framställdes jordbruksprodukter direkt för avsalu medan baslivsmedlen 
köptes in. Uttryckt i termer av modellen från kapitel 2 innebar det att 
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biandjordbruken efterträddes av kommersiella jordbruk under efterkrigs
tiden. 

Omvandlingens andra sida var att de små jordbruken, kombinations
jordbruken, lades ned. Vid dem hade tidigare en mycket stor del av 
produktionen gått till egenförbrukning. Specialiseringen tog där en annan 
riktning, bort från jordbruket och över mot lönearbete i den icke-agrara 
sektorn. I likhet med kommersialiseringen vid de stora jordbruken innebar 
detta att marknadsberoendet ökade kraftigt. 

Med specialiseringen följde också att jordbruksdriften koncentrerades 
mycket hårdare. I dag domineras varje produktionsgren av ett fåtal specia
liserade storföretag (tab 13.2). Frånsett mjölken, spelar de små företagen 
inte längre någon egentlig roll för Sveriges försörjning med jordbrukspro
dukter. 

Tabell 13.2: Driftskoncentrationen i sv enskt jordbruk 1981. 

Kreatursslag Andel företag (%) Andel djur (%) 

Mjölkkor 6,2 31,6 
Får 1,5 59,8 
Svin 5,6 82,1 
Höns 1,2 90,0 

Källa: SOS Lantbruksräkningen 1981. 

Mycket stora förändringar skedde alltså i företagsstrukturen under efter
krigstiden. De var så omvälvande, att man kan förvånas över att de kunde 
rymmas inom samma företagsform som tidigare, familjejordbruket. För
klaringen ligger naturligtvis i de snabba tekniska framstegen. 

Snabb teknisk utveckling 
Efter andra världskriget kom ett genombrott till stånd för användningen av 
industriell teknik i jordbruket. Traktorn framstod länge som symbol för det 
nya. "Traktorisering och avhästning" blev ett begreppspar som, inte allde
les fritt från känslomässiga bindningar, verbalt åskådliggjorde omvand
lingen. 

Förekomsten av traktorer ökade mycket kraftigt under tjugoårsperioden 
efter 1945 (diagram 13.2). Eftersom jordbruket samtidigt krympte var den 
relativa ökningen ännu större. Det fanns en traktor per 175 ha åker år 1944, 
en per 19 ha år 1966. Traktorinnehavet har fortsatt att öka sedan dess, om 
än i långsammare takt, och i början av 1980-talet var det mindre än 10% av 
jordbruken, som saknade traktor6. 
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Diagram 13.2: Det svenska jordbrukets tekniska utveckling 1944-81. 
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Källor: SOS Jordbruksräkningen 1944-1966 
SOS Lantbruksräkningen 1971-1981 
SOS Jordbruksstatistisk Årsbok 1970—1981. 

H a n d e l s g ö d s e l  
V ä x t s k y d d s m e d e l  
K ö p f o d e r  

Mekaniseringen omfattade dock betydligt mer än att man började använ
da traktorer. I diagram 13.2 finns skördetröskor med som ytterligare ett 
exempel. De förekom nästan inte alls vid mitten av 1940-talet, men blev 
fram på sextiotalet mycket vanliga i de spannmålsodlande bygderna. Ännu 
snabbare genomslag fick mjölkningsmaskinerna. Om dem saknar vi uppgif
ter efter 1951, men de ökade kraftigt i antal under fyrtiotalets senare hälft 
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och fanns redan 1951 på mer än 60% av jordbruken i storleken 10 ha och 
uppåt, d v s i de då ännu expansiva storleksklasserna7. 

Exemplen på jordbrukets mekanisering skulle kunna mångfaldigas, men 
vi skall inte gå vidare med en tröttande uppräkning. Vi nöjer oss med att 
som sammanfattning konstatera att maskiner och redskap beräknades sva
ra för 24% av jordbrukets totala kapital 19828. Direkt jämförbara uppgifter 
saknas tyvärr för 1940-talet. Enligt räkenskapsresultaten från de bok-
föringskontrollerade jordbruken utgjorde emellertid döda inventarier (ung 
detsamma som maskiner och redskap) 10—11% av lantbrukskapitalet strax 
efter andra världskriget9. Med tanke på bokföringsjordbrukens karaktär 
torde medelvärdet för alla svenska jordbruk ha varit något lägre och 
maskinkapitalets andel följaktligen ha vuxit något snabbare. 

Övergången till maskindrift är det mest påtagliga uttrycket för efterkrigs
tidens tekniska omvälvning inom jordbruket. Men det är inte det enda. Nya 
utsädessorter förutsatte, för att avkastningsförmågan skulle kunna nyttjas 
fullt ut, större användning av handelsgödsel och växtskyddsmedel. Långt 
driven djurförädling blev på motsvarande sätt beroende av att inköpen av 
fodermedel ökade. Diagram 13.2 illustrerar även dessa drag i den tekniska 
utvecklingen. 

Med förändringarna följde att jordbruken blev integrerade i en indu
striell produktionsprocess på ett sätt, som inte var vanligt före 1940. De 
förvandlades till led i en produktionskedja. Inköp av förnödenheter och 
tjänster, exempelvis reparationer, blev en förutsättning för att jordbruks
produkter skulle kunna framställas. Samtidigt lyftes allt mer av produktför
ädlingen bort från jordbruken och över till livsmedelsindustrin. Jordbruken 
är inte längre arbetsställen för livsmedelsproduktion. Vid dem bedrivs 
numera industriellt organiserad råvaruutvinning. Den omvandlingen på
gick under mer än ett sekel, men fullbordades i s nabb takt efter 1950. 

I de tekniska framstegens spår följde att arbetsproduktiviteten steg kraf
tigt. Den ökade ungefär lika snabbt i jordbruket som i industrin (tab 13.3). 
Dessutom fortsatte produktivitetsförbättringen i samma höga takt efter 
1975, vilket inte var fallet inom den då krisdrabbade industrin. 

Tabell 13.3: Årlig procentuell produktivitetsökning i jordbruk och industri. Sverige 1950—83. 

Näringsgren 1950-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-83 

Jordbruk 3,0 4,8 6,4 5,6 5,8 7,1 
Industri 4,0 7,8 7,6 4,4 2,4 3,5 

Källa: Dahmén, E, Carlsson, B, Den industriella utvecklingen efter andra världskriget, s 52. 

Den stigande produktiviteten resulterade i sin tur i att jordbrukets totala 
produktion hölls uppe. Under 1950- och 1960-talen förblev den i stort sett 

178 



oförändrad, dvs produktivitetsökningen kompenserade tämligen exakt 
jordbrukets krympning. Förhållandet ändrades omkring 1970. Då avtog 
takten i jordbrukets krympning. Produktiviteten fortsatte emellertid att 
stiga (tab 13.3). Resultatet blev att jordbrukets samlade produktion ökade 
med ungefär 25% under sjuttiotalet10. 

B. Omvandlingens orsaker 

Inledning 
En översikt av drivkrafterna bakom den efterkrigstida omvandlingen av 
svenskt jordbruk kan sammanföras under två rubriker, den snabba ekono
miska tillväxten och jordbrukspolitiken. Det tycks råda stor samstämmig
het bland forskarna om att den förra hade störst betydelse för förloppet. 
Omdömet gäller hela efterkrigstiden, men kanske speciellt för periodens 
femton första år11. 

Jordbrukspolitiken var underordnad målet att uppnå en snabb tillväxt av 
samhällsekonomin. I stort sett tilldelades den dock en passiv roll. Den 
användes inte främst som ett verktyg för att påskynda den ekonomiska 
expansionen utan som ett medel för att underlätta omvandlingen. Staten 
försökte med jordbrukspolitikens hjälp göra omställningen mjukare för 
individerna12. Att tillgodose dessa socialpolitiska ambitioner utan att jord
brukets struktur samtidigt låstes fast var en svår balansgång, vilket inte 
minst erfarenheterna från 1930-talet visade13. Under efterkrigstiden var 
emellertid den allmänekonomiska utvecklingen sådan att manöverutrym
met blev betydligt större. 

Snabb ekonomisk tillväxt 
Strukturomvandling är alltid en smärtsam process. I tider av utbredd eko
nomisk kris ter den sig särskilt besvärlig. Det är svårt att kräva nedläggning 
av företag, som saknar långsiktig livskraft, när de expansiva elementen i 
ekonomin är svaga. På kort och medellång sikt kan nedläggningar då 
medföra att problemen förvärras, t ex genom att arbetslösheten ökar. 

Svenskt trettiotals jordbruk gav ett gott exempel på svårigheter av den 
skisserade arten. Förutsättningarna för att genomföra en omstrukturering 
förbättrades emellertid avsevärt efter 1945. Då inleddes en lång period av 
snabb och jämn ekonomisk expansion i Sverige. BNP per capita ökade med 
mellan 3 och 4% årligen fram till i slutet av 1960-talet medan tillväxttakten 
bara hade varit hälften så hög under mellankrigstiden (diagram 13.3). 
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Diagram 13.3: Tillväxten av BNP/capita i Sverige 1871-1979. 

%per år 
6 -
5 -
4 -
3 - Genomsnitt 

1871-1979 2 -

1 -
0 -

-1 -
- 2  -

Glidande tjugoårsmedeltal 
-3 
-4 
1875 80 1900 20 40 60 79 

Källa: Carlsson, B, Orsakerna till 1970-talets kris, s 67. 

Industrisysselsättningen växte med 400 000 arbetande fram till i mitten av 
sextiotalet. Inom tjänstesektorn ökade antalet sysselsatta än mer och dess
utom i accelererande takt efter 1960. Sammantaget förde dessa två feno
men till att efterfrågan på arbetskraft till de icke-agrara delarna av ekono
min ökade mycket snabbt. Det skedde parallellt med att tillväxten i de 
yrkesaktiva åldrarna var relativt svag. Ökningen uppgick till 5—6% per 
årtionde under 1940- och 1950-talen. Den hade varit cirka 10% under 
1900-talets tidigare decennier14. 

Det uppstod ett kraftigt sug på arbetskraft i den svenska ekonomin. 
Reallönerna för vuxna manliga arbetare inom industrin var nästan tre 
gånger så höga 1969 som trettio år tidigare15. Arbetslösheten sjönk från en 
långsiktig nivå på mer än 10% under mellankrigstiden ner till 2—3% efter 
andra världskriget16. Sverige, som haft stora utvandringsöverskott sedan 
slutet av 1860-talet, blev ett invandrarland. I huvudsak var det frågan om 
arbetskraftsinvandring. 

Även jordbruket kom att beröras mycket starkt av de icke-agrara näring
arnas efterfrågan på arbetskraft. När arbetslösheten nästan försvann och 
lönerna utanför jordbruket steg så snabbt, innebar det att attraktiva alter
nativ öppnades för de människor som fanns i jordbruket. Arbetskraften 
blev allt dyrare. Detta tvingade fram en omvandling. Jordbrukets utveck
ling under efterkrigstiden kan kanske lättast tolkas som olika uttryck för 
försöken att lösa de problem, som följde av att arbetskostnaderna rusade i 
höjden. 

Människor lämnade jordbruket. Eftersom familjearbetskraft dominera
de inom näringen kom även antalet jordbruk att minska kraftigt. De 
traditionella bondbyarna upplöstes och av de bönder, som stannade kvar 
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blev det jordbruksföretagare. Sverige befann sig därvidlag i gott sällskap. 
Hela Västeuropa präglades av en likartad utveckling. Mellan 1950 och 1970 
minskade antalet sysselsatta inom jordbruket med hälften och antalet 
jordbruk med en tredjedel17. 

De lönsamhetsskillnader, som fanns mellan jordbruk av olika storlek 
gjorde att krympningen huvudsakligen skedde nerifrån i storleksstruktu
ren. Löneförmågan, dvs förmågan att ge ersättning för den arbetstid som 
användes vid jordbrukets skötsel, var hela tiden åtskilligt sämre vid de små 
jordbruken. Skillnaderna ökade dessutom över tiden. Det förklarar också 
varför jordbruksnedläggningarna successivt rörde sig uppåt i storleksstruk
turen. 

Under 1940-talets senare del var löneförmågan vid jordbruk med 5 — 10 
ha åker bara 2/3 av den man hade vid jordbruk i storleken 30—50 ha. 
Motsvarande eftersläpning i löneförmåga hade omkring 1960 drabbat före
tag med 10—20 ha (tab 13.4). De hade då börjat avvecklas medan nedlägg
ningarna i slutet av 1940-talet bara omfattade småbruken (diagram 13.1). 

Tabell 13.4: Löneförmåga vid jordbruk i olika storleksklasser i procent av löneförmågan vid 
jordbruk om 30-50 lia. 

Period 2-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-30 ha 

1945-51 60 67 78 92 
1959-61 51 67 80 

Källor: SOU 1954:39, s 270 
SOU 1963:66, s 43. 

Att kapitulera för de stigande arbetskostnaderna och upphöra med drif
ten av jordbruket var en form för anpassning till de nya ekonomiska 
förhållandena. En annan var att möta kostnadsökningen med åtgärder för 
att spara på insatserna av arbetskraft i produktionen. Det kunde man göra 
genom att ta ny teknik i anspråk. 

Prisutvecklingen var nämligen vida gynnsammare på maskiner, konst
gödsel etc än på arbete. Mellan 1944/45 och 1975/76 ökade priset på arbete 
med 2400%. Priserna på maskiner och konstgödsel steg däremot bara med 
200% resp 80%18. Jordbruksnäringen reagerade naturligtvis på faktorpris-
förskjutningen. Samtidigt som arbetsvolymen i jordbruket sjönk med 75% 
femdubblades i stället maskinvolymen19. 

Till en del kan detta ha berott på att nya lösningar kunde presenteras på 
de tekniska problem, som är speciella för jordbruket. Produktionens ut
spridning i rummet och över tiden (växternas biologiska rytm) hindrade 
länge att industriell teknik infördes. Med små, lätta elmotorer och rörliga 
explosionsmotorer på gummihjul övervanns rumsproblemet. Framstegen 
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inom kemisk och botanisk forskning gjorde att även växtprocesserna kunde 
regleras20. 

Enligt Sven Holmströms bedömning hade emellertid "de ekonomiska 
betingelserna... starkare inflytande på utbytet av produktionsmedel än de 
tekniska uppfinningarna"21. För det talar bl a att det var den "andra 
industriella revolutionens teknik" som togs i anspråk. Den hade präglat 
industrins omvandling redan under mellankrigstiden. Många av de jord
bruksmaskiner, som slog igenom på bred front efter andra världskriget, var 
också tekniskt sett utvecklade redan före kriget. Mjölkningsmaskinen är ett 
exempel22. 

Det svenska jordbruket kom i mycket hög grad att nyttja mekanisering
ens väg till ökad produktivitet. Endast jordrika länder som USA, Canada, 
Australien och Nya Zeeland gick längre i det avseendet. Det fanns en 
alternativ väg. Den gick via större insatser av konstgödsel och växtskydds-
medel till höjd hektaravkastning. I de flesta västeuropeiska länder spelade 
sådana åtgärder större roll för produktivitetsförbättringen än i Sverige23. 

Valet av effektiviseringsväg hade konsekvenser för strukturutveckling
en. Maskiner kunde användas mer effektivt på stora jordbruk än på små. 
Lönsamhetsskillnaderna ökade således genom mekaniseringen. Den alter
nativa vägen, att intensifiera jordbruket, var mer storleksneutral. Den 
förutsatte emellertid att den totala jordbruksproduktionen fick öka. Något 
sådant tillät inte den svenska jordbrukspolitiken. 

Jordbrukspolitiken 
Modern svensk jordbrukspolitik var ursprungligen ett kriskorrektiv. Den 
växte fram under 1930-talets första år. Syftet var att motverka det stora 
prisfallet på olika produkter genom en rad prisstödjande åtgärder. De 
avsågs bli tillfälliga. Man tänkte sig att det skulle ske en mjuk återgång till 
marknadsmässig prissättning, när krisen var över24. 

Redan mot slutet av trettiotalet började det dock stå klart att jordbrukets 
problem inte var av tillfällig, konjunktureli art utan hade strukturell 
karaktär25. Utbudet av jordbruksprodukter tenderade långsiktigt att växa 
snabbare än den inhemska efterfrågan. Samtidigt var det svenska jordbru
kets internationella konkurrenskraft svag. Det dilemma man då stod inför 
var att jordbrukarnas inkomster blev oacceptabelt låga om inga prisstöd
jande åtgärder sattes in. Med prisstödet följde å andra sidan överproduk
tion och exportförluster, när överskottet skulle avsättas på den internatio
nella marknaden. 

Det andra världskriget, då Sverige drabbades av avspärrning och jord
bruket av produktionsstörningar, kom för en tid att uppskjuta behovet av 
att lösa det strukturella överproduktionsproblemet. Efter kriget stod det 
dock klart att en omläggning av jordbrukspolitiken måste till. Det var 
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nödvändigt att finna en ny balanspunkt mellan kostnaderna för den och de 
"intäkter" den gav genom att tjäna som skyddsnät för jordbrukarna. 

Riktgivande för efterkrigstidens jordbrukspolitik blev ett riksdagsbeslut 
från 1947. Man talar därför allmänt om 1947 års jordbrukspolitik. I beslutet 
framhölls att politikens viktigaste syfte var att ge jordbruksbefolkningen 
inkomstmässig jämställdhet med andra befolkningsgrupper, det s k 
inkomstmålet26. Medlen för att uppnå målet var främst prisstöd och stöd till 
rationalisering27. Båda dessa medel utformades med sikte på att brukare av 
s k basjordbruk (10—20 ha) skulle nå inkomstmålet. 

Samtidigt angav man att produktionen inte borde vara större än att den 
rymdes inom ramen för de inhemska avsättningsmöjligheterna. Detta blev 
senare känt som produktionsmålet, men borde kanske snarare benämnas 
produktionsrestriktionen. Betraktar man inkomst- och produktionsmålen i 
ett sammanhang, är det tydligt att politiken förutsatte en krympning av 
jordbruket. Eftersom inkomstmålet var knutet till basjordbruken innebar 
det att jordbruk med mindre än 10 ha åker successivt borde avvecklas. 
Prisstödet, liksom det speciella småbrukarstöd som också ingick i medels
arsenalen, hade då närmast till uppgift att minska omställningsbehovet på 
kort sikt. Rationaliseringsstödet skulle underlätta den långsiktiga omställ
ningen. 

Någon egentlig möjlighet att producera sig ut ur krisen gavs jordbruket 
däremot inte. I det avseendet kom den svenska jordbrukspolitiken att vara 
ovanligt restriktiv, jämfört med vad som var fallet i andra industriländer. 
Den svenska percapitaproduktionen av jordbruksvaror låg exempelvis i 
början av 1960-talet cirka 10% under nivån från åren före andra världskri
get. För Västeuropa totalt var den däremot 20—25% större än i slutet av 
1930-talet28. 

Riktlinjerna i 1947 års jordbrukspolitik kom, med smärre modifieringar, 
att gälla i två decennier. Ar 1967 var det emellertid dags för en mer 
genomgripande omläggning av politiken. Huvudinnebörden var att pro
duktionsrestriktionen fick betydligt högre prioritet än tidigare. Det ansågs 
att en självförsörjningsgrad på 80% var tillräcklig. Tidigare hade siktet 
varit inställt på en 92-procentig självförsörjning. När produktionsrestrik
tionen skärptes på detta sätt tonades i s tället inkomstmålsättningen ned. 
Man talade visserligen ännu om behovet av "likvärdig ekonomisk stan
dard", men framhöll också att det med tanke på konsumenterna var "nöd
vändigt att iaktta återhållsamhet med prishöjningar"29. 

Syftet med 1967 års beslut var således att öka takten i jordbrukets 
sammankrympning, att snabbare än vad som dittills skett frigöra resurser 
från jordbruket. Den svenska ekonomin kännetecknades då av snabb 
tillväxt och det rådde brist på arbetskraft. Jordbrukarnas förhandlingsposi
tion var med andra ord mycket svag. 

När jordbrukspolitiken nästa gång lades om, år 1977, såg bakgrunden 
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helt annorlunda ut. Sjuttiotalskrisen i ekonomin hade lett till att industrins 
efterfrågan på arbetskraft var liten. Genom livsmedelssubventioner hade 
den inhemska konsumtionen av jordbruksvaror ökats och dessutom hade 
de internationella priserna på livsmedel stigit kraftigt i samband med livs
medelskrisen 1973—74. Priserna på livsmedel var, i förhållande till industri
varupriserna, cirka 30% högre än på 1960-talet30. 

Nu kom åter standard- eller inkomstmålet att sättas i centrum, även om 
det inte preciserades till sin innebörd31. Det var inte längre tal om att 
minska produktionen. Tvärtom, produktionsrestriktionen mjukades upp. 
Därigenom lättade också trycket på att resurser skulle frigöras från jord
bruket. Man ansåg bl a att åkerarealen borde kunna bibehållas i stort sett 
oförändrad32. 

Tillväxttakten i de icke-agrara näringarna har alltså inte bara påverkat 
jordbruksomvandlingen direkt. Den har även gjort det indirekt, genom att 
jordbrukspolitiken anpassats till den allmänekonomiska utvecklingen. Det 
innebär att politiken måste anses ha spelat en passiv roll för huvuddragen i 
själva omvandlingen. Sitt största bidrag gav den förmodligen genom att inte 
hindra den process av omstrukturering, som var nödvändig för jordbrukets 
del. 
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14. Jordbrukets utveckling i 
norrländsk skogsbygd 1950—1970 

A. Inledande översikt 

Den omvandling, som det svenska jordbruket genomgick under efterkrigs
tiden berörde givetvis även landets nordligaste delar. Där kom krymp
ningstendenserna att dominera i mycket högre grad än i resten av landet. Så 
var det i synnerhet för kommunerna i det inre av Norrland, dvs de utprägla
de skogskommunerna1. 

Jämfört med utvecklingen före andra världskriget innebar det ett mar
kant trendbrott. Tidigare hade det skett en långsiktig tillväxt av såväl 
åkerarealen som antalet jordbruk i Norrbottens inland och även jordbruks
befolkningens storlek hade ökat. Ytligt sett hade jordbruket varit mer 
expansivt där än genomsnittligt i riket. Under efterkrigstiden blev förteck
nen de omvända. Dragen av kontraktion var då ovanligt starka i denna del 
av Sverige. 

Tabell 14.1: Jordbrukets procentuella krympning 1944—81. Jokkmokk, Norrbottens inland, 
Norra Sverige och riket. 

Jokkmokk Norrb ini Norra Sv Riket 

Förvärvsarb, ant 79 82 80 72 
Jbkföretag, ant 94 91 79 70 
Åkerareal, ha 85 71 36 19 
Djurbestånd, Ne 93 92 67 39 

Källor: SOS Jordbruksräkningen 1944 
SOS Lantbruksräkningen 1981 
SOS Folkräkningen 1945 
SOS Folk- och bostadsräkningen 1980. 

Anm: Uppgifterna om utvecklingen av antalet förvärvsarbetande i Norra Sverige avser de fem 
norrlandslänen. 

Kontraktionstendenserna ökade i styrka ju längre norrut och västerut 
man kom i landet (tab 14.1). Vi kan, för att återknyta till den gamla 
väderbilden från kapitel 7, säga att lågtrycket fördjupades på sin väg 
norrut. 
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Antalet jordbruksföretag, åkerarealen och djurbeståndet minskade be
tydligt mer i Norrbottens inland än för riket i genomsnitt. Däremot får man 
av tabell 14.1 ett intryck av att sysselsättningen inte skulle ha minskat lika 
kraftigt, relativt sett. Det beror förmodligen bara på att det mått vi använ
der, antalet förvärvsarbetande i j ordbruk med binäringar, ger missvisande 
resultat. 

Måttet döljer att den agrara arbetskraftens sammansättning förändrades 
på ett genomgripande sätt i skogsbygden. Kombinationen jordbruk-skogs
arbete löstes upp under efterkrigstiden. Det växte fram en kategori specia
liserade, helårsanställda skogsarbetare. De bosatte sig ofta i tätorter och 
kom följaktligen att sakna både den sysselsättningsmässiga kopplingen till 
jordbruket och boendeanknytningen. Om vi räknar bort skogsarbetarna ur 
jordbrukets arbetskraft 1980 torde antalet förvärvsarbetande ha minskat 
med drygt 90% i Norrbottens inland2, dvs ungefär lika mycket som antalet 
jordbruk. Krympningen var alltså även i det avseendet betydligt större än 
vad som var normalt för det svenska jordbruket under denna tid. 

De negativa sidorna av efterkrigstidens jordbruksomvandling var följ
aktligen ovanligt väl representerade i övre Norrlands inland, ja i hela den 
norrländska skogsbygden. Jokkmokk var en av de kommuner som drabba
des hårdast. År 1981 fanns det bara kvar 38 jordbruk där och nötkreaturs
skötsel bedrevs endast på 17 av dessa3. I form av sammanrasade ladugår
dar, igenväxta åkrar, kullfallna gärdsgårdar och övergivna bostadshus blev 
de negativa dragen tydliga även rent visuellt. Glesbygden förvandlades på 
många håll till ren ödebygd. 

Desto svårare var det att upptäcka de positiva sidorna. Men om vi antar, 
att antalet sysselsatta minskade med drygt 90% och ställer det mot föränd
ringarna i areal och djurbestånd, står det klart att arbetsproduktiviteten 
måste ha stigit även i det norrbottniska inlandsjordbruket. Den sidan av 
jordbruksomvandlingen är emellertid lätt att glömma bort, när man ställs 
inför det överväldigande intrycket av kontraktion. 

Det ligger, i och för sig, inget förvånande i a tt krympningstendenserna 
slog igenom så hårt i den norrländska skogsbygden. Där var de små jord
bruken kraftigt överrepresenterade och vi har tidigare sett (diagram 13.1) 
att avvecklingen av jordbruk hade påtagliga strukturella drag i hela landet. 
En överslagsberäkning visar att antalet jordbruk borde ha minskat med 
85% i Norrbottens inland mellan 1944 och 1981 om utvecklingen hade följt 
"riksnormen" för varje storleksklass4. 

I verkligheten blev minskningen obetydligt större, 91%. Förhållandet 
motsäger i varje fall inte tesen att de drivkrafter, som generellt låg bakom 
efterkrigstidens svenska jordbruksomvandling också styrde utvecklingen i 
Lappmarken och i skogsbygden över huvud taget. Det betyder att snabbt 
stigande arbetskostnader till följd av industri- och servicesektorernas stora 
efterfrågan på arbetskraft kan vara en tillräckligt god förklaring till att så 
många jordbruk lades ned i området. 
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Andra drivkrafter får emellertid inte uteslutas på förhand. Mekanise
ringen och övergången till helårsarbete inom skogsbruket kan ha haft 
betydelse. Att man försökte påverka strukturomvandlingens förlopp med 
jordbrukspolitiska åtgärder får inte heller förbises. För att få en mer 
välgrundad uppfattning om vilken roll olika drivkrafter spelade blir det 
nödvändigt att följa avvecklingsförloppet över tiden. Syftet är då att kunna 
diskriminera mellan dem på rent tidsmässiga grunder. 

Samtidigt bör en förloppsstudie leda till att resonemanget om jordbruks
omvandlingens positiva sida kan preciseras. Under perioden 1944-81 av
vecklades visserligen mer än 90% av alla jordbruk i Norrbottens inland. 
Det kan dock knappast ha inneburit att nio jordbrukare av tio slog in på en 
defensiv avvecklingsväg redan under 1940-talets sista år. Så synska var inte 
inlandssmåbrukarna. 

Många av dem torde tvärtom ha försökt följa en mer offensiv strategi 
med investeringar, som gick ut på att förbättra tekniken och därigenom 
höja produktiviteten i jordbruket. Dessa inslag av "aktivt motstånd" blir 
mer skönjbara om man studerar olika delperioder av efterkrigstiden. Möj
ligen kan en sådan kartläggning dessutom bidra till att diskussionen om 
avvecklingens förmenta och verkliga drivkrafter kan fördjupas. 

B. Jordbruksavvecklingens förlopp 

Antal företag och sysselsatta 
Den eftersläpning som finns i jordbruksstatistiken medför speciella pro
blem, när avvecklingsförloppet skall analyseras. Man får en felaktig upp
fattning om tidpunkten, då expansionen övergick i kontraktion och förleds 
därigenom lätt till felslut om vad trendbrottet berodde på (jfr resonemang
et i kap 7). Men problemen upphör inte med detta. Bilden av hur många 
jordbruk som lades ned under olika delar av avvecklingsperioden blir också 
skev. Odd Gulbrandsen visade på fenomenet i s in studie av jordbrukets 
strukturomvandling5. Han försökte emellertid inte beräkna felets storlek. 

Det gjorde däremot den s k SOB-utredningen (struktur- och befolk
ningsutredningen) inom Jordbrukets Utredningsinstitut. Enligt den mins
kade antalet brukningsenheter med 50 000 mellan 1951 och 19616. Det var 
25% fler än vad den officiella statistiken angav. Gert Tiderius kom till ett 
likartat resultat. Han intensivundersökte Malmöhus, Skaraborgs och 
Västernorrlands län. Nedläggningarna var drygt 20% fler än vad som 
registrerades i jordbruksstatistiken7. Likheterna mellan länen var så stora 
att han ansåg sig kunna generalisera den 20-procentiga missvisningen till att 
gälla som ett närmevärde för hela riket. 
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Det innebär nu inte att felet måste vara lika stort i alla delar av landet. 
Betydelse har bl a vilken fas av kontraktion området befann sig i. I Norr
bottens inland började tillbakagången senare än i någon annan del av 
Sverige, först på 1940-talet. Det kan ha medfört att felet är av en annan 
storlek där. Såväl Tiderius som SOB-utredningen studerade dessutom bara 
de jordbruk som hade mer än 2 ha åker. I denna undersökning måste även 
mindre brukningsenheter tas med. Hur det inverkar på missvisningens 
storlek är svårt att säga på förhand. 

Vi skall, precis som tidigare, använda antalet nötkreatursjordbruk för att 
korrigera den officiella statistiken. Det ger inte resultat, som direkt kan 
jämföras med Tiderius' och SOB-utredningens omräkningar. Till det är 
tillvägagångssätten alltför olika. 

I de två nämnda undersökningarna beräknade man hur många jordbruk, 
som faktiskt hade lagts ned. Att nötkreatur saknades, betyder däremot 
bara att huvudparten av den aktiva jordbruksverksamheten hade avveck
lats. Viss odling av potatis kunde t ex förekomma även om djurskötseln 
hade upphört. Vårt mått tar alltså sikte på ett skede i en pågående avveck
lingsprocess, innan den var fullt avslutad8. Skillnaderna mot den officiellt 
registrerade minskningen av antalet jordbruk bör därför bli större än de, 
som tidigare redovisats. 

Totalsiffrorna för Sverige stöder antagandet. Mot det fel på 20—25% 
som Tiderius och SOB-utredningen kom fram till, kan vi ställa att antalet 
nötkreatursjordbruk minskade med 30% mer än vad antalet bruknings
enheter gjorde under perioden 1951—619. 

Skillnaderna är inte påfallande stora. Det visar att nedläggningsproces
sen var långt på väg, när småbrukarna gjorde sig av med korna. De 
förändringar som skedde i antalet nötkreatursjordbruk förefaller därmed 
kunna ge en tämligen god bild av jordbruksavvecklingens förlopp. Vi kan 
fylla ut bilden med uppgifter om hur antalet förvärvsarbetande förändrades 
inom jordbruk med binäringar. Tillsammans bör dessa två mått räcka för 
att korrigera jordbruksstatistiken. 

Enligt den officiella statistiken var jordbruksnedläggningarna i Norrbot
tens inland starkt koncentrerade till 1960-talet. Mellan 1961 och 1971 
minskade antalet registrerade jordbruk med 3 400 (diagram 14.1). Det var 
mer än hälften av det antal, som fanns när företagsbeståndet var som störst. 
Däremot var tillbakagången obetydlig före 1961, särskilt om man jämför 
med hur motsvarande storleksklasser utvecklades i riket som helhet (dia
gram 13.1). 

Småbrukarbefolkningen minskade emellertid snabbt redan på 1940- och 
1950-talen. Antalet förvärvsarbetande i jord- och skogsbruk gick tillbaka i 
rätt jämn takt under hela efterkrigstiden med en viss acceleration under 
sextiotalets andra hälft. 

Om man tänker sig att det var andra människor än brukarna som lämna-
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Diagram 14.1: Antal brukningsenheter, förvärvsarbetande och nötkreatursjordbruk i N orr
bottens inland 1944-81. 
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Källor: SOS Folkräkningen eller SOS Folk- och bostadsräkningen resp år 
SOS Jordbruks- eller SOS Lantbruksräkningen resp år. 

de den agrara sektorn behöver inte nödvändigtvis utvecklingen av antal 
förvärvsarbetande och antal brukningsenheter stå i konflikt med varandra 
före 1960. Men utvecklingen under sextiotalet ter sig obegriplig. Det verkar 
osannolikt att medeltalet förvärvsarbetande per jordbruk först skulle ha 
minskat från 2,3 i mitten av 1940-talet till 1,7 år 1960 för att därefter öka 
mycket snabbt till 2,7 tio år senare. En så plötslig omsvängning till arbetsin-
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tensiv produktion kan inte gärna ha skett. Då finns det större anledning 
misstänka att jordbruksstatistiken spelar oss ett spratt. 

Kurvan över nötkreatursjordbrukens utveckling visar att den misstanken 
är befogad. Beräkningarna är visserligen rätt osäkra, men vissa slutsatser 
kan man ändå dra. De passar väl samman med förändringarna i antalet 
förvärvsarbetande. 

I själva verket skedde nedläggningen av jordbruk i hög och något accele
rerande takt under hela tiden efter kriget. Avvecklingstakten var högst på 
1960-talet, men då fanns det inte längre kvar så många jordbruk. Mellan 
1944 och 1961 upphörde kreatursdriften vid ungefär 60% av inlandsjord
bruken. I genomsnitt minskade antalet nötkreatursjordbruk med 180—190 
per år under perioden 1944—66. Vid den senare tidpunkten fanns det bara 
kvar ett tusental kreatursbesättningar i Norrbottens inland. Kombinations
jordbruket, som vi följt under ett sekel, hade då förlorat positionen som ett 
viktigt försörjningsalternativ. 

Det var på samma sätt i hela den nordsvenska skogsbygden. Mellan 1944 
och 1966 minskade antalet nötkreatursjordbruk i produktionsområdet 
Norra Sverige med två tredjedelar, från knappt 100 000 till knappt 35 000. 
Av de senare torde cirka 25 000 ha varit småbruk10. Även här ökade takten 
i nedläggningarna under sextiotalet, men eftersom det skedde från en lägre 
utgångsnivå blev det absoluta antalet jordbruk som lades ned något mind
re, 2 800 per år under sextiotalet mot 3 600 årligen under femtiotalet. Det 
är alltså helt felaktigt att se avvecklingen av norrlandssmåbruken som en 
utpträglad sextiotalsföreteelse. 

Inom medeltalen för större områden rymdes givetvis stora variationer 
mellan kommunerna. Ett par kommuner i Norrbottens inland får tjäna som 
exempel. 

I Jokkmokk, den kommun vi intensivstuderat i olika avseenden, minska
de antalet nötkreatursjordbruk från 650 år 1944 till 200 år 1961, dvs med 
70%. Där var jordbruket till stor del avvecklat redan i början av 1960-talet. 

Större livskraft visade det länge i Arvidsjaur, Jokkmokks grannkommun 
i söder. Drygt 600 av de ursprungligen något mer än 1 000 nötkreaturs jord
bruken fanns kvar ännu 1961. Där blev avvecklingen en sextiotalsföreteel
se. År 1971 hade antalet kreatursbesättningar krympt till ett hundratal11 

Företagsstrukturen 
Jordbruksavvecklingen i Sverige bar tydliga strukturella drag (diagram 
13.1). De jordbruk, som lades ned under det första efterkrigsdecenniet var 
mycket små och ju mindre de var desto snabbare skedde avvecklingen. Med 
åren kröp nedläggningarna uppåt i storleksklasserna, men den grundläg
gande storleksstrukturella karaktären i avvecklingsförloppet fanns ändå 
kvar och har präglat hela efterkrigstiden. 
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Vad som är sanning på riksnivån kan emellertid framstå som ett dåligt 
skämt, när man ser på regionala data. I Norrbottens inland var jordbruken 
genomgående mycket små. Sällan hade någon brukare mer än 10 ha åker. 
Där saknades följaktligen det lokala omvandlingstrycket från större jord
bruk, som konkurrerade om mark, marknader etc. 

Den egentliga jordbruksverksamheten spelade dessutom en ovanligt 
liten roll för brukarfamiljens försörjning. Påståendet håller streck även om 
hänsyn tas till jordbrukens storlek. Därför är det tänkbart att inlandssmå
brukarna var mindre känsliga än andra småbrukare för vad som hände med 
lönsamheten i jordbruket. Detta kan, i förening med att trycket från de 
större jordbruken saknades, ha försvagat avvecklingens strukturella ka
raktär. 

Antalet registrerade jordbruk förändrades också på ett säreget sätt i 
Norrbottens inland. Åtminstone fram till mitten av femtiotalet blev det fler 
brukningsenheter i storleken 2—5 ha. Men därav följde inte, att de struktu
rella dragen saknades. Tillväxten skedde ännu snabbare i närmast högre 
storleksklass medan de allra minsta småbruken, om 2 ha eller mindre, 
minskade i antal. 

Mycket av det säregna försvinner emellertid, när vi ser på hur antalet 
nötkreatursjordbruk förändrades i olika storleksklasser. I tabell 14.2 redo
visas dels uppgifter för Jokkmokk, där avvecklingen skedde i ovanligt rask 
takt, dels för Arvidsjaur, med en för regionen relativt långsam avvecklings-
takt (se ovan). 

Tabell 14.2: Nötkreatursjordbrukens fördelning på storleksklasser (ha) åren 1944, 1951 och 
1956. Jokkmokk och Arvidsjaur. 

Jokkmokk Arvidsjaur 
År 0-2 2-5 5-10 10- 1 o

 2-5 5-10 10-

1944 229 342 68 14 288 625 146 5 
1951 148 248 71 9 225 507 167 8 
1956 (101) 170 67 8 (171) 447 182 15 

Källor: Primärmaterial till areal- och kreatursräkningen 1944 samt till jordbruksräkningarna 
1951 och 1956. 

Anm: Siffrorna för 1956 har skattats utifrån en bearbetning av drygt 80% av primärmaterialet 
och för den lägsta storleksklassen har utvecklingen mellan 1951 och 1956 antagits vara 
densamma som för närmast högre storleksgrupp. 

Tabellen visar att fram till 1956 var hela avvecklingen koncentrerad till 
jordbruk med högst 5 ha åker. I det avseendet fanns inga skillnader mellan 
de två kommunerna, trots att nedläggningstakten var så olika. Resultatet 
bör därför vara giltigt för Norrbottens inland i stort. Även om jordbruks-
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driften gav ett litet tillskott till försörjningen tycks inlandssmåbrukarna ha 
varit känsliga för och reagerat på de lönsamhetsskillnader, som ändå fanns 
mellan jordbruk av olika storlek. Det var inte tal om några fritids jordbruk. 

Totalt avvecklades betydligt mer än hälften av alla inlandssmåbruk i 
storleken upp till 5 ha mellan 1944 och 1961. Fler skulle följa, om bara 
naturen fick ha sin gång och åldern ta ut sin rätt. Jordbruksnedläggningarna 
var i hög grad en fråga om "naturlig avgång". 

I en enkätundersökning, som lantbruksnämnden i Norrbottens län ge
nomförde, visade det sig att "förgubbningen" vid de minsta småbruken var 
långt gången omkring 1960 (tab 14.3)12. 

Tabell 14.3: Brukarnas ålder, fördelning på jordbruk av olika storlek. Norrbottens län, 1961. 

Brukarnas ålder, relativ fördelning (%) 
Storlek, ha —35 år 35-49 år 50-64 år 65- år 

0-2 5,3 28,5 44,7 21,5 
2-5 5,8 27,9 45,1 21,2 
5-10 6,7 32,3 42,9 18,1 

10- 9,5 32,8 43,1 13,1 

Källa: Utredning rörande lantbruket inom Norrbottens län, s 37. 

Nyrekryteringen var svag till de jordbruk, som hade 5 ha åker eller 
mindre. I åldersklassen 65 år och uppåt fanns det fyra gånger så många 
brukare som i åldersklassen upp till 35 år. Och rekryteringssvikten var inget 
nytt fenomen. Kvoten mellan åldersklasserna 50-64 år och 35-49 år var 
1,6 på jordbruk om högst 5 ha, men bara 1,3 på jordbruk med mer än 5 ha 
åker. Med tanke på brukarnas åldersfördelning kan vi påstå att det typiska 
kombinations jordbruket var om inte direkt utdöende så i varje fall pen-
sionsmässigt i början av sextiotalet. 

Då hade förmodligen även vissa av de större småbruken börjat läggas 
ned. Antalet registrerade brukningsenheter ökade fortfarande i storleken 
5—10 ha, men det fanns inte fler kor vid dessa jordbruk 1961 än tio år 
tidigare13. Mycket talar för att de större inlandssmåbruken var flest någon 
gång vid mitten av 1950-talet. 

Brukarnas åldersfördelning skvallrar om vad som var på färde. Jämfört 
med förhållandena vid större jordbruk var de äldre brukarna överrepresen
terade på bekostnad av de yngre (tab 14.3). Motsvarande skillnad fanns 
inte för de två mellersta åldersgrupperna. Det visar att avvecklingen av de 
större småbruken var ett nytt drag i den norrbottniska jordbruksomvand
lingen. 

Under 1960-talet lades flertalet av de större inlandssmåbruken ned. 
Mellan 1961 och 1971 minskade antalet nötkreatur till mindre än hälften i 
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denna storleksklass14. Avvecklingen försköts då uppåt i storlekshierarkin, 
precis som den gjorde för hela riket. Förskjutningen var emellertid kraftigt 
fördröjd. På riksnivån gick redan storleksklassen 10—20 ha tillbaka vid den 
tiden (diagram 13.1). 

Fördröjningen kan ha haft flera orsaker. I området fanns få jordbruk, 
som ens kunde kallas medelstora. Därigenom fick småbruken ovanligt stort 
utrymme på den lokala marknaden. Hela Norrbottens län var ett under
skottsområde i fråga om mjölk och producentpriserna var högre där än i 
resten av landet15. Den produktionsinriktning, som passade särskilt väl för 
de mindre jordbruken var alltså gynnad. 

Svårigheterna att lagra och köpa färskvaror på landsbygden skyddade 
dessutom länge de småbruk, som var inriktade på självhushållning. Mycket 
av detta skydd gick förlorat under 1950-talet. Bättre vägar, snabbare trans
porter, ökat personbilsinnehav, bättre kyl- och frysmöjligheter etc, gjorde 
att landsbygdens människor blev allt mindre beroende av egenproducerade 
livsmedel16. 

Även på kostnadssidan fanns komparativa fördelar. Konkurrensen om 
åkermarken var obetydlig. För många småbrukare var det inte ens möjligt 
att arrendera ut mark mot betalning. De fick vara nöjda om någon ville 
skörda slåttervallen mot fritt arrende. Det var betalning nog om känslan av 
förfall och igenväxning kunde dämpas en smula. 

Den viktigaste kostnadsposten på småbruken var emellertid arbetskraf
ten. Efterfrågan på arbetskraft till den icke-agrara sektorn ökade kraftigt i 
hela Sverige under efterkrigstiden. Men den ekonomiska tillväxten i Lapp
marken var inte så snabb att suget riktades speciellt mot inlandssmåbruken. 
Det måste tvärtom ha varit större mot småbruken i Syd- och Mellansverige, 
precis som det var tidigare under 1900-talet. Däri ligger säkert en viktig del 
av förklaringen till att avvecklingsförloppet hela tiden låg en storleksklass 
efter i Norrbottens inland. 

Ytterligare en tänkbar orsak till fördröjningen är att många småbrukare i 
inlandet hade skog för avsalu. Fastighetsinkomsterna kunde därigenom 
hållas uppe trots att jordbruksproduktionen var liten. Men den förklaring
en har uppenbara brister. Småbrukarna i Övre Norrland hade inte högre 
fastighetsinkomster (taxerade nettointäkter) än småbrukarna i Svea- och 
Götaland17. Skogsinkomsterna kunde bara, nätt och jämnt, kompensera 
för den låga avkastningen från jordbruket. 

Arbetarjordbruk och skogsjordbruk 
Att de minsta jordbruken lades ned först är helt i linje med modellen från 
kapitel 2. På dem var lönsamheten svag och steget till lönearbete på heltid 
var mycket kortare från kombinationsjordbruken än från biandjordbru
ken. Men alla små jordbruk var inte kombinationsjordbruk av samma typ. 
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Framför allt skilde de sig åt i fråga om tillgången på skog. Vi införde tidigare 
(kap 2) beteckningen skogsjordbruk för de småbruk, där det fanns riklig 
tillgång på skog för avsalu. 

Småbrukarna kunde få högre fastighetsinkomster genom att sälja skogs
poster. Inom en viss storleksklass borde då skoglösa eller -fattiga småbruk 
ha lagts ned tidigare än skogrika, dvs arbetar jordbruken borde ha avveck
lats snabbare än skogsjordbruken. SOB-utredningen visade på förändring
ar av den arten. Vid sidan av åkerarealen hade även skogsinnehavet bety
delse för avvecklingsförloppet18. Slutsatsen byggde på en analys av utveck
lingen på riksnivån. 

Separata uppgifter om nötkreatursjordbrukens skogsarealer saknas, ty
värr. Vi får därför nöja oss med att se på vad som hände med de registrerade 
brukningsenheternas skogsinnehav. Det betyder visserligen en tidsmässig 
förskjutning av avvecklingsförloppet, men över så lång period som 
1944—81 kan det inte ha någon betydelse. Om det fanns klara tendenser till 
att skogsinnehavet fördröjde nedläggningen av jordbruk i en viss storleks
klass borde de så småningom ha kommit till synes även i den officiella 
statistiken. Medelarealen skog per brukningsenhet borde ha ökat. 

Tabell 14.4: Medelareal skog (ha) på jordbruk av olika storlek. Norrbottens inland 1944-81. 

Jordbruksstorlek, ha 
År 0-2 2-5 5-10 

1944 54 83 147 
1951 46 72 114 
1961 82 101 
1971 85 82 
1981 81 99 

Källor: SOS Jordbruksräkningen 1944 och 1951 
SOS Lantbruksräkningen 1971 och 1981 
Utredning rörande lantbruket inom Norrbottens län, s 31. 

Anm: För 1961 avser beräkningen lappmarkskommunerna i Norrbotten, d v s ett något 
mindre område än Norrbottens inland. 

Hypotesen får emellertid inget stöd av tillgängliga data (tab 14.4). Det 
genomsnittliga skogsinnehavet förändrades föga under efterkrigstiden. Att 
SOB-utredningen kom till ett annat resultat kan naturligtvis bero på brister 
i jordbruksstatistiken. Men först och främst torde orsaken vara att utred
ningen arbetade med uppgifter aggregerade till riksnivån. Eftersom små
bruken avvecklades senare i skogsbygden kom de skogfattiga enheterna att 
vara överrepresenterade bland de jordbruk som lades ned19. 

I Norrbottens inland tycks alltså arbetar- och skogsjordbruken ha lagts 
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ned i ungefär samma takt. Det som bestämde takten var jordbrukens 
storlek snarare än vilken skogsareal fastigheterna hade. Resultatet är i och 
för sig logiskt. Småbrukarna fortsatte inte medvetet att driva olönsamma 
jordbruk bara för att skogen kunde ge inkomster. Däremot är det sannolikt 
att de behöll skogrika fastigheter längre och försökte få inkomster av att 
sälja skogsposter. För det krävdes dock inget jordbruk. Möjligheten stod 
öppen även för dem, som hade ett lönearbete på heltid. 

Avvecklings förlopp et — en summering 
De hittills vunna resultaten beträffande jordbruksnedläggningarnas för
lopp i Norrbottens inland kan sammanfattas i e tt fåtal punkter: 

— även i detta område lades jordbruk ned under hela efterkrigstiden, 
jordbruksstatistiken ger i det fallet en helt felaktig bild av att nedlägg
ningarna skulle ha varit koncentrerade till sextiotalet 

— hälften av alla jordbruk som fanns vid det andra världskrigets slut hade 
lagts ned femton år senare, efter ytterligare tio år återstod bara 10% 

— det var nästan bara vid mindre småbruk, som jordbruksdriften upphörde 
före 1960 och dessa, de typiska kombinationsjordbruken, hade i s tort 
sett försvunnit vid mitten av sextiotalet 

— avvecklingsförloppet var fördröjt i jämförelse med längre söderut i 
landet, först under 1960-talet kom de större småbruken (5 — 10 ha) att 
läggas ned 

— det förefaller inte ha haft någon betydelse för jordbruksavvecklingen om 
avsaluskog fanns på fastigheten eller ej, avgörande var jordbrukets 
storlek. 

För att ge relief åt avvecklingsförloppet skall vi jämföra det med utveckling
en på jordbruk av motsvarande storlek i Syd- och Mellansverige. Den 
jämförelsen kan dessvärre inte bygga på uppgifter om antalet nötkreaturs
jordbruk. För mindre områden, som exempelvis Norrbottens inland, är 
dessa inte storleksfördelade i den tryckta statistiken. I stället kan vi studera 
hur antalet kor förändrades vid jordbruk av olika storlek. Det bör vara en 
tillräckligt god approximation. Kreatursbesättningarna var i regel små och 
deras storlek torde inte ha förändrats särskilt mycket. Utvecklingen av 
antalet kor bör därför följa småbrukens avveckling ganska nära. 

Det är frapperande hur likartad utvecklingen var i de två områdena 
(diagram 14.2). Samma strukturella drag präglade avvecklingsförloppen. 
Men likheterna stäckte sig längre än så. Själva takten i jordbruksnedlägg
ningarna var i stort sett densamma inom resp storleksklass. Förnimmelsen 
av något slarvigt ritade kopior är inte långt borta. Det enda som skiljer är 
egentligen att tillbakagången för jordbruk i storleken 5 — 10 ha började 
senare i Norrbottens inland. 
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Diagram 14.2: Förändring av antalet kor på jordbruk i storleksklasserna upp till 10 ha. Syd-
och Mellansverige resp Norrbottens inland 1944-81 (index 1951 = 100). 

SMS 
Norrb ini 

>-10 h a 2-5 ha 

\ 
\ 
\ 

I 
-81 -61 -66 -71 1944 -51 -81 1944 -51 -71 -61 

100-

50 -

20 -

10 -

-61 -66 -71 1944 -51 

Källor: SOS Jordbruksräkningen 1944—1966 
SOS Lantbruksräkningen 1971 och 1981. 

I båda områdena och för de flesta storleksgrupper accelererade tillbaka
gången successivt under efterkrigstiden. Den var i regel allra snabbast 
under 1960-talets andra hälft. Accelerationen var något starkare i Norrbot
tens inland och det förde omkring 1960 fram till ett omslag i relationen 
mellan de två områdena. Dessförinnan hade antalet kor minskat långsam
mare vid inlandssmåbruken, efter 1960 minskade det snabbare där än i Syd-
och Mellansverige. Vi får anledning att återkomma till dessa företeelser i 
samband med att drivkrafterna bakom jordbruksnedläggningarna skall 
analyseras. 

C. Drivkrafterna bakom jordbruks
nedläggningen 

Inledning 
I kapitel 8 behandlades orsakerna till att småbrukens expansion fortsatte så 
länge i de inre delarna av övre Norrland. Där försökte vi även förklara 
varför expansionen bröts på 1940-talet och hur det kom sig att antalet 
småbruk med kreatursdrift började minska efter 1945. 
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Det visade sig att möjligheterna att erhålla kompletterande biinkomster 
var av stor vikt för inlandssmåbrukarnas försörjning och att staten gav stöd 
till de små jordbruken på många sätt. Inget av detta borde dock ha lett till 
att antalet småbruk utvecklades på ett annat sätt i övre Norrland än i Syd-
och Mellansverige. Det som framför allt gjorde att expansionen fortsatte så 
länge var att industri- och servicesektorn inte förmådde suga upp folk
ökningen. Småbrukens tillväxt skedde i brist på alternativa utkomstmöjlig
heter. När suget ökade efter 1945 och småbruken i landets nordligaste delar 
utsattes för ungefär samma konkurrens om arbetskraften som de söderut 
belägna avlöstes expansionen av kontraktion. 

Kan avvecklingen av inlandssmåbruken/kombinations jordbruken under 
femtio- och sextiotalet förklaras på samma enkla sätt? Mycket talar för det. 
Avvecklingsförloppet såg ut likadant som i resten av landet och den stora 
efterfrågan på arbetskraft från industri- och servicesektorn brukar allmänt 
framhållas som den viktigaste orsaken till jordbruksnedläggningarna i Sve
rige efter 195020. Denna förklaring har också spelat huvudrollen i vissa 
analyser av utvecklingen i den norrländska skogsbygden21. 

Många forskare har emellertid lagt större vikt vid skogsbrukets omvand
ling än vid suget från den icke-agrara sektorn. De har betonat hur svårt det 
blev för småbrukarna att erhålla biinkomster från skogsarbete, när skogs
bruket mekaniserades och bolagen började använda sig av helårsanställda 
skogsarbetare. Detta har man ansett vara den avgörande orsaken till att de 
små jordbruken lades ned. 

Ekonomen Jan-Evert Nilsson skrev att "själva nyckeln till det norrländs
ka jordbrukets nedgång finner vi utanför det traditionella jordbrukets ram. 
Det handlar om förändrade förutsättningar för biinkomster"22. Liknande 
synpunkter framförde geografen Ingrid Liljenäs. Hon förklarade jord
bruksnedläggningarna med att "stödjordbruket kunde inte längre räkna 
med arbetstillfällen i någon större utsträckning vare sig inom domänverket 
eller skogsbolagen". Ännu en viktig faktor var, enligt henne, omläggning
en av jordbrukspolitiken 1967. Den blev "dråpslaget för inlandets små
jordbruk"23. 

Dessa exempel på alternativa synsätt samt det faktum att massmedia 
länge okritiskt anammade bilden av att jordbruksnedläggningarna i övre 
Norrland berodde på skogsbrukets "industrialisering" gör det nödvändigt 
med en bred analys även för tiden efter 1950. Vi inleder den med att se på 
arbetskraftsefterfrågan och på småbrukarnas inkomstutveckling i allmän
het för att därefter gå över till biinkomsterna och jordbrukspolitiken. 
Samma faktorer behandlades i den analys, som avsåg perioden 1910—50. 
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Efterfrågan på arbetskraft från de icke-agrara näringarna 
Två villkor måste vara uppfyllda för att småbruken skulle läggas ned. Dels 
måste inkomstklyftan till lönearbetarna vara så stor att en nedläggning var 
motiverad, dels krävdes att den icke-agrara sektorn av ekonomin kunde 
suga upp den arbetskraft, som frigjordes från småbruken. 

Det första kravet tillgodosågs redan under mellankrigstiden, åtminstone 
vid de minsta småbruken (jfr kap 8). Med det andra var det sämre ställt. De 
som då lämnade småbruken och sökte försörja sig som lönearbetare på 
heltid löpte stor risk att drabbas av arbetslöshet. Därför kom bara ett fåtal 
småbruk att läggas ned i Sverige före 1940. 

Efter andra världskriget blev situationen en annan. Antalet sysselsatta 
ökade snabbt inom industrin och tjänstesektorn växte. Redan ett par år 
efter kriget var arbetslösheten nere i mindre än 3%. Den sjönk sedan 
ytterligare och utgjorde därmed knappast längre något hinder för överflytt
ningen av arbetskraft från den agrara sektorn. Eftersom inkomsteftersläp
ningen fortfarande var stor uppfylldes nu båda villkoren för avveckling och 
antalet småbrukare, liksom jordbruksbefolkningen över huvud taget, 
minskade snabbt. 

Detta visar också de undersökningar av antalet sysselsatta i jordbruket, 
som SCB utförde årligen från början av femtiotalet. Sysselsättningen mins
kade oavbrutet från år till år (diagram 14.3). Under 1950-talet var minsk
ningstakten runt 5% per år eller något därunder. I början av 1960-talet 
ökade den och kulminerade åren 1963-69, då avgången från jordbruket 
uppgick till mer än 8% årligen. Därefter skedde en uppbromsning, men 
antalet sysselsatta fortsatte att minska utan avbrott även under sjuttiotalet. 

Kurvan i diagram 14.3 avser förändringarna i det totala antalet sysselsat
ta. Aren 1954—68 redovisades de olika storleksklasserna för sig, vilket gör 
det möjligt att särstudera utvecklingen vid småbruken. Mönstret är detsam
ma. Sextiotalets toppår var emellertid ännu mer markerade för småbruken. 
Vid dem gick antalet sysselsatta tillbaka med 15% per år under denna tid24. 

Balansen på den icke-agrara arbetsmarknaden illustreras i d iagrammet 
med uppgifter om arbetslöshetsnivån och nettoinvandringen till Sverige. 
Syftet är att undersöka om avgången från jordbruket samvarierade med 
suget på arbetskraft till resterande delar av ekonomin. 

Vid mitten av femtiotalet ändrades underlaget för arbetslöshetsstatisti
ken. Man gick då över från fackförbundens till arbetsförmedlingarnas 
rapportering. Därigenom blir det svårare att göra jämförelser över tiden. 
Slutsatsen måste ändå bli att det inte fanns något påtagligt samband mellan 
arbetslöshetsnivån och den takt i vilken antalet sysselsatta minskade inom 
jordbruket efter 195025. Annat var inte heller att vänta. De årliga variatio
nerna i arbetslöshet var så små, ofta bara några få promille, att det inte kan 
ha inverkat särskilt mycket på avgången från jordbruket. Inte ens om man 
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Diagram 14.3: Sysselsättningsminskning i jordbruket, arbetslöshet samt nettoinvandring. 
Löpande treårsmedelvärden. Sverige 1952-78. 
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15 

Källor: SOS Jordbruksstatistisk årsbok 1970-1980 
Historisk statistik för Sverige, del 1 
Statistisk Årsbok. 

jämför perioder om fem eller tio år uppgick skillnaderna i arbetslöshet till 
en hel procentenhet. 

Det väsentliga, och det som på ett avgörande sätt skilde efterkrigstiden 
från mellankrigstiden, var att Sverige hade full sysselsättning. Konjunk
tursvackorna var obetydliga i jämförelse med mellankrigstidens depressio
ner. Det var aldrig aktuellt med någon återströmning av arbetskraft till 
jordbruket efter 1950, inte ens med ett avbrott i avtappningen. Först i ett 
sådant längre perspektiv, då tiden efter 1950 relateras till årtiondena före 
1940, blir arbetslöshetsnivån betydelsefull för att förklara sysselsättnings
förändringarna i jordbruket. 

Under efterkrigstiden gav inte jordbruket större trygghet än arbete inom 
den icke-agrara sektorn. Till det bidrog givetvis att samhällets stöd till de 
arbetslösa förstärktes. Mellankrigstidens passiva arbetslöshetspolitik av
löstes av efterkrigstidens aktiva arbetsmarknadspolitik. Trots att arbetslös
heten var låg ökade utgifterna för arbetsmarknadspolitiken kraftigt och var 
i fasta priser tio gånger större i mitten av 1960-talet än i slutet av 1940-
talet26. 

Arbetslöshet är ett uttryck för utbudsöverskott på arbetsmarknaden. 
Åtminstone i teorin bör arbetskraftsinvandring markera motsatsen, att det 
finns ett efterfrågeöverskott. 

Stora mängder arbetskraft invandrade till Sverige under 1950- och 1960-
talen. Finländare, danskar och norrmän, men även mellan- och sydeuro
péer drogs till den svenska arbetsmarknaden. Nettoinvandringen samva
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rierade starkt med avgången från jordbruket under denna tid27. På sjuttio
talet försvagades dock sambandet (diagram 14.3). Det kan delvis ha berott 
på att invandringen ändrade karaktär, när inslaget av politiska flyktingar 
ökade, men viktigare var sannolikt att villkoren för det svenska jordbruket 
förbättrades. Detta förklarar också varför avgången från jordbruket fort
satte att minska efter 1972 trots att arbetslösheten var låg. 

Nettoinvandringen var, precis som sysselsättningsminskningen i jordbru
ket, störst under 1960-talet. Det totala invandringsöverskottet uppgick till 
235 000 åren 1961—70. Under omgivande tioårsperioder var det 106 000 
resp 86 000. Rangordningen mellan perioderna är densamma för nettoin
vandringen som för avgången från jordbruket. Det tyder på att båda i 
grunden var uttryck för samma företeelse, den icke-agrara sektorns sug på 
arbetskraft. Utlandet och jordbruket var dock inbördes substituerbara 
rekryteringsområden och det statistiska sambandet för tiden 1954—78 är 
tämligen svagt (r = 0,51). 

Variationerna i industrins och tjänstesektorns efterfrågan på arbetskraft 
tycks således kunna förklara de långsiktiga svängningarna i nedläggningen 
av småbruk efter 1950. När möjligheterna till alternativ och mer inkomst
bringande sysselsättning blev bättre och skyddsnätet för dem som sökte sig 
dit förstärktes skedde avvecklingen snabbare. 

På riksnivå kan följaktligen slutsatserna för perioden 1910-50 utsträckas 
till att omfatta även de två decennier som följde. Balansen på den icke
agrara arbetsmarknaden, arbetslöshet resp arbetskraftsinvandring, var av 
stor vikt under hela den svenska småbrukarepoken. Före 1950 kunde 
arbetsmarknadsläget dessutom förklara en stor del av de regionala och 
lokala skillnaderna i utvecklingen av antalet småbruk och av jordbruksbe
folkningens storlek. Det kan det inte efter 1950. 

Inlandssmåbruken lades ned i ungefär samma takt som de syd- och 
mellansvenska småbruken. Under 1960-talet accelererade dock avveck
lingen något mer i inlandsområdet (diagram 14.2). Norrbottens län hade 
emellertid, liksom alla norrlandslän, ett kraftigt tilltaget utflyttningsöver
skott under perioden 1945—70. Mer än 40 000 människor lämnade länet. 
Flyttningsnettot låg långt under medianen för de svenska länen och på 
1960-talet, då den snabbaste nedläggningen av inlandssmåbruken skedde, 
var utflyttningen extremt stor (tab 14.5). Det var flyttlassens decennium. 

De icke-agrara näringarna i länet expanderade inte tillräckligt för att 
suga upp alla, som lämnade jordbruket eller som snarare aldrig sökte sig 
dit. På 1950-talet var visserligen förhållandena relativt tillfredsställande. 
Bortåt 70% av dem som då övergav jordbruket torde ha fått arbete inom 
industrin och servicenäringarna i det egna länet28. Servicesektorn växte 
överallt ute i kommunerna och i Malmfälten samt Luleåområdet skapades 
många nya arbetstillfällen inom industrin. Till det kom de stora anlägg
ningsarbetena i Jokkmokk. 
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Tabell 14.5: Nettoflyttning per femårsperiod i p romille av medelfolkmängden. Norrbottens 
län resp median för alla svenska län, 1946—80. 

1946-50 1951-60 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 

Norrb län -24 -15 -57 -53 +8 + 2 
Länsmedian + 4 - 4 + 9 + 8 +2 + 11 

Källor: Historisk statistik för Sverige, del 1 
Statistisk Årsbok. 

Detta står i skarp kontrast till situationen under 1960-talet. Då riktades 
ingen regionalt betingad efterfrågan på arbetskraft mot inlandssmåbruken. 
Visserligen ökade fortfarande sysselsättningen i servicesektorn, men inte 
mer än att det motsvarade den tillbakagång som samtidigt skedde inom 
industrin och byggnadsverksamheten. Problemen fanns inte bara i Norr
botten utan läget var lika bekymmersamt i alla de fyra nordligaste länen. 
Det innebar att långdistansflyttning var allt som återstod för de människor, 
som trots allt lockades av den icke-agrara sektorn. 

I länets industri rådde faktiskt ungefär likadana sysselsättningsförhållan
den som under mellankrigstiden. Men för småbruken blev resultatet ett 
helt annat. Nedläggningstakten ökade, tvärtemot vad man kunde vänta, 
och blev tom något högre än i Syd- och Mellansverige. Det kan inte 
förklaras med det regionala arbetsmarknadsläget. 

Utvecklingen var lika svårförklarlig på den kommunala nivån. I Jokk
mokk hade, som vi minns, småbruken börjat läggas ned redan före 1945 
(kap 7). Avvecklingen gick snabbt under den senare delen av 1940-talet och 
fortsatte på 1950-talet. Det var naturligt med tanke på att det behövdes så 
många anläggningsarbetare i kommunen och att de hade så höga löner. Där 
uppfylldes de två villkoren för småbrukens nedläggning lokalt. 

De stora utbyggnadsarbetena i Lule älv avslutades emellertid några år in 
på sextiotalet. Då uppstod ett betydande lokalt överskott på arbetskraft. 
Antalet förvärvsarbetande minskade inom den icke-agrara sektorn med 
drygt 1 400 personer (39%) mellan 1960 och 1970. Det medförde dock inte 
någon renässans för småbruken. Nedläggningarna fortsatte. Jord- och 
skogsbruket sysselsatte år 1970 mindre än hälften så många som tio år 
tidigare. 

Jokkmokksexemplet är generellt giltigt för inlandskommunerna i övre 
Norrland. Avgången från de agrara näringarna samvarierade positivt med 
den lokala sysselsättningsökningen inom sekundär- och tertiärsektorn på 
1950-talet (diagram 14.4 a)29. Under sextiotalet fanns däremot inget sam
band mellan de två variablerna. Diagram 14.4 b illustrerar bristen på 
samvariation mycket tydligt. I de flesta kommuner förhöll det sig dessutom 
så att både jordbruket och den icke-agrara sektorn gick tillbaka. 
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Diagram 14.4: Det icke-agrara suget på arbetskraft samt sysselsättningsminskningen i jord-
och skogsbruk (%). Inlandskommunerna i V äster- och Norrbottens län. 
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Källor: SOS Folkräkningen 1950 och 1960 
SOS Folk- och bostadsräkningen 1970. 

Anm: Det icke-agrara suget har beräknats genom att ökningen av antalet förvärvsarbetande i 
den icke-agrara sektorn dividerats med det totala antalet förvärvsarbetande. 
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Resultaten pekar entydigt på att den lokala och regionala efterfrågan på 
arbetskraft, "närsuget", alltmer miste sin betydelse för avvecklingens 
gång. Andra drivkrafter tog överhand och fick nedläggningsprocessen att 
fortsätta i accelererande tempo. Det skedde genomgripande förändringar 
av förutsättningarna för att driva ett småbruk i Norrbottens inland. 

En förändring, och förmodligen en viktig sådan, var att den svenska 
arbetsmarknaden blev mer nationellt integrerad under femtio- och sextio
talen. Flera faktorer verkade i den riktningen. Informationsflödet intensi
fierades. Hemma i vardagsrummet kunde inlandssmåbrukaren numera 
höra om, ja t o m se rörliga bilder på de vakanta arbetsplatserna och på 
industriarbetarnas höga konsumtionsnivå. Långväga persontransporter var 
inte längre ett lika stort äventyr som på tjugo- och trettiotalen. "Sörlän
ningen" tycktes kanske inte heller lika suspekt som tidigare, med honom 
hade man dock kunnat kampera ihop under andra världskrigets bered
skapsår. Och med tiden började staten ge flyttningsbidrag etc. Sverige 
krymptes, med teknikens och politikens hjälp. 

Grundläggande var emellertid att det fanns en hög och stabil efterfrågan 
på arbetskraft. Den var, som vi sett, stor nog för att ge verkningar långt 
utanför landets gränser. På motsvarande sätt bör den ha resulterat i att de 
regionala barriärerna på den svenska arbetsmarknaden smulades sönder. 
Det fanns en mängd välbetalda arbeten att flytta till och de fanns där år 
efter år. Man vågade därför bryta upp från småbruken även om det innebar 
hundramilaflyttningar. Ytterst få av dem som flyttade torde ha räknat med 
att återvända efter någon tid för att försörja sig som småbrukare i Norrbot
tens inland. Uppbrottet betraktades som och var definitivt på ett helt annat 
sätt än före andra världskriget. 

Föregående resonemang bygger på att småbrukarna hade väsentligt 
lägre inkomster än industriarbetarna. Det förefaller vara en trygg utgångs
punkt. Finns det någon substans i hypotesen om en integrerad marknad 
borde dessutom inkomstklyftan ha varit av ungefär samma storleksordning 
för inlandssmåbrukarna som för de syd- och mellansvenska småbrukarna. 
Hur det förhöll sig med det visar följande avsnitt. 

Småbrukarnas inkomster 
När riksdagen år 1947 fattade sitt beslut om en ny jordbrukspolitik var det 
mest framträdande målet att s k basjordbrukare (10—20 ha) skulle nå upp 
till samma inkomstnivå som lönearbetarna. Utredningarna inför 1947 års 
beslut hade nämligen visat att det fanns en betydande inkomstklyfta till 
jordbrukarnas nackdel. Man vågade sig dock inte på att närmare precisera 
hur stor den var30. 

De politiska åtgärder, bl a prisstöd, som vidtogs till jordbrukets fromma, 
fick avsedd effekt under de första åren. Jordbrukarinkomsterna steg snabbt 
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och i början av 1950-talet visade nya utredningar att basjordbrukarna hade 
uppnått inkomstlikställighet med industriarbetarna31. Till det bidrog inte 
bara prisstödet utan även den snabba rationaliseringen av jordbruket. 

Jordbrukarnas inkomster fortsatte att stiga under femtiotalet, men inte 
så snabbt att man kunde hålla jämna steg med industriarbetarna. Inkomst
klyftan vidgades åter. År 1960 beräknades basjordbrukarfamiljen ha 25% 
lägre totalinkomst än industriarbetarfamiljen och fyra år senare var skillna
derna ännu större32. 

Vid det laget hade statsmakterna gett upp tanken på att inkomstmålet 
skulle omfatta basjordbrukarna. I fortsättningen lades större jordbruk till 
grund för jämförelserna. Vid de s k normjordbruken (20—30 ha) hade man 
ungefär lika höga inkomster som industriarbetarna vid mitten av 1960-talet. 
Men normjordbrukarna gick snart samma öde till mötes som basjordbru
karna tidigare hade rönt och tio år senare var deras inkomsteftersläpning 
cirka 30%33. 

Inkomstläget för småbrukarna utreddes inte på motsvarande sätt. Ur 
jordbrukspolitisk synvinkel saknade det intresse att beräkna hur stor deras 
inkomsteftersläpning var. Det räckte med att konstatera att den var väsent
ligt större än för bas- resp normjordbrukarna. Det kunde man demonstrera 
på många sätt. Ett var att jämföra uppgifter ur deklarationsundersökning
arna om hur stora de taxerade nettointäkterna var vid jordbruk av olika 
storlek34. 

Samma metod har lagts till grund för tabell 14.6. Vi har helt enkelt 
multiplicerat skillnaden i nettointäkter med den tidigare redovisade in-

Tabell 14.6: "Inkomstgapet". Småbrukarnas inkomst i procent av industriarbetarinkoms-
terna. 

Område 1949-52 1959-61 1964-65 1974-76 

Södra o meli Sv 2—5 ha 61 49 52 54 
Norra Sv 2-5 ha 76 56 62 58 
Södra o meli Sv 5-10 ha 79 60 62 55 
Norra Sv 5-10 ha 91 65 67 61 

Källor: Jordbruksekonomiska meddelanden 1951-54 och 1961-62 
SM J Jordbrukarnas taxerade inkomster 1963-67 och 1976-78 
SOU 1954:39, s 62 
SOU 1966:30, s 298 
SOU 1977:17, s 88f. 

Anm: "Inkomstgapet" har beräknats genom att kvoten mellan bas-/normjordbrukarnas och 
industriarbetarnas familjeinkomster multiplicerats med kvoten mellan småbrukarnas och 
bas-/normjordbrukarnas taxerade nettointäkter. 
Basjordbruk = jordbruk med 10-20 ha åker i Södra och Mellersta Sveriges slättbygder. 
Normjordbruk = jordbruk med 20-30 ha åker i ovannämnda område. 
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komstklyftan gentemot industriarbetarna. Syftet är att få en bild av små
brukarnas relativa inkomstläge och av hur det förändrades efter 1950. 
Metoden är naturligtvis mycket bristfällig och slutsatser måste dras med 
stor försiktighet. 

Småbrukarna hade hela tiden lägre inkomster än bas- och normjordbru
karna. Men i förhållande till dessa grupper var inte deras inkomstutveck
ling speciellt ofördelaktig. På 1950-talet ökade nettointäkterna i ungefär 
samma takt vid de små jordbruken som vid de medelstora. Det innebar 
dock att inkomstskillnaderna blev större gentemot industriarbetarna. Alla 
småbrukargrupper tycks ha drabbats av att inkomstgapet vidgades under 
det årtiondet. 

Därefter verkar en stabilisering ha inträtt. Under sextiotalet och förra 
hälften av sjuttiotalet utvecklades småbrukarnas nettointäkter mycket 
gynnsammare än normjordbrukarnas och enligt den beräkningsmetod vi 
använt hade småbrukarna 40—50% lägre inkomst än industriarbetarna vid 
mitten av 1970-talet. Av den storleksordningen var inkomstgapet redan 
omkring 1960. 

Vid första påseende förvånar det kanske att småbrukarna hade en mer 
positiv inkomstutveckling än familjejordbrukarna. De tekniska framstegen 
inom jordbruket, speciellt mekaniseringen, borde ha gynnat de senare. Att 
detta inte slår igenom vid jämförelsen av nettointäkterna beror säkert 
delvis på att så många småbruk lades ned. De som blev kvar representerade 
ett positivt urval i inkomsthänseende, får man förmoda. Fastighetsintäkter
na ökade dock rätt måttligt vid småbruken. Det var i stället genom intäkter
na från s k övrig förvärvsverksamhet, dvs biinkomsterna, som den snabba 
inkomstökningen blev möjlig. 

Förhållandet antyder att vi bör söka förklaringen i bas- och norm jordbru
kens svaghet snarare än i småbrukens styrka. De två förstnämnda var i 
längden både för små och för stora. De var för små för att man, via 
produktivitetshöj ande investeringar i ny teknik, skulle kunna hålla jämna 
steg med industriarbetarnas inkomstutveckling. Samtidigt var de ändå 
stora nog att, åtminstone för en tid, låsa fast arbetskraft och därigenom 
hindra brukarna från att söka biförtjänster, där löneutvecklingen var bättre 
än i jordbruket. I det avseendet var faktiskt småbrukarna mer gynnade. För 
dem fanns bara ett alternativ, att försöka öka de kompletterande inkoms
terna. 

Även om inkomstutvecklingen var relativt gynnsam råder det ingen som 
helst tvekan om att inkomstgapet var tillräckligt stort för att motivera en 
nedläggning. I tabell 14.6 antyds ett enda undantag från den regeln, de 
större nordsvenska småbruken omkring 1950. De lades inte heller ned vid 
den tiden35. 

Generellt var nettointäkterna något högre vid de norrländska småbruken 
än vid småbruken i södra och mellersta Sverige. Men skillnaderna blir 
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försumbara, utom i början av perioden, när de ställs mot det väldiga 
inkomstgapet till industriarbetarna. Dessutom kan högre levnadskostnader 
ha verkat till de nordsvenska småbrukarnas nackdel. 

Även för småbrukarna i Norrbottens inland var inkomstgapet stort nog. 
Deklarationsdata från ett område, som bestod av Kopparbergs och Jämt
lands läns fjällbygder samt Väster- och Norrbottens läns inland, visar att de 
hade ungefär samma inkomstläge som småbrukarna i riksområdet Norra 
Sverige36. 

Klyftan till industriarbetarna framträder ännu tydligare om vi ser till de 
inkomster småbrukarna kunde få av jordbruksdriften. Lantbrukshögsko
lan genomförde i mitten av femtiotalet en undersökning av lönsamhetsför
hållandena vid norrbottniska jordbruk. Den visade att inlandssmåbrukare 
med 2—5 ha åker år 1956 erhöll en skuldfri inkomst på cirka 1 200 kr från 
jordbruket. Inkomsten räckte till för att ersätta brukaren och hans familj 
med 38 öre för varje arbetstimme i jordbruket37. Industriarbetarens tim-
förtjänst var det året 4,62 kr, d v s mer än tio gånger så stor38. 

Med de inkomstförhållanden som rådde kan avvecklingen av inlands
småbruken under 1960-talet mycket väl ha berott på att fjärrsuget ökade på 
en arbetsmarknad, som blev alltmer nationellt integrerad. På en fullstän
digt integrerad marknad borde de ha lagts ned i samma takt som de syd- och 
mellansvenska småbruken, då inkomstgapet var lika stort. 

Vad gällde den geografiska rörligheten för småbrukens folk befann sig 
förmodligen den svenska arbetsmarknaden nära detta idealtillstånd. Det 
kan inte ha spelat någon stor roll för avvecklingen att "närsug" saknades, 
när "fjärrsuget" på arbetskraft var så kraftigt som på 1960-talet och in
komsteftersläpningen vid småbruken så enorm. Att lämna Norrland var 
svårt, att tänka sig en framtid som småbrukare nästan omöjligt. 

Ser vi enbart till pull-faktorerna borde således småbruken ha lagts ned i 
nästan lika hög takt i Norrbottens inland som i Syd- och Mellansverige. Så 
var det på femtiotalet, men då fanns det en tämligen stor regional efterfrå
gan på arbetskraft. Under sextiotalet, när allt närsug saknades, gick emel
lertid avvecklingen något snabbare i norr än längre söderut i l andet. Det 
tyder på att fjärrsuget inte ger hela förklaringen. 

En möjlighet, och en mycket sannolik sådan, är att push-faktorernas 
betydelse hade ökat. Såvida arbetskraft stöttes bort från den agrara sek
torn, snarare än sögs till den icke-agrara, spelade det ingen roll för avveck
lingens gång var arbetsplatserna fanns. Problemet var då inte om utan vart 
man skulle flytta. 

Hypotesen har sitt intresse för alla de regioner, som hade stora utflytt
ningsöverskott på 1960-talet. Dit hörde samtliga s k skogslän, dvs för
utom de fem norrlandslänen även Kopparbergs och Värmlands län. Man 
kan därför misstänka att det var skogsbrukets omvandling, ofta beaktad i 
tidigare forskning, som tvingade fram en övernormal nedläggning av små
bruken i detta område. 
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Småbrukarna och biinkomsterna 
De småbrukare, som levde och verkade i den norrländska skogsbygden var 
mycket beroende av biinkomster för att kunna försörja sig. För inlands
småbrukarna var beroendet extremt stort. Lantbrukshögskolans undersök
ning från 1956 visade att drygt 1/5 av familjeinkomsterna för mindre små
brukare kom från jordbruket. Skogsbruket på den egna fastigheten bidrog 
med ungefär lika mycket. Resterande 3/5 härrörde från källor utanför 
fastigheten, de var biinkomster39. 

Biinkomsterna framstod dessutom som den mest expansiva komponen
ten. Ju mer av familjens totala arbetsinsats som gjordes utanför småbruket 
desto större blev familjens arbetsinkomst40. Mot den bakgrunden är det 
naturligt att fråga sig hur tillgången på biförtjänster förändrades efter 1950. 

När antalet småbruk började gå tillbaka i sk ogsbygden efter det andra 
världskrigets slut berodde det inte på att biinkomsterna minskade (jfr kap 
8). Inom storskogsbruket, från vilket merparten av biförtjänsterna normalt 
erhölls, var det snarare brist på arbetskraft än på arbetstillfällen. En under
sökning, som omfattade 25 socknar i Ångermanälvens ådal, visade att 
behovet av arbetskraft år 1948 motsvarade 1,3 milj dagsverken. Bara 1,15 
milj dagsverken kunde emellertid utföras med tillgänglig arbetsstyrka41. 
Trots att det behövdes nästan lika mycket arbetskraft som tio år tidigare 
hade skogsarbetarkåren minskat från 11 000 personer år 1938 till 8 200 år 
194842. Omoderna bostäder, tungt arbete och låga förtjänster i skogen, 
men även jordbrukets dåliga lönsamhet, framhölls vara viktiga orsaker till 
att människor lämnade skogsbygden43. 

Problemen var inte begränsade till Ångermanälvens flodområde. Även i 
de två nordligaste länen förelåg det brist på skogsarbetare och över huvud 
taget tycks det svenska skogsbruket ha haft svårt att säkra tillgången på 
arbetskraft strax efter kriget44. Marknadsincitamenten nyttjades. Skogs
arbetarlönerna steg under några år mycket snabbare än lönerna för 
industriarbetarna45. 

Farhågorna för att bristen på skogsarbetare skulle bli bestående kvarstod 
emellertid. År 1951 tillsatte man en utredning "rörande förhållandena på 
skogsbrukets arbetsmarknad i syfte att klarlägga vilka åtgärder, som är 
erforderliga för att trygga skogsbrukets behov av arbetskraft och bereda 
skogsarbetarna jämn sysselsättning"46. Marknaden behövde stöd från 
planen. 

Utredningen kom till på initiativ från Skogs- och Flottningsarbetareför-
bundet. Bättre bostäder, mekanisering av skogsbruket samt fastare anställ
ningsförhållanden och jämnare sysselsättning under året hörde till de åtgär
der, som man ansåg skulle kunna lösa problemen på sikt47. 

Efter dessa linjer kom utvecklingen också att löpa under femtio- och 
sextiotalen. Slutresultatet blev att behovet av skogsarbetare minskade 
kraftigt. I Norrbottens län var det cirka 65% lägre 1970 än vad man hade 

207 



kalkylerat med i en utredning från slutet av 1940-talet48. Storskogsbruket 
hade övergått till helårsarbete. Därmed hade lönearbetet i skogen upphört 
att vara en källa till biinkomster för småbrukarna. 

För vårt s yfte är det viktigt att följa skogsbrukets omvandling från ett 
utgångsläge med brist på arbetskraft till en situation, då småbrukarnas 
arbetsinsatser inte längre efterfrågades. När, ungefär, började småbrukar
na få påtagliga problem med att erhålla kompletterande inkomster från 
arbete åt skogsbolagen och Domänverket? 

Mekaniseringen av skogsbruket sköt fart på 1950-talet. Utvecklingen var 
en parallell till jordbrukets. Arbetslönerna steg så snabbt efter 1945 att det 
blev lönsamt att ersätta manuellt arbete med maskinarbete. Man började 
använda traktorer i stället för hästar, när virket skulle forslas fram ur 
skogen. Den arbetsintensiva bäckflottningen fick ge vika för vidaretrans-
porter på lastbil. I huggningsarbetet gjorde motorsågen sitt segertåg, vilket 
resulterade i att sågsvansen, och fram på sextiotalet även yxan, blev kvar i 
redskapsboden. Och när maskiner tog över barkningsmomentet kom inte 
längre den slitsamma handbarkningen att göra sig lika tydligt påmind i 
skogsarbetarryggarna. 

Mekaniseringen gav emellertid rätt små produktivitetsvinster under de 
första åren. Då var maskinerna varken särskilt effektiva eller driftsäkra. 
Eftersom skogsarbetarna var ovana vid maskinteknik sjönk verkningsgra
den ytterligare. Traditionella arbetsmetoder levde därför vidare vid sidan 
av de moderna. Sågsvansen fick ändå aldrig is i fö rgasaren. 

Tidsåtgången i drivningsarbetet började sjunka på allvar först omkring 
1960. Då var tekniken anpassad och användarna inskolade. Under sextiota
let kunde så produktivitetsvinsterna skördas. Skogsarbetarnas dagspro
duktion steg från 2,5 â 3 skogskubikmeter till 8-1049. Antalet arbetstillfäl
len minskade i motsvarande grad. 

Parallellt med mekaniseringen började säsongvariationerna i sysselsätt
ningen att utjämnas. Processen var i full gång redan på 1950-talet. Många 
nya sommararbeten skapades under denna tid genom att skogsvårdsåtgär
derna blev mer omfattande. Dessutom förlängdes avverkningssäsongen 
något. 

Fortfarande varierade dock sysselsättningen ganska kraftigt under året. I 
början av 1960-talet var antalet sysselsatta i au gusti månad drygt 60% av 
antalet under toppmånaden februari (diagram 14.5). Då fanns det fortfa
rande utrymme för att kombinera skötseln av ett litet jordbruk med löne
arbete åt Domänverket eller skogsbolagen. För Norrbottens inland bekräf
tades förhållandet av den s k Inlandsutredningen. I den räknade man med 
att stödjordbrukare skulle kunna beredas arbete inom storskogsbruket 
under en övergångsperiod på 10—15 år 50. 
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Diagram 14.5: Säsongvariationer i antalet sysselsatta hos Domänverket och 54 större skogsbo
lag, 1951—70. (Antal sysselsatta i f ebruari = 100.) 
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Källa: SOS Skogsstatistisk Årsbok 1951—1970. 

Sett ur kombinationsjordbrukarens synvinkel var den bedömningen all
deles för optimistisk. Utvecklingen mot helårsarbete gick mycket snabbare 
än beräknat. Dittills hade det manuella arbetet mekaniserats, men under 
senare delen av 1960-talet tog storskogsbruket definitivt steget in i maskin
åldern (diagram 14.5). Man började använda avverkningsmaskiner. Det 
medförde att säsongvariationerna i avverkningsarbetet nära nog försvann. 
Därmed bröts också basen sönder för ett kombinationsjordbruk av in
landstyp. 

Skogsarbetet industrialiserades. Skogsbolagen litade i fortsättningen till 
en fast anställd, helårsarbetande kår av professionella maskinarbetare. 
Deras nya status bekräftades några år in på 1970-talet, när de lyckades 
erhålla månadslön. 

Vad anställningsförhållandena och arbetssäsongen beträffade kunde 
alltså småbrukaren kombinera ett litet jordbruk med skogsarbete mot lön 
ända fram till mitten av sextiotalet. Vid det laget hade, som vi minns, 
många småbruk redan hunnit läggas ned i området. Berodde det kanske på 
att arbetsvolymen minskade i skogsbruket trots att de traditionella kombi
nationsmöjligheterna fanns kvar? 

Tillgången på arbetstillfällen under högvintern hade avgörande betydel
se för småbrukarna. Det var då de lättast kunde vara borta från sina 
jordbruk för att tjäna in de nödvändiga biinkomsterna. Någon absolut 
minskning av antalet sysselsatta i vinterskogsbruket skedde dock inte förr
än i slutet av 1950-talet. Tillbakagången blev mycket kraftig några år senare 
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(diagram 14.6). Mellan 1962 och 1970 sjönk februarisiffrorna för antalet 
avverkningsarbetare med nära 2/3. Sysselsättningen utvecklades alltså un
gefär på det sätt man kunde vänta med kännedom om produktivitetsför
ändringarna i s kogsbruket. 

Diagram 14.6: Antal förvärvsarbetande i jo rd- och skogsbruk inom skogslänen (index 1950 = 
100) samt antal sysselsatta i avverkningsarbete under februari månad 1951—70 (index 
1951-55 - 100). 

Sysselsatta 100 

80 -

Förv arb" 
6 0 -

40-

2 0 -

1950 1970 1960 

Källor: SOS Folkräkningen 1950 och 1960 
SOS Folk- och bostadsräkningen 1965 och 1970 
SOS Skogsstatistisk Årsbok 1951-70. 

Anm: Skogslänen = Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, 
Västerbottens och Norrbottens län. 
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Under 1950-talet minskade faktiskt sysselsättningen i vinteravverkning
arna långsammare än antalet förvärvsarbetande i jord- och skogsbruk inom 
de s k skogslänen (diagram 14.6). För de småbrukare, som blev kvar, bör 
tillgången på skogsarbete ha ökat. Det innebär att skogsbrukets omvand
ling inte gärna kan ha varit en orsak till att småbruken lades ned under den 
tiden. 

Ett omvänt kausalsamband verkar mer sannolikt. Genom att många 
småbrukare lämnade skogsbygden tvingades mekaniseringen av skogsbru
ket fram. Den var ett naturligt andra steg i den process, som inleddes med 
att lönerna steg kraftigt under 1940-talets senare hälft. 

När sysselsättningen i avverkningsarbetet började gå tillbaka mot slutet 
av femtiotalet fick det inte heller några omedelbara konsekvenser för 
antalet förvärvsarbetande inom den agrara sektorn. Minskningen fortsatte 
i ungefär samma takt som tidigare. Vi kan tolka det som ett uttryck för att 
storskogsbruket "rationaliserade ifatt" småbruksnedläggningarna under 
dessa år. 

Mellan 1965 och 1970 löper däremot de två kurvorna i diagram 14.6 
nästan parallellt, antalet sysselsatta minskade dock något snabbare. Då, 
men knappast tidigare, kan skogsbrukets sjunkande behov av arbetskraft 
ha drivit på avvecklingen av småbruken. Tendensen förstärktes av att 
storskogsbruket gick över till helårsarbete under samma tid. 

Om tolkningen är riktig innebär det att orsak och verkan förstärkte 
varandra i avvecklingsförloppet. Flykten från skogsbygden drev fram en 
rationalisering av skogsbruket och den nådde omkring 1965 så långt att den 
verkade för en ytterligare flykt från skogsbygden. Ett kumulativt orsaksför
lopp fullbordades. 

I hur hög grad detta påverkade avvecklingen av småjordbruken är emel
lertid ovisst. Tillgången på biförtjänster var inte den svaga punkten för 
småbrukarna i skogsbygden, det var den enda starka. För att de skulle 
kunna fortsätta med jordbruksdriften under 1950- och 1960-talen krävdes 
att biinkomsterna ökade snabbt. Av jordbruket hade de inte mycket att 
hoppas, i varje fall inget som kunde jämföras med inkomstförbättringarna 
utanför den agrara sektorn. Skogsbruket på den egna fastigheten var inte 
heller tillräckligt. Enligt deklarationsundersökningarna var det i stället 
biinkomsterna, som stod för den överväldigande delen av småbrukarnas 
intäktsökning under denna tid (tab 14.7). 

Det var följaktligen inte så att omvandlingen av skogsbruket kvävde ett 
allmänt livskraftigt småjordbruk. Något sådant fanns inte längre på sextio
talet. Det som skedde kan på sin höjd karakteriseras som en form av 
dödshjälp. Behandlingen avbröts. Resultatet blev antagligen att småbru
ken lades ned något snabbare än vad som annars skulle ha blivit fallet. 
Strömmen av människor från inlandssmåbruken tätnade en smula genom 
att det starka och stabila suget på arbetskraft till landets expansiva industri-
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Tabell 14.7: Ökningen av småbrukarnas taxerade nettointäkter mellan 1953 och 1966. Kr per 
brukningsenhet. Övre Norrland. 

Typ av intäkt 2-5 ha 5-10 ha 

Nettointäkt av jbkfast 70 2 723 
Nettointäkt av övrigt 8 330 6 150 

Källa: SOS Jordbruksstatistisk Årsbok 1970. 

områden förstärktes av de bortstötningseffekter, som skogsbrukets ratio
nalisering gav upphov till. 

Jordbrukspolitiken gentemot småbruken 
Vi skall avsluta genomgången av tänkbara drivkrafter till att inlandssmå
bruken avvecklades med en översikt av politiken mot småbruken. Utveck
lingen under 1960-talet står givetvis i fokus. Skärptes jordbrukspolitiken 
under denna tid på ett sätt, som fick nedläggningen av småbruk att öka och 
drabbades i så fall inlandssmåbrukarna speciellt hårt? 

11947 års jordbrukspolitiska beslut utformades de politiska medlen med 
sikte på att brukare, som hade 10-20 ha åker skulle nå upp till samma 
inkomstnivå som industriarbetarna. Detta var inte liktydigt med att små
brukarna lämnades åt sitt öde. Under en övergångstid, som i själva verket 
blev mycket lång, gavs speciellt småbrukarstöd. Det hade införts redan 
1939 i form av ett producentbidrag för mjölk. År 1948 kompletterades det 
med ett s k kontantbidrag till sådana småbrukare, som inte kunde leverera 
mjölken till mejeri51. 

Det maximala bidragsbeloppet uppgick till 380 kr per år från 1953. 
Eftersom det rådde överproduktion på mjölk och man inte ytterligare ville 
öka överskottet frikopplades bidraget från den löpande produktionen. 
Avgörande blev i stället hur stor den genomsnittliga årsleveransen varit 
åren 1948—52. Maximalt bidrag erhöll de småbrukare, som då hade levere
rat 5-10 ton mjölk52. 

Producentbidraget fanns kvar fram till 1959, då det ersattes med ett 
arealtillägg. Därmed kom denna del av småbrukarstödet att helt frigöras 
från mjölkproduktionens storlek. Bidragsbeloppet förblev ungefär oför
ändrat. En småbrukare med 4—7 ha åker kunde erhålla 500 kr i arealtillägg 
vid mitten av 1960-talet53. 

Vid sidan av producentbidraget/arealtillägget fanns det också ett s k 
leveranstillägg för mjölk. Det infördes 1952 och ersatte då ett par andra 
mindre bidrag. Från mitten av femtiotalet utgick det med 3 öre/kg för 
leveranser på upp till 10 000 kg54. Några år in på sextiotalet höjdes det och 
det maximala bidragsbeloppet blev då 400 kr per år55. 
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När jordbrukspolitiken lades om 1967 fick effektivitetsmålet en långt 
mer framskjuten plats än tidigare (jfr kap 13). Detta återspeglades även i 
synen på småbrukarstödet. Det hade införts för att småbrukarna skulle 
klara en övergångsperiod och nu ansåg riksdagen att övergångstiden var 
slut, "i princip". De sociala stödåtgärderna hade dessutom byggts ut så 
kraftigt mellan 1947 och 1967 att behovet av ett särskilt småbrukarstöd inte 
längre ansågs vara så stort56. 

Småbrukarstödet avskaffades dock inte omedelbart, men namnet ändra
des på ett sätt som stod i samklang med de nya politiska intentionerna. 
Arealtillägg och leveranstillägg slogs samman och fick beteckningen sär
skilt övergångsbidrag57. Bidragsbeloppet ändrades inte, däremot skärptes 
villkoren för att få del av bidraget. Nytillträdande småbrukare skulle inte få 
särskilt övergångsbidrag. Samma villkor hade tidigare tillämpats beträffan
de producentbidrag/arealtillägg medan alla småbrukare hade kunnat få 
leveranstillägg58. 

En ytterligare markering av de nya intentionerna var att småbrukaren 
kunde välja skattefritt avgångsvederlag i stället för särskilt övergångsbi
drag. Dessa två former av småbrukarstöd levde kvar till 1977-78 och först 
då kan man säga att den långa "övergångstiden" från 1947 var till ända59. 
De småbruk politikerna hade i å tanke, när småbrukarstödet utformades, 
var också i stort sett borta 30 år senare. 

Över huvud taget gick 1967 års jordbrukspolitik ut på att göra det lättare 
för småbrukarna att lämna jordbruket. Avgångsvederlaget var bara ett 
exempel. Ett annat var att staten åtog sig att lösa in även sådana fastigheter 
som inte behövdes för rationaliseringsändamål. Dessutom fick småbrukar
na rätt att nyttja de gängse arbetsmarknadspolitiska medlen, som t ex 
flyttningsbidrag, starthjälp, familjebidrag och utbildningsbidrag vid 
omskolning60. Den nya politiken syftade allmänt till att påskynda utflytt
ningen av arbetskraft från jordbruket och redan de "utspel" som gjordes i 
samband med att jordbruksutredningens förslag presenterades 1966 påstås 
ha haft denna direkta målsättning61. 

Framställningen har så långt begränsats till den generella politiken mot 
småbruken, en politik som tillämpades lika över hela landet. Vid sidan av 
den gavs emellertid speciellt stöd till jordbruken i norra Sverige. Ett extra 
mjölkpristillägg började betalas ut redan på 1930-talet och stödet förstärk
tes under efterkrigstiden62. 

Bidraget var inte begränsat till småbrukarna. Alla som levererade mjölk 
till mejeri fick del av det. Men småbrukarna utgjorde en så stor del av alla 
jordbrukare i norra Sverige att det ändå i praktiken kom att verka som ett 
småbrukarstöd. 

Tanken var att mjölkpristillägget skulle kompensera för de högre trans-
port- och mejerikostnaderna i norr. Tillägget var följaktligen högst i Norr
bottens län. Det uppgick där till drygt 7 öre per kg mjölk vid mitten av 
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femtiotalet. Då täckte det mer än väl de extra kostnaderna för transport och 
mejeridrift i länet63. 

Stödformen överlevde den jordbrukspolitiska nyorienteringen 1967. Det 
absoluta bidragsbeloppet höjdes något under sextiotalet, men höjningarna 
var små och i reala termer kom nog stödet till de norrländska mjölkprodu
centerna att urholkas under denna tid64. Ett stycke in på sjuttiotalet skedde 
dock en omsvängning. Stödet till norrlandsjordbruken förstärktes och 1974 
uppgick mjölkpristillägget i Norrbottens läns lappmark till 21 öre/kg mjölk. 
Man beräknade att det ungefär motsvarade de extra produktionskostna
der, som en mjölkproducent i Lap pmarken fick dras med vid den tiden65. 

Redovisningen av olika stödåtgärder blir lätt lång och svår att överblicka. 
Därför krävs en summering. Den gör vi genom att ställa bidragen till 
småbruken mot de taxerade nettointäkterna för småbrukarna. Metoden 
bör ge en uppfattning om vilken betydelse stödet hade och hur den föränd
rades över tiden66. 

Tabell 14.8: Stödet till småbruken i kr samt i procent av de taxerade nettointäkterna för 
småbrukare i S yd- och Mellansverige resp Norrbottens inland. Valda år. 

Syd- och Mellansverige 1956 1966 1971 

Stöd, kr 480 650 650 
Av tax nettointäkt, % 7,3 5,0 3,1 

Norrb inland 1956 1966 1971 

Stöd, kr 768 1 066 1 066 
Av tax nettointäkt, % 9,9 7,1 5,2 

Källor: För uppgifter om bidragsbeloppen: 
SOU 1958:7, s 46ff och s 88 
SOU 1966:30, s 275f 
SOU 1970:72, s 37 
Swedborg, E, Lantbrukspolitik för 80-talet, s 115f. 
För uppgifter om taxerade nettointäkter: 
SOS Jordbruksstatistisk Årsbok 1970 och 1980. 

Anm: 1. Kalkylen bygger på ett småbruk med 4 ha åker och en mjölkleverans av 4 000 kg 
årligen. 
2. För Norrbottens inland har uppgifter om de taxerade nettointäkterna för produktionsområ
det Övre Norrland använts. För Syd- och Mellansverige har ett ovägt medelvärde beräknats på 
uppgifter för produktionsområdena Götalands mellanbygder, Götalands norra slättbygder, 
Svealands slättbygder, Götalands skogsbygder och Mellersta Sveriges skogsbygder. 

Tabell 14.8 visar att småbrukarstödet försvagades över tiden, relativt 
sett. Det kom att svara för en allt mindre del av småbrukarnas nettointäk
ter. Processen gick särskilt snabbt i slu tet av 1960-talet och i det avseendet 
fanns det inga betydelsefulla skillnader mellan landets sydligare delar och 
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Norrbottens inland. Däremot var stödet, tack vare det extra mjölkpristill-
lägget, hela tiden större längst i n orr. 

Till försvagningen av småbrukarstödet skall vi även lägga åtgärderna för 
att främja en nedläggning av småbruken efter 1967, bl a avgångsvederla
get. Jordbrukspolitiken bör således ha verkat för en successivt ökad ned-
läggningstakt under femtio- och sextiotalen genom att den bromsade av
vecklingen mera i början av perioden än mot slutet av den. 

Avvecklingens drivkrafter — några slutsatser 
I alla delar av Sverige lades småbruken ned under efterkrigstiden. Det var 
den negativa sidan av jordbrukets omvandling. Avvecklingen av de norr
ländska kombinationsjordbruken kan ses som en väl integrerad del i denna 
process. Nedläggningsförloppet hade samma karaktär som i resten av 
landet och drivkrafterna var i s tort sett desamma. 

De icke-agrara näringarnas efterfrågan på arbetskraft spelade en huvud
roll för omvandlingen. Kombinationsjordbrukarna hade haft betydligt läg
re inkomster än industriarbetarna redan under mellankrigstiden. Försörj
ningssituationen var emellertid tryggare, krig och ekonomiska kriser drab
bade inte kombinationsjordbrukarna lika omedelbart. 

Under efterkrigstiden tenderade inkomstgapet att vidgas ytterligare. 
Samtidigt präglade full sysselsättning och import av arbetskraft den svenska 
ekonomin. Hotet om arbetslöshet föreföll alltmer avlägset och blev också 
mindre allvarligt ju mer det arbetsmarknadspolitiska skyddsnätet förstärk
tes. För människorna på kombinationsjordbruken öppnades trygga och 
attraktiva alternativ till den magra försörjning, som skogsarbete och ett 
litet jordbruk kunde ge. 

Fram till mot slutet av femtiotalet var det möjligt för många av dem som 
flyttade från kombinationsjordbruken att finna sysselsättning i det egna 
länet eller tomi hemkommunen. Den icke-agrara sektorns expansion 
skedde utspritt över stora delar av landet och demonstrationseffekterna av 
att en högre materiell standard väntade de människor, som lämnade små
bruken fanns på nära håll. Ofta krävdes ingen långdistansflyttning och det 
lokala suget på arbetskraft tycks under denna tid ha påverkat avgången från 
kombinationsjordbruken i Lappmarken. Det innebär att samma meka
nism, de icke-agrara näringarnas lokala och regionala utveckling, som 
under perioden 1910—40 verkade för en ökning av antalet inlandssmåbruk 
kom att verka för en avveckling av småbruken under fyrtio- och femtio
talen. 

Nedläggningarna fortsatte i stegrat tempo under 1960-talet. Acceleratio
nen kan till en del förklaras som ett kohortfenomen. Nyrekryteringen till de 
mindre inlandssmåbruken var svag hela tiden efter kriget. Det medförde att 
kombinationsjordbrukarna som grupp blev allt äldre. En, i absoluta tal, 
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någorlunda konstant naturlig avgång förde då till att nedläggningstakten 
successivt ökade. 

Samtidigt kom emellertid avvecklingsförloppet in i ett nytt skede om
kring 1960. Då började även de större inlandssmåbruken att läggas ned. 
Det skedde trots att den icke-agrara sysselsättningen stagnerade på lokal-
och regionalplanet. Den ekonomiska tillväxten i Sverige var under denna 
tid koncentrerad till Mälarregionen, Västkusten och Sydsverige med de tre 
storstäderna som regioncentra. 

Efterfrågan på arbetskraft till tillväxtregionerna var mycket stor. Arbets
kraftsimporten antog rekordproportioner under sextiotalet. Det enorma 
suget, de kommunikationstekniska framstegen och den rörlighetsstimule-
rande arbetsmarknadspolitiken samverkade för att neutralisera de geogra
fiska hindren på arbetsmarknaden. I v arje fall tycktes det inte längre ha 
någon betydelse för småbrukens avveckling att lokala sysselsättningsalter
nativ saknades. Välfärdseftersläpningen i förhållande till industriarbetarna 
var både för stor, stabil och välbekant för att tvånget till långdistansflytt-
ningar skulle kunna hejda förloppet. 

Massflykten från skogsbygden gjorde att även skogsbruket började om
vandlas. Det uppstod brist på skogsarbetare och lönerna steg kraftigt. För 
att hålla nere arbetskraftskostnaderna främjade bolagen en mekanisering 
av skogsarbetet och i syfte att säkra tillgången på arbetskraft för längre tid 
tillmötesgick de fackliga krav på tryggare anställningsförhållanden. Anta
let arbetstillfällen minskade och när man gick över till helårsanställning vid 
mitten av 1960-talet kunde inte längre lönearbete inom storskogsbruket 
kombineras med skötseln av ett litet jordbruk. 

En tredje fas i nedläggningsprocessen inleddes därmed. Suget på arbets
kraft var fortfarande mycket stort till landets tre tillväxtregioner, stort nog 
för att garantera en fortsatt hög och accelererande avvecklingstakt. Men 
bristen på arbetstillfällen i skogsbruket drev på nedläggningarna ytterligare 
något. Det kan förklara att det under senare delen av sextiotalet lades ned 
relativt fler småbruk i Norrbottens inland än i S yd- och Mellansverige. 

Avvecklingsprocessen innefattade även retarderande krafter. Om de 
inte funnits borde småbruken ha lagts ned mycket snabbare, när inkomst
gapet var så stort och sysselsättningsmöjligheterna utanför jordbruket så 
goda. Den viktigaste faktorn för att dämpa tempot i nedläggningarna var 
naturligtvis småbrukarfamiljens livssituation. Många småbrukare och 
småbrukarhustrur var helt enkelt för gamla för att byta verksamhetsfält. 
Tradition och riskaversion spelade säkert också in. Därför blev naturlig 
avgång den normala vägen till avveckling. 

Det var i f örsta hand för att hålla uppe inkomsterna för dessa "inlåsta" 
småbrukare som staten betalade ut småbrukarstöd i olika former. På margi
nalen kan det ha bidragit till att nedläggningarna skedde mindre snabbt än 
vad som annars skulle ha blivit fallet. Men inverkan var knappast mer än 
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just marginell. I Övre Norrland, där det kraftigaste stödet utgick, stod de 
samlade bidragsbeloppen visserligen för bortåt 10% av de taxerade nettoin
täkterna, men det räckte inte långt jämfört med inkomstgapet till industri
arbetarna. 

Man får dock inte bortse från att stödet till en början kan ha motverkat 
nedläggningar genom att det kunde tolkas som en politisk viljeyttring med 
innebörden att allt hopp ännu inte var ute. Sådana tolkningar blev inte 
längre möjliga på 1960-talet. Med tiden försvagades småbrukarstödet även 
i reala termer och den tillbakahållande effekten avklingade. I någon mån 
bör detta ha bidragit till att nedläggningstakten ökade över tiden. 

Tolkningen av orsakerna till avvecklingen och till att förloppet accelere
rade kan summeras i termer av pull, push och tillbakahållande krafter. Pull, 
suget från den icke-agrara sektorn var den ojämförligt viktigaste drivkraf
ten. Fram till ungefär 1960 drev en kraftig lokalt och regionalt betingad 
efterfrågan på arbetskraft fram att de mindre inlandssmåbruken, de typiska 
kombinationsjordbruken lades ned. Under 1960-talet medförde det ännu 
starkare suget från ett antal tillväxtcentra i Syd- och Mellansverige att 
nedläggningarna fortsatte och även kom att omfatta större inlandssmå
bruk. Skogsbrukets omvandling påskyndade processen ytterligare från mit
ten av årtiondet och de redan starka pull-effekterna förstärktes då av 
bortstötningseffekter, push. 

Parallellt med att de pådrivande krafterna ökade i styrka under sextio
talet försvagades den tillbakahållande kraft, som småbrukarstödet utgjor
de. Med avgångsvederlaget, vilket började betalas ut mot slutet av sextiota
let, markerade staten verbalt slutet för den tid, då småbrukaren och hans 
småbruk sågs som en inkarnation av det eviga förbundet. 

D. Omvandlingens positiva sida 

Inledning 
De snabbt stigande arbetskostnaderna vid småbruken kunde mötas på två 
sätt. Defensivt genom att man krympte och så småningom helt upphörde 
med jordbruksverksamheten. Det var den lösning som dominerade i d et 
långa perspektivet. Men i längden är vi alla döda och de flesta av oss arbetar 
därför med ett kortare tidsperspektiv. Det gjorde även inlandssmåbrukar
na. Samtidigt med att vissa av dem lade ned sina småbruk försökte andra 
effektivisera produktionen vid sina enheter. Denna, mer offensiva strategi 
skall vi ge några exempel på i fortsättningen. 
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Foderfångsten 
Bruket att skörda hö från myr-, bäck- och sjöängar var på tillbakagång 
redan före andra världskriget. Under 1950-talet upphörde det att ha prak
tisk betydelse för foderförsörjningen. Ett par uppsatsförfattare, som be
sökte några jokkmokksbyar vid mitten av femtiotalet, konstaterade att 
"brukandet av slåtterängarna var en så gott som historisk företeelse. . . De 
naturliga slåtterängarna lämnas oanvända, försvarslösa inför risinva
sion"67. 

Vide, hässjerester och övergivna lador vittnade om en arbetskrävande 
skördemetod, som nu hade blivit för dyrbar69. Till det bidrog inte bara att 
arbetskostnaderna steg så kraftigt efter 1945. Småbrukarna hade också fått 
billigare alternativ i samband med att jordbruk lades ned. Slåtter kunde 
arrenderas mot ingen eller ringa kostnad. 

Vallarna på de nedlagda småbruken kunde också användas för bete. Det 
blev därför mindre vanligt att ha korna "på skogen" även om företeelsen 
fanns kvar ännu under senare delen av 1960-talet. Förändringen av betes
formerna kan ganska enkelt illustreras med en bearbetning av jordbruks
statistiken. Den visar hur korna i Norrbottens inland successivt blev delak
tiga i den rikssvenska foderkulturen. Omkring 1970 var skillnaderna borta 
(tab 14.9). 

Tabell 14.9: Betesvall (ha per ko). Sverige och Norrbottens inland 1951-71. 

Område 1951 1961 1971 

Sverige 0,10 0,17 0,29 
Norrb ini 0,01 0,07 0,28 

Källor: SOS Jordbruksräkningen 1951 och 1961 
SOS Lantbruksräkningen 1971. 

Genom att ängsslåttern och skogsbetet försvann miste inlandsjordbruket 
ett av sina särdrag, det extensiva markutnyttjandet. Ett annat, närbesläktat 
kännetecken var den primitiva tekniken. Det mesta av arbetet utfördes för 
hand. Enkla hand- och hästredskap fanns, maskiner saknades däremot. 
Även i d et avseendet förändrades situationen under efterkrigstiden. 

Maskiner och anläggningar 
Mekanisering blev det svenska jordbrukets kardinalmetod i ka mpen mot 
ökade arbetskostnader. Det var en lösning, som passade bättre för de stora 
jordbruken än för de små. Vid småbruken var det ofta svårt att nyttja 
maskinerna fullt ut. Så var bl a fallet med traktorn. 
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I en utredning från mitten av 1950-talet visade man att det var tveksamt 
om traktorn kunde användas lönsamt vid jordbruk i storleken 5 — 10 ha69. 
Det skulle innebära att bara ett fåtal inlandsjordbrukare hade rationella 
skäl att göra denna typ av investeringar. 

I början av 1950-talet fanns det inte heller mer än cirka 160 traktorer på 
jordbruken i Norrbottens inland. Vid den tiden var det ett ganska normalt 
traktorinnehav, om vi tar hänsyn till jordbrukets storleksstruktur. Bara ett 
fyrtiotal jordbruk hade mer än 10 ha åker. Användningen av traktorer var 
också mycket mer utbredd än vad det låga innehavet ger anledning förmo
da. Under året 1950—51 hade traktorarbete förekommit på 30% av alla 
brukningsenheter70. 

Under de femton år som följde tredubblades traktorinnehavet. Maski
nen fanns 1966 vid två inlandsjordbruk av fem och traktorarbete torde då 
ha förekommit vid nästan alla. Både vid de mindre och vid de större 
småbruken investerade man i traktorer under dessa år71. En bidragande 
orsak var att jordbrukstraktorer kunde användas i skogsbruket. Det gjorde 
att traktorn blev lönsam också på en del mindre småbruk. 

Frånsett uppgifter om traktorerna är inte jordbruksstatistiken till stor 
hjälp, när vi vill veta om inlandssmåbrukarna investerade i ma skiner och 
anläggningar efter 1950. Skördetröskor, självbindare, silos och skulltorkar 
för hö redovisades vid jordbruksräkningarna, men de blev aldrig vanliga 
vid småbruken i Norrbottens inland. Inte vid några andra svenska småbruk 
heller, för den delen. Av det får vi emellertid inte dra slutsatsen att 
traktorinköpen var den enda nyheten. 

När man ersatte hästarna med traktorer blev det svårt att använda de 
gamla hästredskapen. Ofta gjordes väl försök att anpassa dem, att t ex 
koppla hästslåttermaskiner till traktorerna, men i längden var inte den 
typen av lösningar tillfredsställande. Traktorinköpen medförde därför en 
rad följdinvesteringar i r edskap, vilka är osynliga i jordbruksstatistiken. 

Många inlandssmåbrukare skaffade sig också mjölkningsmaskiner under 
efterkrigstiden. Innehavet ökade redan under senare delen av 1940-talet, 
men i Norrbottens inland fanns de bara vid 240 jordbruk år 195172. I takt 
med att arbetskostnaderna ökade blev mjölkningsmaskiner lönsamma vid 
allt mindre jordbruk och vid 1960-talets slut fanns handmjölkningen bara 
kvar, där kobesättningarna var mycket små. 

Investeringar gjordes även i ekonomibyggnaderna. Den enkätundersök
ning lantbruksnämnden genomförde 1961 visade att ungefär 15% av in
landsjordbruken hade nybyggda ladugårdar, vilket åtminstone måste bety
da att de byggts efter 195073. Omkring 1950 hade bara cirka 1 200 inlands
jordbruk vattenledning i djurstallarna74. Tio år senare var andelen gårdar 
med "tillfredsställande vattentillgång" 70-80% eller ungefär 2 00075. 

Det skedde alltså betydande redskaps-, maskin- och byggnadsinveste
ringar vid inlandssmåbruken efter 1950. Att jordbruksverksamheten upp
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hörde vid många småbruk innebar inte alls att övriga brukare avstod från 
att modernisera driften i väntan på en kommande nedläggning. Tvärtom, i 
en tid, då arbetskostnaderna ökade snabbt var det särskilt viktigt att arbets
förbrukningen minskades. Landsbygdens elektrifiering, den elektriska mo
torn och explosionsmotorn gav det tekniska underlaget för modernisering
en. Många av de arbetsmoment, som ännu på 1940-talet klarats för hand 
kom nu att utföras maskinellt. Inlandssmåbruket var fortfarande arbetskrä-
vande relativt sett, men det byggde inte längre på en närmast förindustriell 
teknik. 

Etableringen av mejerier 
En given följd av de tekniska förändringarna var att kommersialiserings
graden ökade. Visst hade man köpt havre och en del annat foder till 
hästarna, men de hade också hållit till godo med det vallhö, som kom från 
inlandssmåbruken. Traktorerna kunde man inte på motsvarande sätt blid
ka med några egenproducerade drivmedel. 

Inköp av motorbränslen och smörjoljor blev nödvändiga under efter
krigstiden. De hade knappt förekommit dessförinnan. Samma gällde be
träffande reparationstjänsterna även om "bondsvetsen" levde kvar långt in 
i traktor åldern76. Kraftfoder och konstgödsel hade man däremot köpt 
redan före kriget. Dock inte i den omfattning, som blev vanlig efter 1950. 

I Norrbottens inland subventionerade allmänningarna inköpen av konst
gödsel. Ingrid Liljenäs visade med exempel från flera allmänningskommu-
ner hur man under fyrtio- och femtiotalen successivt höjde gränsen för den 
maximala mängd jordbrukarna fick köpa76. Det tyder på att inköpsbeho
ven blev större. Uppgifter från Gällivare kommun, där subventionsgraden 
hölls konstant sedan 1950 stärker intrycket (diagram 14.7). 

Priserna på handelsgödsel var i stort sett konstanta under perioden78. Det 
innebär att den totala kvantitet som köptes måste ha ökat under femtiotalet 
och i förhållande till åkerarealen intensifierades konstgödselanvändningen 
allt mer, åtminstone fram till mitten av 1960-talet. 

Några uppgifter om hur kraftfoderförbrukningen förändrades har vi 
däremot inte. Men allt talar för att även den ökade. Det hörde samman med 
försöken att producera mjölk för avsalu, vilket var den andra sidan av 
utvecklingen mot mer genomgripande kommersialisering. 

Försäljning av mjölk i större skala förutsatte att man hade mejerier. Före 
mitten av 1930-talet fanns det ett enda i Norrbottens inland, Glommers-
träsks mejeri i Arvidsjaurs kommun. Mellan 1934 och 1955 etablerades 
emellertid mejerier i alla inlandskommuner utom Jokkmokk. De hade i 
regel kort livslängd, 10-20 år79, och kan med fog betraktas som inlands
småbrukets mest kraftfulla dödsryckning. 
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Diagram 14.7: Allmänningsanslag till konstgödsel (kr) och total åkerareal (ha) vid jordbruk 
med mer än 2 ha. Gällivare 1950-71. 

Tusental,kr Åkerareal 
ha 

Åke 3000 300-

2000 200 
Konstgödsel 

100 1000 

1950 60 

Källor: Liljenäs, I, Allmänningsskogarna i Norrbottens län, tabellbilaga, s XXXIf 
SOS Jordbruksräkningen resp år. 

Tabell 14.10: Antal leverantörer och tusental ton levererad mjölk. Mejerier i Norrbottens 
inland 1950-64. 

1950 1955 1960 1964 

Antal leverantörer 2 169 2 099 2 018 1 573 
Lev mängd, tusental ton 9,1 9,1 10,7 12,2 

Källor: Utredning rörande lantbruket inom Norrbottens län, s 54 
Liljenäs, I, a a, s 223f. 

Det totala antalet leverantörer till inlandsmejerierna nådde sin största 
omfattning redan omkring 1950 (tab 14.10). Därefter började småbruks
nedläggningarna ge effekt. Samtidigt tillkom dock nya leverantörer, meje
riet i Arvidsjaur etablerades 1951 och i Arjeplog startade verksamheten 
195580. 

Trots att det blev färre leverantörer mellan 1950 och 1964 ökade inväg-
ningen av mjölk med 1/3. De som fortsatte med nötkreatursskötseln valde 
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att satsa mer på avsaluproduktionen. De försökte neutralisera de ökande 
arbetskostnaderna genom att slå ut dem på en större produktmängd. 

Vägen dit gick i första hand via högre avkastning per djur. År 1964 fanns 
det uppskattningsvis 4 700 kor i de inlandskommuner, som hade meje
rier81. Om vi ställer den uppgiften mot data i tabell 14.9 blir resultatet att 
genomsnittsleverantören bara hade tre kor, men att han levererade 2 550 
kg mjölk från varje. Besättningsstorleken hade inte ökat sedan 1940-talet. 
Varje ko producerade däremot betydligt mer mjölk än då, medelvärdet 
hade ökat med 60% (jfr kap 12). 

Högre avkastning var en följd av bättre djurmaterial och av kraftigare 
utfodring. För den som hade ordnad avsättning för mjölken var det värt att 
driva upp produktionen genom att ge kraftfoder till korna. Trots att direkta 
belägg saknas, kan vi därför lugnt anta att kraftfoderinköpen ökade efter 
1950. 

Summering 
Utvecklingen mot ökat marknadsberoende var mycket snabb vid inlands
småbruken efter andra världskriget. En första kommersialiseringsvåg hade 
nått Lappmarken i slutet av 1800-talet. Under efterkrigstiden kom en andra 
våg och den var mycket mer genomgripande. För första gången integrera
des jordbruksdriften direkt med en större ekonomisk sfär än hushållets. 
Priserna på mjölk och på jordbrukets insatsvaror började påverka småbru
karnas inkomster. 

Tidigare hade inlandsjordbrukets förbindelse med marknaden varit indi
rekt, via arbetskraften. Småbrukarna hade varit beroende av tillgången på 
kompletterande lönearbeten och av lönerna vid dessa arbeten. I den mån 
det fanns skog på fastigheten hade den tjänstgjort som ytterligare en länk 
till marknadsekonomin. Det lilla jordbruket hade då varit en buffert mot 
svängningar i i nkomsterna från lönearbete och skogsförsäljning, ett skydd 
när marknaden fungerade otillfredsställande ur försörjningssynpunkt. 

Under efterkrigstiden stärktes de gamla länkarna. Både virkespriserna 
och lönerna steg kraftigt. Det medförde i sig att marknadsintegrationen 
ökade vid småbruken. Inkomsterna steg, vilket fick till följd att nya kon
sumtions- och kapitalvaror kunde köpas. Men det växte också fram försörj
ningsalternativ till jordbruket, som var pålitliga och bättre betalda. Den 
icke-agrara sektorn ropade efter arbetskraft. För att möta den utmaningen 
måste småbrukarna försöka höja arbetsproduktiviteten i jordbruksdriften. 
Till det fanns inte längre något utrymme inom egenproduktionens ramar. 
Antingen måste jordbruket läggas ned, vilket innebar att man blev helt 
beroende av marknaden för sin försörjning eller också måste man spela 
med marknaden i jordbruksproduktionen, dvs kommersialisera jord
bruket. 
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Detta resulterade i en omvandling, som suddade ut de flesta särdrag hos 
inlandssmåbruket. Det extensiva markutnyttjandet, ärjemarksbruket, 
upphörde. Den förindustriella tekniken, som i första hand byggde på 
användningen av muskelkraft (människans och hästens) fick ge vika. In
dustriella kraftkällor (elektriciteten och explosionsmotorn) blev nu domi
nerande och med dem en maskinell teknik, klart skild från den redskaps
teknik man tidigare använt sig av. Produktionen för egenförbrukning mins
kade inte bara relativt utan även absolut. Hemsmörtillverkningen upphör
de t ex när man började leverera mjölk till mejerier. 

Statliga åtgärder underlättade kommersialiseringen. Vi har redan nämnt 
att prisstödet på mjölk var tämligen stort. Dessutom gavs statliga avskriv
ningslån till investeringar och under 1950-talet utbetalade lantbruksnämn
den sammanlagt drygt 5 milj kr till inlandsjordbruket i Norrbottens län. 
Under samma tid var allmänningsanslaget till jordbruket 12,6 milj kr och av 
det kan 20% eller knappt 3 milj kr ses som ett nettotillskott till jordbruksnä
ringen (jfr kap 9)82. 

Samtidigt avvecklades allt fler av småbruken. Det var inte bara särdragen 
hos inlandssmåbruket som suddades ut, det gjorde även själva försörjnings
formen. Det kan tyckas paradoxalt att nedläggningarna kom i en tid då det 
skedde en så snabb modernisering. Produktiviteten måste ha ökat mycket 
snabbare än under seklets första hälft. Trots detta kunde inte nedläggning
arna hejdas. 

Ju längre de fortsatte desto mer kom just sådana småbrukare som hade 
gjort förhållandevis stora investeringar att drabbas. Detta bidrog förmodli
gen till att många kom att betrakta nedläggningarna som en följd av något 
annat än småbrukens svaghet. Lägre biinkomster eller statens svekfulla 
uppträdande mot småbrukarna fick då en oförtjänt plats i förgrunden. Man 
förbisåg helt enkelt att nedläggningarna och moderniseringen var två sidor 
av samma sak. Det gemensamma grunddraget var att småbrukarna försök
te anpassa sig i ett läge då arbetskraften snabbt blev dyrare på grund av att 
antalet icke-agrara helårsarbeten ökade kraftigt i det genomindustrialisera-
de samhället. 
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V. Avslutning 





15. Sammanfattning och avsluta nde 
diskussion 

A. Undersökningens huvudresultat 

Från början av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet ökade befolk
ningen mycket snabbt i de inre delarna av norra Norrland. Lappmarkssock
narna i Norr- och Västerbottens län hade färre än 10 000 invånare år 1805. 
När folkmängden var som störst, ett och ett halvt sekel senare, fanns det 
mer än 140 000 invånare där. En förvånansvärt stor del av befolkningstill
växten bars upp av de agrara näringarna. Jordbruksbefolkningen uppgick 
till drygt 70 000 personer år 1940 och merparten av dessa var knutna till 
småbruk med högst fem hektar åker. 

I detta arbete har vi följt småbrukets utveckling i de norrbottniska 
lappmarkssocknarna under perioden 1870-1970. Speciell vikt har lagts vid 
en analys av hur villkoren för att driva småbruk förändrades under denna 
tid och av hur människorna successivt försökte anpassa driften av småbru
ken till de nya förutsättningar som uppkom. 

För att kunna koppla småbrukarnas eget agerande till de förändrade 
villkoren gjordes ett beteendeantagande. Småbrukarna antogs vara ratio
nella nyttomaximerare i den meningen att de medvetet strävade efter högre 
materiell standard. De försökte använda sin arbetstid på ett sådant sätt att 
de på lång sikt erhöll högsta möjliga inkomst, i p engar eller in natura. 

En andra utgångspunkt var att marknadsekonomins och industrisamhäl
lets framväxt angav de yttre ramarna för lappmarkssmåbruken under perio
den. Utifrån detta kunde en enkel utvecklingsmodell konstrueras. Enligt 
den borde småbruket i det framväxande industrisamhället ses som ett 
uttryck för en påbörjad, men ännu ofullgången specialisering bort från 
jordbruket. 

Industrialiseringen gjorde att efterfrågan ökade på både varor och ar
betskraft från jordbrukssektorn. Det innebar att två alternativa anpass
ningsvägar öppnades för jordbrukarna. Den ena möjligheten var att specia
lisera sig hårdare på jordbruket och producera jordbruksalster för avsalu. 
Den andra var att flytta över arbetstid från skötseln av jordbruket till annat 
arbete. I längden ledde den förra vägen till att ett genomkommersialiserat 
jordbruk uppkom. Den senare slutade med att jordbruksdriften upphörde. 
Men innan det stadiet nåddes fanns en lång övergångsperiod, då mycket av 
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egenproduktionen levde kvar. Under den tiden existerade å ena sidan 
halvkommersiella s k biandjordbruk och å den andra det vi kallat för 
"kombinationsjordbruk". Vid de senare fick jordbruksdriften med tiden 
allt mindre betydelse för brukarfamiljens försörjning. 

För småbrukarna i Lappmarken låg den sistnämnda anpassningsformen 
närmast till hands. Där var dessutom marknadsekonomin föga utvecklad 
omkring 1870. Inslaget av köp och försäljning var litet i småbrukarnas 
hushållning, den teknik som användes var mycket enkel och den materiella 
standarden var låg. Historien om lappmarkssmåbrukets utveckling under 
det sekel som följde är därför en variant av historien om kombinationsjord
brukets etablering, omvandling och avveckling. 

I denna del av landet etablerades kombinationsjordbruket mot slutet av 
1800-talet. Impulsen till förändring kom utifrån, i fö rsta hand genom att 
skogsindustrins efterfrågan på råvara förde det industrianknutna skogsbru
ket mot allt mer perifera delar av Sverige. Nya försörjningsmöjligheter 
uppkom därigenom för småbrukarna. De kunde avverka egen skog och 
leverera timmer till skogsbolagen. Ett annat alternativ var att arbeta mot 
lön i bolagens avverkningar. 

Båda varianterna förekom och vi kan därför tala om två former av 
kombinationsjordbruk, skogsjordbruk respektive arbetarjordbruk. Ge
mensamt för båda var att småbrukarna blev mer beroende av marknads
ekonomin samt att de kompletterande inkomsterna kom från något annat 
än den egentliga jordbruksverksamheten. 

Marknadsberoendet verkar ha ökat mycket snabbt. Nästan alla småbru
kare deltog i skogsbruket. Nya konsumtionsvanor etablerades, penning
hushållningen bredde ut sig och man började använda sig av det institutio
nella kreditsystemet. Till förändringen bidrog att nya transportleder upp
rättades och att markägandet privatiserades samt att skogsbolagen fyllde 
viktiga länkfunktioner både på produktions- och marknadssidan. Däremot 
verkar inte subsistensekonomin ha gått igenom någon långvarig kris. Det 
finns i varje fall inga tydliga kristecken, såvida inte hela kolonisationen av 
Lappmarken betraktas som ett krisfenomen. 

En omställning krävdes dock från småbrukarnas sida. De var inte sysslo
lösa före skogsbrukets genombrott och för att kunna delta i skogsavverk
ningarna måste de minska arbetsinsatserna i vissa traditionella verksamhe
ter. Gamla binäringar, som tjärhanteringen, gick tillbaka. Detta har vi 
tolkat som ett uttryck för att småbrukarna var rationella. Genom att arbeta 
i skogen kunde de erhålla större dagsförtjänster än i de traditionella binä
ringarna. 

Förändringen sträckte sig ända till jordbruksdriften. Trots att man inte 
producerade jordbruksvaror för en marknad började brukningsmetoderna 
läggas om och enklare industritillverkade redskap, som harvar, tröskverk 
och separatorer infördes. Jordbruksproduktionen ökade inte i förhållande 
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till den jordbrukande befolkningen, men den arbetstid som gick åt för att 
sköta jordbruken minskade av allt att döma. Kombinationsjordbrukarna 
arbetade följaktligen för att höja produktiviteten i jordbruksdriften paral
lellt med att de på lång sikt blev mindre beroende av vad jordbruket kunde 
bidra med till försörjningen. De frigjorde helt enkelt arbetstid, som kunde 
användas i annan verksamhet. 

Omvandlingen fortsatte i sa mma riktning under 1900-talets första hälft 
och kan då lättare och säkrare identifieras i källmaterialet. Nyodlingen var 
mycket omfattande, men den resulterade inte i någon motsvarande utvidg
ning av arealunderlaget utan framför allt i att det arbetskrävande och 
osäkra ängsbruket gick tillbaka. Viktiga delar av subsistensproduktionen, 
som kornodling och fårskötsel minskade också kraftigt. Lappmarkssmå
brukarna specialiserade sig på odling av vallhö och en form av boskapssköt
sel, där hästar och kor fullständigt dominerade. 

Produktionen vid kombinationsjordbruken förlorade under denna tid 
den allsidighet, som kännetecknade subsistenshushållningen. Småbrukar
na blev mer och mer beroende av marknadsekonomin för sin livsmedelsför
sörjning. När marknaden fungerade dåligt, som under andra världskriget, 
försökte dock många att bredda egenproduktionen och såväl kornodling 
som fårskötsel ökade i o mfattning under krigsåren. 

På insatssidan ökade också marknadsberoendet. Industritillverkade pro
duktionsmedel började användas i större utsträckning än tidigare. Konst
gödselinköpen mångdubblades under mellankrigstiden och när alltmer av 
växtodlingen förlades till odlad jord blev en rad hästdragna jordbruksred
skap, t e x slåttermaskiner, släpräfsor och gödselspridare, vanliga. 

I e tt viktigt avseende var dock lappmarkssmåbruket sig likt från 1900-
talets första år. Avsaluproduktionen var obetydlig ännu efter det andra 
världskriget. Denna, som normalt brukar förknippas med moderniseringen 
av jordbruksdriften, spelade nästan ingen roll alls för omvandlingen i 
Lappmarken. Trots att produktiviteten ökade med 40—50% från 1910-talet 
till 1940-talet växte inte produktionen mer än den jordbrukande befolk
ningen. Det betyder att arbetsinsatsen i jordbruket minskade och att spe
cialiseringen bort från detsamma fortsatte. 

I praktiken växte det fram ett stort antal dvärgartade kombinations jord
bruk under denna tid. Vid dem fanns 2-3 hektar vall, ett potatisland och 
ett par kor. Dvärgjordbruken representerade slutsteget i den del av om
vandlingen, som var möjlig inom ramarna för ett aktivt jordbruk. Ytterliga
re specialisering i samma riktning måste leda till att jordbruksdriften upp
hörde. 

Flera faktorer bidrog till att småbruken förändrades på det sätt som 
skedde. Transport- och distributionsnätet byggdes ut under mellankrigsti
den, vilket gjorde det lättare för kombinationsjordbrukarna att knyta sig 
till marknadsekonomin. Staten gav ekonomiskt stöd till utdikning och 
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nyodling och verkade aktivt för att ängsbruket skulle minska i omf attning 
genom att lösa in s k ströängar. Upplysnings-, rådgivnings- och utbildnings
verksamheten byggdes ut för småjordbrukarna och blev tämligen omfat
tande under mellankrigstiden. 

För att kombinationsjordbrukarna skulle kunna specialisera sig i riktning 
bort från jordbruket krävdes emellertid att de kunde finna mer lönsam 
användning för sin arbetstid i någon annan verksamhet. Det villkoret 
uppfylldes genom att det blev mer gott om tillfälliga arbeten under sommar
halvåret. Avverkningssäsongen förlängdes i skogsbruket, tack vare att 
massaindustrin behövde mer råvara. Landsvägs- och järnvägsbyggen gav 
många sysselsättningstillfällen och fram på trettiotalet tillkom ett statsstött 
program för reparation och ombyggnad av bostadshus och ladugårdar. 

Timförtjänsterna vid väg- och skogsarbeten var mycket högre än den 
genomsnittliga arbetsersättning som småbrukarna kunde få av att sköta 
jordbruket. Genom att anpassa driften av jordbruket så att de inte gick 
miste om förtjänsttillfällena utanför fastigheten kunde alltså småbrukarna 
höja sin materiella standard. 

Den enklaste metoden för att uppnå högre inkomster på kort sikt hade 
onekligen varit att minska jordbruksproduktionen utan att samtidigt inves
tera för högre produktivitet. Det skulle ha inneburit en form av passiv 
anpassning, där man i princip betraktade jordbruket som en belastning, en 
form av uppehållande verksamhet i väntan på något bättre. Så såg knappast 
kombinationsjordbrukarna på sina små jordbruk. För dem representerade 
jordbruket snarare den egentliga basen för kombinationsförsörjningen. 
Det var kring denna bas som resten av deras verksamhet kretsade. 

I det ljuset blir det lätt att förstå varför jordbrukarna genomförde en 
aktiv anpassning, där betydande investeringar gjordes för att höja produk
tiviteten i jo rdbruket. Syftet var knappast att investera sig bort från jord
bruket. Nyodlingsivern tycks exempelvis ha varit särskilt stor under de 
perioder, då det var ont om biförtjänster. Det paradoxala genomsnittsutfal
let blev emellertid att de rörde sig bort från jordbruket som ett resultat av 
sina bemödanden att skapa en väl fungerande försörjningskombination i en 
tid när tillgången på kompletterande sysselsättningstillfällen ökade långsik
tigt. 

Ännu långt in på 1900-talet anlades dock nya småbruk och deras antal 
växte snabbt. I Jokkmokks kommun, som intensivstuderats i denna under
sökning, fanns det ungefär tre gånger så många småbruk 1944 som sjuttio år 
tidigare. Ökningen var ännu större i e n del andra lappmarkskommuner. 

Ideologiskt och politiskt hade också det svenska småbruket sin blomst-
ringstid under 1900-talets första årtionden. Småbrukarrörelsen fann an
hängare både bland dem som räddes de egendomslösa proletärerna och de 
industriägande kapitalisterna. Staten förde därför en allmänt småbrukar-
vänlig politik. Den gav inte bara ekonomiskt stöd till försöken att utvidga 
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redan anlagda småbruk utan även till själva anläggningen av dem. Som 
exempel kan nämnas lånen till jordbruksegnahem och arbetarsmåbruk 
samt upplåtelsen av jordbrukslägenheter på kronoparkerna. 

Småbrukens ekonomiska styrka var emellertid inte i paritet med den 
politiska och ideologiska uppbackning de erhöll. Statliga subventioner gavs 
till småbruk i hela landet, men det var bara i skogsbygden och framför allt i 
de nordligare delarna av den, som brukningsformen expanderade under 
1900-talet. I S vea- och Götaland var småbruken redan på retur. 

De regionala skillnaderna är förvånande med tanke på att förutsättning
arna för att driva jordbruk var så svaga i de norra delarna av skogsbygden. 
Naturen var inte gunstig mot odlarna och den lokala marknaden för jord
bruksprodukter var obetydlig. Jordbruksdriften gav ett sämre ekonomiskt 
resultat i Lappmarken än i n ågon annan del av landet. 

Det som höll uppe kombinationsjordbrukarnas inkomster var biförtjäns
terna från kompletterande arbeten. Viktigast var inkomsterna från försälj
ningen av skog och från arbetet inom skogsbruket, men olika slag av 
anläggningsarbeten gav också viktiga tillskott till försörjningen. Utan dessa 
biinkomster skulle småbrukarna inte ha kunnat uppnå en socialt acceptabel 
levnadsnivå. I den meningen var tillgången på kompletterande försörj
ningsmöjligheter en förutsättning för att antalet småbruk skulle fortsätta 
att öka så långt fram i ti den. Men det var inte en tillräcklig förutsättning, 
trots att de flesta norrlandsforskare verkar ha antagit det. 

Ett andra villkor var att småbrukarfamiljen kunde anpassa, omvandla 
och effektivisera driften av jordbruket. Utan denna flexibilitet och om
vandlingsförmåga skulle man inte ha kunnat hålla uppe basförsörjningen 
med jordbruksprodukter och samtidigt öka arbetsinsatsen utanför jordbru
ket. Vi har tidigare sett hur den omvandlingen gick till. 

Det var följaktligen inte de traditionella subsistenssmåbruken, som blev 
fler i Lappmarken från slutet av 1800-talet, utan de två formerna av kombi
nationsjordbruk, skogs- och arbetarjordbruken. Vid båda var marknadsbe
roendet större än vid subsistenssmåbruken och jordbruket fick med tiden 
allt mindre betydelse för småbrukarfamiljens försörjning. Det var framför 
allt anläggningen av arbetarjordbruk, som gjorde att tillväxten i antalet 
småbruk fortsatte så länge. Tillgången på lönearbeten, vilka kunde kombi
neras med skötseln av ett litet jordbruk, ökade kraftigt mellan 1870 och 
1945 och det var också till nybildningen av arbetarjordbruk, som staten gav 
mest stöd. 

Tack vare att biinkomsterna ökade och produktiviteten höjdes i jordbru
ket fortsatte småbrukarnas totala inkomster att stiga på lång sikt. Detta 
räcker emellertid inte för att förklara varför småbruken blev fler i L app
marken. 

I analyskedjan saknas exempelvis en tydlig koppling mellan småbruks
expansionen och etableringen av kombinationsjordbruket i s lutet av 1800-
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talet. Tillväxten framstår tvärtom som en naturlig fortsättning på den 
utveckling, som tagit fart redan under 1700-talet, när Lappmarken började 
koloniseras. Under kombinationsjordbrukets epok verkar dessutom anta
let småbruk ha ökat ungefär lika snabbt oberoende av om biinkomsterna 
var stora eller ej. Sett i ett tvåhundraårigt perspektiv var tillväxttakten 
påfallande jämn om än successivt avtagande. 

Man måste därför fråga sig vilken betydelse det hade för expansionen att 
lappmarkssmåbrukarnas inkomster steg. De var trots allt mycket lägre än 
industriarbetarnas. Problemet blir ännu tydligare, när vi kunnat konstatera 
att den materiella standarden var ungefär lika hög och ökade lika snabbt på 
småbruken i Svea- och Götaland under mellankrigstiden, men att man där 
redan hade börjat lägga ned småbruken. Detta för över till en tredje, 
synnerligen viktig men ofta förbisedd, förutsättning för kombinationsjord
brukets expansion i Lappmarken. 

Den produktiva befolkningen ökade snabbt eftersom födelsetalen var 
höga. Merparten av de lönearbeten som fanns i Lappmarken var av tillfällig 
natur. De var ofta säsongbundna och sysselsättningen fluktuerade kraftigt. 
Däremot skapades få nya sysselsättningstillfällen i industri- och tjänstesek
torerna. Det rådde således brist på helårsarbeten utanför kombinations
jordbruket och situationen var särskilt svår för kvinnorna. 

Flertalet lappmarksbor i f amiljebildande ålder hade i stort sett bara två 
försörjningsalternativ att välja mellan fram till på 1940-talet. Det ena var 
att pussla ihop ett försörjningsunderlag av de tillfälliga arbeten, som fanns i 
området. Då låg det nära till hands att försöka etablera sig som småbruka
re, vilket gav större trygghet och gjorde att hela familjens arbetskraft kunde 
utnyttjas bättre än om man försörjde sig som lösarbetare. 

Det andra alternativet var att flytta till någon av landets mer expansiva 
industriregioner. Det var ingen attraktiv lösning trots att inkomsterna var 
mycket högre i industrin. Långdistansflyttning till en främmande miljö var 
nödvändig eftersom industritillväxten skedde i Mellansverige under perio
den 1910-40. Den som flyttade löpte dessutom stor risk att drabbas av 
arbetslöshet. Under mellankrigstiden låg arbetslösheten inom industrin 
regelmässigt på mer än 10% och under krisåren i början av 1920- och 
1930-talen var den betydligt högre. Skyddsnätet för de arbetslösa var svagt 
och de som drabbades av arbetslöshet utsattes därför för svåra ekonomiska 
påfrestningar. 

Bristen på helårsarbeten utanför jordbruket var således den tredje förut
sättningen för lappmarkssmåbrukets expansion. Den gjorde att det ännu 
under mellankrigstiden var rationellt att anlägga nya småbruk i Lappmar
ken trots att kombinationsjordbrukarnas materiella standard inte var högre 
där än i de delar av landet, där småbruken minskade i antal. 

När denna förutsättning föll bort under 1940-talet förbyttes expansionen 
i sin motsats. Sysselsättningsläget förändrades då. Det uppstod allmänt ett 

232 



kraftigt sug på arbetskraft till de icke-agrara näringarna i landet. Arbetslös
heten sjönk till 2—3% och Sverige började importera arbetskraft i stor 
skala. Den icke-agrara sysselsättningen ökade snabbt även i de nordligaste 
länen och det blev mycket lättare än förut att finna helårsarbete i den egna 
kommunen eller åtminstone i d et egna länet. 

I det läget började man lägga ned kombinationsjordbruken i Lap pmar
ken. Det hjälpte inte att biinkomsterna fortsatte att öka och att produktivi
teten vid de små jordbruken höjdes ytterligare. Lappmarkssmåbruken 
avvecklades ändå i snabb takt efter det andra världskriget, precis som 
småbruken i r esten av landet. 

Mellan 1945 och 1960 upphörde nötkreatursskötseln vid mer än hälften 
av småbruken i Lappmarken, vilket i pr aktiken betydde att de lades ned. 
Avvecklingen hade tydliga strukturella drag. Det var vid de mindre små
bruken med högst fem hektar åker, som jordbruksdriften upphörde före 
1960. Där var beroendet av jordbruket relativt litet redan tidigare och nu 
togs det definitiva steget bort från jordbruksverksamheten. 

Efter ytterligare tio år, i början av 1970-talet, hade kombinationsjord
bruket i st ort sett upphört att vara en försörjningslösning i L appmarken. 
Avvecklingen fortsatte nämligen i ännu snabbare takt under 1960-talet och 
då började även de större småbruken läggas ned. Detta skedde trots att 
långdistansflyttning blev nödvändig eftersom den icke-agrara sysselsätt
ningen inte längre expanderade i r egionen. 

Bristen på helårsarbeten i Nordsverige kunde inte då, som under mellan
krigstiden, hejda avvecklingen av småbruken. Förhållandena hade föränd
rats kraftigt sedan dess. Staten gav ekonomiskt stöd till dem, som tvingades 
flytta på 1960-talet. Det kulturella avståndet mellan olika delar av landet 
och mellan stad och landsbygd var inte lika stort längre. I Sverige rådde ett 
generellt efterfrågeöverskott på arbetskraft, vilket fick invandringen att 
kulminera under decenniet. Arbetslösheten var liten och för dem, som 
hade oturen att drabbas av den, fanns det ett väl utbyggt försäkringssystem. 

Det förefaller inte ha funnits någon skillnad i avvecklingsförloppet mel
lan arbetarjordbruken och skogsjordbruken, såvida de var av samma stor
lek. Kombinationsjordbrukets roll som övergångsform under omvandling
en från ett förindustriellt till ett genomindustrialiserat samhälle var helt 
enkelt överspelad vid denna tid. Den hade i mycket byggt på att jordbruket 
fyllde en funktion som komplement till annan verksamhet och som försäk
ring mot arbetslöshet. När detta inte längre behövdes, på grund av att 
helårsarbeten fanns och samhället byggde ut skyddet för de arbetslösa, 
avvecklades kombinations jordbruken. 

Den nya situationen avspeglades också i att statens inställning ändrades. 
Det direkta, ekonomiska stödet till småbrukarna var tämligen stort under 
femtiotalets första hälft. Med tiden urholkades emellertid småbrukarstödet 
och vid mitten av sextiotalet kom tydliga signaler om att det snart skulle 
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försvinna helt, vilket torde ha påskyndat nedläggningarna i sl utskedet. 
Avvecklingen av småbruken fick även effekter på skogsbruket. Utflytt

ningen från landsbygden ledde till att det uppstod brist på arbetskraft för 
avverkningsarbetena omkring 1950. Lönerna steg då kraftigt och skogsbo
lagen satsade på mekaniserat skogsbruk och helårsanställda skogsarbetare. 
Omvandlingen tog tid, men fram mot mitten av sextiotalet blev resultatet 
uppenbart. Behovet av arbetskraft hade minskat så mycket att kombina
tionsjordbrukarna inte längre kunde finna lönearbete i s kogen vintertid. 
Därmed försvann ytterligare en nödvändig förutsättning för lappmarks
småbrukens existens och avvecklingsförloppet blev självförstärkande un
der 1960-talets sista år. 

Under hela avvecklingsfasen fortsatte omvandlingen av jordbruksdrif
ten. Eftersom näringslivet blev mer differentierat i området kunde de 
lappmarkssmåbrukare, som fortfor att driva kreatursskötsel, ta steget ut på 
marknaden för jordbruksprodukter. Mejerier etablerades och allt större 
andel av småbrukarna började leverera mjölk. Betydande investeringar 
gjordes också i traktorer och ekonomibyggnader. Arbetsproduktiviteten 
ökade förmodligen snabbare i jordbruket under efterkrigstiden än under 
mellankrigstiden. 

Men det hjälpte föga. Nedläggningsförloppet kunde inte vändas och i 
slutfasen blev även de småbrukare som gjort förhållandevis stora investe
ringar tvungna att ge upp. Detta, i fö rening med den stora utflyttningen 
från Norrland och att kombinationsjordbrukarna inte längre kunde erhålla 
säsongarbete i skogen, påverkade förmodligen starkt allmänhetens syn på 
småbruksavvecklingen. Ett förlopp som till stor del bar frivillighetens 
prägel kom att ses som ett uttryck för yttre tvång. 

B. Avslutande kommentarer och utblick 

Den bild av lappmarkssmåbrukets utveckling, som här presenterats, avvi
ker relativt klart från det som flertalet forskare ansett vara typiskt för 
småbruken i den norrländska skogsbygden. Skillnaden gäller främst synen 
på biinkomsternas funktion, i synnerhet vad gäller de inkomster som små
brukarna fick från skogsbruket. 

Man har i regel ansett att småbruket expanderade så länge i Norrland på 
grund av att småbrukarna kunde erhålla stora inkomster från skogen. Det 
var skogsinkomsterna som bar upp försörjningskombinationen och gjorde 
det möjligt att driva de små jordbruken. Av detta följer att ett större antal 
småbruk började läggas ned först när skogsbruket omvandlades och sä
songarbetstillfällena blev färre. 

Biinkomsternas betydelse för hur antalet småbruk utvecklades har alltså 
betonats i det vi kan kalla för den "traditionella" synen. Däremot har man 
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inte ägnat någon egentlig uppmärksamhet åt frågan hur småbrukarnas 
strävan att erhålla biförtjänster kunde främja en omvandling av jordbruks
driften. Här har vi i stället hävdat att biinkomsterna inte spelade så stor roll 
för antalsutvecklingen, men att tillgången på konkurrenskraftiga kombina
tionsnäringar var viktig för omvandlingen av jordbruksdriften. 

Skillnaderna i synsätt beror inte på olika åsikter om hur stora biinkoms
terna var eller hur stort bidrag de gav till den totala försörjningen. Det är i 
bedömningen av vilka effekter detta fick på småbrukets utveckling som 
åsikterna går isär. I kapitlen 8 och 14 har en tämligen utförlig argumenta
tion förts för den tolkning som finns i denna avhandling och detta skall inte 
repeteras här. I stället skall vi se något på vad som kan ha lett fram till olika 
tolkningar. 

En viktig faktor är naturligtvis eftersläpningen i jordbruksstatistiken, 
vilken medför att hela förloppet blir tidsförskjutet (jfr kap 7 och 14). Men 
till det kommer djupare liggande orsaker, som har att göra med olika 
uppfattningar om vad småbruken representerade och vad som drev fram en 
omvandling av dem. Vi har tidigare använt begreppsparet "push—pull" för 
att sammanfatta och karakterisera åsiktsskillnaderna. Den diskussionen 
skall nu föras ett steg vidare och knytas till de grundantaganden som 
gjordes i ka pitel 2. De två synsätten skall alltså diskuteras i anslutning till 
begreppet kombinationsjordbruk och till antagandet om att småbrukarna 
strävade efter en högre materiell standard. 

I denna avhandling har termen kombinationsjordbruk använts för att 
markera att de småbruk som fanns i Lappmarken utgjorde en typisk över
gångslösning under en viss period av samhällsekonomins utveckling. De 
växte fram och försvann som ett naturligt resultat av att industrialiseringen 
fortgick. Detta skedde inte bara i den norrländska skogsbygden utan var ett 
generellt drag under industrisamhällets framväxt. Förloppets drivkraft var 
att småbrukarna strävade efter högre materiell standard och övergångslös
ningen byggde på att det uppkom nya möjligheter att kombinera jordbruk 
och annan verksamhet under industrialiseringen. 

Ett sådant synsätt inbjuder till komparativ analys och den har spelat en 
viktig roll för slutsatserna i kapitlen 7-14. Det har framstått som naturligt 
att ställa frågan varför kombinationsjordbruket fortfarande expanderade i 
ett område trots att man hade börjat lägga ned småbruk i andra delar av 
landet. Varför miste denna övergångslösning sin växtkraft senare i La pp
marken än i andra delar av landet? I det sammanhanget måste tillväxten av 
industri- och tjänstesektorerna beaktas. 

Det traditionella synsättet implicerar att norrlandssmåbruket var fast 
rotat i ett äldre förindustriellt samhälle. För det talar att expansionen satte 
igång redan innan Sverige började industrialiseras, men också det faktum 
att själva skogsbruket var en agrar näring. Näringskombinationen hade 
visat sig utvecklingsbar. 
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Småbruket med stora inslag av skogsarbete var enligt detta synsätt en lätt 
modifierad vidareutveckling av en äldre försörjningslösning. Det var inte 
en övergångslösning utan representerade i viss mening ett slutmål för 
människorna i skogsbygden. 

Resonerar man på det sättet ser man ingen anledning att jämföra med 
andra områden. Synsättet är snarare genealogiskt till sin karaktär. Fråge
ställningen blir därför en annan, nämligen vad det var som gjorde att allt 
fler kunde försörja sig inom den agrara sektorn. 

Strävandena efter högre materiell standard förnekas inte direkt, men de 
förvisas till en mer undanskymd plats och tilldelas på sin höjd en andra-
rangsposition. En viss förnöjsamhet präglade småbrukarna och det primära 
för dem var att de kunde bibehålla sin levnadsnivå. Så länge det absoluta 
försörjningsunderlaget ökade inom den agrara sektorn kunde följaktligen 
antalet småbruk öka. Och när nedläggningarna satte in var detta ett uttryck 
för att försörjningsunderlaget minskade. Småbrukens människor lämnade 
inte frivilligt marken och stenarna där barn de lekt. 

Detta kan också förklara varför man inte kopplat samman jordbruksdrif
tens omvandling med småbrukarnas försök att skaffa sig kompletterande 
inkomster. Även där träder den tänkta begränsningen in. Småbrukarna 
valde inte att krympa arbetsinsatsen i jo rdbruket därför att det fanns gott 
om kompletterande arbeten, vilket hävdats i denna avhandling. Enligt den 
traditionella synen var det snarare så att de tvingades söka sig biförtjänster 
på grund av att deras jordbruk var så små. Det var först när tillgången på 
biförtjänster minskade som de vidtog åtgärder för att höja produktiviteten. 

Den traditionella tolkningen ligger säkert närmare vad småbrukarna 
själva ansåg. För dem var inte småbruket någon övergångslösning utan just 
en vidareutveckling och ett slutmål. I annat fall skulle de aldrig ha lagt ned 
ett så stort arbete på utdikningar, nyodlingar, ombyggnader etc. De hade 
en gång träffat valet att etablera sig som småbrukare och deras syfte var 
naturligtvis att få till stånd en så väl fungerande försörjningskombination 
som möjligt med småbruket som bas. 

I m ånga avseenden kan det vara en styrka för forskaren att ligga nära 
småbrukarnas egen uppfattning. Allt beror dock på vilka problemställ
ningar man avser att studera. När det gäller samhällsomvandling i ett långt 
perspektiv är det förmodligen mindre lämpligt att grunda sig på vad små
brukarna själva ansåg. De hade varken skäl eller möjlighet att betrakta sin 
dagliga verksamhet i et t långt perspektiv av samhällsekonomisk omvänd-
ling. 

För en ekonomhistoriker är det desto mer naturligt med omvandling i 
långt tidsperspektiv. Det medför att han lätt fjärmar sig från de individer 
som levde då och där. Deras version av utvecklingen är en helt annan än 
den han försökt ge. Det sagda kan illustreras med ett exempel hämtat ur det 
primärmaterial som använts till denna avhandling. I marginalen till en av 
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svarsblanketterna vid 1951 års jordbruksräkning stod följande att läsa: 
"Har annonserat om utarrendering mot fritt arrende och fri vedbrand, men 
ingen tycks vilja hava det, trots att det finns elektr. ljus. Vad beror detta 
på?" 

Så kunde en lappmarkssmåbrukare se på nedläggningen av småbruken. 
Det han inte förstod var att kombinationsjordbruket skapades i en viss 
historisk situation och försvann som ett naturligt steg i sa mma process. 

Många har ställt sig samma fråga som vår småbrukare. Ser man sig om 
finner man att problemet med vad småbruken representerar i ett samhälle 
där industrialiseringen påbörjats har intresse långt utanför Nordsverige. 
Återstoden av detta avslutande avsnitt skall ägnas åt en sådan utblick. Till 
att börja med skall vi inte förflytta oss särskilt långt, bara ta steget över till 
grannlandet i v äster. 

Den norske socialantropologen Ottar Brox har skrivit ett flertal böcker 
om Nordnorges efterkrigstida utveckling. I en bok som utkom 1984 gjorde 
han dessutom en relativt utförlig översikt av det småbrukarsamhälle som 
fanns i r egionen före 19501. 

Brox beskriver en hushållsekonomi, där egenproduktion och yrkeskom
bination spelade stor roll. Denna försörjningsform medgav en kraftig be
folkningstillväxt och var i stort sett stabil fram till 1950. Stabiliteten hade sin 
grund i d en fria tillgången på resurser, i fö rsta hand mark och fisk. 

Hushållsekonomin var således inte bara något som fanns där i brist på 
alternativ. Den var tvärtom ett konkurrenskraftigt system som hindrade 
framväxten av en kapitalistisk industri2. Samtidigt saknade systemet egen 
dynamik. Det berodde bl a på att sparkapitalet blev uppsplittrat på många 
händer i samband med arvsskiften samt på att det fanns starka jämlikhets
värderingar i småbrukarsamhället, vilka hindrade att kapitalismen växte 
fram inifrån3. 

Brox betraktar uppenbarligen inte småbruket som en övergångslösning 
på samma sätt som vi gjort. Småbrukarsamhället var tvärtom stabilt under 
lång tid, men fick ett brått slut omkring 1950. Det berodde delvis på att 
staten gav den kapitalistiska industrin draghjälp genom den s k Nord-
Norgeplanen. 

I en kritisk artikel i Historisk Tidsskrift har historikern Narve Fulsås 
ställt samman resultaten från den omfattande lokalhistoriska forskningen i 
Nordnorge för att granska Brox' bild4. Hans slutsatser påminner mycket 
om den tolkning vi gett i denna avhandling. 

Han visar att småbrukarsamhället inte alls var så oförändrat och stabilt 
som Brox gett sken av. Det hade successivt, fastän långsamt, omvandlats 
sedan 1880-talet. Småbrukarna drogs in mer och mer i marknadsekonomin, 
nya försörjningskombinationer växte fram vid sidan av fiskarbondeformen 
och en viss kapitalistisk industrialisering skedde. 

Sett i ett långt tidsperspektiv var hushållsekonomin och småbrukarsam-
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hallet redan på retur före 1950. Dess relativa betydelse för totalförsörjning
en i Nordland minskade och redan i slut et av 1940-talet gick folkmängden 
tillbaka i de flesta kommuner på landsbygden. Det var emellertid först 
omkring 1950 som utvecklingen sköt fart på allvar i samband med att 
sekundär- och tertiärsektorerna växte kraftigt. Nord-Norgeplanen stimule
rade denna tillväxt, men rötterna till den fanns mycket längre bakåt i tiden5. 

Vi ser här en återspegling av de skilda synsätten på småbruket. Brox 
ligger förhållandevis nära småbrukarnas egen uppfattning. Han hänvisar 
bl a till uttalanden från småbrukare som sagt att de valde småbruket 
framför ett otryggt lönearbete i industrin6. Av detta sluter han sig sedan till 
att hushållsekonomin hindrade en industrialisering och att den på det hela 
taget var mycket livskraftig ända fram till 1950. Fulsås väljer ett långt 
omvandlingsperspektiv och kommer därigenom att göra en tolkning som 
uppvisar stora likheter med det vi försökt innefatta i begreppet kombina
tionsjordbruk. Han menar t ex att småjordbrukets expansion under mellan
krigstiden i mycket var att betrakta som en tillfällig lagring av arbetskraft på 
grund av att industrin var så svag under denna tid7. 

Med det påståendet lämnar vi de skilda tolkningarna av småbrukets 
utveckling och omvandling i norra Skandinavien. I stället skall vi beröra en 
debatt med större generell giltighet, nämligen frågan om stora och små 
jordbruk i i ndustrisamhället. 

Koncentration och stordriftsfördelar kännetecknar allmänt den indu
striella utvecklingen. Inom jordbruksnäringen har emellertid småskalig 
produktion kunnat hävda sig ovanligt väl. Olika förklaringar har getts till 
detta. Man har bl a pekat på att produktionens "biologiska rytmer" gör att 
stordriftsfördelarna är få8. 

Här är det dock mer intressant att se på en förklaring som tar sin 
utgångspunkt i teorin om en speciell bondeekonomi. Teorin utvecklades av 
den ryska ekonomen Chayanov under 1920-talet. Han betonade det oför
änderliga i bondeekonomin och att den fungerade efter helt andra principer 
än en kapitalistisk ekonomi. 

Det sistnämnda medförde att stora jordbruk hade mycket svårt att kon
kurrera ut små bondejordbruk. I ett läge då ett kapitalistiskt storjordbruk 
inte klarade av att förränta kapitalet kunde småbönderna fortsätta med 
jordbruksdriften genom att arbeta hårdare, sälja till underpriser etc. Detta 
kunde fortgå under mycket lång tid och bondejordbruken var därför nästan 
immuna mot storjordbrukens konkurrens9. 

Erfarenheterna från de genomindustrialiserade länderna visar emellertid 
att småbruken lagts ned under efterkrigstiden även om familjejordbruket 
som organisationslösning stått sig starkt. Att döma av den undersökning 
som här presenterats och av de resultat Fulsås byggde på var det inte heller 
ett oföränderligt småbruk som fanns före avvecklingsfasen. Omvandlingen 
av småbruket var tvärtom en förutsättning för att försörjningsformen skulle 
finnas kvar så länge. 
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Med erfarenheterna från Nordskandinavien i bakhuvudet är det svårt att 
frigöra sig från känslan att debatten om små contra stora jordbruk koncent
rerats alldeles för starkt till jordbruksnäringen som isolerad företeelse. 
Hotet mot småbruken kom inte bara från de stora jordbruken utan i lika 
hög eller högre grad från industrins tillväxt och behov av arbetskraft. Detta 
har vi försökt fånga med begreppet kombinationsjordbruk. 

Ingen kan vänta sig att Chayanov skulle ha betonat detta redan på 
1920-talet. Särskilt inte med tanke på hur föga omfattande den ryska 
industrialiseringen då var. Han kunde bearbeta data från 1880-talet och 
framåt utan att finna något som tydde på en långsiktig förändring av 
bondeekonomin. Det är svårt att göra idag såvida man håller sig till utveck
lingen i de västeuropeiska industriländerna, där nedläggningen av småbruk 
har varit mycket omfattande under efterkrigstiden. 

I andra delar av världen är förändringarna mindre uppenbara. Ändå kan 
man, även där, finna exempel på att småbrukarna rör sig i riktning bort från 
jordbruksnäringen i takt med att den industriella omvandlingen fortgår. 

I Japan var jordbrukets storleksstruktur i stort sett densamma 1965 som 
1938. Inte ens i de allra lägsta storleksklasserna skedde det någon påtaglig 
minskning av antalet jordbruk10. Andelen deltidsjordbrukare ökade emel
lertid kraftigt. Ökningen var speciellt stor, från 24% till 42%, för den 
kategori av småbrukare som fick mer än hälften av inkomsterna från andra 
källor än småbruket. Landsbygdens industrialisering gav därigenom små
brukarna möjlighet att följa med i d en allmänna standardökningen11. 

En undersökning av småbruken i Taiwan, ett av de s k nya industrilän
derna, visade att biinkomsterna stod för hela inkomstökningen mellan 
1960—62 och 1970—72. Deras andel av småbrukarnas totala inkomster steg 
under denna korta tid från 11% till 31 %12. 

Samtidigt med att arbetsinsatserna i den icke-agrara verksamheten blev 
större omvandlades driften av de taiwanesiska småbruken. Man frigjorde 
arbetskraft genom att öka användningen av köpta insatsvaror. Arbetsför
brukningen i jor dbruket minskade med ungefär en fjärdedel trots att pro
duktionen låg kvar på samma nivå som tidigare13. 

Vi ser här en direkt parallell till omvandlingen av kombinationsjordbru
ket i Lappmarken. Småbrukarna i Taiwan tycks vara på väg att specialisera 
sig bort från jordbruket och under den processens gång lyckas de omvandla 
jordbruksdriften så att arbetsproduktiviteten stiger. Eftersom industrins 
tillväxt har varit extremt snabb i Taiwan blir förändringen tydlig även när en 
kort period studeras. 

Dessa exempel, och fler skulle kunna läggas till samlingen14, visar att den 
vedertagna bilden av jordbrukets omvandling under industrialiseringen 
behöver kompletteras. Både de större jordbruken och de små omvandlas, 
om än i olika riktning. 

Vid de förstnämnda stiger produktiviteten i samband med att produktio
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nen blir alltmer kommersialiserad. Småbrukarna dras också in i marknads
ekonomin, men de blir mer och mer beroende av inkomster från andra 
källor än jordbruksdriften. De blir kombinationsjordbrukare eller "multi
active peasants". Denna process kan förenas med att produktiviteten stiger 
i jordbruket. 

Koncentrationen på de stora jordbrukens utveckling har inte bara satt sin 
prägel på forskningen utan också på utvecklingspolitiken15. Det är en brist 
med tanke på att så stor del av befolkningen i Tredje Världen ännu är 
knuten till olika typer av småbruk. En breddning av modellerna till att även 
omfatta småbrukarna borde följaktligen bidra till att man fick en mer 
realistisk syn på omvandlingsproblemen för dem som i dag lever i industri
samhällets utkant. 
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havren antas helt ha förbrukats av jordbrukarhushållen. För mjöl har vi antagit att den 
icke jordbrukande befolkningen konsumerade ungefär 400 ton (3000 personer x 133 kg). 
Konsumtionen per capita har beräknats enligt Holgersson, B, Cultivated Land in Swe
den and its Growth 1840-1939, s 29 och 39. 

16. För hela riket antas konsumtionen ha ökat med ungefär 10% per konsumtionsenhet, enl 
Holgersson, B, a a, s 49. 

17. Mantalslängder för Jokkmokk resp år. 
18. NLHH 1882/83, s 74. 
19. NLHH 1890/91, s 183. 
20. Hellström, P (1908), Om jordbruket och boskapsskötseln i Lappland, s 187. 
21. Åtskilliga berättande källor visar detta, se exempelvis ibid, s 188. 
22. NLHH 1882/83, s 74. 
23. Den officiella jordbruksstatistiken ger här en något annorlunda bild. Enligt den var det 

först fram mot sekelskiftet som andelen hästar ökade. BiSOS N Jordbruk och boskaps
skötsel 1875-1910. 

24. Vandringsrättaren i Jokkmokk ansåg att odlingen av brödsäd hade ökat betydligt under 
hans tio första tjänstgöringsår, dvs mellan 1904 och 1913. NLHH 1914/15, s 101. 

25. Enligt bouppteckningarna hade den "hästfattigaste" hälften av brukarna i grupp I 
ungefär 30% av gruppens hästbestånd under hela undersökningsperioden. 

26. Avräkningsböcker från Bodträskfors AB åren 1883, 1888, 1899. 
27. Hellström, P (1908), a a, s 180ff. 
28. Norrlandskommitténs betänkande, del III, s 243-274. Även Hellström, P (1908), a a, 

framhöll att redskapen förbättrats. 
29. NLHH 1914/15, s lOlf. 
30. Primärmaterial till den allmänna järnvägsstatistik för åren 1908—12. 
31. SOU 1931:7, s 19. 
32. BiSOS N Jordbruk och boskapsskötsel visar ett korntal på 3,5—4 åren 1871/75 och 

knappt 5 åren 1906/10. Vid lokalundersökningen 1913 angavs korntalet till 9. 
33. Jämför resonemanget i Kuuse, J, a a, s 40ff. 
34. SOU 1931:7, s 26. 
35. NLHH 1890/91, s 183. 
36. Kuuse, J, a a, s 124. 
37. Ibid. 
38. BiSOS N Jordbruk och boskapsskötsel 1870-1910. Medellönen för sommardagsverke 

var enligt den källan 2,33 kr under åren 1871—80 och 3,10 kr åren 1901-10. 
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Kap 7 
1. Gulbrandsen, O, Strukturomvandlingen i jordbruket, s 38 visar exempelvis att antalet 

huvudmän endast minskade med drygt 5% 1910-40. 
2. Norborg, K, Jordbruksbefolkningen i Sverige, s 58f kommer till ett liknande resultat via 

en stickprovsundersökning av ett antal härader i S yd- och Mellansverige. 
3. Ibid, s 191. 
4. Ibid, s 191f. 
5. En exempelsamling på vad som dolde sig bakom begreppet "den kreaturslöse småbruka

ren" ger Gulbrandsen, O, a a, s 78f. 
6. Ibid, s 80. 
7. Vallens andel av den totala åkerarealen vid småbruk om 0—5 ha i Svea- och Götaland: 

1919 31,4% 
1932 43,4% 
1951 50,1%. 

SM A Arealinventeringen och husdjursräkningen 1919, SOS Jordbruksräkningen 1932 
och 1951. 

8. SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 556f. 
9. SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del II, s 7. 

10. Uttrycket lånat från Hellström, G, Jordbrukspolitik i i ndustrisamhället, s 145. 
11. Avsnittet om argumenten för småbruk baseras på den fylliga presentationen i Hellström, 

G, a a, s 70-148. Se även Gellerman, O, Staten och jordbruket 1867-1918, s 55-66 och 
Seyler, H, a a, s 128-130. 

12. Citerat efter Hellström, G, a a, s 85. 
13. Ibid, s 72 och 118. 
14. Ibid, s 46 och 85. 
15. Ibid, s 119ff. 
16. Ibid, s 128. 
17. SOU 1938:34, s 78ff. 
18. Gulbrandsen, O, a a, s 84: "Folkräkningarna kan sålunda anses ge snabbare utslag än 

jordbruksräkningarna i f råga om pågående strukturförändringar i jordbruket". 
19. Jfr Liljenäs, I, Allmänningsskogarna i Norrbottens län, s 29f som förlägger brytpunkten 

ett årtionde senare. Hon ser därmed orsakerna till kontraktionen på ett annat sätt. Om 
detta se Bäcklund, D, Jordbruksomvandlingens andra sida. 

Kap 8 
1. Norborg, K, a a, s 9ff. 
2. Ibid, s 234f. 
3. Ibid, s 206. 
4. Ibid, s 239. 
5. Abrahamsson, H, Studier i jordbrukets omstrukturering. 
6. Tiderius, G, Effekten av den statliga rationaliseringspolitiken. 
7. Gulbrandsen, O, a a, s 124ff. 
8. Ibid, s 148. 
9. Ibid, s 11 Iff. 

10. Thomas, D S, Social and Economic Aspects of Swedish Population Movements 
1750-1933, s 316. Korrelationskoefficienten (r) var +0,72. 

11. SOU 1944:65, s 46. För perioden 1920—42 erhölls r=+0,80. 
12. Thomas, D S, a a, s 316. Korrelationskoefficienten var endast +0,23. 
13. Ibid, s 152ff. 
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14. Ibid, s 231. 
15. Population Movements and Industrialization, s 370. 
16. Ibid, s 369. 
17. I Norr- och Västerbottens inland var 26% av brukningsdelarna i s torleken 0,26-5 ha 

utarrenderade. Riksgenomsnittet var 31%. SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1920. 
18. Seyler, H, a a, s 138. 
19. Ibid, s 137f. 
20. Hellström, P (1917), a a, s 151. 
21. Se exempelvis SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I. 
22. Enequist, G (1937), Nedre Luledalens byar, s 431. 
23. Se exempelvis Liljenäs, I, a a, s 353, Nilsson, J-E, Norrland år 2001, s 80f. 
24. Bunte, R m fl, a a, s 301f. 
25. Bergström, S O, Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten, s 97f. Han pekade där 

på att arbetstillfällena ökade kraftigt inom den norrbottniska industrin efter 1940. 
26. Räkenskapsresultat från svenska jordbruk, XVII-XXV. 
27. Räkenskaper fördes för de jordbrukare som var mest intresserade av ordnad bokföring. 

Nanneson, L, Jordbrukets driftsekonomiska förhållanden och lönsamhet under det 
senaste kvartsseklet, s 278. 

28. Räkenskapsresultat från svenska jordbruk, XXVI, s 14f. 
29. Ännu på 1950-talet sågs ett småjordbruk i f örsta hand som ett sysselsättningstillfälle. 

SOU 1955:7, s 72. 
30. Se för 1930-talet Räkenskapsresultat från svenska jordbruk, XXV, s 68. 
31. Beräkning byggd på uppgifter i SOU 1946:61, s 57f. 
32. Gulbrandsen, O, a a, s 112 och 229. 
33. Nanneson, L, a a, s 256ff. 
34. Räkenskapsresultat från svenska jordbruk, XXXVI, s 10. 
35. Räkenskapsresultat från svenska jordbruk, XXIV, s 68. 
36. Hektarförbrukningen av konstgödsel och kraftfoder ökade med cirka 50% vid bokfö-

rinjgssmåbruken 1924/26-1935/37, men nästan inte alls vid storjordbruken. Räken
skapsresultat från svenska jordbruk, XI-XIII och XXII-XXIV. 

37. Holmström, S, Förskjutningen från manuellt arbete till maskinarbete i jordbruket, s 
13 ff. 

38. Räkenskapsresultat från svenska jordbruk, XXV, s 68f. Uppgifterna avser jordbruk 
med högst 5 ha åker. 

39. Norrbottens läns jordbruk, del I, tab 97. 
40. Ibid, tab 195. 
41. Lundgren, N-G (1984), a a, s 19. 
42. SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 247. 
43. Norrbottens läns jordbruk, del I, tab 195 samt SOS Skogsbygdens arbets- och levnads

villkor, del I, s 247. En del av skillnaden förklaras dock av att endast sådana som deltagit i 
skogsarbete finns med i S ocialstyrelsens material. 

44. I mitten av 1930-talet var levnadskostnaderna omkring 15% högre i norra Sverige. SOS 
Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 454. 

45. SOU 1946:46, s 261. 
46. Ibid, s 263. 
47. Livsmedlens andel var 55,7% för skogsarbetare med jord och 53,0% för skogsarbetare 

utan jord. SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 457. 
48. Ibid, s 472. 
49. Se t ex familjemonografierna i SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 554 

och 558. 
50. Ibid, s 465. 
51. Ibid, s 472. 
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52. Ibid, s 177. 
53. Arvidson, B, Den nordsvenska allmogejakten, s 159ff. 
54. SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 460ff. 
55. Ibid, s 460, Arvidson, B, a a, s 170. 
56. Lundgren, N-G (1984), a a, s 63, 65 och 76. 
57. SOU 1954:39, s 272 och 296. 
58. Ibid, s 297-300. 
59. Se t ex Lundberg, O, Skogsbolagen och bygden, s 5f. 
60. Ibid, s 73. 
61. Lundgren, N-G (1984), a a, s 76ff. 
62. Ibid, s 80-84. 
63. Wallander, J, Flykten från skogsbygden, s 188. Uppgifterna avser män i åldern 15-65 år 

inom jord- och skogsbruk. 
64. Ibid, s 317. 
65. Ibid, s 221ff. 
66. Samma enkla grepp använder t ex Folke Dovring när han beskriver jordbruksbefolk

ningens utveckling i Europa efter 1850. Dovring, F (1965b), The Transformation of 
European Agriculture, s 604ff. 

67. För beräkningen av jordbruksbefolkningens tillväxt som restfaktor har följande formel 
använts: z = x-ay/l-a, där x = den naturliga folkökningen, y = den icke-agrara befolk
ningens tillväxttakt samt a = den icke-agrara befolkningens andel av totalbefolkningen. 
Formeln utgör en lätt modifierad variant av Mellor, J W, The Economics of Agricultural 
Development, s 25. Han beräknar där hur jordbrukets arbetskraft förändras och defi
nierar x som den totala förändringen, d v s så att flyttningarna involveras. 

68. Korrelationskoefficienten var så hög som +0,78 och sambandet var signifikant på 
enprocentsnivån. 

69. SOS Folkräkningen 1945 resp 1950. 
70. Wallander, J, a a, s 189. 
71. SOS Folkräkningen resp år. 
72. Kontakt nr 2, 1966, s 3. 
73. SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 359. 
74. SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 562, del II s 133. Se även 

Grundström, S, Jordbruket och dess arbetsförhållanden inom Norrbottens läns inlands
bygd, s 255ff. 

75. SOU 1949:2, s 29. 
76. SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 76. 
77. SOS Folkräkningen 1940. 
78. Grundström, S, a a, s 263f. 
79. SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del II, s 221. 
80. Ibid, s 182. 
81. T ex Wallander, J, a a och SOU 1956:36. 
82. Åkerman, S, Migrationen — ett tvärvetenskapligt forskningsområde, s 46 tar upp detta 

begrepp. 
83. Dovring, F (1965b), a a, s 608ff. 
84. Dovring, F (1965a), Land and Labour in Europe in the twentieth century, s 69f. 
85. För en sammanfattning av debatten, se Odén, B, Ekonomiska emigrationsmodeller, s 

53-70. 
86. Thomas, D S, a a, s 293. 
87. Hellström, G, a a, s 84. 
88. SOU 1938:15, s 132. 
89. Ibid, s 208. 
90. Population Movements and Industrialization, s 3 och 367ff. 
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Kap 9 
1. Se t ex Bylund, E (1947), Glommersträsk by i A rvidsjaurs socken, Liljenäs, I, a a. 
2. SOS Folkräkningen resp år. 
3. SOU 1946:84, s 20ff. 
4. Detta och många liknande exempel finns i primärmaterialet till landstingets näringsut

redning 1943—44, Norrbottens läns jordbruk, del I och II. 
5. Beräkningen grundad på trendlinjen i Lundgren, N-G (1984), a a, s 65 och 101. 
6. Årsberättelse från Storbackens revir 1929. 
7. SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 236. 
8. Hoppe, G, Vägarna inom Norrbottens län, s 279 anger en ökning från 3200 km 1920 till 

6700 km 1940. 
9. SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 621. 

10. SOU 1958:7, s 44. 
11. Ibid, s44ff. 
12. Ibid, s 87. 
13. Gulbrandsen, O, a a, s 119. 
14. Kontantbidraget uppgick till 160 kr för 2 kor resp 320 kr för 3 kor. SOU 1958:7, s 46. 
15. SOU 1938:34, s 30, 38 och 267ff. 
16. Ibid, s 38. 
17. Bergström, S O, a a, s 187-199. 
18. Hellström, G, a a, s 144. 
19. Bergström, S O, a a, s 88. 
20. För en liknande slutsats, se Hellström, G, a a, s 144. 
21. Totalt ökade antalet nötkreatursjordbruk med 2 200 mellan 1913/20 och 1944. Cirka 

1 500 jordbruk var föremål för "stödåtgärder" enligt tabell 9.2. Vid alla dessa fanns det 
knappast nötkreatur och några, särskilt på statens mark, existerade redan 1913/20. 

22. Egnahemsverksamhetens inverkan på kolonisationen bedömdes som "inte särskilt stor" 
av Gulbrandsen, O, a a, s 102. 

23. SOU 1938:34, s 78. 
24. NLHH 1932, s 194. 
25. Ibid, s 194f. 
26. Åren 1936—40 beviljades totalt 650 arbetarsmåbrukslån i länet. Norrbottens läns jord

bruk, del II, s 31 och SOU 1938:34, s 103. 
27. SOU 1938:34, s 144. 
28. SOU 1946:46, s 92-105. 
29. Ibid, s 107ff. 
30. SOU 1938:34, s 119. 
31. Bedömningen grundas på inlandets andel av sökta anslag för nyodling. Odlingsanslagen 

dominerade helt bidragsgivningen i länet. 
32. Perioden 1930—34 erhöll länet årligen cirka 220 000 kr ur allmänna avdikningsanslaget. 

SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 615. 
33. Bidraget till nyodling var ungefär 240 kr per hektar i Norrbottens län. SOU 1938:34, 

s 118. 
34. NLHH 1938, s 237. 
35. Om dessa i allmänhet och om betydelsen för jordbruket i synnerhet se Liljenäs, I, a a. 
36. Ibid, s 70f. 
37. Ibid, s 102 och 74. 
38. Ibid, s 347 och 74. 
39. NLHH 1925-39. 
40. Se t ex NLHH 1936, s 78, NLHH 1937, s 85. 
41. Odlingsbidraget per hektar var 240 kr i Norrbotten. Nyodling av en hektar beräknades 
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kräva 100—120 dagsverken. SOU 1937:26, sill. Vid norrländska jordbruk i sto rleken 
2—5 ha var den räntabla arbetslönen 2,84 kr åren 1931—34 och 2,71 kr åren 1934—37. 
Räkenskapsresultat från svenska jordbruk XXIII, s 76. 

42. SOU 1946:46, s 108f. 

Kap 10 
1. Nilsson, J-E, a a, s 75. 
2. Norborg, K, a a, s 198ff. Agrar täthet = jordbruksbefolkning/10 km2 åker. Brukningsen-

heternas storlek = åkerareal/brukningsenhet. 
3. Den här använda metoden innebär att 17,2 ha slåtteräng motsvarar 1 ha åker. Enligt 

statens ersättningsnormer vid ströängsindragningen var 18,7 ha äng = 1 ha åker. SOU 
1957:30, s 40. 

4. Ängsarealen minskade med nära 76 000 ha. 
5. Dovring, F (1965a), a a, s 65. 
6. SOU 1957:30, s 37. 
7. Ibid, s 40. 
8. Ibid, s 43. 
9. Ibid, s 64. 

10. Av den totala minskningen i ängsareal mellan 1913/20 och 1944 föll 40% på de sju sista 
åren. SOS Jordbruksräkningen 1937 resp 1944. 

11. Från ungefär 2,3 milj ha 1870 till 1,0 milj ha 1900. BiSOS N Jordbruk och boskapsskötsel 
resp år. 

12. SOU 1957:30, s 35. Informationsbrister och befolkningens avsaknad av ekonomiska 
resurser anfördes också som skäl. 

13. SOS Jordbruksräkningen 1951, s 17f. Som exempel på den osäkerhet som fanns vid 
klassificeringen kan nämnas att man vid 1913 års lokalundersökning först tog med, men 
sedan strök bort s k övergödslad vall. 

14. För hela Norrbottens län översteg den med odlingsbidrag uppodlade arealen den redovi
sade nyodlingen med 25% under perioden 1927—44. 

15. Den praktiska Norrlandsboken, del I, s 36. 
16. SOU 1937:26, s 111. Se även SOU 1926:21, s 6. 
17. Norrbottens läns jordbruk, del II, s 88. 
18. SOU 1926:21, s 3ff. 
19. Ibid, s 21 och 15. 
20. SOU 1933:33, s 10. 
21. Ibid, s 33. 
22. Den följande översikten bygger på SOU 1926:21, s 8-12. 
23. Ibid, s 12. 
24. Norrbottens läns hushållningssällskaps utveckling och verksamhet 1850—1920, s 27. 
25. SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1917, s 5 och 19. 
26. NLHH 1928, s 71, NLHH 1929, s 271, NLHH 1932, s 66. 
27. SOU 1926:21, s 27. 
28. NLHH 1932, s 68. 
29. NLHH 1937, s 78, NLHH 1938, s 85. 
30. NLHH 1937, s 280. 
31. SOS Jordbruksräkningen 1927, s 69. 
32. SOU 1927:12, s 191. 
33. Norrbottens läns jordbruk, del I, tab 33. 
34. Förrättningsakter till torrläggningsföretag. 
35. SOU 1937:8, s 26. 
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36. Lönen för tillfällig manlig daglönare i jordbruket låg på den nivån under mellankrigs
tiden. SOS Lönestatistisk årsbok 1929—38. 

37. SOU 1937:26, s 102. 
38. NLHH 1932-35. 
39. Förrättningsakter till torrläggningsföretag, nr 1781. 
40. Ibid, nr 2676, 3181, 3748 och 3752 ger exempel på detta. 
41. SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 232. 

Kap 11 
1. Nanneson, L, a a, s 256. 
2. Bylund, E (1947), a a, s 70f. Granström, A, Jordbruket i Norrland, s 326. 
3. Norrbottens läns jordbruk, del I, tab 65. 
4. NLHH 1932, s 66, NLHH 1934, s 73. 
5. Norrbottens läns jordbruk, del I, tab 65. 
6. I primärmaterialet till lokalundersökningen 1913 uppgav tre jordbrukare att de bruka

de använda löv till foder. 
7. Skogsbete pågick i minst två månader och av höskörden i Jokkmokk 1913 kom 60% från 

slåtterängar. SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913. 
8. År 1944 fanns det 132 nötkreatursenheter per 100 ha odlad jord i Jokkmokk. Motsvaran

de siffra för småbruken i Syd- och Mellansverige var 136. 
9. Granström, A, a a, s 325. 

10. I Jokkmokk var den 350-450 ha. 
11. Primärmaterial till areal- och kreatursräkningen 1944. 
12. Norrbottens läns jordbruk, del I, tab 74. 
13. NLHH 1927-34. 
14. Om vi antar att skogsbetet pågick i två månader bör det ha gett 15-20% av foderförsörj

ningen. Skörden av ängshö kan beräknas till cirka 20% av den totala foderskörden. 
Norrbottens läns jordbruk, del I, tab 51 samt SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1944. 

15. Omräkningen till nötkreatursenheter (Ne) bygger på de olika kreaturslagens relativa 
foderbehov och sker enligt följande: 1 häst = 1,5 Ne, 1 unghäst - 0,75 Ne, 1 tjur/oxe/ko 
= 1 Ne, 1 ungnöt = 0,5 Ne, 1 svin = 0,25 Ne, 1 får = 0,1 Ne, 1 get = 1/12 Ne. SOU 
1931:7, s 25. 

16. Höijer, E, Jordbruksproduktionens utveckling under det senaste kvartsseklet, s 156ff. 
17. Kornas andel av kreatursstocken vid småbruk om 0-5 ha i Svea- och Götaland: år 1919 

56%, år 1937 59%, år 1951 58%. SM A Arealinventeringen och husdjursräkningen 1919 
samt SOS Jordbruksräkningen 1937 och 1951. 

18. Nilsson, Y, Bygd och näringsliv i norra Värmland, s 201, SOS Skogsbygdens arbets- och 
levnadsvillkor, del I, s 209. 

19. Ibid. 
20. SOS Jordbruksräkningen resp år. 
21. Ryd, Y, Timmerskogen, s 114. 
22. NLHH 1938, s 295. 
23. Ibid, s 168f. 
24. NLHH 1910/11-1914/15 resp 1935-1939. 
25. NLHH 1947, s 115f. 
26. För en utmärkt beskrivning av mejeriernas framväxt, se Liljenäs, I, a a, s 206-225. 
27. NLHH 1933, s 154. 
28. Ibid. 
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29. Norrbottens läns jordbruk, del I, tab 93. 
30. Total mjölkproduktion beräknad efter 1600 kg per ko. 
31. Liljenäs, I, a a, s 223f. 

Kap 12 
1. Skördeuppgifter lämnades varje år genom hushållningssällskapens sockenombud, se 

SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913, s 24. 
2. Höijer, E, a a, s 140. 
3. SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1937, s 13. 
4. Granström, A, a a, s 94ff. 
5. Liljenäs, I, a a, s 94ff. 
6. Norrbottens läns jordbruk, del I, tab 54-63. 
7. Skördeenheter är ett mått på fodervärdet i olika grödor. 1 skördeenhet = 1 kg råg = 4 kg 

potatis osv. SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1923, s 16. 
8. Höijer, E, a a, s 148 och 167. 
9. Enequist, G (1939), Lulebygdens livsmedelsförsörjning, s 17. 

10. Ibid, s 44. 
11. Höijer, E, a a, s 161 visar att medelmjölkmängden per ko i riket ökat med 41% mellan 

1911/13 och 1937/38. 
12. Ibid, s 157 och 164. 
13. SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, s 461. Hushållet konsumerade 109,3 

kg kött och fläsk och bestod av 4,0 konsumtionsenheter, vilket kan antas motsvara 5 
personer. 

14. Omräkningen till kalorier baseras på uppgifter i Höijer, E, a a, s 164f. 
15. Ibid, s 167. 
16. Beräknat på uppgifter om antalet kreatur i SM A Arealinventeringen och husdjursräk

ningen 1919 samt SOS Jordbruksräkningen 1944. 
17. Beräkningen byggd på samma källor som för Norrbottens inland. 
18. Hästarnas arbete i jordbruket bör ha kommit med i någon av slutprodukterna i tabell 27. 
19. Totalt antal kördagsverken har beräknats från Lundgren, N-G (1984), a a, s 65 och 78. 
20. Hjelm, L, Lantbrukets ekonomiska förhållanden i Norrbottens län. 
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Förteckning över figurer, diagram 
och tabeller 

Figurer 

1.1 Karta över undersökningsområdet. 

2.1 Schematisk framställning av jordbrukets utveckling mot större mark
nadsberoende. 

4.1 Skiss över hur den internationella efterfrågan på trävaror spreds till de 
nordiska länderna under den industriella revolutionen. 

4.2 Allmänna vägar i Jokkmokks kommun 1860 och 1910. 

7.1 Schematiserade kartor över jordbruksbefolkningens utveckling 
1910-60. 

Diagram 
1.1 Totalbefolkning och jordbruksbefolkning, tusental inv. Jokkmokk 
1805-1980. 

1.2 Total och naturlig folkökning i promille. Jokkmokk 1863-1980. 

1.3 Förvärvsarbetande fördelade på näringsgrenar. Jokkmokk 1910—80. 

4.1 Utsynat och flottat virke. Jokkmokk 1871 — 1977. 

5.1 Antal jordbruk i J okkmokk 1760-1910. 

6.1 Skördeutfall, korn och potatis (hl). Jokkmokk 1870-1910. 

7.1 Total jordbruksbefolkning, tusental inv. Sverige 1870-1960. 

7.2 Jordbruksbefolkningens utveckling i o lika landsdelar 1910-50. 

7.3 Antal brukningsdelar 1913/20-1951. Syd- och Mellansverige (0,26-5 
ha), Norrbottens inland och Jokkmokk. 

7.4 Antal nötkreatursjordbruk 1913/20-1951. Syd- och Mellansverige 
(0-5 ha), Norrbottens inland, Jokkmokk. 

8.1 Befolkningstrender i skogsbygden. Skogskommuner och övriga jord
brukskommuner. 1895 — 1913 och 1913—33. 
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8.2 Arbetsersättning vid småbruk i procent av lantarbetarlönen, 
1922/23-1949/50. 

8.3 Arbetsproduktivitetens utveckling vid småbruk och mellansvenska 
storbruk. 1919/20-1949/50. 

8.4 Totalinkomst per jordbrukarfamilj samt förbrukning per konsumtions
enhet, kr. 1926/27—1949/50. Småbruk i Norra och Mellersta Sverige. 

8.5 Taxerade nettointäkter, kr per brukningsdel i st orleken 2—5 ha. Å ren 
1932-50. 

8.6 Antal jordbruk och flottgodsmängd. Jokkmokk 1874-1951. 

8.7 Sambandet mellan jordbruksbefolkningens faktiska tillväxt (%) och 
dess tillväxt beräknad som restfaktor. Tioårsperioder, svenska län 1910—50 

8.8 Jordbruksbefolkningens tillväxt och det icke-agrara suget 1910—40 
(%). Kommuner i Norrbottens inland. 

8.9 Antal anställda vid Porjus Smältverk och Statens Vattenfallsverk i 
Jokkmokk 1920-50. Årsmedeltal. 

8.10 a—b Skogsarbetarnas procentuella fördelning på olika sysselsättning
ar vid vissa tidpunkter under året. Lösarbetare resp jordbrukare. Norrbot
tens län 1932—34. 

9.1 Beviljade egnahemslån till jordbruk 1905-40 samt ansökta egnahems
lån 1929-39. Norrbottens län. 

9.2 Hushållningssällskapets utgifter, totalt respektive förmedlade statsbi
drag, tusental kr. Löpande priser. Norrbottens län 1910—47. 

10.1 Antal förmedlade nyodlingslån 1907-30. Norrbottens län. 

10.2 Ansökan om odlingsbidrag, areal i h a. Fyra inlandskommuner resp 
Jokkmokk 1927-47. 

10.3 Årligt anslag till dikning, kr. Löpande priser. Jokkmokk 1921—50. 

11.1 Brödsäds- och potatisareal, ha. Jokkmokk 1913-51. 

11.2 Antal kor. Norrbottens inland och Jokkmokk 1913—51. 

12.1 Hektarskördar av korn, potatis och vallhö (kg). Norrbottens inland, 
1913-50. 

13.1 Utvecklingen av antalet jordbruk i olika storleksklasser 1944—81. 
Relativa tal. 

13.2 Det svenska jordbrukets tekniska utveckling 1944—81. 

13.3 Tillväxten av BNP/capita i S verige 1871 — 1979. 
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14.1 Antal brukningsenheter, förvärvsarbetande och nötkreatursjordbruk 
i Norrbottens inland 1944—81. 

14.2 Förändring av antalet kor på jordbruk i storleksklasserna upp till 10 
ha. Syd- och Mellansverige resp Norrbottens inland 1944—81. 

14.3 Sysselsättningsminskning i jordbruket, arbetslöshet samt nettoin
vandring. Löpande treårsmedelvärden. Sverige 1952-78. 

14.4 Det icke-agrara suget på arbetskraft samt sysselsättningsminskningen 
i jord- och skogsbruk (%). Inlandskommunerna i Väster- och Norrbottens 
län. 

14.5 Säsongvariationer i antalet sysselsatta hos Domänverket och 54 större 
skogsbolag, 1951-70. 

14.6 Antal förvärvsarbetande i jord- och skogsbruk inom skogslänen samt 
antal sysselsatta i a vverkningsarbete under februari månad 1951-70. 

14.7 Allmänningsanslag till konstgödsel (kr) och total åkerareal (ha) vid 
jordbruk med mer än 2 ha. Gällivare 1950—71. 

Tabeller 
1.1 Kolonisationen i J okkmokk 1800-1910. 

2.1 Antal företag och arbetare i s venskt jordbruk 1870-1930. Tusental. 

3.1 Vegetationsperiodens delar i N ord-, Mellan- och Sydsverige. 

4.1 Jordbrukarhushållens andel (%) av totalbefolkningen i åldern 15-60 
år. Jokkmokk, valda år. 

4.2 Andel arrenderade mantalssatta brukningsdelar (%) samt bolagsjor
dens andel av det totala mantalet (%). Jokkmokk 1874, 1890 och 1904. 

4.3 Andel kontraktstagare (%) som enbart utfört lönearbete. Självägare 
resp bolagsarrendatorer. Jokkmokk 1888, 1899 och 1908/10. 

4.4 Skattat antal kontraktstagare som enbart levererat timmer (L) resp 
utfört lönearbete (A) satt i relation till det totala antalet jordbrukare i olika 
kategorier. Jokkmokk 1888, 1899 och 1908/10. 

5.1 Antal bouppteckningar fördelade på grupper av jordbruk. Jokkmokk 
1876-1914. 

5.2 Kontantinnehavets medelstorlek (kr) samt andel kontantinnehavare 
(%). Jokkmokk 1876—1914. 
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5.3 Kreditstruktur. Fordringar (F) och skulder (S) i procent av bouppteck-
nad bruttoförmögenhet. Fördelning på kreditpartners. Jokkmokk 
1876-1914. 

5.4 Boupptecknad jordbruksförmögenhet i procent av dito bruttoförmö
genhet (exkl fastighet). Jokkmokk 1876-1914. 

5.5 Samvariation (r) mellan jordbruksförmögenhet och övrig bruttoför
mögenhet. Logaritmerade värden. Jokkmokk 1876-1914. 

6.1 Foderarealens andel (%) av total odlad jord i Jokkmokk samt prisrela
tionen mellan hö och korn i Norrbottens län. Åren 1875-1913. 

6.2 Hästar i procent av kor, antal och boupptecknat värde. Jokkmokk 
1876-1914. 

6.3 Medelvärde per djur, kr. Löpande priser. Åren 1876/85-1906/14. 
Jokkmokk (J), Kronobergs län (K) och Uppsala län (U). Mindre småbru
kare. 

6.4 Boupptecknat värde av jordbruksredskap per brukare, kr. Löpande 
priser. Jokkmokk 1876—1914. 

6.5 Innehavsfrekvens (%) av jordbruksredskap. Småbrukare i Jokkmokk, 
Uppsala län och Kronobergs län, omkring 1890 och 1910. 

7.1 Jordbruksbefolkning i å ldern 15—65 år respektive total jordbruksbe
folkning. Procentuell förändring 1910—40. 

7.2 Åkerjordens användning vid kreaturslösa jordbruk. Jokkmokk 1951. 

8.1 Procentuell minskning av jordbruksbefolkningen 1930—40 resp 
1940-50. Norrland och övriga Sverige. 

8.2 Utgifter i kr pe r konsumtionsenhet samt livsmedlens procentuella an
del av utgifterna. Mindre småbrukare och lönearbetare. 

8.3 Procentuell andel arbetslösa dagar under olika delar av året. Småbru
kare i Norrbottens inland 1943—44. 

9.1 Statsbidrag till vägbyggen, totalt och per kommuninvånare. Fasta pri
ser. Jokkmokk 1903-32. 

9.2 Andel jordbruk arrenderade från staten respektive med egnahems-
eller arbetarsmåbrukslån (%). Norrbottens län, hösten 1944. 

10.1 Andel brukningsdelar i olika storleksklasser (%). Norrbottens inland 
och Jokkmokk, 1913/20 resp 1944. 

10.2 Reducerad jordbruksareal, totalt och per brukningsdel (ha). Norr
bottens inland och Jokkmokk 1913/20 resp 1944. 
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10.3 Redovisad nyodling, ha/år. Norrbottens inland och Jokkmokk, 
1908/15-1951. 

10.4 Andel jordbruk med nyodling (%) samt nyodlad areal per odlare 
(ha). Jokkmokk 1909-13, 1928-37. 

11.1 Åkerjordens användning (%). Jokkmokk 1913 och 1937. 

11.2 Brödsädens andel (%) av den totala åkerarealen på jordbruk i olika 
storleksklasser. Syd- och Mellansverige 1919—51. 

11.3 Procentuell andel brukare med brödsäds- resp potatisodling. Jokk
mokk 1913-51. 

11.4 Jordbruken fördelade efter ängshöskördens storlek. Andel i procent. 
Jokkmokk 1913 och 1943. 

11.5 Andel brukare (%) som köpte resp sålde havre, blandsäd och hö. 
Jokkmokk, omkring 1940. 

11.6 Arealer för slåttervall i relation till arealer för betesvall och kultiverad 
betesäng. Jokkmokk resp Syd- och Mellansverige. Åren 1932 och 1944. 

11.7 Antal nötkreatursenheter (Ne), totalt och per nötkreaturs jordbruk. 
Jokkmokk och Norrbottens inland 1913—51. 

11.8 Kreatursstockens sammansättning, andel av totala antalet nötkrea
tursenheter (%). Norrbottens inland. 

11.9 Antal nötkreatursenheter (Ne) och antal kor per 100 personer av 
jordbruksbefolkningen. Jokkmokk, Norrbottens inland och Sverige 
1913-51. 

11.10 Kreaturskombinationer, andel i p rocent av totala antalet jordbruk 
med kor. Jokkmokk 1913—51. 

11.11 Kobesättningarnas storlek vid olika kreaturskombinationer, medel
tal kor. Jokkmokk 1937 och 1951. 

12.1 Förändringar i antalet kor under de båda världskrigen (%). Riket resp 
Norrbottens inland. 

12.2 Produktion av brödsäd och potatis, antal skördeenheter totalt och per 
person av jordbruksbefolkningen. Norrbottens inland och Jokkmokk 
1913/17-1942/46. 

12.3 Produktion av mjölk och kött, kg totalt och per person av jordbruks
befolkningen. Norrbottens inland och Jokkmokk 1913/20 resp 1944. 

12.4 Produktionsökning och avsaluproduktion av mjölk, kg per person av 
jordbruksbefolkningen. 
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12.5 Jordbruksproduktionens värde, totalt och per person av jordbruksbe
folkningen. Prisnivå 1934/35 — 1938/39. 

12.6 Innehav av vissa större redskap år 1944, andel brukningsenheter (%). 
Norra Sverige (0,26-5 ha) och Norrbottens inland. 

12.7 Arbetsförbrukning i löpande jordbruksarbete. Procentuell fördelning 
på olika slag av verksamhet och förändring över tiden, 1913/20-1944. 
Norrbottens inland och Jokkmokk. 

13.1 Andel jordbruk (%) med olika slag av djurskötsel, åren 1951 och 
1981. Jordbruk med mer än 30 ha åker. Hela riket. 

13.2 Driftskoncentrationen i svenskt jordbruk 1981. 

13.3 Årlig procentuell produktivitetsökning i jordbruk och industri. Sveri
ge 1950-83. 

13.4 Löneförmåga vid jordbruk i olika storleksklasser i procent av löneför
mågan vid jordbruk om 30—50 ha. 

14.1 Jordbrukets procentuella krympning 1944—81. Jokkmokk, Norrbot
tens inland, Norra Sverige och riket. 

14.2 Nötkreatursjordbrukens fördelning på storleksklasser (ha) åren 1944, 
1951 och 1956. Jokkmokk och Arvidsjaur. 

14.3 Brukarnas ålder, fördelning på jordbruk av olika storlek. Norrbottens 
län, 1961. 

14.4 Medelareal skog (ha) på jordbruk av olika storlek. Norrbottens in
land 1944-81. 

14.5 Nettoflyttning per femårsperiod i promille av medelfolkmängden. 
Norrbottens län resp median för alla svenska län, 1946—80. 

14.6 "Inkomstgapet". Småbrukarnas inkomst i procent av industriarbetar-
inkomsterna. 

14.7 Ökningen av småbrukarnas taxerade nettointäkter mellan 1953 och 
1966. Kr per brukningsenhet. Övre Norrland. 

14.8 Stödet till småbruken i kr samt i procent av de taxerade nettointäkter
na för småbrukare i Syd- och Mellansverige resp Norrbottens inland. Valda 
år. 

14.9 Betesvall (ha per ko). Sverige och Norrbottens inland 1951-71. 

14.10 Antal leverantörer och tusental ton levererad mjölk. Mejerier i 
Norrbottens inland 1950-64. 
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Förkortningar 

MS = Mellersta Sverige 
Msl = Mellersta Sveriges slättbygder 
Msk = Mellersta och södra Sveriges skogs- och dalbygder 
NS = Norra Sverige 
ÖN = Övre Norrland 
jbk = jordbruk 
Ne = nötkreatursenheter 
sk e = skördeenheter 
NLHH = Norrbottens läns hushållningssällskaps handlingar 
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Summary 
ON THE OUTSKIRTS OF THE INDUSTRIAL SOCIETY 
The Transformation of Small-Scale Farming in Lapland during the Period 
1870-1970 

I. Introduction 

From the beginning of the 19th century to about 1950 the population grew 
rapidly in the interior parts of northern Sweden. In this area, Lapland, 
there were less than 10,000 inhabitants in 1805. 150 years later the popula
tion reached the peak figure of more than 140,000. Although trade was 
more differentiated from the late 19th century, it was to a large extent the 
agrarian sector that increased. The population occupied with agriculture 
and forestry amounted to 70,000 in 1940, and most of these owned small 
farms with less than five hectares of land. After the Second World War most 
of these small farms had to be relinquished, and about 1970 only a few of 
them remained. 

In my thesis I have studied the transformation of small farms in Lapland 
between 1870 and 1970. The main problems that I h ave dealt with are: 

1. In what way were small farms in Lapland affected by the fact that the 
division of labour in the area increased after 1870? Did the dependency 
on the market increase, and, if so, in what way? 

2. Why did agriculture in this area continue to expand so long, up to the 
1940s? 

3. Why were the small farms relinquished so quickly after the Second 
World War? 

4. To what extent did people manage to increase productivity even on 
small farms of the type that was predominant in Lapland? How did they 
do it? 

My investigation is chiefly chronological, and my conclusions are based 
mainly on an intensive study of the parish of Jokkmokk. 

In Chapter 2 some basic assumptions are presented. First, the problem 
whether small peasants can be supposed to act rationally or not is discussed. 
This problem is of course decisive for the theoretical approach of the thesis. 
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According to many scholars (chiefly those who have studied the develop
ing countries) peasants have a strong wish to preserve their traditional way 
of living. Therefore their behaviour cannot be interpreted in terms of 
classical or neoclassical economic theories. They do not act rationally in the 
sense presupposed by these theories. 

However, such a view involves many problems, particularly when the 
transformation of small farms is to be studied, and in research on develop
ing countries it has been seriously questioned. In this study we have there
fore assumed that small peasants acted rationally in that they strived 
actively for higher material standards. They tried to use their labour so that 
they got the highest possible income in a long-time perspective, in money or 
in kind. 

Secondly, the growth of the market economy and the industrial society 
was important for the development of small farms during this period. A 
simple development model was constructed, according to which the pre
sence of small-scale farming in the initial stages of the industrial society is 
interpreted as an expression of a specialization away from agriculture that 
has begun but is not completed. 

During the period of industrialization the demand for products and 
labour from the farming sector increased. This meant that there were two 
alternative strategies for peasants. One was to specialize in farming and to 
produce agricultural products for a market. The other was to transfer 
labour from agriculture to other types of work. In the long run the former 
resulted in a commercialized type of agriculture, while the latter resulted in 
the total cessation of agriculture. 

However, complete specialization involves great risks and presupposes 
that society can offer an organized insurance system. The transformation of 
agriculture was therefore a long process. For a long time the subsistence 
production remained on the semi-commercialized farms. Similarly small 
farms continued to exist through the production of articles for the house
hold, combined with incomes from other labour. 

For the latter group of farms the term "multi-active farming" (kombina
tionsjordbruk) has been used. Adaptation was natural for small peasants in 
northern Lapland, and by studying the period 1870-1970 it is possible to 
include the establishment as well as the change and the cessation of multi
active farming. 

II. The period 1870-1910 
Subsistence production was predominant on small farms in the first half of 
the 19th century, although the natural conditions for farming are poor in 
Lapland. The growth season is short, and there is risk of frost as early as 
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August. The climate is thus best suitable for cattle-raising and cultivation of 
fodder, but, in spite of this, most small peasants also tried to grow corn for 
their own households. 

Fishing and hunting gave important contributions to the livelihood of the 
population, and people also produced timber and tar for sale. However, 
this production was small, and during this period the management of small 
farms exhibited all the features that are characteristic of the subsistence 
economy. 

At the end of the 19th century conditions for livelihood changed in 
Lapland. Forestry became more important as a result of the expansion of 
the sawmill industry in the coastal areas and the increasing demand for 
timber in Lapland. Floatways were built, and the land was parcelled, so that 
small peasants got large forest areas. Roads were improved, and at the turn 
of the century population centres began to grow up. Generally speaking, 
the economy of the area became more dynamic than earlier. 

Small peasants adapted quickly to the new conditions. They began to fell 
and sell timber from their own forests or work as wage-earners in the felling 
of the forest companies. Nearly all peasants took part somehow in the 
forestry work, and the income they got there was the most important 
complement to the support they got from their farms. At the same time the 
older subsidiary occupations of the farmers, e.g. the production of tar, 
became less important. 

This meant that small peasants became more and more involved in the 
market economy. The monetary economy, which had previously been less 
important, now expanded. More and more small peasants began to save 
money and to take loans in the banks. New habits of consumption were 
formed, and material standards improved. 

The agricultural production does not seem to have increased, however. 
Since material standards were improved, the contribution of agriculture to 
the total maintenance decreased. Peasants still produced chiefly for their 
own households, and in this respect the small farms in the early 20th century 
resembled those which existed in the middle of the 19th century. 

In spite of this, productivity in agriculture increased. The livestock was 
improved, for instance. Small peasants also began to use small amounts of 
fertilizers, and agricultural implements of iron manufactured by industries, 
replaced the home-made tools of wood which had been used earlier. Since 
productivity increased although agricultural production did not, small 
peasants must have worked a great deal outside their own farms. 

The changes took place gradually. However, they were large enough to 
constitute a new type of small farms, in which the dependency on the 
market was considerably greater than before. On the other hand the 
contribution of agriculture to the maintenance was smaller than before. 
Multi-active farming had been established. 
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Impulses to the transformation came chiefly from outside. It was the 
demand of the industrial society for goods and labour that created the basis 
for a new solution of the problem of maintenance. For the new impulses to 
break through it was necessary that the small peasants were willing to adapt 
the system of maintenance that had existed earlier. 

If the chief aim of the small peasants had been to preserve their tradition
al way of living (as the proponents of the theories of a special "moral 
economy", or peasant economy, claim), the change ought to have been 
preceded by a crisis for the substistence economy. There is nothing to 
indicate such a crisis. 

The actions of the small peasants seem simply to have been dictated by a 
wish to achieve higher material standards. When these could be achieved by 
means of production for the market, they chose to transfer their labour 
from low-productive activities of the traditional kind to high-productive 
work in the market sphere. This explains why the older subsidiary incomes 
decreased, and it also explains why it was attempted to raise productivity in 
agriculture without an increase in production. 

During the period when multi-active farming was established the number 
of small farms increased very rapidly. However, this was not a new phe
nomenon. They had increased even earlier, and their growth continued at 
about the same rate. It is a natural continuation of the development that 
had begun as early as the 18th century when the colonization of Lapland 
began. The new system of maintenance seems to have merged gradually 
with the old, and its basis was all the time the same, viz. small-scale farming. 

III. The period 1910-1950 

Multi-active farming proved to be expansive for a long time. The growth of 
small farms continued longer in northern Lapland than in the rest of 
Sweden. It did not cease until the 1940s; by this time there were three times 
as many small farms as in the 1870s. This expansion is surprising considering 
that the prerequisites of farming were so poor. The climate was unfavour
able, and the local market for farm products insignificant. The economic 
result of farming in Lapland was less good than in any other part of Sweden. 

What kept the incomes of the multi-active peasants at an acceptable level 
were the subsidiary incomes. Most important of these were the incomes 
from forestry, but in this period farmers also earned money on various 
kinds of construction work. Without these subsidiary incomes the small 
peasants would not have attained a socially acceptable living standard. 
Hence the subsidiary incomes were a necessary prerequisite for the con
tinued increase of the number of small farms. 
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Most scholars who have done research on Norrland also seem to have 
assumed that the large subsidiary incomes explain the expansion of the 
small farms adequately. This conclusion is questioned in this thesis, for the 
total incomes of small peasants in northern Lapland were not higher than 
those of small peasants in the parts of Sweden where small farms were being 
relinquished. Nor did the number of small farms increase more quickly 
during the periods when the supply of extra jobs was particularly good. On 
the contrary, the rate of growth was conspicuously even over the whole 
period, although it decreased somewhat. 

There is therefore reason to stress another important (though often 
overlooked) prerequisite for the expansion of small farms in Lapland. Since 
the birth-rate was high, the productive population increased rapidly in the 
area. However, few new jobs were created in the non-agrarian sector. 
Outside multi-active farming there were few full-time jobs, particularly for 
women. 

For persons who wanted to marry there were, generally speaking, only 
two alternatives. Either they could try to acquire a small farm in Lapland or 
move to one of the more expansive industrial regions of the country. The 
latter alternative was not particularly attractive although wages in industry 
were much higher - unemployment was very high during this period. It 
amounted to more than 10%. Those who were unemployed were badly 
afflicted economically, since society offered little protection for the unem
ployed in those days. The small farms therefore offered a degree of safety, 
which became more and more important in the household economy. 

At the same time as the number of small farms increased the transforma
tion of agriculture continued. Large areas were cultivated during the first 
half of the 20th century. Fodder for the cattle was to an increasing extent 
derived from fields instead of from meadows, as previously. For this cul
tivation the small peasants got considerable financial support from the 
State. 

A great deal of the soil that was cultivated was bog soil. If this kind of soil 
was to yield acceptable harvests fertilizers were required, and the purchase 
of fertilizers increased heavily between the First and Second World Wars. 
Small peasants also began to use agricultural implements drawn by horses 
to a much larger extent than they had done at the beginning of the century. 
Peasants had mowing-machines, fertilizer distributors and hay sweeps to a 
much larger extent than before. In addition attempts were made to improve 
the livestock. This, and better foddering of the cattle, had as a result that 
milk production per cow increased by nearly 50% during the period. The 
specialization in raising of horses and cows increased. The growing of corn 
crops ceased almost entirely, and sheep farming also declined. 

Still, however, agricultural products were used almost entirely for the 
consumption of the families of small peasants themselves. Production for 
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sale was small and had no real importance until the 1940s, when a large 
number of dairies were established in the area. In the thesis an attempt is 
made to estimate the total agricultural production. It showed that produc
tion increased at about the same rate as the number of small peasants. 

The improvement of the methods of cultivation, the use of implements 
pulled by horses and the increased yield per cow had as a result, however, 
that productivity in agriculture increased. Since production was unchanged 
this meant that the amount of labour decreased. According to a calculation 
in this thesis the amount of labour input per person in agriculture decreased 
by one fourth between the 1910s and the 1940s. 

Specialization away from agriculture thus continued. A large number of 
diminutive multi-active farms grew up during this period. On each of these 
there were two or three hectares of pasture, a couple of cows, and a 
potato-patch. These farms represented the final step in that part of the 
transformation which was possible to carry through within the frames of 
farming proper. Further specialization in the same direction had to lead to 
the cessation of agriculture. 

Government measures promoted the transformation of agriculture. We 
mentioned earlier the economic support of the cultivation of new land, but 
it was also possible to get grants for other changes in methods of cultivation. 
In addition advisory service and education were improved and became 
fairly comprehensive between the wars. Another important factor was that 
transportation and distribution were improved, which made it easier for 
small peasants to take part in the market economy. 

If small peasants were to specialize in other fields than agriculture they 
had to find more profitable use for their labour in some other work. This 
condition was fulfilled during the summer, when there were plenty of 
temporary jobs. The felling season in forestry was prolonged, the building 
of roads and railways employed many people, and in the 1930s there was a 
programme, supported by the government, for the rebuilding of dwelling-
houses and cowsheds. 

The payment per hour in these temporary jobs was considerably higher 
than what small peasants could get by doing farm work. By reducing their 
work in agriculture they could therefore raise their material standard. But 
since the small farm still had an important function, e.g. as a guarantee 
against unemployment the adaptation did not mean a decrease in produc
tion but an investment to raise productivity. 
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IV. The period 1950-1970 

During this period, too, work to increase the efficiency of small farms 
continued. Production of milk for sale became more common, cowsheds 
were improved, and horses were replaced by tractors. Productivity in
creased more quickly than before, but this feature in the development came 
to be overshadowed entirely by another, the closing down of small farms. 

This closing down began after 1945 and went very quickly. Between 1945 
and 1960 cattle-raising ceased on more than half of the small farms. In 
practice this meant that they were closed down. After a further ten years 
multi-active farming had ceased to be a reality in Lapland. 

The process had clear structural features. First the smallest farms were 
closed down. On these the dependence on agriculture was already compa
ratively small; now agriculture ceased altogether. This development was by 
no means unique for Lapland — a similar retrogression took place in the 
whole of Sweden. The people on the small farms left the agrarian sector. 

Those who have explained the expansion of the small farms by referring 
to the availability of subsidiary incomes have as a rule explained the closing 
down of these farms by saying that farmers found it increasingly difficult to 
get such incomes from forestry. The result of this investigation speaks 
against such an interpretation. Closing down of small farms began as early 
as the middle of the forties, but it was not until a couple of decades later that 
the small farmers found it difficult to get incomes from forestry. 

However, the opportunities of getting employment in the non-agrarian 
sector had improved a great deal in Sweden. Unemployment decreased to 
2-3%, and Sweden began to import labour from other countries. In the 
northern parts of Sweden non-agrarian employment increased as well, and 
it became easier than before to get non-agrarian employment all the year 
round in one's own municipality or at least in one's own province. This is 
why people began to abandon their small farms, just as they had done 
previously in other parts of the country. 

This development continued during the 1960s, although the non-agrarian 
sector had ceased to expand in northern Sweden by then. During this period 
a great many people moved from Lapland. The lack of local work on a 
whole-year basis could not prevent the closing down of small farms, as it 
had in the period between the wars. Conditions had changed. 

The government now gave economic support to those who were forced to 
move, the cultural distance between different parts of Sweden had shrunk, 
unemployment was low, and for those who were unemployed there was 
now an efficient insurance system. Multi-active farming in such small units 
had simply lost its old function. Its role in the transformation from a 
pre-industrial to a fully industrialized society had ceased to exist. 

Forestry, too, changed. The closing down of small farms and the flight 
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from the countryside resulted in a lack of labour for felling about 1950. 
Wages rose heavily, and the forest companies invested in mechanized 
forestry and lumber jacks working full time. The transformation was a long 
process, but in the 1960s the result was obvious. The few multi-active 
peasants that remained found it difficult to get subsidiary work. In this way 
one more of the necessary conditions for the existence of small farms in 
Norrland disappeared, and in the late 1960s the process of closing down 
small farms was cumulative. 

V. Conclusion 

In Chapter 15 the results of the investigation are summarized. In addition, 
different views of the development of small farms and agriculture in general 
during the growth of the industrial society are discussed. 

A great deal of research from different parts of the world indicates that 
small farms have been transformed also in many other parts of the world, or 
that such a transformation is taking place at the moment, for example in 
countries such as Japan, Taiwan and Algeria. This indicates that the small-
farm community is not so permanent as many scholars have claimed. One 
conclusion of this is that greater attention should be paid to the small farms 
in research on the importance of agriculture for the process of industrializa
tion. 
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Appendix 1 
Bouppteckningarnas representa
tivitet 

Undersökningen av bouppteckningarnas representativitet inskränker sig 
av arbetsekonomiska skäl till perioden 1876—95. För den tiden finns ett 
relativt lättbearbetat register över bouppteckningarna, vilket inte är fallet 
för tiden efter 1895. Det finns dock inget skäl att misstänka att representati
viteten skulle ha blivit sämre längre fram i tiden. 

Generellt gäller att tiden mellan dödsfall och bouppteckning var ganska 
kort. I regel var den ett halvt till ett år och bouppteckningarna torde därför 
spegla dödsbona relativt väl. 

Materialet har rensats med sikte på att få fram uppgifter för yrkesaktiva 
småbrukare. Ett första villkor var då att storkreatur (häst eller ko) fanns 
med i bouppteckningen. Vidare togs bouppteckningar efter "f d", för
gångsmän och änkor bort. För dessa grupper finns det skäl att misstänka att 
en bodelning redan hade genomförts. 

Tabell A: Andel boupptecknade dödsbon (%), totalt och med fördelning på olika jordbrukar-
kategorier. Jokkmokk 1876—1895. 

Period Totalt Hem äg Åbor Nybyggare 

1876-85 81 90 76 75 
1886-95 80 80 82 78 

Källor: Död- och begravningsbok för Jokkmokks församling 1875—1895 
Förteckning över registrerade bouppteckningar. 

En jämförelse med död- och begravningsboken visar att bouppteckning
arna täcker en stor del, ungefär 80%, av alla dödsbon bland jordbrukarna. 
Det får anses vara en mycket god täckning och vi ser också att alla de tre 
dominerande jordbrukarkategorierna, dvs hemmansägare, åbor och ny
byggare är väl representerade. För torparna är täckningen sämre. Bara tre 
av sex dödsbon boupptecknades mellan 1876 och 1895. Men då de var så få 
kan det inte ha någon egentlig betydelse för den totala bilden av jordbru
karnas dödsbon. Slutsatsen måste alltså bli att bouppteckningsfrekvensen 
är tillräckligt hög för vårt syfte. 
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Tabell B: Medelålder på arvlåtare med bouppteckning respektive medelålder på alla jordbru
kare. 

Kvinnor Män 

Arvlåtare 1876— •85 40 51 
Arvlåtare 1886— -95 46 54 
Alla jordbrukare 1890 43 48 

Källor: Som tabell A samt 
Mantalslängd för Jokkmokk år 1890. 

Representativiteten måste bedömas vara god även med avseende på 
arvlåtarnas ålder. I medeltal var de jordbrukare som efterlämnade 
bouppteckningar bara 3—6 år äldre än genomsnittet för de aktiva jordbru
karna. Det betyder att materialet hänför sig till brukare som var yrkesakti
va och att förändringar i kommersialiseringsgrad och redskapsinnehav bör 
avspegla sig tämligen snabbt. Sammanfattningsvis måste bouppteckningar
na bedömas fylla de huvudkrav som kan ställas på representativiteten. 
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Appendix 2 
Beräkning av jordbruksproduktion, 
arbetsåtgång och produktivitet 

Produktionen 

Växtproduktionen har beräknats genom att hektaravkastningen multipli
cerats med den besådda arealen i hektar. Detta har sedan omvandlats till 
skördeenheter enligt följande skala, som hämtats ur SOS Jordbruk och 
boskapsskötsel 1923, s 16: 

1 skördeenhet = 1 kg råg 
1 kg vete 
1 kg korn 
4 kg potatis. 

Beräkningen avser bara de grödor, som odlades för direkt konsumtion av 
människor och resultaten av den redovisas direkt i huvudtexten. Något 
försök att beräkna foderproduktionen har inte gjorts p g a att uppgifterna 
om avkastningen från ängarna är så osäkra. Bakom ligger också ett anta
gande om att självförsörjningen med foder var ungefär lika stor på 1910-
talet som på 1940-talet. Om det antagandet håller blir det väsentliga hur 
foderproduktionen realiserades genom den animaliska produktionen. 

Vid kalkylen av den senare har avkastningsuppgifter ur Enequist, G, 
Lulebygdens livsmedelsförsörjning, s 17 legat till grund för beräkningen. 
Hon byggde i sin tur på uppgifter från husdjurskonsulenten i länet. 

För köttproduktionen har följande omräkningstal använts både för 1910-
och 1940-talen: 
Nötkött = 30 kg per ko 
Fårkött = 1/3 (utslaktningsandelen) av 13,5 kg (medelslaktvikten) per får 
Fläskkött = 0,95 av 72,5 kg per svin. 

Produktionen av mjölk har beräknats efter 1 600 kg per ko på 1940-talet. 
Det är ett skönsmässigt antagande, som ansluter till data ur Enequist. Där 
avsågs emellertid kustlandet under 1930-talet. Hennes undersökning visa
de att avkastningen var större. Eftersom den var lägre i inlandet än i 
kustlandet har 1 600 kg fått tjäna som ett rimligt närmevärde. 

För 1910-talet har ett ovägt medelvärde på 1 100 kg per ko räknats fram 
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ur emigrationsutredningens bygdestatistik (Sundbärg, G, Ekonomisk-sta
tistisk beskrifning öfver Sveriges olika landsdelar, tab 73). 

De två antagandena om mjölkavkastningen är synnerligen osäkra. Som 
framgår av huvudtexten har det dock varit möjligt att ställa ökningen, 500 
kg, i relation till mejerileveranserna på 1940-talet och den kontrollberäk
ningen tyder på att antagandena är någorlunda riktiga. 

I regel saknas separata avkastningsuppgifter för Jokkmokk. Vid kalkylen 
har därför medelvärdena för Norrbottens inland använts. Den totala ani-
malieproduktionen har därefter omvandlats till kalorier enligt nedanståen
de omräkningstal (uttryckta i Kcal/kg): 

Nötkött 2 420 
Fårkött 3 270 
Fläskkött 3 850 
Mjölk 650 

Resultaten av beräkningarna redovisas nedan. 

Norrbottens inland - animalieproduktion. 

1913120 

Nötkött, kg 30 x 14 153 = 424 590 
Fårkött, kg 13,5/3 x 28 926 = 130 167 
Fläskkött, kg 72,5 x 0,95 x 517 = 35 608 
Totalt, kg 590 365 

Mjölk, kg 1 100 x 1 4 153 = 15 568 300 

Total animalieprod, milj Kcal 11 710 

1944 

Nötkött, kg 
Fårkött, kg 
Fläskkött, kg 
Totalt, kg 

30 x 16 499 = 
13,5/3 x 20 739 = 

72,5 x 0,95 x 888 = 

494 970 
93 326 
61 161 

649 457 

Mjölk, kg 1 600 x 16 499 = 26 398 400 

Total animalieprod, milj Kcal 18 897 

Jokkmokk — animalieproduktion. 

1913 

Nötkött, kg 30 x 1 773 = 53 190 
Fårkött, kg 13,5/3 x 3 061 = 13 775 
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Fläskkött, kg 
Totalt, kg 

Mjölk, kg 

72,5 X 0,95 X 82 = 5 648 
72 613 

1 100 X 1 773 = 1 950 300 

Total animalieprod, milj Kcal 1 463 

1944 

Nötkött, kg 
Fårkött, kg 
Fläskkött, kg 
Totalt, kg 

30 X 1 688 = 
13,5/3 X 1 351 = 

72,5 X 0,95 X 120 = 

50 640 
6 080 
8 265 

64 985 

Mjölk, kg 1 600 X 1 688 = 2 700 800 

Total animalieprod, milj Kcal 1 930 

För att få ett sammanfattande mått på den totala jordbruksproduktionen 
har värdet av den beräknats i fasta priser. Genomsnittspriser för åren 
1934/35 — 1938/39 har använts. Prisuppgifterna har hämtats ur Räkenskaps
resultat från svenska jordbruk, XXI—XXV och är att betrakta som rikspri
ser. Ingen hänsyn har tagits till regionala prisvariationer. De torde dock 
inte kunna påverka resultatet särskilt mycket eftersom en produkt, mjölk, 
stod för så stor del av det samlade produktvärdet. 

I räkenskapsresultaten anges priser för matpotatis. De har reducerats 
eftersom all potatis inte användes till matpotatis. Priset har i stället beräk
nats i förhållande till kornpriset på grundval av den prisrelation (0,38), som 
fanns mellan potatispris och kornpris vid skattningen av skördevärdet i SOS 
Jordbruk och boskapsskötsel 1933—37. För mjölk har smörpriset i räken
skapsresultaten använts. Vi antar att 1 kg smör motsvarade 24 kg mjölk 
(SOU 1943:39, s 97). Slutligen har priset för nötkött beräknats som medel
värdet av priserna för slaktkor och sötmjölkskalvar. 

Med dessa omräkningar blir priserna som följer: 

Råg 16,60 kr/dt 
Korn 14,80 kr/dt 
Potatis 5,62 kr/dt 
Mjölk 10,2 öre/kg 
Nötkött 69 öre/kg 
Får 67 öre/kg 
Svin 89 öre/kg. 

Produktionsvärdet i kronor blir då: 
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Norrbottens inland 1913/20 1944 

Råg 6 057 1 695 
Korn 393 491 120 013 
Potatis 233 720 638 827 
Nötkött 292 967 341 529 
Fårkött 87 212 62 528 
Fläskkött 31 691 54 433 
Mjölk 1 588 243 2 694 837 

Totalt 2 633 381 3 913 862 

Per jbkperson 85,81 95,68 

Jokkmokk 1913 1944 

Råg 1 361 257 
Korn 63 036 14 019 
Potatis 38 868 90 639 
Nötkött 36 701 34 942 
Fårkött 9 229 4 074 
Fläskkött 5 027 7 356 
Mjölk 199 093 275 707 

Totalt 353 315 426 994 

Per jbkperson 77,81 78,39 

Arbetsåtgång 
Beräkningen av hur mycket arbetstid som gick åt för det löpande jord
bruksarbetet vid inlandsjordbruken baseras på följande åtgångstal: 

Slåttervall 
Äng 
Vårsäd 
Grönfoder 
Foderrotfrukter 
Potatis 
Träda 
Betesvall 
Hästar 
Kor 
Övriga kreatur 
Övrigt jbkarb 
278 

80 tim/ha 
40 tim/ha 

150 tim/ha 
120 tim/ha 
600 tim/ha 
500 tim/ha 
50 tim/ha 
20 tim/ha 

280 tim/djur 
220 tim/djur 
120 tim/nötkreatursenhet 
60 tim/ha 



Uppgifterna bygger på Nanneson, L, Jordbrukets driftsekonomiska förhål
landen och lönsamhet under det senaste kvartsseklet, s 271f. För ängssköt
seln har relationstal ur Norrbottens läns jordbruk, del II, s 89 nyttjats. 
Eftersom nötkreatursbesättningarna var mindre på 1940-talet har arbetsåt-
gången vid djurskötseln höjts med 10% för den perioden. 

Med dessa omräkningstal blir arbetsförbrukningen i timmar: 

Norrbottens inland 1913/20 1944 

Ängsbruk 3 840 000 1 697 480 
Åkerbruk 749 000 1 603 000 
Djurskötsel 4 947 000 5 908 100 
Övrigt arbete 383 000 941 000 
Totalt 9 919 000 10 149 580 
Per jbkperson 323 248 

Jokkmokk 1913 1944 

Ängsbruk 366 840 152 000 
Åkerbruk 140 000 245 000 
Djurskötsel 638 000 644 600 
Övrigt arbete 73 000 139 000 
Totalt 1 217 840 1 180 600 
Per jbkperson 268 217 

Produktivitet 

För att räkna fram produktivitetsförändringen kan man så dividera värdet 
av totalproduktionen med den totala arbetsförbrukningen. Det leder till 
dessa resultat (produktionsvärde, öre/tim): 

Område 1913/20 1944 

Norrb ini 26,5 38,6 
Jokkmokk 29,0 36,2 

Resultaten kommenteras i avhandlingstexten, kapitel 12. 

279 



Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Landsarkivet i Härnösand 
Jokkmokks kyrkoarkiv 

Statistiska tabeller för Jokkmokk och Kvikkjokk 1749—1859. 
Död- och begravningsbok 1868-1895. 

Jokkmokks tingslags häradsrätt 
Bouppteckningar för Jokkmokks tingslag åren 1876-1895. 

Kronofogden i Luleå fögderi 
Kronofogdens femårsberättelser 1866—1905. 
Länsmansrapport för åren 1901-05. 

Häradsskrivaren i Luleå fögderi 
Mantalslängder för Jokkmokks socken 1874, 1890, 1900, 1904, 1909, 
1910 och 1913. 

Skogsstaten 
Årsberättelse från Storbackens revir 1921 — 1938. 

SCB:s arkiv, Stockholm 
Summariska befolkningsredogörelser 1863 — 1900. 
Primärmaterial till lokalundersökningen 1913. 
Primärmaterial till jordbruksräkningen 1932, 1944, 1951 och 1956. 
Primärmaterial till areal- och kreatursräkningen 1944. 

Länsstyrelsens i Norrbotten arkiv, Luleå 
Skatteenheten 

Fastighetsdeklaration 1938 (primärmaterial till jordbruksräkningen 
1937). 

Lantbruksnämnden i Norrbottens län, Luleå 
Egnahemsnämndens arkiv 

Primärmaterial till landstingets näringsutredning 1943—44 (Jokkmokk). 

280 



Lantbruksstyrelsen 
Förrättningsakter till torrläggningsföretag. 

Bodens tingsrätts arkiv, Boden 
Jokkmokks tingslags häradsrätt 

Bouppteckningar för Jokkmokks tingslag 1896—1915. 

SJ:s arkiv, Stockholm 
Primärmaterial till den allmänna järnvägsstatistiken för åren 1907-13 
(avlastningsstatistik för Murjeks station). 

SCA.s centralarkivy Merlo 
Avräkningsböcker för Bodträskfors AB åren 1883, 1888 och 1899. 
Avräkningsböcker för Munksunds sågverks AB 1899, 1908 och 1910. 

Officiellt tryck 

Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS): 
BiSOS A Befolkningsstatistik 1870-1910. 
BiSOS H Kungl. Majits Befallningshavandes (KB:s) femårsberättelser 

åren 1866—1905. Norrbottens län. 
BiSOS N Jordbruk och boskapsskötsel 1870-1910. 
BiSOS S Allmänna arbeten 1903-1910. 
BiSOS Y Sparbanksstatistik 1900-1914. 

Sveriges officiella statistik (SOS): 
SOS Allmänna väg- och vattenbyggnader 1911-1932. 
SOS Befolkningsförändringar 1967—1980. 
SOS Befolkningsrörelsen 1953—1960. 
SOS Folkmängden inom administrativa områden 1958—1961. 
SOS Folkräkningen 1910-1960. 
SOS Folk- och bostadsräkningen 1965-1980. 
SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913 — 1960. 
SOS Jordbruksräkningen 1927—1966. 
SOS Jordbruksstatistisk Årsbok 1970—1981. 
SOS Lantbruksräkningen 1971-1981. 
SOS Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920. 
SOS Lönestatistisk årsbok 1929—1938. 

281 



SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I och II. 
SOS Skogsstatistisk Årsbok 1951 — 1970. 

Statistiska meddelanden (SM): 
SM A Arealinventeringen 1917. 
SM A Arealinventeringen och husdjursräkningen 1919. 
SM A Husdjursräkningen 1916-1918. 
SM J Jordbrukarnas taxerade inkomster 1963 — 1967, 1976—1978. 
SM Be Folkmängdsförändringar i kommuner 1963 — 1967. 

Statistisk Årsbok. 
Historisk statistik för Sverige, del 1. Stockholm 1969. 

Statens offentliga utredningar (SOU): 
SOU 1926:21 Utlåtande med förslag angående statsbidrag till nyodling och 

betesförbättring å ofullständiga jordbruk. 
SOU 1927:12 Betänkande med förslag angående den statsunderstödda 

egnahemsverksamheten. 
SOU 1931:7 Höijer, E, Statistisk översikt över det svenska jordbrukets 

utveckling och läge. 
SOU 1933:33 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till åtgär

der för att främja komplettering av ofullständiga jordbruk. 
SOU 1937:8 Betänkande med förslag angående den statsunderstödda vat-

tenavlednings- och avdikningsverksamheten samt därmed samman
hängande spörsmål. 

SOU 1937:9 Utredning rörande jordbrukets läge i Norrland med vissa 
förslag till åtgärder till förbättrande av den norrländska jordbrukarbe
folkningens ekonomiska ställning. 

SOU 1937:26 Betänkande med utredning och förslag rörande beredskaps
arbeten. 

SOU 1938:15 Betänkande angående "landsbygdens avfolkning". 
SOU 1938:34 Den statliga egnahemsverksamheten. Betänkande med för-

slag. 
SOU 1943:39 Utredning angående Norrlands näringsliv. Förberedande 

undersökning. 
SOU 1944:65 Hyrenius, H, Jordbrukets framtida tillgång på arbetskraft. 
SOU 1946:46 Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken. Del II. 
SOU 1946:47 Nanneson, L, Rationalitetsvariationerna inom det svenska 

jordbruket. 
SOU 1946:61 Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken. Del III. Bi

lagor. 
SOU 1946:84 Betänkande angående vissa åtgärder till förbättrande av 

transportförhållandena i Norrland. 

282 



SOU 1949:2 Norrlandskommitténs principbetänkande. Andra delen. Sär
skilda utredningar. 

SOU 1954:39 Prissättningen på jordbruksprodukter. 
SOU 1955:7 Det mindre jordbrukets möjligheter att uppnå bättre lön

samhet. 
SOU 1956:36 Skogsbrukets arbetsmarknad. 
SOU 1957:30 Ströängar. 
SOU 1958:7 Småbrukarstödet. 
SOU 1963:66 Det svenska lantbrukets effektiviseringsvägar. 
SOU 1964:37 Lantbrukets strukturutveckling. 
SOU 1966:30 Den framtida jordbrukspolitiken. A Bakgrunden. 
SOU 1970:72 Jordbruket i norra Sverige. 
SOU 1977:17 Översyn av jordbrukspolitiken. 
SOU 1984:86 Jordbruks- och livsmedelspolitik. 

Norrlandskommitténs betänkande 1-6. Stockholm 1904. 
Emigrationsutredningens betänkande, del III. Statistisk öfversikt öfver de 

olika länen. Stockholm 1910. 
Sundbärg, G, Ekonomisk-statistisk beskrifning öfver Sveriges olika lands

delar. Emigrationsutredningen. Bilaga V. Stockholm 1910. 
Jordbruksekonomiska meddelanden 1951 — 1970. Statens jordbruks

nämnd. 
Jordbruksekonomiska uppgifter 1939—1950. Kommerskollegium och Sta

tens Livsmedelskommission. 
Räkenskapsresultat från svenska jordbruk, VI—XXXVI. Kungl Lant

bruksstyrelsen. Meddelanden. Serie B. 
Inlandsutredningen. En undersökning av näringslivet och dess utvecklings

möjligheter i kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur och Jokkmokk. Norr
bottens läns landstings näringskommitté. Luleå 1963. 

Norrbottens läns jordbruk, del I och II. Landstingets näringsutredning. 
Umeå 1949. 

Utredning rörande lantbruket inom Norrbottens län. Lantbruksnämnden i 
Norrbottens län under medverkan av Kungl Lantbruksstyrelsen. Luleå 
1965. 

Övriga tryckta källor och litteratur 
Abrahamsson, H, Studier i jordbrukets omstrukturering. Meddelanden 

från Lunds geografiska institution. Avhandlingar LXX. Lund 1974. 
Agrarian Change and Economic Development. The Historical Problems, 

ed E L Jones, S J Woolf. London 1969. 
Agriculture in Economic Development, ed C Eicher, L Witt. New York, 

Toronto, San Francisco, London 1964. 
283 



Almquist, J E, Det norrländska avvittringsverket. I: Svenska lantmäteriet 
1628-1928, del I. Stockholm 1928. 

Almås, R, Norsk jordbruk — det nye hamskiftet. Eit opplegg til debat om 
norsk jordbruk etter utviklinga den siste mannsalderen. Oslo 1977. 

Andersson, C, Peasant or Proletarian? Wage labour and peasant economy 
during industrialization. The Algerian experience. Stockholm 1985. 

Arell, N, Kolonisationen i lappmarken — några näringsgeografiska aspek
ter. Lund 1979. 

Arvidson, B, Den nordsvenska allmogejakten. Allmogejägaren, fångsten 
och försörjningen 1920-1940. Etnolore 1. Uppsala 1983. 

Axelsson, R, Löfgren, K-G, Nilsson, L-G, Den svenska arbetsmarknads
politiken under 1900-talet. Stockholm 1983. 

Bates, R H, Rural Responses to Industrialization. A Study of Village 
Zambia. New Haven 1976. 

Bergström, S O, Kronotorparna. Kolonisationen på kronoparkerna i 
Norrbotten. Tornedalica nr 32. Kalix 1981. 

Beskrifning till kartan öfver Jokkmokks tingslag i Luleå lappmark. Stock
holm 1905. 

Borgegård, L-E, Tjärhanteringen i Västerbottens län under 1800-talets 
senare hälft. En studie av produktion och transporter med särskild 
hänsyn till Ume- och Vindelälvens dalgångar. Kungl. Skytteanska 
Samfundets Handlingar 12. Umeå 1973. 

Brox, O, Nord-Norge: Fra allmenning til koloni. Troms0, Oslo, Bergen, 
Stavanger 1984. 

Bunte, R, Gaunitz, S, Borgegård, L-E, Vindeln. En norrländsk kommuns 
ekonomiska utveckling 1800—1980. Lund 1982. 

Bylund, E (1966), Glesbygdsproblemet-Norrlandsproblemet. Ymer 1966. 
Bylund, E (1947), Glommersträsk by i Arvidsjaurs socken. En närings-

geografisk studie. Geographica nr 19. Uppsala 1947. 
Bylund, E (1956), Koloniseringen av Pite lappmark t.o.m. år 1867. Geo

graphica nr 30. Uppsala 1956. 
Bylund, E (1957), Näringsgeografiska undersökningar inom Jokkmokks 

kommun. Duplicerad. Uppsala 1957. 
Bäcklund, D m fl, Befolkningsutveckling, försörjning och resursuttag i 

skogslandet 1870—1970. I: Skrifter från Luleälvsprojektet, 1. Umeå 
1981. 

Bäcklund, D, Jordbruksomvandlingens andra sida. Norrlands inland 
under efterkrigstiden. I: Folk og ressurser i nord. Foredrag fra Trond
heims-symposiet om midt- og nordskandinavisk kultur 1982, red J Sand-
nes, A Kjelland, I 0sterlie. Trondheim 1983. 

Bönders villkor i Europa förr och nu, red K Weibust. Lund 1977. 
Campbell, Å, Från vildmark till bygd. En etnologisk undersökning av 

nybyggarkulturen i Lappland före industrialismens genombrott. Norr
ländska skrifter nr 10. Umeå 1982 (faksimil). 

284 



Carlsson, B, Orsakerna till 1970-talets kris. I: Att välja 80-tal, red G 
Eliasson m fl. Industriens Utredningsinstitut. Stockholm 1979. 

Carlsson, S, Eskeröd, A, Bonden i svensk historia, del III. Stockholm 1956. 
Carlsson, S, Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866.1: Samhälle 

och riksdag. Historisk och statsvetenskaplig framställning utg i anled
ning av tvåkammarriksdagens 100-åriga tillvaro, del I, red A Thomsson. 
Stockholm 1966. 

Carlsson, T, Skogens arbetskraftsproblem. I: Industriproblem 1950. In
dustriens Utredningsinstitut. Stockholm 1950. 

Chayanov, A V, The Theory of Peasant Economy, ed D Thorner, B 
Kerblay, REF Smith. Homewood 1966. 

Chinn, D L, Rural Poverty and the Structure of Farm Household Income in 
Developing Countries: Evidence from Taiwan. Economic Development 
and Cultural Change, vol 27, no 2 (jan 1979). 

Clark, C, Haswell, M, The Economics of Subsistence Agriculture. London, 
Melbourne, Toronto, New York 1967. 

Dahmén, E, Carlsson, B, Den industriella utvecklingen efter andra världs
kriget. I: Sveriges Industri. Stockholm 1985. 

Den praktiska Norrlandsboken. Handbok för envar i de stora möjligheter
nas land, del I. Stockholm 1943. 

Dovring, F (1965a), Land and Labour in Europe in the twentieth century. 
A comparative survey of recent agrarian history. Haag 1965. 

Dovring, F (1965b), The Transformation of European Agriculture. I: The 
Cambridge Economic History of Europe, vol VI, part II, ed H J Habak-
kuk, M Postan. Cambridge 1965. 

Egerbladh, I, Agrara bebyggelseprocesser. Utvecklingen i Norrbottens 
kustland fram till 1900-talet. Kungl. Skytteanska Samfundets Handling
ar 32. Umeå 1987. 

Ekholm, G, Det svenska jordbruket och folkförsörjningen under andra 
världskriget. Skrifter utgivna av Ekonomisk-Historiska Föreningen i 
Lund, vol XVIII. Lund 1976. 

Ekman, S, Norrlands jakt och fiske. Norrländska skrifter nr 11. Umeå 1983 
(faksimil). 

Embertsén, S, Virkesdrivning inom Kramforsdelen av SCA 1911 — 1965. 
Studia Forestalia Suecica nr 134. Stockholm 1975. 

Enequist, G (1939), Lulebygdens livsmedelsförsörjning. Geographica nr 7. 
Uppsala 1939. 

Enequist, G (1937), Nedre Luledalens byar. En kulturgeografisk studie. 
Geographica nr 4. Uppsala 1937. 

Franklin, S H, The European Peasantry. The Final Phase. London 1969. 
Fridholm, M, Isacson, M, Magnusson, L, Industrialismens rötter. Om 

förutsättningarna för den industriella revolutionen i Sverige. Verdandi-
debatt nr 80. Lund 1976. 

285 



Fulsås, N, Hushalds0konomi og kapitalistisk 0konomi i Nordland, 
1850—1950. Historisk Tidsskrift (Norge), nr 1, 1987. 

Gadd, C-J, Järn och potatis. Jordbruk, teknik och social omvandling i 
Skaraborgs län 1750—1860. Meddelanden från ekonomisk-historiska 
institutionen vid Göteborgs universitet 53. Göteborg 1983. 

Gaunitz, S, Local History as a Mean of Understanding Economic De
velopment. A study of timber frontier in Nothern Sweden during indust
rialization period. Economy and History, vol XXII: 1, 1979. 

Gellerman, O, Staten och jordbruket 1867-1918. Skrifter utgivna av 
statsvetenskapliga föreningen i Uppsala XXXIX. Uppsala 1958. 

Goodman, D, Redelift, M, From Peasant to Proletarian. Capitalist Deve
lopment and Agrarian Transitions. Oxford 1981. 

Granström, A, Jordbruket i Norrland. I: Norrland. Natur, befolkning och 
näringar. Industriens Utredningsinstitut. Stockholm 1942. 

Groth, Ö, Norrbotten 1. Ur Norrbottens historia. Luleå 1984. 
Grundström, S, Jordbruket och dess arbetsförhållanden inom Norrbottens 

läns inlandsbygd. Några socialgeografiska synpunkter och jämförelser. 
Svensk Geografisk Årsbok 1949. Lund 1949. 

Gulbrandsen, O, Lindbeck, A, Jordbruksnäringens ekonomi. Industriens 
Utredningsinstitut. Uppsala 1969. 

Gulbrandsen, O, Strukturomvandlingen i jordbruket. Industriens Utred
ningsinstitut. Stockholm 1957. 

Haarstad, K (1976a), Bondenaeringen i st0peskjeen. Strukturendringer i 
jordbruket, Selbu 1850-1900. Oslo, Bergen, Troms0 1976. 

Haarstad, K (1976b), Perspektiver på hamskiftet. Historisk Tidsskrift 
(Norge), nr 1, 1976. 

Hannerberg, D, Svenskt agrarsamhälle under 1200 år. Stockholm 1971. 
Hayami, Y, Ruttan, V W, Agricultural Development: An International 

Perspective. Baltimore, London 1971. 
Hellström, G, Jordbrukspolitik i industrisamhället — med tyngdpunkt på 

1920- och 30-talen. Stockholm 1976. 
Hellström, P (1902), Norrbottens läns hushållningssällskaps femtioårsbe

rättelse för åren 1850—1900. Luleå 1902. 
Hellström, P (1917), Norrlands jordbruk. Norrländskt Handbibliotek VI. 

Uppsala 1917. 
Hellström, P (1908), Om jordbruket och boskapsskötseln i Lappland. I.

Lappland, det stora svenska framtidslandet, utg O Bergqvist, F Sveno-
nius. Stockholm 1908. 

Herlitz, L, Jordegendom och ränta. Omfördelningen av jordbrukets mer-
produkt i Skaraborgs län under frihetstiden. Meddelanden från ekono
misk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet 31. Lund 1974. 

Hesselberg, J, The Third World in Transition. The Case of the Peasantry in 
Botswana. Uppsala 1985. 

286 



Hjelm, L, Lantbrukets ekonomiska förhållanden i Norrbottens län. Lant
brukshögskolan, meddelanden från ekonomiska institutionerna. Upp
sala 1958. 

Holgersson, B, Cultivated Land in Sweden and its Growth 1840—1939. 
Economy and History, vol XVII, 1974. 

Holmström, S, Förskjutningen från manuellt arbete till maskinarbete i 
jordbruket. Jordbrukets utredningsinstitut, meddelande nr 4 1976. 
Stockholm 1977. 

Hoppe, G, Vägarna inom Norrbottens län. Studier över den trafikgeogra
fiska utvecklingen från 1500-talet till våra dagar. Geographica nr 16. 
Uppsala 1945. 

Hultblad, F, Övergång från nomadism till agrar bosättning i J okkmokks 
socken. Acta Lapponica XIV. Lund 1968. 

Hydén, G, Utveckling utan genvägar: ett perspektiv på krisen och bistån
det i Afrika. Stockholm 1985. 

Hymer, S, Resnick, S, A Model of an Agrarian Economy with Nonagricul-
tural Activities. American Economy Review, vol LIX, nr 4 (sept 1969). 

Höijer, E, Jordbruksproduktionens utveckling under det senaste kvarts
seklet. I: Sveriges Lantbruksförbund 1917—1942, red P L Nanneson. 
Stockholm 1942. 

Isacson, M, Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1680—1860. Bon
deklassen i By socken, Kopparbergs län. Uppsala Studies in Economic 
History 18. Uppsala 1979. 

Jonsson, U, Jordmagnater, landbönder och torpare i sydöstra Söderman
land 1800—1880. Stockholm Studies in Economic History 5. Stockholm 
1980. 

Jörberg, L (1972), A History of Prices in Sweden 1732—1914, del I. Lund 
1972. 

Jörberg, L (1983), Den svenska ekonomiska utvecklingen 1861 — 1983. 
Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen nr 33,1984, Lunds 
universitet. Lund 1983. 

i Karlsson, F, Mark och försörjning. Befolkning och markutnyttjande i 
västra Småland 1800—1850. Meddelanden från ekonomisk-historiska 
institutionen vid Göteborgs universitet 41. Göteborg 1978. 

Klintebäck, B, Jordbrukaren och marknaden i Jokkmokks socken. Lant
brukshögskolan, meddelanden från ekonomiska institutionerna. Upp
sala 1958. 

Kontakt nr 2, 1966. Lantbrukets instruktörsförening. 
Kuuse, J, Från redskap till maskiner. Mekaniseringsspridning och kom

mersialisering inom svenskt jordbruk 1860-1910. Meddelanden från 
Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet 20. Göte
borg 1970. 

287 



Köll, A-M, Tradition och reform i västra Södermanlands jordbruk 
1810—1890. Agrar teknik i kapitalismens inledningsskede. Stockholm 
Studies in Economic History 7. Stockholm 1983. 

Lantbruket i Norden under senaste halvsekel 1875-1925. Göteborg 1926. 
Liljenäs, I, Allmänningsskogarna i Norrbottens län - deras betydelse för 

det enskilda jord- och skogsbruket. Kungl. Skytteanska Samfundets 
Handlingar 16. Umeå 1977. 

Lipton, M, Teorin om den optimerande bonden. I: Utvecklingsekonomi 1, 
red M Lundahl, B Södersten. Stockholm 1974. 

Lundahl, M, 'Efficient but Poor' — Schultz' Theory of Traditional Agricul
ture. The Scandinavian Economic History Review, vol XXXV, no 1, 
1987. 

Lundberg, O, Skogsbolagen och bygden. Ekonomisk, social och politisk 
omvandling i Örnsköldsviksområdet 1860—1900. Umeå Studies in Eco
nomic History 5. Umeå 1984. 

Lundgren, N-G (1985), Självhushållning, lönearbete och specialisering i 
norrländsk skogsbygd 1910—1960. Ett ekonomiskt-historiskt perspek
tiv. I: Informell ekonomi i glesbygd, red H Wallentin. Stockholm 1985. 

Lundgren, N-G (1984), Skog för export. Skogsarbete, teknik och försörj
ning i Lule älvdal 1870—1970. Umeå Studies in Economic History 6. 
Umeå 1984. 

Löfgren, O, Fångstmän i industrisamhället. En halländsk kustbygds om
vandling 1800-1970. Lund 1977. 

von Malmborg, G, Jordbrukarnas arbete inom skogsbruket i Lycksele. 
Jordbrukets utredningsinstitut, meddelande nr 4 1960. Stockholm 1960. 

Martinius, S (1970a), Agrar kapitalbildning och finansiering 1833 — 1892. 
Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs 
universitet 17. Göteborg 1970. 

Martinius, S (1982), Jordbrukets omvandling på 1700- och 1800-talen. 
Lund 1982. 

Martinius, S (1970b), Jordbruk och ekonomisk tillväxt i Sverige 
1830—1870. Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid 
Göteborgs universitet 21. Göteborg 1970. 

Mellor, J W, The Economics of Agricultural Development. Ithaca, New 
York 1966. 

Mendras, H, The Vanishing Peasant. Innovation and Change in French 
Agriculture. Cambridge 1970. 

Misawa, T, An Analysis of Part-time Farming in the Postwar Period. I: 
Agriculture and Economic Growth: Japan's Experience, ed K Ohkawa, 
B F Johnston, H Kaneda. Tokyo 1969. 

Myint, H, Utvecklingsländernas ekonomi. Stockholm 1972. 
Myrdal, G, Jordbrukspolitiken under omläggning. Stockholm 1938. 
Myrehed, I, Renborg, U, Företagsformer i Norrbottens framtida lantbruk. 

Jordbrukets utredningsinstitut, meddelande nr 2 1965. Stockholm 1965. 
288 



Nanneson, L, Jordbrukets driftsekonomiska förhållanden och lönsamhet 
under det senaste kvartsseklet. I: Sveriges Lantbruksförbund 
1917—1942, red P L Nanneson. Stockholm 1942. 

Nilsson, J-E, Norrland år 2001. Drivkrafter bakom ett regionalt skeende 
från historia till framtid. Malmö 1979. 

Nilsson, Y, Bygd och näringsliv i norra Värmland. En kulturgeografisk 
studie. Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution. 
Avhandlingar XVIII. Lund 1950. 

Norborg, K, Jordbruksbefolkningen i Sverige. Regional struktur och för
ändring under 1900-talet. Meddelanden från Lunds universitets geogra
fiska institution. Avhandlingar LVI. Lund 1968. 

Nordenborg, M, Arbetsmetoder och teknik i lantbruket under 1900-talet. 
Utveckling, hågkomster och tankar. Aktuellt från lantbruksuniversite
tet 288. Uppsala 1980. 

Norrbottens läns hushållningssällskap 1850-1950. Minnesskrift. Luleå 
1950. 

Norrbottens läns hushållningssällskaps handlingar (NLHH) 1865 — 1965. 
Norrbottens läns hushållningssällskaps utveckling och verksamhet i grafis

ka framställningar åren 1850-1920. Luleå 1923. 
Nygren, I, Svensk kreditmarknad 1820—1875. Översikt av det institu

tionella kreditväsendets utveckling. Meddelanden från Ekonomisk-hi
storiska institutionen vid Göteborgs universitet 47. Göteborg 1981. 

Odén, B, Ekonomiska emigrationsmodeller. I: Utvandring. Den svenska 
emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv, red A-S Kälvemark. 
Stockholm 1973. 

Olsson, C-A, Om jordbrukssektorns ekonomi med särskild hänsyn till 
Sverige under det andra världskriget. Skrifter utgivna av Ekonomisk-
Historiska Föreningen i Lund, vol XIII. Lund 1974. 

Olsson, H, Jordbrukspolitiken under krisen. Stockholm 1945. 
Peasants and Peasant Societies, ed T Shanin. Harmondsworth 1971. 
Pettersson, R, Laga skifte i Hallands län 1827-1876: Förändring mellan 

regeltvång och handlingsfrihet. Stockholm Studies in Economic History 
6. Stockholm 1983. 

Popkin, S L, The Rational Peasant. The Political Economy of Rural Society 
in Vietnam. Berkeley, Los Angeles, London 1979. 

Population Movements and Industrialization. Swedish Counties, 
1895—1930. Volume II. Stockholm Economic Studies. Stockholm 1941. 

Prawitz, G, Jordfrågan. Jord- och fastighetspolitiken på den svenska 
landsbygden under förra hälften av 1900-talet. Norrtälje 1951. 

Priebe, H, The Changing Role of Agriculture 1920-1970. I: The Fontana 
Economic History of Europe 5 (2). Glasgow 1976. 

Rogers, E M, Motivations, Values and Attitudes of Subsistence Farmers: 
Towards a Subculture of Peasantry. I: Subsistence Agriculture and 
Economic Development, ed C R Wharton Jr. 

289 



Rolén, M, Skogsbygd i omvandling. Studier kring befolkningsutveckling, 
omflyttning och social rörlighet i Revsunds tingslag 1820-1977. Studia 
Historica Upsaliensia 107. Uppsala 1979. 

Rollof, Y, Sveriges inre vattenvägar. Del 2. Lund 1978. 
Rudberg, S, Ödemarkerna och den perifera bebyggelsen i inre Nord-

sverige. En diskussion av vissa orsakssamband bakom fördelningen 
bygd-obygd. Geographica nr 33. Uppsala 1957. 

Rudengren, J, Peasants by Preference? Socio-Economic and Environmen
tal Aspects of Rural Development in Tanzania. Stockholm 1981. 

Ryd, Y, Timmerskogen. Skogsarbetare från Jokkmokk berättar. Luleå 
1980. 

Schultz, T W, Transforming Traditional Agriculture. Studies in Compa
rative Economics 3. New Haven, London 1964. 

Schön, L, Jordbrukets omvandling och konsumtionens förändringar 
1800—1870. Meddelande från Ekonomisk-historiska insititutionen nr 
41, 1985, Lunds universitet. Lund 1985. 

Scott, J C, The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistence 
in Southeast Asia. New Haven, London 1976. 

Seyler, H, Hur bonden blev lönarbetare. Industrisamhället och den sven
ska bondeklassens omvandling. Arkiv avhandlingsserie 17. Lund 1983. 

Silenstam, P, Arbetskraftsutbudets utveckling i Sverige 1870—1965. Indu
striens Utredningsinstitut. Uppsala 1970. 

Social årsbok 1943—44. Jordbrukets rationalisering ur sociala och ekono
miskasynpunkter. Centralförbundet för socialt arbete. Stockholm 1944. 

Strand, H-U, Vattenkraftsutbyggnaden i Norrland under 1900-talet 
(arbetsutkast). Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet. 

Subsistence Agriculture and Economic Development, ed C R Wharton Jr. 
London 1970. 

Swedborg, E (1968), Jordbrukspolitiken 1967 — bakgrund, riktlinjer, till-
lämpning. Stockholm 1968. 

Swedborg, E (1980), Lantbrukspolitik för 80-talet. Besluten 1977—1979 — 
bakgrund, riktlinjer, tillämpning. Stockholm 1980. 

Svennilsson, I, Några grunddrag i Norrlands arbetskraftsbalans. Indu
striens Utredningsinstitut. Stockholm 1946. 

Svensson, J, Jordbruk och depression. En kritik av statistikens utveck
lingsbild. Skrifter utgivna av Ekonomisk-historiska Föreningen, vol VI. 
Lund 1965. 

Thomas, D S, Social and Economic Aspects of Swedish Population Move
ments 1750—1933. Stockholm Economic Studies. New York 1941. 

Thulin, S, Jordbrukarnas arbete i skogsbruket. Jordbrukets utrednings
institut, meddelande nr 3 1962. Stockholm 1962. 

Tiderius, G, Effekten av den statliga rationaliseringspolitiken - en studie 
av lantbruksnämndernas medverkan i jordbrukets strukturrationalise-

290 



ring 1950—1975. Skrifter utgivna av Ekonomisk-historiska Föreningen i 
Lund, vol XXII. Lund 1977. 

Utterström, G, Jordbrukets arbetare. Levnadsvillkor och arbetsliv på 
landsbygden från frihetstiden till mitten av 1800-talet. Första delen. 
Stockholm 1957. 

Vad sker i glesbygden, red H Hvarfner. Luleå 1968. 
Wallander, J, Flykten från skogsbygden. En undersökning i Klarälvs

dalen. Industriens Utredningsinstitut. Stockholm 1948. 
Weitz, R, From Peasant to Farmer — a Revolutionary Strategy for Deve

lopment. New York, London 1971. 
Vesterlund, O, Tjugu år i Norrbotten. Uppsala 1925. 
Wharton, Jr, C, Subsistence Agriculture and Economic Development. I: 

Subsistence Agriculture and Economic Development, ed C R Wharton 
Jr 

Wohlin, N, Den svenska jordstyckningspolitiken i de 18:de och 19:de 
århundradena. Stockholm 1912. 

Wolf, E R, Bönder. En socialantropologisk översikt över bondesamhällets 
utveckling. Stockholm 1971. 

de Vries, J, Peasant Demand Patterns and Economic Development: 
Friesland 1550—1750.1: European Peasants and Their Markets. Essays 
in Agrarian Economic History, ed W N Parker, E L Jones. Princeton 
1975. 

Åkerman, S, Migrationen — ett tvärvetenskapligt forskningsområde. I: 
Utvandring. Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt per
spektiv, red A-S Kälvemark. Stockholm 1973. 

Åmark, K, Svensk jordbrukspolitik under det senaste kvartsseklet. I: 
Sveriges Lantbruksförbund 1917—1942. Stockholm 1942. 

0sterud, 0, Nytt perspektiv på det store hamskifte. Historisk tidsskrift 
(Norge), nr 2, 1975. 

291 



KUNGL. SKYTTEANSKA SAMFUNDETS HANDLINGAR 
ACTA REGLE SOCIETATIS SKYTTEAN^ 

1. Innehåller följande artiklar: Wijnbladh, Mauritz, Skytteanska Samfundet. - Dahl-
stedt, Karl-Hampus, Om namn på kraftstationer i Norrland. - Jirlow, Ragnar & 
Wahlberg, Erik, Jordbruket i Tornedalen genom seklen. - Lundgren, P.G., Medicin
ska högskolans i Umeå tillkomst. - Thomasson, Lars, De svenska lapparna och 
renskötseln i Sverige. Bibliografiska anteckningar för åren 1950-59. - Rasmusson, 
Nils Ludvig, Svenska akademiens medalj över Johan Skytte. - 1961. 

2. Innehåller följande artiklar: Hjelmstedt, Lennart, Pelle Molins berättarstil. - Isaks
son, Olof, Byalag och bygdegemenskap. - Rosander, Göran, Säsongsarbetsvandring-
ar i Övre Norrland. - Rosander, Göran, Hjortfänge i Lappmarken. - Ågren, Katarina 
och Per-Uno, Pilati dom. - Westin, Gunnar och Ågren, Per-Uno, Folkmåls- och 
Folkminnesundersökningen i övre Norrland (FFÖN) 1954-1963. - 1963. 

3. Bergling, Ragnar, Kyrkstaden i övre Norrland. Kyrkliga, merkantila och judiciella 
funktioner under 1600- och 1700-talen. 1964. 

4. Carli, O., Ångermanlands bibliografi. Förteckning över litteratur utkommen före 
1940. 1965. 

5. Isaksson, Olof, Bystämma och bystadga. Organisationsformer i övre Norrlands kust
byar. 1967. 

6. Nordsvensk forntid. Red. Hans Christiansson och Åke Hyenstrand. 1969. 
7. Königsson, Lars-König, Traces of Neolithic Human Influences upon the Landscape. 

Development at the Bjurselet Settlement, Västerbotten, Northern Sweden. With an 
introduction by Hans Christiansson. 1975. 

8. Lepiksaar, Johannes, The Analysis of the Animal Bones from the Bjurselet Settle
ment, Västerbotten, Northern Sweden. With an introduction by Hans Christiansson. 
1975. 

9. Jonsson, Ingvar, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid. 1971. 
10. Thomasson, Lars, De svenska samerna och renskötseln i Sverige. Bibliografiska 

anteckningar för åren 1960-69. 1971. 
11. Nordberg, Erik, Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 

1600-talet. 1973. 
12. Borgegård, Lars-Erik, Tjärhanteringen i Västerbottens län under 1800-talets senare 

hälft. En studie av produktion och transporter med särskild hänsyn till Ume- och 
Vindelälvens dalgångar. 1973. 

13. The Nordic Languages and Modern Linguistics 2. Edited by Karl-Hampus Dahlstedt. 
Proceedings of the Second International Conference of Nordic and General Linguis
tics, University of Umeå June 14-19, 1973. Umeå 1975. 

14. Hellbom, Algot, Saköresbok för Medelpad 1541-1609. Umeå 1976. 
15. Petrus Laestadius' Journaler: I. Journal för första året af hans tjenstgöring såsom 

missionaire i Lappmarken. Stockholm 1831. Faksimileutgåva 1977. II. Fortsättning af 
Journalen öfver missionsresor i Lappmarken, innefattande åren 1828-1832. Stock
holm 1833. Faksimileutgåva 1977. III. Kommentarer och register till Petrus Laesta
dius' Journaler. Umeå 1977. 

16. Liljenäs, Ingrid, Allmänningsskogarna i Norrbottens län - deras betydelse för det 
enskilda jord- och skogsbruket. Umeå 1977. 



17. Arell, Nils, Rennomadismen i Torne lappmark - markanvändning under kolonisa
tionsepoken i f r.a. Enontekis socken. Umeå 1977. 

18. Nordberg, Perola, Ljungan. Vattenbyggnader i den näringsgeografiska miljön 1550-
1940. Uppsala 1977. 

19. Hellbom, Algot, Medelpads gräns mot Jämtland från medeltid till nutid. Umeå 1977. 
20. Tellhammar, Ingrid, Predikstolsmakare och predikstolskonst före 1777 i norra Häl

singland, Medelpad och Ångermanland. Umeå 1978. 
21. Thomasson, Lars, De svenska samerna och renskötseln i Sverige. Bibliografiska 

anteckningar för åren 1970-74. Umeå 1979. 
22. Audén, Bengt, Bottniska personnamn. Frekvenser i skattelängder från mitten av 

1500-talet. Umeå 1980. 
23. Pettersson, Olof Petter, Gamla byar i Vilhelmina: I. Malgomajtrakten. Utg. av 

Herman Geijer. Stockholm 1941. II. Fjälltrakterna och Vojmsjötrakten. Utg. av 
Herman Geijer och Karl-Hampus Dahlstedt. Stockholm 1944. III. Skogstrakterna i 
öster och Volgsjötrakten. Utg. av Herman Geijer och Karl-Hampus Dahlstedt. Stock
holm 1946. IV. Register sammanställda och utg. av Karl-Hampus Dahlstedt och Axel 
Ivarsson. Stockholm-Uppsala 1960. Faksimileutgåva i t vå band. Umeå 1982. 

24. Thomasson, Lars, De svenska samerna och renskötseln i Sverige. Bibliografiska 
anteckningar för åren 1975-80. Umeå 1982. 

25. Luleå stift 1904-1981. Församlingar och prästerskap. Umeå 1982. 
26. Språkhistoria och språkkontakt i Finland och Nord-Skandinavien. Studier tillägnade 

Tryggve Sköld den 2 november 1982. Umeå 1982. 
27. Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige. Faksimileutgåva av de s.k. prästrelatio

nerna m.m., först publicerade av K.B. Wiklund 1897-1909. Umeå 1983. 
28. Hülphers, Abraham, Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Första Samlingen 

om Medelpad, Westerås 1771, samt Fierde Samlingen om Ångermanland, Westerås 
1780. Faksimileutgåva utgiven i Umeå 1985. Med en efterskrift av Gösta Berg. 

29. Utterström, Gudrun, Släktnamn. Tillkomst och spridning i norrländska städer. Umeå 

30. Litteratur om Västernorrlands län. En bibliografisk förteckning över litteratur om 
Ångermanland 1941-1975 och om Medelpad t.o.m. 1975, sammanställd av Ada 
Marcusson. Umeå 1986. 

31. Dahlstedt, Karl-Hampus, Från Quartier Latin till Grisbacka. Ett urval artiklar i 
språkvetenskapliga ämnen samt Karl-Hampus Dahlstedts bibliografi 1936-1986 av 
Karin Snellman i s amarbete med författaren. Umeå 1987. 

32. Egerbladh, Inez, Agrara bebyggelseprocesser. Utvecklingen i Norrbottens kustland 
fram till 1900-talet. Umeå 1987. 

33. Sörlin, Sverker, Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under 
det industriella genombrottet. Stockholm 1988. 

34. Bäcklund, Dan, I industrisamhällets utkant. Småbrukets omvandling i Lappmarken 
1870-1970. Umeå 1988. 

1985. 

Distribution 
av 1-12, 14-22, 24, 26, 27, 29-30, 32, 34 

Länsmuséet, Umeå 

av 13 
Almqvist & Wiksell 

International, Stockholm 

av 23, 28, 31 
Två Förläggare Bokförlag 

Umeå 

av 25 
Luleå stiftsråd 

Luleå 
av 33 

Carlssons Bokförlag 
Stockholm 











UMEÅ STUDIES IN ECONOMIC HISTORY 

Editor: Gustaf Utterström 

1. Jörgen Björklund, Strejk-Förhandling-Avtal. Facklig aktivitet, arbets- och levnadsvill
kor bland sågverksarbetare i Västernorrland 1875-1914. 1976. 

2. Samhällsforskning kring historiska problem. Uppsatser tillägnade professor Gustaf 
Utterström. 1977. 

Editor: Ulf Olsson 

3. Sten Ove Bergström, Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten 1894-1950 (sten
cil). 1979. 

4. Maurits Nyström, Norrlands ekonomi i stöpsleven. Ekonomisk expansion, stapelvaru 
produktion och maritima näringar 1760-1812. 1982. 

5. Ove Lundberg, Skogsbolagen och bygden. Ekonomisk, social och politisk omvandling i 
Örnsköldsviksområdet 1860-1900. 1984. 

6. Nils-Gustav Lundgren, Skog för export. Skogsart :knik och försörjning i Lule 
älvdal 1870-1970. 1984. 

7. Britt-Inger Puranen, Tuberkulos. En sjukdoms förekomst och dess orsaker. Sverige 
1750-1980. 1984. 

8. Dan Bäcklund, I industrisamhällets utkant. Småbrukets omvandling i Lappmarken 
1870-1970. 1988. 


