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Småbruken och deras jordbruksproduktion
under 1910-talet och mellankrigstiden
av Mats Morell

Småbruket kan definieras som ett slags hushållsba-
serad driftsenhet inom jordbruket. Jordbruket vid
en sådan enhet bedrivs huvudsakligen med hushål¬
lets arbetskraft för att reproducera hushållet, dess
medlemmar och enheten mellan driftsenhet och

hushåll. Den typiska enheten av detta slag är famil¬
jejordbruket. Familjejordbruket uppfyller nyss¬
nämnda krav och är repwduktivt, vilket innebär att
hela hushållet kan försörjas utifrån den egna jord¬
bruksdriften och att driften inte tarvar understöd

från annat håll. Hela hushållets arbetsstyrka är fullt
sysselsatt i jordbruksdriften (hushållsarbetet inräk¬
nat).
Småbruket karaktäriserar jag som ett icke-repro-

duktivt familjejordbruk, ett ”ofullständigt jordbruk”
om man så vill. Alltså som en driftsenhet/ett hushåll
som inte kan reproduceras utan att någon hushålls-
medlem drar in inkomster från annat håll än den

egna jordbruksdriften. Ett sådant småbrukarhus¬
hålls reproduktion och inre arbetsfördelning be¬
stäms i hög grad av hur den lokala arbetsmarknad,
där hushållsmedlemmar kan dra in resurser, ser ut
och utvecklas.

De hushållsbaserade jordbrukens motpol är det
kapitalistiska storjordbruket (herrgårdar och stor¬
bönder) som baserar sin drift på lönearbetskraft.
Där blir en upprätthållen åtskillnad mellan ägan¬
de/driftsledning och arbete samt en kapitalavkast¬
ning i viss proportion till vinstnivån i annan före¬
tagsamhet de avgörande reproduktionskriteriema.
Uppfylls inte dessa krav reproduceras enheten inte
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som kapitalistiskt företag.
Fortsättningsvis används följande typologi för

jordbrukets driftsformer. Småbruk och reproduktiva
familjejordbruk (hädanefter mindre bondebruk) har

huvudsakligen använt brukarfamiljens arbetskraft.
Vid större bondebruk har brukarfamiljen gjort bety¬
dande manuella insatser, men huvuddelen av arbe¬
tet har utförts av lejd arbetskraft. Vid herrgårdar
(storjordbruk) har brukarfamiljen ägnat sig åt
driftsledning och baserat driften på lejd arbetskraft.
Mindre bondebruk men inte småbruk har normalt

sysselsatt hela brukarfamiljen i den egna gårdsdrif-
ten. Vid mindre bondebruk men inte vid småbruk
har försörjningen av brukarfamiljen nästan helt
baserats på den egna gårdsdriften.
Den här strukturen är inte stabil. Jordbrukare kan

ha alternativ användning av sina resurser, främst
arbetskraft. Förbättrade inkomstmöjligheter i andra
verksamheter kan i ett skede medföra etablering av
småbruk, men i ett annat dess nedläggning, därför
att altemativkostnaden för att idka jordbruk blir
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alltför hög när lönerna stiger i andra yrken. Samma
skäl kan förvandla den gamle familjejordbrukaren
till deltidsbrukare. Storbonden blir familjejordbru-
kare, allteftersom den egna hushållsarbetskraften
får allt större betydelse i och med mekanisering och
stigande lönekostnader. Brukarhushållen ställs i
valsituationer där de ska väga nyttan för gården/
hushållet av eget arbete utanför jordbruket, lejande

4
av lönearbetskraft och eget arbete i jordbruket.
Officiell statistik fördelar jordbruksföretagen på

storleksklasser efter hur stor areal åker de hade.

Med hjälp av samtida uppgifter om användandet av
familjearbetskraft och lejd arbetskraft vid jordbruk
av olika storleksklass, uppgifter om jordbrukens
förmåga att sysselsätta hela brukarhushållens ar¬
betskraft och inkomstdata av skilda slag avgjordes
tentativt inom vilka areella storleksgrupper de fyra
nyssnämnda driftsformerna i huvudsak står att
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finna/ För större delen av perioden och de flesta
områden visade det sig rimligt att gränsa av små¬
bruken vid 5 ha. Jordbruk som var större än så sys¬
selsatte i stort sett hela hushållen i den egna gårds-
driften och hade dessutom föga utomgårdsinkom-
ster. Bara i Mälar- och Hjälmarbygden, sydsvenska
mellanbygden med Öland och Gotland, Östgöta-
och Vänerslättema, samt västsvenska dalsjöområ-
det och dalbygden är det för slutet av mellankrigs¬
tiden befogat att räkna enheter om upp till 10 ha
åker bland småbruken. Till mindre bondebruk räk¬
nar jag gårdar om 5-30 ha, dock för nyssnämnda
områden vid 1930-talets slut endast gårdar om 10-
30 ha Till större bondebruk räknas brukningsenhe-
ter om 30-100 ha och till herrgårdar gårdar om
mer än 100 ha åker.
I det följande ska jag visa hur stor andel av den

totala och marknadsförda produktionen, som små¬
bruken stod för under 1910-talet och mellankrigsti¬
den. Även 1900-talets första decennium berörs.

Småbrukens antal, areal
och andel av produktionen
Utifrån uppgifter om hektaravkastning och avkast¬
ningen per djurenhet på jordbruk av olika storlek
samt den officiella statistikens uppgifter om antalet
jordbruk av olika storlek, deras åkerareal och krea-
tursinnehav i olika områden kan produktionens för¬
delning på olika storleksklasser och driftsformer
bestämmas. Ett första steg mot att avgöra småbru¬
kens betydelse är alltså att ange hur många de var
och hur stor areal de brukade.

Antalet småbruk ökade i riket åtminstone från

början av seklet och fram till 1932. Ökningen var

väsentligen ett norrländskt fenomen. I Svea- och
Götaland och i synnerhet i de främsta jordbruks¬
bygderna minskade antalet småbruk från mellan¬
krigstidens böljan, men de fortfor att utgöra ett när¬
mast dominerande inslag numerärt sett. Småbru¬
kens andel av antalet jordbruk i riket var stabil
kring 75% om 10 ha väljs som generell gräns och
vid 55% om 5 ha utgör övre gräns. Räknas med
min operationalisering så stiger småbrukens andel
av gårdsantalet något under 1930-talet. Småbru¬
kens andel av åkerarealen var stabil på riksplanet
den också. Med min avgränsning av småbruken
steg den dock från cirka 15% i början av perioden
till dryga 20% vid mellankrigstidens slut.

Nedan har jag jämfört en beräkning, utförd av det
tidiga 1900-talets agrarstatistiska centralgestalt
Ernst Höijer, av nettoskörden av brödsäd (råg och
vete) i södra och mellersta Sverige 1913-17 förde¬
lad på driftsformer med en egen beräkning av pro¬
duktionen i samma område beräknad utifrån regio¬
nala avkastningstal 1937/38 och data över respekti¬
ve driftsforms besådda brödsädesareal.

Tabell 1: Skörd av brödsädfördelad på jordbrukets
olika driftsformer 1913/17 och 1937/38. %. Södra
och Mellersta Sverige.
Driftsform 1913/17 1937/38

småbruk 7,0 11,9
mindre bondebruk 46,6 42,4
alla mindre jordbruk
(hushållsbaserade enheter) 53,6 54,3
större bondebruk 29,8 29,2

herrgårdar 16,6 16,5

alla jordbruk 100,0 100,0

Källor: Höijer, 1921, s. 40. Driftsundersökning 1938, s. 287-
289, SOS Jordbruksräkningen 1937.
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Förskjutningarna är sma. Småbrukens produk-
tionsandel ökade något. Om man istället räknar
med gränserna 5 eller 10 hektar vid båda tidpunk¬
terna för småbruk i alla regioner, så skulle småbru¬
kens produktlonsandel minska från 7 till dryga 5%
respektive från 21 till 18%. Totalt sett var de hus-
hållsbaserade jordbrukens andel närmast oförän¬
drad.

De flesta jordbrak hade en varierad produktion
både för avsalu och för det egna hushållet. Propor¬
tionerna varierade dock. Såväl i Höijers undersök¬
ning från 1910-talet som i de senare jordbraksräk-
ningama visas att arealandelen som användes för
den kommersiella grödan vete steg med ökande
storlek på gårdarna, medan motsatsen rådde för
andelen av arealen som besåddes med lantbefolk¬

ningens traditionella brödsäd, råg. Eftersom bra-
karfamiljens naturaförbrakning motsvarade så stor
andel av odlingspotentialen odlade småbrukarna
också mer potatis per hektar än storbrakama och
där sådana förekom, oftast mindre sockerbetor per
hektar. Sammantaget var det mindre jordbrukets
relativa betydelse mycket större om man ser till
totalskörden av växtodlingen än till enbart brödsä¬
desodlingen.För 1937/38 gällde följande.
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Tabell 2: Totalskördar av vete, råg, potatis och
sockerbetor fördelade på jordbruk av olika drifts¬
form. %. Hela riket 1937/38.
Drifts

form

vete råg potatis socker¬

betor

alla fyra
produkter i
1937/38 års priser

småbruk 9,2 20,5 35,6 7,4 20,6
mindre

bondebruk
38,6 49,0 46,2 41,8 43,5

större

bondebruk
32,7 20,8 12,2 34,1 23,4

herrgårdar 19,6 9,6 6,0 16,7 12,5

alla

jordbruk
100,1 100,0 100,0 100,0 100,0

Källor; Driftsundersökning 1938, s. 287-289, SOS Jordbruks-
räkningen 1937, s. 258-259. Priser i Nannesson 1942, s. 256.

Fördelningen av skörden av vete, råg, potatis och
sockerbetor ger med vissa reservationer, en rätt god
indikation av fördelningen av växtproduktionen i
slutet av 1930-talet. Brödsädens stora vikt överbe¬

tonar det större jordbrukets betydelse, potatisens
kompenserar detta. Hade fler olika produkter räk¬
nats med så hade andelarna ökat för de små enhe¬

terna, eftersom dessa jordbruk mer än de större var
inriktade på animalisk produktion och därmed på
foderproduktion och eftersom de var totalt domine¬

rande i norr, där inga betor, föga råg och vete, men
mycket potatis, kom och vallväxter odlades.
Uppenbarligen kom ungefär en femtedel av växt-

produktionens saluvärde från småbraken, lite min¬
dre än hälften kom från hushållsbaserade jordbruk i
allmänhet. Med en generell övre gräns för småbru¬
ket om 5 respektive 10 ha åker hade småbmkens
andel av växtodlingsvärdet blivit 14 respektive
30%.
Småbruken betydde mycket mer för animaliepro-

duktionen. De hade mer djur per hektar än de stör¬
re enheterna. Detta visas av de statistiska lokalun-

dersökningaraa från 1913-20, som vardera året
täckte in 1/8 av landet, av Arealinventeringen och
kreatursräkningen 1919 och av samtliga jordbruks-
räkningar (1927, 1932, 1937 och 1944) som utför¬
des under perioden. Redan en häst kunde innebära
oproportionerligt hög dragartäthet per hektar och en
kraftig belastning, eftersom dragkapaciteten inte
kunde utnyttjas fullt. Många småbmkare använde
oxe i stället, och det propagerades för att de skulle
utnyttja kor som dragare . Endast av ungnöt hade
de större jordbmken ungefär lika många djur som
de mindre, vilket kunde hänga samman med liv-
djursuppfödning, men också berodde på att de stör¬
re gårdarnas relativt högavkastande mjölkbesätt¬
ningar snabbare slets ut och måste nyrekryteras
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med täta intervaller. De mindre jordbrukens större

Figur 1. En del indus¬
triellt producerade
maskiner spreds snabbt
också bland de mindre

jordbrukarna. Hit
hörde t. ex. de hand-
drivna separatorerna
och slåttermaskinen
som kunde användas
både för höslåtter och
spannmålsskörd. Paral¬
lellt med slåttermaski¬
nen fick hästräfsor av
olika modell god sprid¬
ning. Här sitter Hugo
Olsson i Älgarås, Ska¬
raborgs län, på räfsan.
Foto: Erik Rud 1906-
1910, Skaraborgs läns
museum.
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kreaturstäthet skulle kunna ha berott på att de domi¬
nerade i trakter där inslaget av betesmark, äng och
annan fodermark var stort, men Höijers undersök¬
ning visade att förhållandet gällde även rent lokalt i
avgränsade bygder där natur- och ägoslagsförhål-
landena var maximalt lika för större och mindre

enheter.

Det mindre jordbrukets dominans var störst då
det gällde svin, höns m.m. som krävde föga areal¬
underlag. Försteget i antalet kreatur per hektar
kompenserades för storbrukens del delvis av att de
hade kreatur av högre kvalitet. Höijer visade avse¬
ende 1920-talet att medelvikten per ko var betydligt
större på stora gårdar än inom det mindre jordbru¬
ket. Mjölkmängden per ko var likaså större på stora
gårdar. Detta hängde emellertid främst samman
med att storjordbruken i högre grad än de mindre
jordbrukarna hade sina besättningar anslutna till

Figur 2. Många småbrukare spände kor framför plogen;
småbrukartidskrifterna propagerade ivrigt för att bru¬
karna skulle övervinna sina fördomar och använda kor
som dragare. Här plöjs med oxar, fortfarande det domi¬
nerande dragdjuret på mindre jordbruk i Småland och
delar av Västergötland under tidigt 1900-tal. Foto: Gus¬
tafHeurlin 1903-1910, Skaraborgs läns museum.

avkastningskontrollen. Småbruk som var anslutna
till kontrollföreningarna bade med storbrukama (i
respektive distrikt) jämförbar avkastning per ko.
Tabell 3 visar att småbrukens andel av det sven¬

ska jordbrukets mjölkproduktion ökade påtagligt
under mellankrigstiden och att deras andel av ägg-,
nötkötts- och fläskproduktionen likaså ökade mel¬
lan 1920-talets mitt och 1930-talets slut. Även pro-
duktionsandelama för det hushållsbaserade jord¬
bruket som helbet ökade. Särskilt markant gällde
detta köttproduktionen. Om de olika produkterna
vägs samman med sina priser, så ökade småbrukens
andel av den animaliska produktionen från 21,8%
1924-27 till 27,3% 1937/38. Andelen för alla hus-
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hallsbaserade jordbruk ökade fran 71,4 till 75,5%.
Förändringarna över tid är dock ganska obetydliga.
Klart är ändå att det mindre, hushållsbaserade jord¬
bruket generellt och småbruket taget för sig väl höll
ställningarna.

Marknadsintegration och
marknadsandelar
Enskilda, särskilt väl drivna småbruk framstår i
direkta vittnesmål som väl integrerade marknads-

78



Tabell 3: Viss animalisk produktion fördeladpå jordbruk av i olika driftsform
1919, 1924-27, 1937/38. %.

Driftsform mjölk mjölk mjölk ägg ägg nötkött nötkött fläsk fläsk

år 1919 1927 1937 1927 1937 1927 1937 1927 1937
småbruk 21,7 21,4 26,8 43,4 49,7 17,5 22,9 18,7 23,3
mindre bondebruk 49,3 49,0 46,9 43,0 39,0 51,9 49,9 52,3 54,8
större bondebruk 18,6 19,5 17,5 10,3 8,5 20,6 18,5 23,2 15,6
herrgårdar 10,4 10,1 8,8 3,4 2,8 10,0 8,6 5,8 6,3

alla jordbruk 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Källor: Arealinvetueringen och husdjursräkningen 1919 2, Höljer 1931, SCB, Den animaliska
produktionen år 1937/1938.

producenter.^” Eftersom småbruken som grupp
beböll sin andel av en växande produktion, samti¬
digt som deras antal var närmast oförändrat och
antalet försörjda vid dem knappast ökade, är det
troligt att småbruken allmänt i växande grad produ¬
cerade för marknaden. Räkenskapsresultaten från
några hundratal jordbruk som finns tillgängliga allt¬
ifrån 1910-talet gör det möjligt att tentativt beräkna
hur stor del av produktionen vid jordbruk av skilda
slag som marknadsfördes. Men märk att urvalen
gårdar är små och att väl drivna, mer marknadsinte-
grerade enheter kan vara överrepresenterade. Tabell
4 visar marknadsföringsgraden (försåld del av brut-
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toavkastningen) i tre omraden.

Den marknadsförda delen av produktionen steg i
nästan alla listade fall ocb särskilt gällde detta de
minsta storleksklasserna där småbruken ingår.
Framför allt de små jordbruken på slättbygden i
sydväst ökade sin marknadsföringsgrad, så att de
mot slutet av 1930-talet nästan sålde lika stor andel
av sin avkastning som storbruken i samma region
och mer än storbruken i Mellansverige. Marknads¬
föringsgraden avtar när vi fjärmar oss från den syd¬
svenska slättbygden. Av den rena jordbruksproduk¬
tionen var det kreatursdriften som stod för merpar¬
ten av de kontanta intäkterna vilket visas av tabell
5.

Tabell 4: Marknadsfördprocentuell andel av bruttoavkastningen i olika stor-
leksgrupper. Tvåårsmedeltal jordbruksåren 1918/19-1919/20 (1919),
1926/27-1927/28 (1927), 1931/32-1932/33 (1932) och 1936/37-1937/38
(1937). Tre distrikt.

Distrikt storleks-

klass

1919 1927 1932 1937

sydvästra Sveriges slättbygder < 10 ha 72,1 _ _ 85,5
sydvästra Sveriges slättbygder 10-25 ha 86,6 - 92,4 90,9
sydvästra Sveriges slättbygder 25-50 ha 88,6 - 92,6 93,0
sydvästra Sveriges slättbygder 50-100 ha 88,9 - 91,1 92,2
sydvästra Sveriges slättbygder > 100 ha 88,6 88.7 88,0 91,5
mellersta Sverige < 10 ha 68,9 68.3 70,3 76,4
mellersta Sverige 10-25 ha 69,6 73.8 78,1 82,0
mellersta Sverige 25-50 ha - 78.4 84,8 88,1
mellersta Sverige 50-100 ha - 77.8 80,1 82,8
mellersta Sverige > 100 ha 73,6 74.9 77,1 83,3
övre Norrland < 10 ha 54,6 51.4 54,1 64,8
övre Norrland 10-25 ha 66,9 60.7 59,1 69,6

Källor: Räkenskapsresultat från svenska jordbruk 5, 6, 13, 14, 18, 19, 23, 24.
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Tabell 5: Djurhållningens procentuella andel av marknadsförd bruttoavkast¬
ning. Tvåårsmedeltal jordbruksåren 1918/19-1919/20 (1919), 1926/27-
1927/28 (1927), 1931/32-1932/33 (1932) och 1936/37-1937/38 (1937). Tre
distrikt.

Distrikt storleksklass 1919 1927 1932 1937

sydvästra Sveriges slättbygder < 10 ha 48,0 - - 75,8

sydvästra Sveriges slättbygder 10-25 ha 47,0 - 49,6 60,8

sydvästra Sveriges slättbygder 25-50 ha 39,3 - 41,3 48,0

sydvästra Sveriges slättbygder 50-100 ha 37,1 - 48,0 49,7

sydvästra Sveriges slättbygder > 100 ha 44,8 60,2 51,3 50,8
mellersta Sverige < 10 ha 79,7 91,7 88,6 93,9
mellersta Sverige 10-25 ha 76,2 84,6 83,2 85,8
mellersta Sverige 25-50 ha - 81,6 77,3 73,7
mellersta Sverige 50-100 ha - 82,8 71,7 69,7
mellersta Sverige > 100 ha 55,9 68,6 70,8 64,1
övre Norrland < 10 ha 86,3 91,8 93,1 93,6
övre Norrland 10-25 ha 83,5 88,4 91,1 91,8

Källor: Räkenskapsresultat från svenska jordbruk 5, 6, 13, 14, 18, 19, 23, 24.

Generellt såldes stora och växande delar av den ani- småbrukare som också sålde mycket sockerbetor
23

maliska produktionen på småbruken om max 10 ha och potatis . Se avseende brödsäden tabell 6.
redan i början av mellankrigstiden. Överallt, utom
vid större jordbruk i Mellansverige och de allra
största i den sydsvenska slättbygden ökade sedan
kreaturshållningens andel av den försålda bruttoav¬
kastningen. För varje storleksgrupp var den också
större ju längre norrut vi går. Växtodlingen spelade
huvudrollen på slätten i Sydsverige och i början av

perioden gällde det även de små jordbruken. Den
mest påtagliga skillnaden i produktionsmixen mel¬
lan Sydsverige å ena sidan och norra och mellersta
Sverige å den andra, var sockerbetorna.
Mer generella data finns. Höijer beräknade avse¬

ende 1910-talet att gårdar om minst 10 ha åker i
hela södra och mellersta Sverige producerade regel¬
mässiga överskott. Gårdar om 5-10 ha hade däre¬
mot underskott av brödsäd utom på den sydväst-
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svenska slätten. Om Höijers beräkningar stämmer,
lär de mindre jordbruken starkt ha ökat sin mark-
nadsföringsgrad fram till mitten av 1930-talet.
Enligt Driftsundersökning 1938, som baserades på
ett urval av över 17 000 gårdar totalt, sålde södra
och mellersta Sveriges skogsbygdsgårdar fortfaran¬
de ringa spannmål, medan gårdarna om högst 10 ha
i Mälar- och Hjälmarbygden sålde 40% av sina
brödsädesskördar. Detta ska jämföras med ett un¬
derskott om 20% vilket enligt Höijer var regeln på
1910-talet för detta distrikt. Betydande mängder
spannmål såldes vid det här laget av sydsvenska

Tabell 6: Marknadsförd proportion av brödsädes¬
skörden i några syd- och mellansvenska områden
1937. %.

driftsform sydvästra
Sveriges
slättbygder

Mälar- och

Hjälmar-
bygden

södra och

mellersta

Sveriges
slättbygder

småbruk 34,2 41,6 21,6
mindre

bondebruk 91,3 64,0 55,9
större

bondebruk 93,1 69,3 74,4

herrgårdar 88,5 63,4 76,4

alla jordbruk 89,8 64,1 60,2

Källor: Driftsundersökning 1938, s. 292-294, SOS Jordbruks-
räkningen 1937. (Anm: Riksomrädet i den sista kolumnen inkor¬
porerar bl. a. distrikten i de två föregående).

1930-talets lokalundersökningar som täcker små
områden, närmast socknar, men ger säkra och detal¬
jerade uppgifter, bekräftar bilden av en tilltagande
avsaluproduktion av spannmål på småbruken. Jord¬
brukare i alla storleksklasser i några socknar på
Söderslätt sålde runt 90% av sin veteskörd och
70-80% av rågskörden. Betskörden avyttrades i sin
helhet. Småbrukare med 3-10 ha på Närkeslätten
sålde 1934 - ett bra år, visserligen - nära två tredje-
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Figur 3. Två kvinnor skördar
lin. Linskörd i början av 1900-
talet i Främmestads socken.
Fotograf okänd, Skaraborgs
läns museum.

delar av sin brödsädesskörd. Även skogsbygdens
småbrukare i Närke sålde en del spannmål. Det går
inte att tala om underskott även om de köpte en hel
del vetemjöl och bytte spannmål mot spisbröd vid
kvarnen. På Östgötaslätten sålde småbrukarna med
2-5 ha 1937 en tredjedel av sin rågskörd och tre
fjärdedelar av sin veteskörd, jordbrukare med 5-10
ha sålde nära fyra femtedelar av rågskörden och
57% av veteskörden. 1913-17 hade dessa båda

kategorier enligt Höijer haft ett brödsädesunder-
skott om 55% av den egna förbrukningen respekti-

24

ve ett minimalt överskott om 0,9%.
Bokföringsdata visade att småbrukarna sålde

stora delar av sin husdjursavkastning. Detta bekräf¬
tas för sent 1930-tal av Driftsundersökning 1938
och av SCB:s särskilda undersökning av den ani-
maliska produktionen 1937/38. Där finns bl.a. data
över mjölkens användning vid jordbruk av olika
storlek. Vi håller oss i tabell 7 på riksnivå.
Alla typer av gårdar utom småbruken sålde i

genomsnitt mer än 75% av sin mjölkproduktion
direkt. Men småbruken använde en dryg femtedel
av sin mjölk till att bereda smör och en smula ost.

Tabell 7: Mjölkens användning vid olika driftsfor¬
mer 1937/ 38. Hela riket. %.

driftsform leve¬

rerat

till

mejeri

all såld

mjölk,
inkl.

mejeri¬
leverans

använt

för smör-

och ost¬

tillverk¬

ning

annan

använd¬

ning vid
gården

summa

produ¬
cerad

mjölk

småbruk 46,3 52,4 22,2 25,4 100,0
mindre

bondebruk 72,1 77,2 7,6 15,3 100,0
större

bondebruk 82,4 87,0 1,0 12,0 100,0
herrgårdar 78,9 85,8 0,6 13,6 100,0

alla

Jordbruk 67,6 73,0 9,7 17,3 100,0

Källa: Driftsundersökning 1938, s. 311, 312, 315. Annan
användning vid gården inkluderar hushällskonsumtion, mjölk
utlämnad som stat samt utfodring av kalvar och grisar.

Ungefär 45% av deras hemkämade smör såldes.
Utöver den hälft av sin mjölkproduktion som små¬
bruken sålde direkt, sålde de således via hemföräd¬
ling ytterligare 45% av 22%, d.v.s. ca 10% av sin
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mjölk som smör och fick därför, tack vare sitt arbe¬
te ut mer pengar per kg mjölk. Totalt hemkärnades
år 1937/38 9 490 ton smör. Det var ungefär 12% av

25

allt smör som producerades i landet. Eftersom
mejeriindustrin expanderade starkt under 1930-
talet torde hemkämingen av smör tidigare varit av
större relativ omfattning. Lantsmöret såldes på
hemmamarknaden, medan kontrollerat mejerismör,
särskilt från Sydsverige dominerade exporten. Det
mindre jordbruket dominerade hemkämingen av
smör. 61% av det hemkämade smöret kom från

småbmken, 97% från småbraken och de mindre
bondebmken tillsammans.
Småbraken och de mindre bondebruken domine¬

rade som visats äggproduktionen och de sålde det
mesta (93% respektive 84%) av vad deras höns
värpte. Detta var en klar småbrukamisch. De större
jordbruken sålde faktiskt mindre av sin totala ägg¬
produktion.
1930-talets lokalundersökningar understryker

variationen mellan olika distrikt och mellan olika

småbrukare. Mönstren kunde vara komplicerade
med olika jordbruk i samma distrikt specialiserade

på skilda delbranscher. I ett par områden i Närke,
t.ex. köpte många mindre jordbruk spädkalvar från
större gårdar och använde sedan sin mjölk för att
föda upp dem inför avsalu eller slakt. Småbrukarna
där sålde också oproportionerligt många slaktsvin
och likaså mycket mer hemkämat smör än de stör¬
re jordbruken. Allt detta bidrog till att de mindre
jordbrukarna sålde eller levererade till mejeri
mycket mindre andel av sin mjölkproduktion än de
större jordbruken gjorde. Intrycket blir att små¬
bruken och det mindre jordbruket generellt drevs
mer intensivt än det större jordbruket och att små¬
brukarna i allmänhet försökte hålla bruttoavkast¬

ning och bruttointäkter uppe genom olika slag av

vidareförädling i egen regi av sina produkter.
Med en stor del av totalproduktionen och en kraf¬

tig marknadsintegration är det självklart att små¬
bruken bidrog substantiellt till den marknadsförda
produktionen av jordbruksprodukter. Hur stor del
av vad som såldes kom från småbruken? Enligt
Höijer praktiskt taget inget av brödsäden på 1910-
talet. En dryg tredjedel kom dock från mindre bon¬
debruk. Vid 1930-talets slut kom i runda tal 5% av

Figur 4. Potatissättning i
Mångbergs holens fäbod, Sol-
lerö socken. Dalarna. Husfar
Amus OlofLarsson går själv
bakom plogen. Foto: Mats
Rehnberg 1939, Nordiska
museets arkiv.
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Figur 5. Under 1930-talet gjor¬
de ett nytt inslag på allvar sin
entré i Jordbrukssverige:
mjölkbilen. Här lastar Helmer
Palmqvist i Värmons by, Alsens
socken i Jämtland, mjölkflas¬
korna på dragkärran för trans¬
port ner till landsvägen och
mjölkbilen. Foto: Lars Palm¬
qvist 1948, Nordiska museets
arkiv.

Tabell 8: Total marknadsförd jordbruksproduktion i kronor, fördelad mellan
olika driftsformer 1919 och 1937. Sydvästra Sveriges slättbygder. %.
Storleksklass A) växtprodukter B) animalieprodukter C) all marknadsförd

produktion (A+B)

år 1919 1937 1919 1937 1919 1937
småbruk 12,8 7,2 17,7 18,8 14,7 13,6

mindre bondebruk 20,2 28,8 21,9 32,5 20,9 30,9
större bondebruk 52,3 47,8 43,7 36,3 48,9 41,6
herrgårdar 14,7 16,0 16,6 12,3 15,5 13,9

summa 100,0 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0

Källor: Räkenskapsresultat från svenska lantbruk 5, 24, Arealinventeringen och husdjursräk-
ningen 1919 2, SOS Jordbruksräkningen 1937.
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Tabell 9: Wärdet av marknadsförda jordbruksprodukter fördelade på driftsform. Hela riket 1937/38.

A) värde försålda
växtprodukter

B) värde av försålda
animalieprodukter

C) totalt marknads
föringsvärde, A+B

driftsform Tusental kronor Procent Tusental kronor Procent Tusental kronor Procent

småbruk 13,295 5,5 103,585 23,3 116,880 16,9
mindre bondebruk 96,116 39,5 218,704 49,1 314,820 45,7
alla mindre jordbruk 109,411 45,0 322,289 72,4 431,700 62,6
större bondebruk 84,545 34,7 83,097 18,7 167,642 24,3

herrgårdar 49,544 20,3 39,746 8,9 89,293 13,0

alla jordbruk 243,500 100,0 446,132 100,0 688,635 99,9

Källor: Driftsundersökning 1938, s. 292-294, 313-315, SOS Jordbruksräkningen 1937.

försäljningen av brödsäd från småbruk. Här domi¬
nerade dock fortfarande större jordbruk med lejd
arbetskraft (56% av den marknadsförda brödsädes-

27

produktionen). Däremot spelade småbruken större
roll vid marknadsföringen av andra växtprodukter
och särskilt av animalier. Tabell 8 visar hur mycket
av den beräknade totala marknadsförda volymen av

jordbruksprodukter som utifrån räkenskapsresulta-
ten kan beräknas ha härrört från brukningsenheter
av olika driftsform. Vi tvingas hålla oss till den syd¬
västsvenska slättbygden, eftersom bara detta områ¬

de har bokföringsdata från alla storleksgrupper
1919.
Småbruken innefattar här gårdar om upp till 10

ha (odlad jord, inte åker) och andelarna som faller
på dem är konsekvent för höga, andelarna på min¬
dre bondebruk är för låga (omfattar bara gårdar om
10-25 ha), medan andelarna för större bondebruk
är för stora. Tendenserna är ändå klara. Småbruket
håller totalt sett ställningarna, även om en tillbaka¬
gång kan misstänkas om bruken om maximalt 5 ha
hade kunnat urskiljas. Småbrukens andel av växt-

Figur 6. Det centrala temat i myndighe¬
ternas, hushållningssällskapens och
tidskrifternas arbete för småjordbru¬
kets höjande var kunskapsspridningen;
nya, utprovade brukningsmetoder och
redskap skulle göras allmänt använda.
Här demonstrerar K. Pettersson en så-
ningsmaskin för betfrö m.m. Bilden är
från Fröjels socken på Gotland. Foto:
A.B. 1949, Nordiska museets arkiv.
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produktionen minskar påtagligt. I stället rycker de
mindre bondebruken fram. Deras andel av mark¬

nadsförd produktionen ökar, både vad gäller anima-
lier och vegetabilier och följden blir att de hus-
hållsbaserade jordbrukens marknadsandelar stiger
kraftigt (särskilt på animaliesidan). Av tabell 9
framgår att småbrukets och det hushållsbaserade
jordbrukets i allmänhet marknadsandelar var större
i riket som helhet än på den sydsvenska slättbyg¬
den. Det berodde inte på att enskilda småbruk sålde
mer på andra håll, utan att de i övriga Sverige som
helhet brukade större andel av arealen.

På utbudssidan var alltså de smärre jordbruken
starkt marknadsintegrerade. Det gällde även på in-
putsidan. Skillnaderna mellan jordbruk av olika
storlek vad gäller utlägg per hektar åker för kom¬
mersiellt foder (oljekakor etc), och handelsgödsel
var små under mellankrigstiden. Det rörde sig om
delbar teknik som även mindre jordbrukare tillgo¬
dogjorde sig. De regionala skillnaderna var däre¬
mot betydande. Mer handelsgödsel användes på
Söderslätt än i Mälardalen, men mindre köpt kraft¬
foder. Det återspeglade driftsgrenamas skilda bety¬
delse i de båda fallen och sockerbetornas stora göd¬
selbehov.

Slutsatserna kan sammanfattas i fem punkter.

1. Andelen av den totala jordbruksproduktionen
som kom från hushållsbaserade enheter i all¬

mänhet och från småbruk i synnerhet växte
något under mellankrigstiden.

2. De hushållsbaserade enheternas och småbrukets
andelar av den animaliska produktionen var
större än deras andelar av den vegetabiliska pro¬
duktionen. Deras andelar av den animaliska pro¬
duktionen växte mer än deras andelar av växt-

produktionen. Det mindre jordbruket dominera¬
de den animaliska produktionen, medan större
jordbruk, baserade på lönearbete dominerade
växtproduktionen.

3. Småbruk och andra hushållsbaserade jordbruk
sålde stora och växande delar av sina produkter
från djurhållningen. De marknadsförde inte fullt
så stora delar av sin totala produktion som de
större jordbruken, men de var i allmänhet väl
integrerade i marknaden. Utom i Skånes och
Hallands slättbygder, där de sålde mycket växt¬
produkter, i synnerhet sockerbetor på kontrakt.

specialiserade de sig oftast på avsaluproduktion
av animalier. De inriktade sina ansträngningar
och sin begränsade växtodlingskapacitet på att
understödja produktionen av animalier för av¬
salu och de sökte förädla vissa produkter för
avsalu mer än flertalet större jordbruket gjorde
för att försäkra sig om höga bruttointäkter per
hektar jordbruksmark.

4. Andelen av den marknadsförda jordbruksproduk¬
tionen som kom från hushållsbaserade enheter,
inklusive småbruk ökade under mellankrigsti¬
den. Detta är mer säkert för animaliska produk¬
ter än för växtprodukter. 1937 dominerade det
mindre jordbruket avsaluproduktionen av ani-
malieprodukter, medan det större jordbruket
dominerade avsaluproduktionen av växtodlings-
produkter.

5. En stabil företagsstruktur, där småbrukens andel
av antalet jordbruk och av jordbruksarealen lik¬
som deras produktionsandelar och marknadsan¬
delar förblev i stort sett oförändrade eller ökade

innebär att produktiviteten (produktion per hek¬
tar åker och - i och för sig betydligt osäkrare -
per sysselsatt) förändrades i likartad grad på
småbruken som på andra typer av jordbruk.

Produktivitet och lönsamhet.
Bruttoavkastningen per hektar, arealproduktivite¬
ten, var högre på småbruken än på de större jord¬
bruken. Detta hänger dock snarare samman med val
av gröda eller produktionsinriktning än med hur
driften praktiskt bedrevs. Småbruken var kreaturs-
täta, de odlade grödor som gav en hög hektarav¬
kastning, exempelvis potatis. Storjordbrukens hek¬
taravkastning av specifika grödor var högre, deras
kreaturs kvalitet och avkastning var högre. Ett bi¬
dragande skäl till den högre hektaravkastningen på
de mindre jordbruken var dessutom ett ibland läng¬
re gående förädlingsarbete.
Småbrukarnas driftskostnader per hektar var hög¬

re än det större jordbrukets. Främst gällde det ar¬
betskraftskostnaderna. Småbruken bedrev en ar-

betsintensiv produktion med sin i stort sett givna
arbetskraftsresurs - familjemedlemmarna. Fanns
inte rimlig alternativ sysselsättning för den resur¬
sen, så var det rationellt att med ökade arbetsinsat¬
ser driva upp bruttoavkastningen maximalt. Men
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Tabell 10: Lanthushållningens ekonomiska resultat i olika storleksgrupper i Mellersta Sverige 1924-39,
femårsmedeltal.
år storleksklass/driftsform bruttoavkastning

per ha
driftskostnader

per ha
nettoavkastning
per ha

förräntningprocent

1924/29 Småbmk, -10 ha 483 413 70 3,7
1929/34 Småbruk, -10 ha 423 395 28 1,6
1934/39 Småbruk, -10 ha 489 441 48 2,8
1924/29 Bondebruk 10-25 ha 370 313 57 3,5
1929/34 Bondebruk 10-25 ha 353 328 25 1,6
1934/39 Bondebruk 10-25 ha 401 330 71 4,5
1924/29 Storbruk > 100 ha 369 348 21 1,5
1929/34 Storbruk > 100 ha 305 301 4 0,3
1934/39 Storbruk > 100 ha 352 301 51 3,9

Källa: Nannesson 1942, s. 281, 283.

med normal ersättning för arbetsinsatserna (räken-
skapsresultaten räknas samma kostnad för famil¬
jens arbetskraft som för lejd) blev nettoavkastning¬
en, alltså bruttoavkastningen med avdrag för drifts¬
kostnaderna, inte imponerande, även om den inte
föll linjärt med sjunkande egendomsstorlek. Fastän
det mindre jordbruket tyngdes av ett oproportioner¬
ligt stort kapital som skulle förräntas så föll inte
heller förräntningsprocenten (nettoavkastningen i
procent av det insatta lantbrukskapitalet) särskilt
påtagligt med sjunkande egendomsstorlek.
Många har pekat på att småbrukens situation

relativt sett försämrades under mellankrigstiden,
men enligt tabell 10 klarade de 1930-talet kris väl

29

så bra som större jordbruk. De behöll ett försteg
vad gäller nettoavkastning och förräntning. Vid
trettiotalets slut var läget ett annat. För de större
jordbruken hade en ordentlig återhämtning skett.
Det ekonomiska läget hade förbättrats för småbru¬
ken också, men inte i samma grad.
Mellankrigstiden räkenskapsresultat förmedlar inte
någon bild av ett småbruk som generellt var mindre
lönsamt än större jordbruk. Lönsamhetsväxlingama
för småbruket följer konjunkturväxlingarna liksom
för större enheter. Även detta vittnar om en rätt sta¬

bil struktur. Hade lönsamhetsskillnadema perma¬
nent varit starka, så hade förmodligen bruknings-
strukturen förändrats mer drastiskt. Men man kan

inte vara för säker. Småbrukets överlevnadsförmå-

ga handlade inte bara om dess lönsamhet i förhål¬
lande till större jordbruk, utan om deras förmåga att
erbjuda rimlig försörjning för brukarfamiljema i
tider då andra alternativ kunde vara få och osäkra.

Epilog
Slutligen, vad kan sägas om tiden före 1910-talet? I
några fall har berättelser om premierade småbrak
använts för att belysa småbrukets potential. Statis-
tikem Elis Sidenbladh visar t.ex. på några belönade
sydsvenska småbrukare vid seklets början, vilka i
mycket liten mån var beroende av utomgårdsin-
komster. Han anför också att 78 premierade gårdar
i Skaraborgs län tillsammans sålde 494 651 liter
mjölk, vilket motsvarade 60% av deras totalavkast¬
ning och i medeltal utgjorde en bra bit över 6 000
liter per gård. Det förvånar inte att undersökning¬
ar som baseras på premieringsberättelsema ger
optimistiska resultat avseende småbrukets möjlig¬
heter. Men medan det är problematiskt att generali¬
sera utifrån räkenskapsresultaten, vore det absurt
att göra det utifrån premieringsberättelsema som

per definition handlar om ett urval ur småbmkamas
32

yppersta elit.
Frågan kan lösas genom en massiv bearbetning

av primärmaterialet till hushållningssällskapens
33

jordbmksstatistik . I avvaktan därpå kan ändå en

gmndad gissning framföras. Småbmkens antal och
areal ökade något från tidigt 1900-tal till omkring
1932. Även deras andel av åkerarealen ökade en

smula. Rimligen var småbruken före 1910-talet inte
relativt sett eller absolut sett avsevärt mer produkti-

34

va än under mellankrigstiden. Med svagt stigande
resurser måste då småbrukens produktion - och
även produktionsanJe/ar - ha varit mindre tidigare.
Det var animalieproduktmarknaden som var expan¬
siv och inom djurhållningen var kostnadsfördelarna
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med storskalighet mindre klara än inom spannmåls¬
odlingen. Odelbara tekniska lösningar betydde inte
lika mycket som i växtodlingen. För att hårdra:
kommersiell produktion av animalier var, i motsats
till kommersiell produktion av spannmål, möjlig på
mycket små arealer. Marknadsutvecklingen som

följde med urbanisering, industrialisering och väl-
ståndshöjning gynnade, åtminstone momentant,
småbruket. Det är alltså troligt att småbrukens och
generellt det mindre jordbrukets andel av totalpro¬
duktionen - och av marknadsproduktionen - var
stadd i ökning alltifrån 1870-talet när relativpris-
stegringen på animalier blivit tydlig.

Mats Morell, född 1955, docent, universitetslektor
vid ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala
universitet. Forskar kring jordbrukets utveckling i
Sverige under perioden 1870-1945.

Noter

1. Se diskussionen kring definition av familjejordbruk i Gasson
& Errington 1993, kap. 1. Min ståndpunkt utvecklas i Morell
1997, kap 2.1. Jfr Djurfeldt, 1990, s. 14, Djurfeldt 1996,
Friedmann 1980 och Andersson Flygare 1997.

2. Se vidare Morell 1999, kap. 2.1.
3. Jfr Lundgren, 1985, Bäcklund 1988. Som dessa författare

påpekar minskade efterkrigstidens fulla sysselsättning och
alltmer utbyggda offentligt trygghetssystem behovet för
arbetare att upprätthålla småbruksdrift som försäkring mot
konjunkturen arbetslöshet. Statliga flyttningsbidrag och
andra åtgärder kunde naturligtvis accentuera den relativa
olönsamheten med att upprätthålla småbruk.

4. Den neoklassiskt rotade teori som ligger till grund för reso¬
nemanget finns utvecklad i Schmitt 1992, s. 503-508 och i
Ellis 1993, s. 123-141.

5. Se Morell 1999 kap. 2.2. där operationaliseringen och käl¬
lorna till den redogörs för.

6. Områdesindelningen härstammar frän 1938 års jordbruksut-
rednings driftsundersökning (hädanefter Driftsundersökning
1938). Se Morell 1999, kap 2.2.

7. Före 1910-talet är källäget mindre bra. Se Morell 1997 samt
BiSOS, N, Jordbruk och boskapsskötsel 1865-1911, Statis¬
tiska kommitténs betänkande: Jordbruksstatistik 1906,
Svensson 1965, Seyler 1982 och Edling 1996. Här tas Elis
Sidenbladhs skattade fördelning av den officiella statistikens
antal jordbruksegendomar på olika storleksklasser på basis
av jordegendomarnas fördelning efter taxeringsvärde 1904
till utgångspunkt. Se Sidenbladh, 1906a, s. 123-136, 155-
157

8. Avseende 1904 antas då inga torp ha haft mer än 5 ha.
9. Det är betydelselöst att enheter om mindre än 2 ha utesluts.

Enheter om 0,26-1 , resp 1-2 hektar höll 1 resp. 1,6% av
rikets åkerareal 1919. Åren 1913-17 bidrog jordbruk om
1-2 ha med 4% av brödsädesskörden. 1937 stod lägenheter
och brukningsenheter om upp till 2 ha för 1,36% av brödsä-
desarealen. Höijer grundade sig pä lokalundersökningama i
1910-talets betydligt förbättrade officiella statistik.

10. Höijer 1919, s. 63 och passim, SOS Jordbruksräkningen
1937, s. 258.

11. Höijer 1919, s. 92-100.
12. För 1913-17 visar Höijer 1926, s. 6, att de mindre jordbru¬

kens totalavkastning av växtodlingen per hektar var relativt
mycket bättre jämfört med de större jordbrukens än deras
spannmålsskörd per hektar.

13. Sidenbladh 1906b.

14. Höijer 1919.
15. Höijer 1919.
16. Höijer 1926.
17. Höijer 1931.
18. Om småbmket även 1937 generellt avgränsas vid 5 ha blir

produktionsandelama av mjölk, ägg och nötkött stabila eller
svagt fallande kring 20, respektive 40 och 20%, medan
andelen av fläskproduktionen ändå ökar något från 20,6 till
23%. Samma tendenser framträder med en generell gräns
om 10 ha. Då blir småbrukets produktionsandelar kring 40%
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(mjölk), 60% (ägg), 40% (nötkött) och 40-45% (fläsk).
Mjölkproduktionens fördelning 1919 bygger pä en skattning
utifrån antalet kor fördelat på storleksklasser och jordbruks¬
områden samt Höijers regionalt och storleksmässigt diffe¬
rentierade avkastningstal frän 1920-talet.

19. Morell 1999 (Animalisk produktion definierad som i tab. 3
och enligt samma källor. Priser frän Nannesson 1942, s. 256
och frän Jordbruksekonomiska uppgifter 1939:1).

20. Se särskilt Niskanen, 1995, s. 168-184 och Sidenbladh
1906b.

21. Bruttoavkastningen definieras som den avkastning som läm¬
nar jordbruksdriften på en gård, vare sig produkterna an¬
vänds i hushållet, för att avlöna arbetare in natura, för att
understödja andra delar av gärdens totala ekonomi eller
säljs. Skördad fodersäd som används till jordbrukets drag-
eller produktionsdjur medräknas ej direkt utan yttrar sig vär¬
deökning pä kreatursstocken eller som bidragande till ani-
malieavkastningen. Försålt foder kommer däremot med.

22. Höijers beräkningar rimmar illa med räkenskapsresultatens.
Han får ett brödiödcjunderskott motsvarande 21% av kon¬
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Swedish smallholdings and their agricultural production in the
1910s and during the interwar period

By Mats Morell

Summary

Smallholdings, which are here defined as being
family-farms which are so small in size that a
source of additional income had to be found in

work outside of the farm, played a dominating role
in Swedish farming until well into the 1940s. Apart
from their large increase in number in the north of
Sweden, their number and their percentage of the
total area of arable land changed very little during
the periods in question. The smallholders’ share of
the country’s total production of agricultural pro¬
duce tended to increase slightly during the interwar
period and it accounted for roughly one quarter of
the total produce from animal husbandry and one
fifth of the produce from agricultural cultivation.
The smallholdings increasingly marketed their pro¬
duce, and while little of the grain that they harvest¬
ed in the 1910s reached the market, by the 1930s
smallholders in many districts were in fact selling a
substantial percentage of their grain production. In
general smallholders sold around 70% of their total
produce from animal husbandry during the 1930s.
With a substantial percentage of the total produc¬
tion from farming and animal husbandry, and a high
degree of market-orientation, it is evident that the
smallholders also accounted for a substantial share

of marketed agricultural produce. Their contribu¬
tion to the marketed produce from animal hus¬
bandry - almost one quarter of the total production
- was particularly important, and growing. The
smallholders were only important for the total mar¬
keted amount of crop products in the south of Swe¬
den, where they produced a considerable quantity
of sugar beet.
A stable farm structure which remained largely

unchanged over the periods in question - and with
only minimal changes in their percentage of total
agricultural production - is an indication of similar
productivity development on farms of different size
and character. Since it is likely that the smallholder
group and the percentage of the land that was culti¬
vated by them increased somewhat from the 1870s
up to the year 1910, and since it is unlikely that
their production in relation to larger farms was

higher than it had been prior to 1910, it therefore
follows that the importance of the smallholders’
percentage of the total production contra that of
larger farms had been increasing from the 1870s up
to the 1910s, from which latter decade we have
more reliable data.
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