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Till läsaren. 
Förlattarffi av denna bok tiänstgjorde årffi 1919 oek 1920 

s,;"om Finland.'! regcrings ombud lör lantbrukslrdgor uti bl. a. de 
skandinaviska länderna. Under denna min verksamhet översände 
iag till Lan/bruksministcriet i Finland 28 tiänsterapparter, i vilka 
behandlades sådana lantbrnksekanomiska spörsmål, vilka iag 
ansåg J.:unna vara Finland.'! administration tiZZ nytta. Men iu 
närmare iag lärde känna de skilda ländernas lantbrnkslörkåZZan
den oek agrarpolitik ävensam de strävanden, sam göra sig gäZZande 
pd delta område, desto mera levande blev den övertygelsen kos mig, 
att ffi betydande del av det arbete, sam tör närvarande i Finland 
pdgår lör torparnas oek baekstugusittarnas självständiggörande, 
kommer alt medlöra bewikelser sdväl lör dessa som tör statffi, 
sdvida ieke med det törsta skrides tiZZ ett sådant mera än törut 
planmässigt oeh mera än törnt intensivt arbete tör småbrukar
klassens höjande oek ökande av småbrnlcens produktionslörmdga, 
vilket iag i Skandinaviffi lärt känna. J ag beslöt tördenskuZZ ägna 
min sista resa uteslutande åt undersökningar av denna frdga. 

Dffina undersökning skuZZe emeZZertid blivit myelcet brist
tällig, såvida iag ieke haIt tiZZtälle att etterdt törlullständiga oek 
tÖTnya mitt material genom ffi rält amtattande karrespandens med 
ett ieke ringa antal ämbetsverk, organisationer oek sakkunniga 
persaner i Skandinaviffi. Trois alla dessa ansträngningar oek 
trois itrågavarande i.lStitutianers oek C7lSkilda personers outtrölt
liga beredvillighet att bistå mig med upplysningar tinnas i arbetet 
sdväl tördldrade som bristläZZiga punkter, vilkas avkiälpande 
berett mig oövervinnliga hinder. A andra sidan har iag ieke längre 
velat uppskjuta bokens utgivande, i all synnerhet dd iag med dess 
utarbetande ieke ,;"yftat någon tiänstebelordran, ulan uteslutande 

.. 

• 

I 



VI 

haft såsom ögonmärke aU praktiskt gagna Finlands lanthushåll
ning oeh särskilt dess småbrukarklass. 

Förutom en inledning omlaaar deaa arbete tvänne skilda 

delar. 
1 den lörsta redogör iag lör lantbrukets utveeklingslinier i de 

skilda länderna Irån 1870-talet oek tili världskrigets början även
som lör småbrukets andel i denna utveekling samt anställer 
i sluut av varje kapitel iämlörelser mellan Finland oeh de övr·iga 
nordiska länderna. Härvid har iag sökt aU linna de spår, enligt 
vilka vi i Finland borde böria leda småbrukets Iramstegssträ
va7Ulen. Man kan måhända med skäl invända emot denna Iram
ställning, att det var-it väl diärvt all löretaga sig dessa iämlörelser 
emellan länder med så pass olika geografiska betingelser lör 
lantbruket som de Iyra nordiska, isynnerhet då statistiken i de 
skilda länderna är så olik oek i många avseenden ojämn oeh 
bristlällig som den visat sig vara. Jag medger gärna, all svår-ig
heter-na varit stora, ofta t. o. m. oövervinnliga oeh att arbetet därav 
oerhört !örsvårats, mm iag vågar likväl tro, all del varit den möda 
värt det givit mig. 

1 den andra delen åter har iag sökt att giva en systematisk 
Iramställning av småbrukspolitiken i de skilda skandinaviska 
länderna lör alt på della sätt linna de metoder erlarenheten där
städes ådagalagt vara de ändamålsenligaste. 

Det ligger i sakens natur - oeh här ovan har iag oek redan 
antyU deaa - all en dylik undersökning av lörhållanden i Iräm
monde länder, S01/' ieke i någon nämnvärd mån kunnat stödia sig 
på tidigare lorskningar, tvungit mig all i en synnerligen stor 
utsträekning besvära sdväl respektive myndigheter oeh organisatio
ner som även enskilda sakkunniga i de skilda länderna. Den 
besvärands känslan av att på della säll nödgas bereda andra 
arbete oeh möda har emellertid hos mig läaats genom all iag på 
de mest skilda hdl! under denna boks tillblivelse möll ett utomor
dentligt vänligt oeh beredvilligt tillmötesgående. 

S ärskilt känner iag behov all med taeksamhet nämna !öliande 
personer: 
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1 Danmark Irämst prolessorn vid Landbohojskole O. H. 

LARSEN, kontorsehelen vid Det Statist. Deparlement HENRIK 

PEDEllSEN samt husmansorganisationernas Iconsulelller JENS 

NmLSEN på Jylland oeh H. P. NmLSEN pd Själland, men vid 
sidan av Mm jämväl prolessorerna vid Landhohojskole LARS 

FREDERIKSEN och A. M. T. WESTERMANN, kansliehelen vid 
Lantbruksminisleriet G. H. WAAGE, statskonsulenterna P. A. 

MÖRI<EBERG oeh W. A. KOCK, löreståndaren lör Landhohoj
skoles laboratorium lör lantbruksekonomiska IÖTsök N. O. HOF

MAN-BANG. 

1 Sverige i Irämsta rummet statskonsulenten lör det mindre 
jordhruket, "'umera statskonsulenten lör egnahemsväsendet AUG. 

ÖSTERGRBN oeh byråehe!en i K. Statistislca Centralbyrdn, dr 
Efu�T HÖIJER saml jömtom dessa projessorerna NILS WOH

LIN oeh NILS HANSSON, !. överdirelctören vid Lantbrulcsstyrelsen 
WILH. FLACH, föreståndarcn lör Sveriges Allmänna Lantbmks
sällslcaps drijtstatist'iska byrd LUDVIG NANNESON, statskonsu
lenterna E. J. EKELUND oeh N. O. C. INSULru'IDER ävmsom inge
",iören CARL HALLING. 

1 Norge i Irtim,ta rummet lantbruksdirektöTen T. BJANES, 

sekreteraren i Selskapet jor Norges Vei OLE HERSAUG oeh 
chelen lör Statistiska Centralbyråns lantbruksstatistisl,a avde -
ning S. SKAPPEL samt jäm/e dessa lörre slats- oeh lantbruks
minislern GUNNAR KNUDSEN, IÖTre praeees i Selskapel lor 
N orges Vei, godsägaren KAI MÖLLER, småbrukskonsulenten 
INGEBR. FIVE samt chelen jör drijtstatistiska byrån' vid 
Selskapet jor N orges Vei NILS KROSBY. 

Vad Finland beträlfar har jag aU jramlöTa min taeksamhet 
jrämst tili godsägarna, lil. dr J. JÄNNES, agron<llllen AKE 

LÖNNBERG oek lil. mag. vÄINö WUOLIJOIO IÖT det stora stöd 
jag, som ieke är agronomiskt utbildad, av Mm erhållit vid utarbe
landet av denna hok, sam i så myeket langeraT tekniken. 

Slutligen har jag behov att med taclcsamhet omnämna, aU 
deUa aTbete aldrig slculle lcunnat utgivas i svensk dräkt utan det 
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stora intresse för en ;ämföTande undersökning av denna art, sam 
tagit sig uttryck i de tryckningsbidrag, vilka tilldelals mig av 
Kungl. Lantbruksakademien i Sverige, Det KgI. Se/skap for 
NOTges Vei, chefen fÖT firman Moritz Fraenckel i Göteborg herr 
Gösta Fromckel ävensom en IÖT småbrukarfrdgan intTesseraa 
person i Finland, vilken vill fÖTbliva onämnd. 

Helsingfors i september 1923. 

HANNES GEBHARD. 

• 
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Inledning. 
Småbrukets betydelse. 

Med småbruk avses i detta arbete överhuvud ett sådant 
lantbruk på egen eiler arrendemark, varifrån en familj kan 
erhålla åtminstone sin Imvudsakliga utkomst utan att nämn
värt använda främmande arbetsfolk. Småbrukens åkerareal är 
således frän c. 2-3 tili 10, ja ända tili 15 ha, någon gång till och 
med större. 

Då man talar om småbrukspolitik, användes detta ord i 
tvänne särskilda betydelser: antingen menar man därmed 
upprättandet av nya småbruk eiler också åtgärder för höjandet 
av redan förefintliga småbruks produktionsförmåga. 

Det förstnämnda av dessa syftemål fäster främst den stora 
allmänhetens och politikens uppmärksamhet vid sig. 

Sålunda genomföres också i Finland som bäst en stor jord
reform gäende ut pä frigörelse av torp och backstuguområden, 
varigenom i detta land under en kort tidrymd kommer att 
skapas ett större antal självständiga jordlägenheter än vad 
många i historien omnämnda stora agrarreformer kunnat åstad
komma. Och under rörberedelse äro ytterligarc stora agrar
reformer, genom vilka man har för avsikt att därutöver av
sevärt öka antalet småbruk i Finland. 

J arbetet för upprättandet av nya småbruk är Finland för 
närvarande ingalunda ensamt. Såsom känt drives under dessa 
tider samma politik i alla såväl nya som gamla stater kring 
Östersjön. 1 alla dessa länder inser man den stora betydelsen 
för samhällets sunda utveckling däruti, att obesuttna personer, 
som leva i smä omständigheter och för den skuU äro missnöjda 
med samhället, göras tili ägare av jordlägenheter, vilka kunna 
bereda brukarna en tili räcklig utkomst. 
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Denna småbrukspolitik har dock på f1era bäll väckt tvivelO 
J ag har i Finland hört särskilda storbrukare frambälla, att en 
politik av detta slag vore ägnad att medföra skada för landet i 
nationalekonOlniskt avseende därigenom, att ett storbruk, även 
om dess jord befinner sig i god växtkraft, utparcelJerat i 
småbrukarhänder komme att giva mindre skördar än förut, enär 
småbrukarna icke i tekniskt avseende förmå tävla lllCd stor
brukarna, samt att småbrukarna till följd bärav hela sitt Iiv 
komme att föra en tynande tilJvaro. De bänvisa till de sorg
liga erfarenheter vi hava fått frål1 landbondelägenheter, vilka 
frigjordes i mcdlet av senaste århundrade i Viborgs Iän. De 
visa ävcn på den förstörelse, som inträffa.t i Estland, varest de 
stora godsen fråntogos de tyska baronerna, snabbt parcelle
rades i småbruk och överlätos åt obesuttna, vilka icke för
mått anskaffa erforderliga byggnader, redskap ocb boskap och 
av vilka en del sålunda faktiskt sköter sin jord mycket sämre 
än falJet var under baronernas tid. 

Så hava - påstå tvivlarna - dessa stora reformåtgärder 
medfört och komma även frarndeles att medföra stora besvi
kelser såväl för de statsmän, vilka arbetat härpå, som järnväl 
för småbrukarna själva. 

Jag skyndar mig att medgiva, att dessa tvivel i någon män 
äro grwldade, och att jag ingalunda anser småbruket under alla 
förhållanden vara det bästa, utan att jag är av den åsikten, att 
småbruket har möilighet att höja. sig framom andra, såvida. 
tillfälJe härtilJ beredes detsamma. Härav härleder sig ock den 
fordran, att vi i detta land måste ägna tillräckligt intelligens, 
energi och medel för småbrukarklassens höjande och för ska
pandet av sådana förhållanden, att densamma beredes möjlighet 
att visa sin övcrlägsenhet. Förmå vi icke detts, komma dessa 
storbrukarnas tvivel att ånyo besanna sig ocb jämväl denna 
vår tids stora jordrerorm att dclvis misslyckas, måhända t. o. m .. 
i lika hög grad som landböndernas frigörelse i Viborgs Iän. 

Å andra sidan hava socialistiska tcoretiker, redan .Marx 
och under vår tid särskilt Kautsky, motarbetat statens åt
gärder för upprättandet av småbruk bl. R. på den grund, att 
dessa icke förmå producera livsmedel nämnvärt mera än små-

I 



brukarfamiljen själv konsumerar ocb att det sålunda endast är 
de större jordegendomarna, som förmå anskaffa Ii vsmedel åt 
stads- och fabriksbefolkningen. Dcnna åsikt framfördes med 
ny kraft under världskriget i Tyskland och även annorstädes. 
Och det rörefaller som om även andra vore benägna att tro 
härpå, icke allenast de socialistiska tcoretikerna. 

Under dessa förhållanden har det sålunda varit skäl "tt ånyo 
taga småbruksfrågan under granskning och framhålla de resultat 
och erfarenheter man särskilt under senaste tid gjort samt de me· 
del och åtgärder, som anlitats för ernåendet av ett"gott resultat_ 

1. Småbruket ur nationalekonomisk synpunkt. 

Småbrukets nationalekonomiska betydelse kan mätas på 
många olika sätt. 

Först och främst har det redan länge varit bevisat, att på 
en jord, som är delad i smä lägenbeter, är ett betydligt större 
antal invånare bosatt än vad fallet är på samma område, då detta 
utgöres av en enda stor lägenhet. Detta påvisades bland annat 
i en år 1913 publicerad omfattande undersökning rörande ko
lonisationsverksamheten i Preussen. Ur denna undersökning 
framgår, att på några år 1900 parcellerade stora egendomars 
område, där folkmängden under de föregående decennierna re
gelbundet minskats, bodde 10 år efter parcelleringen 84 % mera 
folk än under parcelleringsåret. "-

Samma resultat har nåtts även inom Fiulands kolonisa
tionsverksamhet under senare tid. Ar 1916 offentliggjorde då

. varande kolonisationsinspektören Elfving resultatet av en un
dersökning beträffande de rön man intill år 1913 gjort vid 
statens kolonisationsverksamhet. Den omfattar bl. a. de 
c.600 småbruk, vilka staten åren 1899-1907 utstyckat från 
13 stora gods. Av undersökningen framgår, att på dessa lägen
heters totalområde bodde före parcelleringen icke fullt 6,000 
personer, '!'en redan år 1913 över 11,000 eiler således omkring 
84 % meta än före parcelleringen. 

En annan omständighet, som redan tidigare varit ägnad 
att belysa olika stora lägenheters nationalekonomiska betydelse, 



4 

är den mängd boskap, som på dem födes i förhållande tili den 
odlade arealen. 

Ur Finlands senaste statistik över kreatursstocken i landet 
(år 1920) framgår t. ex. att mjölkkor funnos per 100 ha åker: 

å storbruk . . ... .. ... ... .. .. .. . ............  32 
• bondgårdar .. ... . .... ..... . . . . . ... ....... 36 
» småbruk ................... ..... . . ... ... . .  64 
• dvärgbruk ............................. . 139 

På det ovannämnda kolonisationsområdet i Preussen steg 
inom loppet av 10 Ar efter pareelleringen på de förra storbruks
områdena mjölkkornas antal 3-falt. Av ovannämnda under
sökningar i Finland framgår, att före parcelleringen funnos på 
tidigare nämnda omrAde inalles 3,767 kor, men år 1913 
5,762 eiler således 53 % mera än före pareelleringen. Såsom 
jag redan framhåJlit, hava dessa fakta redan tidigare varit 
för faekmän kända. 

Men alldeles nyligen hava i skildaländer utförts nya undersök
ningar ') beträffande olika stora jordbrukslägenheters national
ekonomiska betydelse, oeh dessa undersökningar äro gjorda ur 
nya synpunkter. Ifrågavarande undersökningar hava utförts 
å de statistiska byråer, vilka upprättats för att undersöka lant
brukets räntabilitet. S dana byråer hava under senaste tid 
uppstått i flera länder, bl. a. i Skandinavien oeh även i Finland. 
1 dessa undersökes visserligen endast enskilda lägenheters 
räntabilitet, men jämsides härmed har man under senare år 
verkställt en del jämförelser mellan olika stora lägenheters 
nationalekonomiska betydelse, vilka jämföl'elser äro ägnade att 
väeka särskild uppmärksamhet. Undersökningarna grunda 
sig i varje särskilt 1and på uppgifter från hundratal i olika delar 
av landet belägna oeh från olika storleksklasser valda lägen-

1) Ernst Laur, Untersuchungcn betreffend die Rentnbilitiit der 
schweizcrischen Landwirtschaft 1917-1921. - 0.11. Larsen og Iva-r 
Dokken, Undcrsögclser over Landbrllgcts Driftsforhold X-IV. Regn
sknbsrcsultatcr fra danske Landbrug 1916-1920. - Ludvig Nam�son, 
Räkcnsknpsresultat fnln svenska jordbruk I-V. Bokföringsåren 1913/14 
-1918/19. - J. E. Sunila, Undcrsökning av lantJlUshålhlingens riinro
bilitet j Finland. I-VII årcn 1912-1919. 
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heters bokföring. Den första undersökningen beträffande jord
brukslägenheters av olika storlek nationalekonomiska betydelse 
är utförd i Sehweiz. Sedermera hava dylika undersökningar 
gjorts bl. a. i Danmark, Sverige oeh Finland. Under sådana för
hällanden står nu tili vårt förfogande resultatet av enligt samma 
metod gjorda undersökningar beträffande lägenheters av olika 
storlek nationalekonomiska betydelse i flera skilda länder. Man 
har visserligen gjort - och med skäl kan jämväl göras - rätt all
varsamma anmärkningar gentemot ifrågavarande undersöke 
ningsmetod. Synbarligen är den ieke ens fullt enhetlig i olika 
länder. Men dä undersökningarna fört tili resultat, som varit 
förvånansvärt lika i olika länder, oeh dä dessa undersökningar 
därtill ytterligare befästa den uppfattning om småbrukets bety
delse i nationalekonomiskt avseende, vilken tidigarc undersök· 
ningar ådagalagt, måste de anses värda uppmärksamhet. 

Resultatet av undersökningarna har jag, såvitt de belysa 
småbrukets nationalekonomiska betydelse, sarnlat i närmast 
följande tabeller 1-111. 

De i tabellernas vänstra kant befintliga romerska siffrorna 
beteekna jordbrukslägenheternas oli�a storlekskategorier enligt 
deras odlade jord i hektar. 

1 beteeknar den minsta kategorin, vilken i Sehweiz omfattar 
lägenheter om 3-5 ba oeh i andra länder lägenheter under JO 
ha, V (oeh VI) beteeknar de största lägenheternas kategori, 
vilken i Sehweiz omfattar lägenheter över 30 ba oeb i andra 
länder sådana mcd över 100 ha odlad jord. 

Av den första tabellen framgår jordbrukslägenheters av 
olika storlek bruttoavkastning i penningar, beräknad per ha 
odlad jord (100 Fmk år 1 9 18 = 38 Kronor = 53 Franes). 

Tabell 1. Bruttoavkastnlngens penntngvärde per ha odlad jord A lägen-
heter av ollka storlek omkrlng år 1918 1 skilda länder . 

Jordbrukslägenheterw Scllweiz. Danmark Sverige Finland 
nas storlekskategorl Fronos l{ronor Kronor Mark 

1 1,866 1,133 998 1,413 
II 1,629 916 752 1,307 

111 1,418 882 728 1,022 
IV 1,396 805 (821) 944 

V 1,153 757 612 886 
VI 712 

• 
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Härav fTamgår att jordbruksJägenhctemas bruttoavkast
ning i penningar per ha odJad jord är i alla undcrsökta Jänder 
störst på de minsta Jägenhcterna och att den regeJbundet 
gradvis nedgär allt eftersom man övergår tili större storJeks
kategorier. Det enda undantaget utgör i Sverige IV storleks
kategorin, men den naturliga orsakcn härtill är den, att tili 
ifrågavarande kategori hör i Sverige ett jämföreJsevis Jitet 
antaJ lägenheter och att av dem en tili följd av sitt läge och sin 
odJingsmetod utgör ett så pregnant undantag, att den störande 
invcrkar på undersökningen. 1 detta sammanhang är det icke 
skäJ att jämföra olika Jänders rcsultat med varandra., enär dessa 
i Danmark crhållits frän räkenskapsåret 1918-19, i andm län
der frän året 1917-18, varförutom penningvärdets växlingar 
i olika Jänder och kursfluktuationerna liindema emellan iiven 
omöjliggöra sådana jämförelser. 

Resultaten, som framgå av tabellen, iiro helt säkert ägnade 
att hos mången uppväcka tvivel på ifrägavarande undersöknin
gars tUlförlitlighet - så framstående visa sig nämligen smä
bruken vara järnförda med de övriga. Denna företeelse har 
dock sin naturliga förklaring. Och den ligger däruti, att de 
större jordbrukslägenheterna producera jämföre1sevis mera 
säd, som har ett mindre penningvärde, då däremot de mindre 
producera mera kreatursprodukter, vilkas penningvärde är 
högre. För den skull äro oeksä driftskostnaderna på mindre 
lägenheter jämförelsevis mycket större, på vilken omständig
het det dock icke är skäl att här ingå, då ju nu endast är 
fråga om jordbrukslägenheters av olika storlek nationalekono· 
miska betydelse. 

Det är säJunda möjligt, att om tili måttstock för jämföreJ
sen använts lantbruksprodukternas Kalorivärde, skulle små· 
bruken måhända icke visat sig så framstående som i denna 
jämförelse, där måttstocken utgöres av lantbruksprodukternas 
penningvärde. 

Men detta vore dock icke ägnat att förändra det faktum, 
tili vilket denna jämföreJse fört beträffande småbruken såsom 
varande mer.. framstående. Ty befolkningen behövcr tili 
sin fOOa såväl spannmål som kreatursprodukter. Det är lättare 
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att fä säd än kreatursprodukter från utJandet. Med fästat av
seende härå kan det sålunda sägas, att småhruket ur folknärings· 
synpunkt är viktigare än storbruket. Och då småbrukets 
bruttoavkastning i anseende tili sitt penningvärde är mycket 
större per ha odiad jord, måste man sålunda komma tili den 
slutsatsen, att smäbruket ur denna synpunkt sett i national· 
ekonomiskt avseende står framom storbruket. 

Det mä medgivas, att småbruken i själva verket äro i stånd 
att producera ä sitt Iilla område mera livsmedel per ha än 
större lägenheter - så framhålla de, som ej vilja tro på smä
brukets överlägsenhet - men trots dctta har småbruket icke 
samma betydelse ur folknäringssynpunkt som storbruket, ty 
småbrukarfamiljen konsumerar själv större delen av sin gårds 
produkter, då däremot de större jordbruken leverera större de
len av sina produkter tili salu och äro således de, vilka i främsta 
rummet anskaffa livsmedel åt stads- och fabrikshefolkningen. 
Detta påstående framföres isynnerhet från socialistiskt håll. 
Men i belysning av nyare forskningar håller icke häller detta 
påstående sträck. Detta framgår av nedanstående samman
ställning. 

Tabell II. Den tm försälJnlng överbUvna. delens av bruttoavkastnlngen 

penntngvärde 1 0lo av hela avkastnlngen å lägenheter av oUka storlek 
omkrlng Ar 1918 1 skllda Iän der • 

J ordbrukslägen-

heternas stor- Scliweiz DamnaTk Sverige Finlatid 
lekskategorJ 

I 69 86 78 50 
II 75 88 86 57 

m 77 90 88 63 
IV 81 91 (91 ) 64 

V 81 92 89 (76) 
VI 93 

Det är naturligt, att småbruket i denna jämförelse kommer 
att stå efter det större jordbruket. Dock är det förvånansvärt, 
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att skiljaktighetema mellan de ruinsta oeh de största lägen
heterna ieke äro desto större än vad av tahellen framgår (Fin
land utgör ett undantag). Särskilt ägnade att väeka för
våning äro siffrorna från Danmark, där fran smlibruken ieke 
mindre än 86 % av lägenhetens avkastning blir över till för
säljning oeh där skilhladen mellan de minsta oeh de största 
endast utgör 7 %. Så är oekså fallet med Sverige oeh Sehweiz, 
där 70-78 % av småbrukens avkastning kan försäljas, och där 
skillnaden mellan de minsta oeh de största ieke stiger högre 
än tili 1 1-12 %. Finland utgör ett undantag i tvänne avseen
den: däruti att pii jordbrukslägenheterna i Finland i allmänhet 
konsumeras mycket mern hemmaproducerade livsmedel än i de 
andra under jämförelse varande länderna, liksom även däruti, 
att småbrukets produktivitct står betydligt efter de större 
lägenheternas. Dessa omständigheter äro bevis på att vårt 
lantbruk för närvarande i stort sctt är föga utveeklat oeh svagt 
i jämförelse med övriga länders. 

Om vi sålunda här måste göra ett undantag för Finland, 
finna vi emellertid att småbruken själva ieke konsumera mera 
än 1 4-31 % av sin avkastning, beräknad i penningar, oeh 
att de sålunda förmå leverera tili avsalu den ojämförligt största 
delen därav. 

Vid bedömandet av den omständigheten, att vid denna 
jämförelse småbruket kommit i en något sämre ställning än 
övriga storlekskategorier, måste man taga i betraktande, att 
detta, såsom redan tidigare (sid. 3) framgick, ger utkornst 
åt mycket mera folk i förhållande tili jordarealen än större lä
genheter. Sett ur folknäringssynpunkt är det naturligtvis 
likgiltigt, var konsumcnterna bo, på jordbrukslägenhcter eiler 
i städerna, oeh för den skull kan denna järnförelse ieke bliva 
tili naekdel för småbruket. 

En rättvisare måttstoek för bedömandet av lägenheters av 
olika storlek betydelse ur folknäringssynpunkt lämnar under
sökningen av huru stor den del av bruttoavkastningens pen
ningvärde är per ha odlad jord, vilken lägenheter av olika stor
lek ieke själva konsumera. Detta framgår av följande statistiska 
sammanställning. 
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Tabell UJ. Den tUl försä1lnlng överbllvn& delens av bruUoavkastnlngen 

penDlngvärde per ba odlad lord A lägenheter av ollka storlek omkrlng 
Ar 1918 1 skllda länder. 

Jordbrukslägen· 
Schweiz. DlmmclTk Sverige Finland 

hetemas stor-

lekskategorl 
l"rancs Kronor I{ronor l\Iark 

1 1,306 972 838 773 
II 1 ,282 810 737 781 

III 1,092 792 718 678 
IV 1,130 733 (756) 664 

V 934 696 644 (724) 
VI 664 

Om i betraktande icke tagas undantagsresultaten i Sverige 
(IV kategorin) och i Finland (V kategorin), vilken vidlåder 
samma bristfällighet som tidigare fmmhölls beträffande Sverige, 
befinnes det, att lägenhctcrna i den minsta kategorin förmått 
av sina produkter sälja, då dennR salurnängd bcräknas per 
odlad ha, betydligt mera än lägenheterna i �e andra storleks
kategorierna, och att salumängden nedgAr någorlunda jämnt 
vid övergång till större lägenhetskategori. Det mest märkbara 
undantaget härifrån utgör den ruinsta kategorin i Finland, men 
detta undantag har sin redan tidigare omnämnda naturliga 
förklaring. 1 Finland är lantbruket i aUmänhet ännu svagt; 
det producerar så litet livsmcdcl, att en jämförelsevis stor del 
därav åtgår tili egen konsumtion, och detta inom alla storleks
katcgorier, isynnerhet inom de små. 

Dessa resultat, som från alla andra länder äro så övertygande 
enhetliga, kullkasta således den tidigare nämnda socialistiska 
teorin och giva ett nytt, synnerligen vägandc bevis på små
brukets nationalekonomiska överlägsenhet övcr övriga stor
lekskategorier - i den mån resultaten nämligen äro erhållna 
från sådana förhållanden, i vilka småbruket haft möjlighet att 
utvecklas. 
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De nyaste forskningarna hava framfört ä nnu en tredje 
vi1:tig bekräftelse på småbrukets nationalekonomiska över
lägsenhet. 

Särskilda statistiska byråer för undersökning av lantbru
kets räntabilitet hava nämligen på senare tid begynt bl. a. 
beräkna j ordbrukslägenheternas s. k. nationalekonlJmiska i n
komst. Härmed avses summan av de oli ka utgiftsposter, vilka 
från lägenheten betalas åt envar, som på ett elIer annat sätt i 
ekonomisk-t avseende står densamma nära. TilI dessa utgifter 
höra: 

1. Ar betslön till den egna familjen inclusive dr iftsledarlön. 
2. Arbetslön tili legd arbetskraft. 
3. Ränta på eget i driften nedlagt kapitaI j ämte eventuelI 

företagarevinst. 
4. Ränta på lånat lantbrukskapital. 
5 .  Skatter tili stat, kommun och kyrka. 
Summan av dessa poster elIer lägenheternas mational

ekonomiska inkomsh steg på lägenheter av olika storlek i ne
dannämnda länder tili belopp, vilka framgå ur följande sam
manställning. 

Tabell IV. Natfonalekonomlsk Inkomst från Jägenbe1er av olika storlek 
per ha odlad Jord omkrtng Ar 1918 1 skUda länder. 

Jordbrukslägen. 
Södra heternas stor- Schweiz Danmark Finland 

lekskategorl SV<1'ige 

Francs Kronor Kronor l\Iark 

I 1,317 833 614 1 ,2 1 3  
II 1 , 1 85 658 459 1,136 

III 1 ,009 620 446 896 
IV 961 566 (506) 809 

V 753 525 342 755 
VI 502 

Denna statistiska sammanställning utvisar gålunda lik
formigt fråll alla länder, att småbruket i här framstälIda för
hållande står märkbart över andra lägenheter och att den 
nationalekonomiska inkomstell per ha steg för steg sj unker 
vid övergång tili större kategor i. 
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Härav framgår, att de senaste undersökningarna lett tili 
värdefuUa nya bevis därpå, att småbruket i nationalekonomiskt 
avseende står framom andra. Det torde sålunda få anses 
bevisat, "tt småbruket faktiskt i nationalekonomiskt hänseen
de är överlägset det medelstora och det stora jordbruket över· 
aUt, där lantbruket utvecklat sig högt och där småbruket har 
samma möjligheter som jordbrukslägenheter av större kategori. 

2. Småbruket ur privatekonomisk synpunkt. 

De, som medgiva, att småbruket i nationalekonomiskt 
avseende står främst, hava icke desto mindre velat hävda, 
att småbruket i alJmänhet ger en så ringa pnvatekonomisk av 
kastning , att det i detta avseende icke kan tävla med de större 
jordbruken, samt att det av sin utövare kräver så stora an
strängningar, jämförda med andras, att det är tvivel underkas
tat, huruvida det med tiden kan tillfredsställa brukaren. Atdessa 
påståenden har en forskare') nyligen trott sig kunna på grund 
av sina undersökningar giva ett vetenskapligt stöd. Då detta 
spörsmål har en synnerligen stor betydelse och emedan man, 
ifaU detta påstående hade fog för sig, mAste draga i tvivelsmål 
ändamålsenligheten av att nya småbruk, trots deras överläg
senhet i nationalekonomiskt avseende, upprättas med stora 
uppoffringar för staten, är det skäl att närmare undersöka 
denna fråga. 

N annesr>n pAstår, att ehuru småbruken uppnå en större 
bruttoavkastning än större lägenheter, äro deras produktions
kostnader så mycket större än storbrukens, att den nettoavkast
ning de lämna samt de på grund diirav beräknade lönerna åt fa
miljcmedlemmarna jämte räntorna på kapitalet bliva mindre 
än frän storbruken. Det mAste visserligen medgivas, att 
produktionskostnaderna på småbruken i själva verket äro 
jämförelsevis större än på storbruken. Detta härleder sig 
delvis därav, .. tt mindre lägenheter hava förhållandevis mycket 
mera byggnader och boskap än större; delvis också därav, att 

1) L. Nanneson. Lantbrukets riintubilitet under krisären. Landt
mannen Ar 1920, pag. 663 o. s. v. 
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de mindre ofta hava även en relativt större arbetsstyrka oeh 
att denna arbetsstyrka ( = familjemedlemmarna) i allmänhet 
ieke arbetar åt främmande under sin från jordbruksarbete 
lediga tid, men i stället utför längre arbetsdagar oeh intensivare 
arhete, då sådant kräves. AIIt detta måste erkännas. 

Men å andra sidan måste framställas frågan: stiga dessa 
småbrukets produktionskostnader så oproportionerligt högt, 
att nettoavkastningen verkligen blir mindre än på större lägen
heter? För att klargöra denna fråga sammanställas här tili en 

början tvänne tabeller, ur vilka framgår nettoavkastningen från 
lägenheter av olika storlek, grundade på ovannämnda under
sökningar rörande jordbrukslägenheters räntabilitet i olika Iän
der. Den ena tabellen utvisar nettoavkastningen i % av det i 
lägenheten nedlagda kapitalet (d. v. s. förräntningsproeent), i 
den andra är nettoavkastningen beräknad per ha odlad jord. 

Tabell V. Nettoavkastnlng1) trin lägenheter av ollka storlek omkrlng 
Ar 1918 1 sk11da länder, beräknad I 0lo av lantbrukskapltalet 

(förräntnlngsprocent). 

lägenhe-
ternas 5tor- Schweiz Danmark Sverige Finland 

lekskale- Medclt. l\Iedelt. 
gorl lir 1 9 1 7/18:1, 1916/17:1, 19 17/18:\, 1913/19i" 19 12/14:1' 19 1 7/1 8  

1 a) 8,0 % 6,5 % 3,0 % 
b) 10,1 • 1 1 ,<4 • 7,9 • 5,3 % 33,9 % 

II 9,9 • 10,2 % 9,6 % 6,7 • 4,9 • 46,1 .. 
III 10,9 • 9,3 • 9,1 • 7,2 • 4,2 • 40,2 • 
IV 1 1  ,7 • 8,. • 9,9 • (8,3) • 4,3 • 35,0 • 

V 8,0 • 9,3 • 7,0 • 3,. • 35,0 • 

1) Då mnn studernr de rcsult.at. tili vilka dc senastc undersökningama 
i dettn iimne kommit, och enligt vilka småbrukct i nllmiinhet uppnått en 
liigre nettoavkastning än större lägcoheter, måstc man kommo. tillden över
tygelsen, att undersökningsmetoderno ännu mdste utvccklas. Detla hor 
jiimviil rednn delvis observernts sl\väl i Sverige som i Dnnrnnrk, vorest 
speciahmdersökningnr gjorts bctriitrande den uppnådda netloavknstnm
gen frim liigenhetcrna i den minsta kntcgorin. Denna har sålunda 
indelats i tvänne undemvdelningar, näm1igen: a) liigenheter med en 
åkemreol under 6 ho, och b) liigenheter med 6-10 ha åkemreal. Denna 
rördelning har tagits i betrnktande vid uppgärnnde av ovanståcnde ta
bcUer V och VI. 
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I denna tabell skiljer sig klassindelningen från de föregående 
däruti, att för Danmark, Schweiz och Sverige I kategorin 
är deJad i tvänne: a) lägenheter med en åkerareal under 6 ha 
och b) lägenheter med 6---J 0 ha åkerareal. I enlighet härmed 
har i Schweiz tili kategorin 1 a) förts de föregående tabellernas 
kategori I (lägenheter 3-5 ha), tili kategorin I b) de föregåendes 
kategori II (lägenheter 5-10 ha), tili kategori II de föregåendes 
111 (Jägenheter 10-20 ha) o. s. v. Detta har gjorts av orsaker, 
som framgå ur nedanstående anmärkning under iakttagande 
QV }..T annesons i Sverige gjorda intressanta unrlersökning i 
Landtmannen år 1920 samt prof. O. Il. LarsC1IS i Danmark 
för röreliggande arbete utförda motsvarande forskning. Under
sökningarna i Finland hava i allmänhet icke omfattat lägenheter 
under 6 ha. 

Ur tabellen framgår, att lägenheterna med en åkerareal 
under 5-6 ha givit en mindrc förräntningsprocent än lägen
heterna i varje annan storlekskategori, men att i stället lägen· 
heterna med en åkerareal av 5 (6)-10 ha hava givit den bästa 

l\len ickc ens dcnna indelning ar vetensknpligt noggmnn, ty den lägsta 
storlekskatcgorin hnde bort begrii.nsas nedåt, så att utanför densamma 
hade Jiinmnts de minsta mgenheterna, vilka icke giva odlarcn hans huvud
sakliga utkomst, umo endast giva honom en biinkornstj så har förCnrits 
i Schwciz. Diirtill horde antaJet undersökta lägenheter i de minsta ka
tegorierna ökns, varigenom den stömnde inverkan på sllltresultatet av 
aUehanda tilliålliga omständigheter kunde undvikas, vilka nu tili och 
med kunna förorsnka helt och hAUet missvisande rcsultat. Så t. cx. 
r6rekonuner i Sverige bland de undersökta minstn lägenheterna såväl 
sådana, som ej giva någon filrriintning, som ocksä sådana, vilka giva en 
högre runta ilo lUgenheterna i varje annan kntegori. Dessutom horde vid 
vnlet av dessa lägeuheter ovillkorligen tiUses, att de minsta lägenhetcmn 
i anseende tili sitt läge och sin jordmlan ilro lika fördelakliga som de större 
Higenheter, mcd vilka deras nettoavkastning jämföres. 

1 Sverige har det niimligen befllunits, att de i ifrågavanmde undersök
Ding bchandlade små mgenhetema såväl i avsecnde å sitt ekonomiska 
llige som ockst\ bel;räffande fruktbarhetcn nv sin jord vid uppskattniog 
crhållit ett myekel iägre poängtal uo övriga storiekskategorier. Professor 
Larsen rncddclar detsamma från Danmark, enär undersökningsbyrån 
hittiUs hart att be11andla småbruk så gott som uteslutonde på Jylland, 
där jordmånen är mycket sämre än pä ÖD.rnll, varemot till de större 

-
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förräntningsprocenten samt att resultatet i allmänhet blir 

sämre i den mån lägenheterna bliva större. Detta resultat 

är övcrensstämmande för alla länder, dock med ett par undan

tag, nämligen för IV kategorin i Sverige, som redan tidigare 

observerats såsom ett undantag, samt för kategori I b) år 

191 7-18 i Finland. 

Tabell vr. NeUoavkastnlng frAo lägenheter av ollka storlek omkrlng 
Ar 1918 1 skllda länder. beräknad per ha odlad Jord. 

Jordbruks-
lägenhe-

temasstOf- Schwe;z DanmaTk Sverige Finland 

lekskale- Mcdelt. Medelt. 
gorl :\r 1 91 7/18 � 916/17 ar 1918/19:1r 1 913/19år 19 12/14 år 1917/18 

1 a) 630 Fr. 186 Kr. 1 16 Kr. 

II 
III 
IV 

V 

b) 666 . 276 • 232 • 
588 • 268 Kr. 329 Kr. 206 • 
594 • 229 . 315 . 207 . 
491 • 205 . 298 . (214) • 

198 . 282 . 161 . 

87Fmk. 
59 • 
47 • 
39 • 

(44) • 

531 Fmk. 
651 • 
536 • 
474 • 

(479) • 

katcgoricrna crhållits jämförelscvis nero liigcnheter erän ooma. 1 dessa 
bägge liinder synas dessutom torp och backstuguomn\den, ur vilka nu
tidcns småbruk uppstått, hava grundlngts i avlägset beliigna tmkter 
på knrga sand- och stenbackar, medan de större lägenheterna tidigare 
erövrat de bästa odlingsmarkemn - nlldelcs som i Finland. 

1 övrigt är jng böjd 8tt tro, ntt småbrukarnns byggnndcr och boskap i 
de hittills utförda undersökningama värdcrats alltför högt, utan att mao 
tagit i bctraktande att byggnaderna uppföras och boskapen uppfödes av 
eget folk, och ott byggnadema även i övrigt icke bliva rörhållandevis lika 
dyra som på större lägenhcter. Slutligen vili jog även påpeka, alt cn viss 
oriitt begåtts rnot smålägcnheterna jämviil däruti, att åt småbrukaren 
beriiknats s. k. driftslcdarlön på samma sätt sam åt storbrukaren, oavsett 
att åt honom naturligtvis även beräknats full arbetarlön. Att på storbruk 
en viss Iön bcräknas för driftsledarcn, Jiksom för varjc arbetare, är klart. 
Men då iogen särskiJd driftsledarc finnes på en liten lägenhet och lör 
dcss enda arbetnre bcriiknas CulI lön. så. måste riktigheten av att helasta 
dess konto med lön för en obefintlig ledare ifrågasättas. Småbrukaren 
lumdhar ju driftsledarbefuttningen samtidigt som han utför sitt kropps
arbete; därunder planlägger han sitt arbete, tövervakart detsammn, utför 
kalkyler o. s. v. Härtill kommer ännu, att dcnna lön i månget land be
räknas förhållandevis högre Cör småbrukaren än r6r storbrukaren. 
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Resultatet av även denna tabell är, att de minsta (under 
5 (6) ha) lägenheternas nettoavkastning är svag, i Danmark 
och Sverige svagare än lägenheternas inom de övriga katego
rierns, i Schweiz svagare än lägenheternas inom närmast större 
kategori. Likaså utvisar denna tabell, liksom även den föregå
ende, att storlekskategorin 5 (6)-10 ha uppnått utmärkta resul
tat. 1 Schweiz, Sverige och Finland äro dessa resultat för åren 
1 9 1 2- 1 4  ovillkorligen bättre än i någon annan storlekskategori. 
Även från Danmark framgår, att resultaten i denna kategori 
mycket överträffa de minsta lägenheternas resultat. Däremot 
finna vi, att till och med i Danmark på samma sätt som i 
andra länder avkastningen, räknad från den andra kategorin, 
minskas i den män lägenheterna bli va större; doek uppträda här 
några undantag. Resultaten av undersökningarna i Finland torde 
man tillsvidare nödgas behandla med en viss försiktighet.') 

1 belysningen av Schweiz', Sveriges och Danmarks statis
tik har det sålunda framgått, att inom den storlekskategori 
av jordbrukslägenheter, som i allmänhet anses sMom den 
speciella småbruksgruppen (lägenheter med 3-10 ha), finnas 
tvänne från varandra skarpt åtskilda grupper, nämligen lägen
heterna under 5 (6) ha oeh lägenheterna 5 (6)-10 ha, samt att 
av dem den förenämnda, såvitt det av hittills företagna under
sökningar kan bedömas, ger jämförelsevis svaga privatekono- -
miska resultat, men den senare däremot i allrnänhet synner� 
ligen goda. 

Om resultaten av dessa undersökningar således finge betrak
tas sMom slutliga, funnes intet skäl att uppmana arbetaren 
att förskaffa sig en lägenhet med mindre än 6 ha odlad och 
odlingsbar jord samt intet skäl häller rör staten att skapa lägen-

1) Att i Finlnnd förräntningsprocenten Ar 1911-19J8 i verkligheten 
skulle vnrit näm 10 ginger så stor som åren 1 9 1 2-14 förefllUer mindre 
trovärdigt, utnn torde dcnna uppgift vara (öljden nv alt mao Ar 1917-
18 cj i tillriicklig mAn böjt förmögenhetens viirde. Dessutom torde iiven 
den ornsUindighctcn inverka störande, ntt mnn godtyckJigt minskat 
de naturliga ängarDaS areal vid förvandlandet av densanuna tilI åkerviirde. 

, 
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heter av mindrc omfång. Atminstone i Finland förefinnes intet 
skäl härtill, eniir detta Innds klimat, kommunikationer m. m. 
dyl. i allmänhet betinga större lägenheter än i Schweiz, Dan
mark och Södra Sverige. 

Men resultaten av de hittills utförda undersökningarna 
kunna icke, såsom närnnts, anses slutgiltiga, med fästat av� 
seende vid deras bristfälligheter. Om politiken intoge ovan
anförda ståndpunkt, vore möjligen detta lika felaktigt och 
för samhiillet fördärvligt som det betrak-telsesätt i England, 
vilket i slutet av 1700-talet ocb i början av 1800-talct föran
ledde statsmakterna att förorda sammanslagning av bonde
lägenbeter tili större egendomar av den orsak, att lantbruks
tekniken stod högst på storbruken, mcdan vid denna tidpunkt 
bondgårdarna förde ett föråldrat, tynande liv. 

Då vi alltså invänta resultaten av nya undersökningar, vid 
vilka tillämpas förbättrade undersökningsmetoder, utan att 
taga för godo Nannesons i förtid uttalade förkastelsedom över 
småbrukets privatekonomiska räntabilitet, hava vi härtill 
många skiil. 

Från Nannesons egna undersökningar har framgått, att rc
dan nu i Sverige finnas små lägcllheter, sam på sitt lantbruks
kapital givit större ränta än lägcnheterna i vilken annan stor
lekskategori sam hiilst. Och Olan bör taga i betraktande, att 
sOlåbrukarna diirstädes ännu icke blivit delaktiga av den 
mångsidiga omsorg, som dem enligt andra delen av detta arbete 
visats i Danmark sAväl från statens som frän organisationcrnas 
sida, samt att småbrukarna icke häller ännu kunnat i alla 
avseenden utnyttja kooperationen. Tili iakttagandet av en 
avvaktande ståndpunkt uppmanas vi även därav, att vi i alla 
länder och under de mest olikartade förhällanden finna smä 
lägenheter, sam givit goda resultat och vilkas brukare äro 
synnerligen tillfredsställda och tillitsfullt se framtiden an. 

A andm sidan mäste iiven den viktiga omständigheten 
tagas i betraktande, att den största utgiften inoOl lantbruket 
utgöres av arbetskostnaderna och att dessa stiga proportions
vis per ha odlad jord i den män lägenheternas storlek avtager, 
så att de i de minsta lägenheternas kategori iiro störst. Detta 
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är den naturliga följden därav, att småbruken skötas med 
användande av mera arbete än de störrc, men delvis även därav, 
att på småbruken ofta fi,mes alltför myeket arbetsfört folk 
(då bamen växa upp eiler i gArden bosätter sig en svärson 
o. s. v.), åt vilket man vid undersökningarna torde beräkna lön 
även för den del av dagen oeh för de dagar de ieke äro i arbete. 
Men det är ieke något bevis för småbrukets sämre räntabilitet, 
att gårdens husbondefolk då oeh då njuter en vilostund hällre 
än att gå på arbetsförtjänst hos andra. 

Ett slutligt omdöme om småbrukets betydelse torde i intet 
fall kunna fällas enbart på grund av dess privatekonomiska 
räntabilitet, utan måste på den psykologisk-samhälleliga och 
nationalelconomiska synpunkten läggas större vikt. Om man 
frågar en småbrukare, som fått tillräekligt jord och för sina 
produkter har normala rörsäljningsmöjligheter, huruvida han 
ville utbyta sin 12-, emellanåt 16-timmars arbetsdag med sämre 
förtjänst på egen jord mot 8 timmars arbctsdag med bättre 
förtjänst i en fabrik, behöver man ej tvivla på waret. Oen 

. spörsmålets nationalekonomiska sida har i det föregående 
på grund av nyaste forskningar erhållit en sådan belysning, 
att dessa fakta måste innebära en uppm .. ning för såväl stat 
som organisationer att offra mera än hittills på undersökningar 
över småbrukets livsvillkor och att i enlighet med result .. ten av 
dess .. undersökningar skrida till åtgärder rör ökandet av små
brukets produktionsförmåga. 

Avsikten med detta .. rbete är att erbjuda åt oss i Finland 
ökad inbliek i småbrukets utveeklingsmöjligheter enligt de 
riktlinjer man i Skandinavien inslagit ävensom i de åtgärder 
man där tillgripit för att öka småbrukets produktionsförmåga. 

2 

, 
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F örsta del en. 
Huvuddragen av lantbrukets utveck
ling i Skandinavien och småbrukets 

andel däri. 
1 det föIjande har jag för avsikt att med statistikens tillhjäIp 

söka kIargöra, i vilken riktning oeh huru Iängt Iantbrukets 
viktigaste grenar utveekIats under senaste halvsekeI i de 
skandinaviska Iänderna samt i viIken män småbruket för
mått föIja med denna utveekling. Lantbruksstatistiken är 
doek i dessa Iänder ännu mer eIler mindre bristfällig, vndan 
denna framställning tyvärr i många avseenden komrner att 
bliva myeket ofullständigare än jag hoppats, dä jag började 
med arbetet. Trots dessa brister vågar jag tro, att vi i Finland 
kunna draga nytta av en dylik framstäIlning, dä vi söka svar 
pä frågan, i vilken riktning 8I.rävandena al.t leda smdb ruket bö ra 
gå, för att detta mä kunna utveekIa sin produktionsförmåga 
så högt som möjligt. 

Då Danmarks Iantbruk under de senaste deeennierna gätt 
främst i utveeklingen, närmast föIjt av Sverige, medan Norge 
står sist i Iedet, har jag ansett det naturligast att vid min fram
ställning fötja denna ordning. 

För varje Iand framställer jag först statistiskt antaIet jord
bruksIägenheter av olika storIek, varigenom en inbliek i småbru
kets omfattning i varje Iand erhålles. Härefter redogöres för 
Iantbrukets utveekIing på olika områden i varje särskilt Iand. 
Efter att hava föIjt utveekIingen på varje särskitt område söker 
jag, frän t870-taIet intill världskrigets början, i den män de 
statistiska uppgifterna det tillåta, att utreda, i viIken mån små-

• 
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bruket ku n nat !ölia den aUm ä n na utve.kli ngen vid io rdb ruket 
eIler m öiligen på3ky n da densamma. Sist skall jag försöka 
jämföra lantbrukets ställning i de skilda länderna vid världs· 
krigets början, i den mån detta är möjIigt. 1 dessa jämförelser 
har jag medtagit Finland, då det förefintliga statistiska mao 
terialet tillåtit detta. 



1 Kapitlet. 
Antalet jordbrukslägenheter av olika storlek 1 

5kandinavien de senaste årtiondena. 

A. Danmark. 

Med jordbrukslägenhet (.brukningsdelt) förstå s h är en så dan 
del av et t lands odlade areal, som brukas så som en helhet för 
et t hushålls r äkning. En jordbrukslägenhet kan allt sä vara 
antingen odlarens egendom eiler av honom arrenderad, den 
kan vara så lit en, att dess bebrukande endast ger sin odlare 
en biförtj änst, eiler också så stor, att i dess bebrukande må nga 
skilda hushäll deltaga, av vilka ett sköter densamma för egen 
r äkning, under det de övriga stå i dess t j änst. 

Det är med stor t vekan jag gät t tili uppgiften att klargöra 
frå gan om antalet jordbrukslägenhetcr av olika storlek i Skan
dinavien under skilda tider, en är den officiella st atistiken h är' 
utinnan i allm änhet är  mycket brist f ällig och os äkcr. 

1 de flest a kult urländer har under senar e tider uppgjorts 
statistik över jordbrukslägenhet er ".V olika st orlek, emedan 
en dylik st atist ik är ägnad att giva en förest ällning om lands
bygdens sociala förhållanden. 1 en delländer finnes det dock 
frå n äldre tider at t tillgå s ärskilda statistiska uppgift er, med 
vilkas tillhj älp en förest ällning om jordegendomarnas ant al och 
storlek kan vinnas och vilka sålunda i nå gon män kunna ers ät t a  
bristen pII st atist ik över i landet förefint liga jordbr ukslägen
heter (brukningsdelar). Sä är fallet i Danmark. n är hava n äm
ligen för fastighet sbcskattningen utförts v ärderingar av tandets 
jordegendomar för å ren 1850, 1885 och 1 905. Med stöd av dcssa 
beskat t ningsgrunder !tar för n ämnda å r  utarbet ats st atist ik 



över jordegendornarna i Danmark och frarngå resultaten av 
denna undersökning i följande tabell. 

Tabell VII. Jordegendomar av oUka storlek 1 Danmark åreo 1850, 1885 

och 1905. 

Storlekskategori 
Ar 1850 Ar 1 885 Ar 1905 

Antal I '/, Antal I '/, Antal I '/, 
1 .  I1usmansgårdar:1) 

l\lindre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,474 36,860 62,162 
l\1cdclstom . . . . . . . . . . . . . . .  21,286 46,364 51,927 
Större . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,408 68,733 69,131 

Summa 98,168 58,5 151,957 67,0 183,210 70,5 

2. Bondgårdar: 
l\tindre . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . .  33,971 44,376 47,426 
MedcJstora . . . . . . . . . . . . . . .  29,049 24,636 23,327 
Större . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 4,828 3,963 3,765 

Summa 67,848 40,. 72,966 32,1 74,617 26,' 

3. HeTTgdrdar: 
l\findre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 1,145 1,174 
Större . . . . . . . . . . . . .  _ ,  . . . . . .  ? 896 919 

Summa 1,829! 1 ,,! 2,041 ! O,.! 2,093! 0,8 
Summa Jordegendomar 167,846 1 100 1 226,9631100 1 269,820 1100 

Därnv utarrendernde 68,824 41,0 26,OSS 11,5 18,859 7,3 
1) Om Darunarks s. k. husmnnsgördar hor mnn hos OSS oftn en oriJ...."tig 

förestiiUning. Ursprungligen Cårstods med benänmingen husmnns
gård ingentirfg nnnat iln en liten, på arrcndcrad jOl'd bcfintJig tomt jilmte 
boningshus. För närvarandc finnus i Danmm'k huvudsakligen tviinne 
slag av husmansgårdar, n:imligen av arbetnre inncl13vda bostodsliigen
hetcr med tillhörande små odlingslottcr, sumt sådnna jordbrukslägen
hctcr, fT{m vilkn småbrukarcn friimst med tillhjiilp uv sin familj hämtar 
sitt buvudsakJiga uppchällc. 

D å  det numero ii r fniga om Danmarks husmansklass, husmansskolor, 
husmanscxkursioncr o. s. v., uyses hänned uteslutande de sistnämnda 
eller småbrukarc, sorn hava fnin 2-3 ända till 10-15 ha åker. Dock är 
ntt märka, att det liven finnes lika smä bondgårdar, d. ä. (LV gammalt 
�katUagda egcndomar, 'Vilkas ägarc ickc räknn sig tili husmansklnssen. 
lngen tydlig storleksgräns finnes således emcllan husmans- oel! bond
gårdar, utan man påträffar af ta bondgthd nr, som iiro mindre iln 15 hu, 
liksom också emeU:måt husmansgårdar, som äro störrc än 15 ha. Hus
män, som odla sådann HigenJleter, ilro numera i aUmänhet jämväl ägare av 
dem, om också lii.genhetema icke ilro skattJngdu. 
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Härav framgår först, att jordegendomarnas totalantal 
i Danmark ökats under åren 1850-1885 med närmare 60,000 
eiler c. 1 ,700 årligen samt under åren 1 885-1 905 med c. 
32,000 eiler närmare bestämt 1 ,600 per år. Då vi därefter un· 
dersöka växlingarna uti jordegendomamas antal i de olika 
storlekskategorierna, finna vi först, att herrgårdarnas antal 
under den första perioden, som var herrgårds·jordbrukets 
blomstringstid och under vilken i Danmark upptogs mycket 
nyodlingar, ökades med c. 200 och att deras antal även under 
den andra peri oden något tillväxte. Likaså har även bondgår· 
darnas totalantal vuxit, om också jämförelsevis svagt. Denna 
svaga tillökning förorsakas därav, att i denna kategori de största 
och medelstora lägenheternas antal i kännbar grad nedgått. 
Denna minskning har främst inträffat under åren 1850-1885, 
då antalet större och medelstora bondgårdar minskades med 
över 5,000. 1 stället har antalet mindre bondgårdar under 
samma tidsperiod (åren 1850-1885) stigit med mera än 10 ,000 
och under därpå följande period med 3,000. 

Då vi härefter granska växlingarna uti antalet husmans· 
gårdar, finna vi först, att deras sammanlagda antal åren 
1850-1885 ökats med 53,000 eiler med över 1 ,500 per år och 
åren 1885-1 905 med 31 ,000 eller med c. 1 ,600 per år. Denna 
ökning har dock varit mycket olika i olika storlekskategorier: 
de större husmansgårdarnas antal steg under den första tids
perioden, då det var goda tider för lantbruket, med nära 20,000, 
luen under den senare perioden, då tiderna för lantbruket voro 
sämre, med endast 400; på samma sätt steg de medelstora 
husmansgårdarnas antal under den första perioden med 25,000, 
men uoder den andra med endast 5,500; däremot uppstodo 
mindre husmansgårdar, vilka huvudsakligen äro bostadstomter, 
under den förra perioden endast 9,000 eiler 260 per år, men 
under den senare perioden över 25,000 eiler 1 ,250 per år. 

Denna ökning av antalct mindre husmansgårdar under pe· 
rioden 1885-1 905 beroddc därpå, att, då de större husmans· 
gårdarna blivit befriade frän dagsverksskyldighet till stomlä· 
genheten, hörjade på landsbygden uppstå en ny arbetarklass, 
som b�hövde bostäder. 

. 

\ 
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Genom en dylik utveckling inom de skilda lägenhetskate
goriema har sålunda i aU stillhet en stor samhällsomvälvning 
ägt rum under ifrågavarande period pä den danska lands
bygden. 1 stäUet för att det år 1850 fanns herrgårdar 1" 0/0, 
bondgårdar 40,< % och husmansgårdar endast 58,. %, fanns 
det år 1 905 endast 0,. % herrgårdar och blott 28,7 % bondgår
dar, men 70,5 % husmansgårdar. Värdesatt efter antalet lägen
heter av olika storlek har sålunda storbrukens sociala betydelse 
i någon män och bondgårdarnas kännbart nedgätt, men i stället 
de mindre lägenheternas betydelse i hög grad stigit. Detta fram
går även av en annan omständighet: år 1 850 voro av total
antalet lägenheter omkring 68,800 eiler 41  % utarrenderade, 
men år 1 905 endast 15 ,154  eiler knappa 6 %. Då arrendelä
genheterna tili största delen varit husmans- och mindre bond
gårdar, är också denna utveckling ett bevis på stegringen 
av småbrukarklassens sociala styrka och betydelse under 
ifrågavarande tidsperiod. 

Såsom redan nämndes, finnas icke att tillgå motsvarande 
statistiska uppgifter frän senare tid, med stöd av vilka man 
kunde följa denna utveckling erter år 1905, vilken tid särskilt 
för det danska småbruket varit dess ekonomiska utvecklings 
storhetstid. Däremot hava vi tillgång tili statistik över jord
brukslägenheterna (brukningsdelarna) från åren 1 903 och 19 19; 
ur dessa kunna vi få följande samrnanstäU!,ing. 

Tabell VIII. Jordbrukslägenheter av ollka storlek 1 Danmark 
åren 1903 och 1919. 

]ordbrub1Agt:n- Ar 1903 Ar 1919 
hetunas slot· 

Antal I % AntaI I % Ickskatepi 

0,55-6 ha 60,091 35,' 63,489 33,1 
5-15 • 44,635 26,2 63,378 33,1 

15-30 • 34,140 20,0 40,178 21,0 
30---00 • 24,266 14,2 20,120 10" 
6()-240 . 7,176 4,' 3,937 2,' 

över 240 • 589 0,3 397 0,' 
Summa I 170,897 I 100 I 191,549 I 100 
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Denna tabell kan naturligtvis icke jämföras med föregående 
(på sido 24), då den förra omfattar jordegendomar, denna bruk
ningsdelar. Dcssutom ha här nämligen icke, såsom i den före
gående, medtagits lägenheter under 0,55 ha, och dylika lägen
heter funnos i Danmark år 1 9 1 9  c. 99,000. Jordbrnkslägenheter
nas hela antal var sålcdes i Danmark år 1 9 1 9  över 290,000, 
och framgår härav, att det under perioden 1905-1 9 1 9  vuxit 
med c. 30,000, om uppgifterna i sista kolumnen av föregående 
tabell äro fullständiga. Det vore synnerligen missvisande att 
anse, det antalet större lägenheter under perioden 1905-1919 
skulle ökats, såsom man kunde antaga vid en jämförelse mellan 
dessa tvänne tabeller, ty sådana lägenheter, som enligt tab. 
VIII år 1 9 1 9  böra räknas tili storbruk (över 60 ha), äro i tab. 
VII år 1 905 delvis räknade tili bondgårdar. 

Men om ock jämförelser på grwld av dessa tvänne tabeller 
äro omöjliga, finna vi dock, att utvecklingen under perioden 
1 903- 1 9 1 9  i huvudsak varit likadan som under föregående 
period. Om vi är 1 9 1 9  sammanräkna de minsta (under 0,55 ha), 
sådana enligt Danmarks officiella statistik funnos 99,000, med 
de större lägenheterna, crhålla vi en summa av 290,565 lägen
heter. Om en jämförelse mellan detta tai och motsvarande 
uppgift frän år 1905 i tab. VII finge anställas, vilket icke torde 
vara aHdeies oberättigat, komme härav att framgå, att ök
rungen av antalet lägenheter under denna period var över 
30,000 eiler omkring 2,000 per år, i stället för att årstillskottet 
under perioden 1850-1 885 varomkring 1 ,700 ocb under peri oden 
1 885-1 905 omkring 1 ,600. På grnnd bärav torde det vara 
berättigat att draga den slutsatsen,att ökningen under de senaste 
15  åren ej försiggått långsammare än under närmast föregående 
årtionden. 

Gcnom att granska utvecklingen endast på grund av den 
absoluta ökningen av antalet lägenheter få vi dock ingen bild 
av småbrukets växande betydelse i Danmark. Låtom oss 
därför granska utvecklingen av lägenheternas storlekskatego
rier åren 1 903- 1 9 19.  

Vi finna då först, att den absoluta tillväxten i de minstas 
kategori (0,55-5 ha) varit jämförelsevis liten och att den procen-
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tuellt tili och med direkte nedgått. Men i stället finna 
vi, att den egentliga småbruksgruppen (5-15 ba) vuxit med 
nära 19,000 eiler med nästan 1 ,200 per år samt att denna grupps 

relativa betydelse tillvuxit iinnu kraftigare. Likasä har antalet 
mindre bondgärdar även nu tillvuxit betydligt i likhet med 
vad under föregående tidsperiod var fallet. Diiremot utvisar 
tabellen pä ett i ögonenfallande sätt, att antalet större bond
gårdar och isynnerhet storbruk kännbart minskats, och att 
deras relativa betydelse, jämförd med äldre tider, blivit mycket 
mindre. Demm utveckling får sin förklaring genom det storar
tade intellektuella, tekniska och ekonomiska uppsving, som smä
bruket i Danmark har att uppvisa efter år 1903, vilket kommer 
att framgä ur de olika kapitlen i denna framställning. 

Såsom ett resultat av den i föregående tabeller framställda 
utvecklingen har samhället i Danmark i vår tid en i förhållande 
tili andra länder särdeles kraftig konstruktion, som orubbligt 
förmår stå emot tidens omstörtande krafter. 

Det är vidare av intresse att lägga märke tili den omstän
digheten, att denna utveckling försiggått tili största delen utan 
statshjälp och på frivillighetens väg. Enligt den sista ta
bellen har närnligen under åren 1 903-1 919 de 0,55-30 ha 
stora lägenheternas antal ökats med nära 28,000, men genom 
statens direkta åtgärder hava i Danmark åren 1 900-1 920 
uppstått endast 9,264 småbruk, tili vilka dä hänförts lägen
heter även under 0,55 ba. HärtilI komma de jämförelsevis 
små Iän, som staten givit åt s. k. utstyckningsföreningar. 

B. Sverige. 

1 Sverige har under äldre tidcr (åtminstone frän år 1866) 
uppgjorts statistik över jordbrukslägenheter (brukningsdelar), 
som omfattar endast i mantal satta och andra i jordregistret 
upptagna jordegendomars brukningsde1ar, klassificerade enligt 
sin arcal odlad jord, rnen icke arrenderade torp och backstugu
områden, vilka endast upptagas i en summa i siirskild kolumn. 
Dessutonl iiro dessa uppgifter från äldre tider så bristfälliga, 
att deras tillförlitlighet av sakkännare anses rätt ringa. Enligt 
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samma källor för senare tider kunna vi erhålla följande bild 
av förekomsten av jordbrukslägenheter (brukningsdelar) av 
olika storlek i Sverige. 

Tabell lX Jordbrukslägenheter av ollka storlek I Sverige åren 1895-1911 . . 

Antal i mantal satta Iägcnhetcr, 

Ar 
vilkas åkerarcal var ha 

und. 21 2-20 120--1001 Ö. 100 I �d 

1895 71,258 215,479 32,553 3,154 9,235 
1905 88,827 223,188 33,552 3,257 4,075 
1911 88,967 230,477 33,189 3,163 4,075 

summa i ! T h 
mnntal orp- oc 

lOtta 1ligen_ blKkstugu-
heler 1 �Dhetu 

331,679 167,984 
352,897 158,989 
359,871 138,677 

Summa 
liigen-
hcter 

499,663 
511,886 
498,548 

Enligt detta bar sålunda de i mantal satta lägenbeternas 
antal under åren 1895-1 9 1 1  stigit från 33 1,679 tili 359,871 
eiler så1edes med 28,000, men under samma tid bar torpens 
och backstuguområdenas antal minskats från 1 67,984 tili 
138,677 eiler med nära 30,000, vadan således lägenheternas 

totalsumma något nedgått. Dr E. Flöijer har medde1at, att 
man av antalet torp och backstugor kan beräkna c. 40 % 
såsom tillhörande storle!)skategorin 2-20 ha och föra åter
stoden huvudsakligen till kategorin under 2 ba. Om vi sålunda 
addera antalet torp och backstugor till motsvarande storleks
kategorier av i mantal satta lägenheter, får sammanställningen 
följande utsccnde: 

under 2 ha 
1895 ................. . . . . . . .  1 72,000 
1905 ...... . . . . . . . • • . . . . . . .  184,000 
1911 ........ . . . . . . . . . . . . . .  172,000 

2-20 ha 
282,000 
287,000 
286,000 

20-100 ha över 100 ha 
32,553 3,154 
33,552 3,257 
33,189 3,163 

Då dessa taI jämföras med varandra, finna vi, att under 
tidsperioden 1 895-1 91 1 inga nämnvärda förändringar i en 
eiler annan riktning ägt rum. 

En fullständig lägenbetsstatistik över jordbrukslägenheter 
(brukningsdelar) i Sverige uppgjordes första gången först 
år 1 9 1 7  ocb andra gången redan år 1 919, men då resultaten från 
den förra anses opålitliga, framställas bär endast resultaten 
för år 1 9 1 9. Ur denna lägenhetsstatistik ha dvärgbruken under 
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0,26 ha uteslutits, men från Sveriges Statistiska Centralbyrå 
har meddelats, att sådana under sagda år funnits tili ett anta! 
av omkring 1 1 8,000. Genom att inräkna dessa i statistiken för 
år 1919 får denna fö1jande utseende: 

.Jordbruks· 
lii.genhcter 

• 
• 
• 
• 

under 0,26 ha 
0,2&--2,00 , 

2,00--20,00 • 
2{}-loo • 

över 100 • 

c. 1 18,000 

1 20,788 

270,5 1 1  
34,883 

2,576 

Summa 546.758 

Dä man försöker jämföra dessa tai med ovan för år 191 1 
framstälIda, fås följande sammanställning: 

Jordbrukslägenheter i Sverige 

under 2 ha 
2- 20 • 

20- 100 • 
övcr 100 • 

år 1 9 1 1  

172,000 

286,000 
33,000 

3,163 

år 1919 

239.000 
270.000 

35,000 

2,576 

Den mest anmärkningsvärda omständigheten i denna sam
manställning är den, att antalet lägenheter under 2 ha under 
de 8 åren skulle hava ökats med 67,000, vilket icke är möjligt, . 
utan torde detta böra förklaras så, att i äldre statistik icke 
medtagits smä trädgårdslägenheter, vilka tillhöra villor och 
arbetarbostäder nära städer och fabriker. Andra skiljaktig
heter är det svårt för en främling att förklara. 

1 varje falI framgår av denna statistik, att i Sverige icke 
någon anmärkningsvärd utveckling i någon riktning i detta 
avseende försiggått; åtminstone framträder icke här samma 
jämna, kraftiga tilIökning av småbrukarklassen som vi funnit 
i Danmark. 

c. Norge. 

Beträffande antalet av Norges'jordegendomar har av Nor
ges Statistiska Centralbyrå för detta arbete uppgjorts följande 
tabel\. 
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TabeU X. AntaJet Jordegendomar 1 Norge Aren 1870-1917. 

Skattlngda egendomar Icke-
Ar skattlagda Summa 

i eget bruk arrenderade egendomar 

1870 118,230 (17,000) (60,000) 195,230 
1890 134,488 14,366 (65,000) 214,286 
1900 150,088 11,885 (60,000) 226,953 
1907 169,303 11,258 52,239 232,800 
1917 197,547 9,893 40,585 248,025 

Bland skattlagda egendomar ingår i denna tabell, enligt 
vad jag kunnat förstå, att avseviirt antal skogslotter, av vilka 
samma iigare kan inneha flere. Bland .icke·skattlagda egen
domar. åter förekommer ett betydande antal s. k. .husmans
platsen. Av tabellen framgår, att totalantalet oegendomaro 
under perioden 1870-191 7  ökats oavbrutet, med inalles över 
50,000. Antalet jordegendomar i eget bruk har härunder 
ökats med mera än 80,000, medan antalct arrendcrade skatt
lagda iivensom antalet husmansbruk har oavbrutet minskats. 
1 Norge har sAlunda ett fast och jämnt framåtskridande ägt 
rum och samtidigt även en viktig samhällsförbättring däruti, 
att arrendcriitten snabbt utbytts tili iiganderätt. Nedgången 
i antalet husmansgårdar i Norge har dock icke uteslutande 
berott av att de från arrendelägenhetcr övcrgått till självii
gande. Det framhålles niimligen, att isynnerhet åren 1865--
1 875 en stor miingd innehavare av husmansgårdar återlämnade 
sina lägenheter åt jordägaren och emigrerade till Amerika. 
På detta sätt har en avsevärd miingd arrendelägenheter upp
hört att existera och sammansmultit med huvudgården, vadan 
antalet större liigenheter under denna period ökats. Då Ims
mansgårdarnas i Norge odlade jord uppgives varicra mellan 
16-54 ar med en medelstorlek av endast 35 ar och då å andra 
sidan även stomlägenheterna i Norge i allmänhet äro rätt små, 
har detta husmansgårdarnas införlivande med huvudgårdarna 
icke samma betydel<.e som t. ex. i Danmark och i Finland under 
äldre tider. Det måste tvärtom sägas, att även denna utveck
ling varit tili nytta för Norges lantbruk. 
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Beträffande förekomsten av lägenhcter av olika storlek i 
Norge kunna uppgifter hämtas ur tvänne skilda källor. Först 
och främst erhälles ur skattelängderna uppgift om de skattlagda 
egendomarnas odlade areal ären 1865 och 1907. Med odIad 
jord förstås i dessa uppgifter åker och inom heminhägnaderna 
förcfintliga naturliga ängar, vilka sistnämnda i allmänhet icke 
iiro stora. Enligt dessa kiillor funnos i Norge skattlagda jord
egendomar av olika storlek i följande antal: 

Storlekskategori år 1865 år 1907 

under 2 ho. ............................... . 34,200 54,300 
2-20 • 

20-50 • 
övcr 50 • 

91,500 1 1 4,500 

7,400 8,500 

.................... . . . . . . . . . . . . . .  800 900 
----------------

Swnma 1 33,900 1 78,200 

Antalet jordegendomar av den minsta storlekskategorin 
bar sålunda tillvuxit mycket mera än antalet Iägenbeter inom 
övriga storlekskategorier, eiler med ornkring 20,000. netta 
förefaller troligt, då man vet, att arrenderade husmansgårdar 
allmiint inköpts tili egna. Men även inom andra storleks
kategorier bar antalet skattlagda cgendomar stigit: egen
domarna med 2-20 ha med 23,000, de större i mindre grad. 
Inalles har sålunda de skattlagda egendomarnas antal under 
tidsperioden 1 865-1907 tillvuxit från 133,900 tili 1 78,200, 
således med c. 45,000 eiler 33 %. Och då denna tilivä",t huvud
sakligen inträffat inom de mindre storlekskategorierna, utan 
att de medelstoras grupper försvagats, måste det siigas, att 
landskommunernas i Norge sociala förhållanden iiw,n i detta 
avseende utvecklats i sund ril.tning. 

1 Norge företogs år 1 907 dessutom den första statistiska 
undersökningen beträffandc den odlade jordarealen och antalet 
brukningsdelar. En andra sådan verkställdes år 1917 .  Enligt 
denna fanns i Norge år 1 9 1 7  följande anta! jordbrukslägenheter 
(brukningsdelar) av olika storlek. 



Storlekskategori Summa brukningsde1ar 

under 0,50 ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . .  87,942 
0,50-- 2 • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80,786 

Z- 5 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . .  43,151 
S- 10 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,783 

I(}- 20 • ............... • • • . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1, 143 
2(}- 50 • . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,952 
5(}- 70 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185 
7(}-IOO 

över 100 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 57 
• . . . . . .  ... ............. . . . . . . . . . . .... 26 

Summa 248,025 
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Av detta framgår, att den odlade jorden i Norge är styekad 
i oerhört smä delar. Detta är främst en följd av detta lands 
geografiska förhåUanden. De aUra minsta lägenheterna före
komma främst på kusten emeUan bergen, där fiskare och sjö
män frAn dem förskaffa sig en biinkomst, dels uppe i fjällen, 
där inbyggarna fä sitt uppehälle huvudsakligen genom bo
skapens betesgäng, dels även i skogstrakterna, där skogsar- · 
betarna frän sina smä åkerlappar erhälla en del av sin föda. 
Samma geografiska förhållanden hava i största delen av landet 
omöjliggjort den odlade jordens samlande i få händer, enär 
fjällen oeh vattcndragen ieke lärnna rum för vidsträekta åker
fält annat än inom relativt begränsade bygder. 

D. Jämförelser mellan de nordiska ländema. 

En klar uppfattning om ett lands förhåUanden kan ieke 
vinnas endast genom att granska den historiska utveek
lingen av detta lands förhållanden. En större klarhet, ofta 
ytterst lärorik, nås genom jämförelser mellan motsvarande 
förhållanden i andra länder. För ernående av en sädan inbliek 
har i slutet av detta oeh följande kapitel gjorts försök att, 
i den män tillgängiiga statistiska uppgifter sådant tillåtit, 
sammanställa tabeller, med stöd av vilka jämförelser kunna 
anstäUas ieke allenast mellan de skandinaviska ländernas utan 
även med Finlands förhällanden, sAdana de framträda i sta
tistiken. 

3 
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TabeU XI. Antalet Jordbrukslägenheter av oUka starlek 1 de nordiska 
länderna 1 b6rJan av 1900-talet. 

c == Därav , II 8 1:  " i';"  �. C' .. '" 0. 0"  13  !", S • h � c  
Land o � � " Q.  " 0 010' S � � - �  " C  < ", ,, � '" 0<' ., �g l H � (; S t>.:I jII;"' �: � ö!  0 0"  o � - (!) � ;1 .. � - ;:: � " 0 0- -� " g- �  g-0 · $ '"' ;:: i �  � " � o ' r" r" ". � ,  

Danmnrk 1919 290,565 113,953 126,914 40,398 9,300 6,0 8,. 
Sverige ... 1919 546,758 238,788 270,511 29,528 7,931 7,8 6,_ 
Norge . . . .  1917 248,025 168,728 75,077 3,952 268 7,' 3,0 
Finland ., 1920 305,166 120,322 161,064 20,008 3,712 9,0 6,6 

Detsamma i % .  
Danmarl< 1919 100 39,2 43,7 13,9 f 3,2 - -
Sverige .. 1919 100 43,s 49,s 5,' 1,' - -
Norge . . .  1917 100 68,0 30,3 1,6 0,1 - -
Finland .. 1920 100 39,. 52,8 6,' 1,2 - -

Den förelagda uppgiften har emellertid visat sig erbjuda 
vida större svårigbeter än vad antagas kunde, Detta av den 
orsak, att statistiken i de skilda länderna ännu uppgöres i så 
hög grad olika, att dylika jämförelser icke utan särskilda an
strängningar äro möjliga, ja, de vore riktigast sagt qelvis 
tili och med omöjliga att utföra, såvida icke forskaren där
vidlag vedervågade en viss grad av egenhandsrätt.') 

1) Vnd särskilt beträfCnr ovnnstående tabell XI, van en jämförelse 
anstölles melJan nntalet lägcnhctcr ov oliko. storlck i dc nordiska ländernn, 
hnr utarbetandet av dcnsamma storligen (örsvårots av den omsliindighe
Len, att statistiken över jordbrukslägenheter (brukningsdelar) i de skilda 
liinderna icke klassificerats på snmma siitt. Man har icke ens kunnat enas 
om vad statistiken bör upptnga sUsom Iägenhet (brukningsdel): Danmarks 
stntistik betroktnr såsom Illgenhet sådana, sam hava över 0,55 ha odlad 
jord. i Sverige är statistikens lägsta griinstal 0,26 ha, i Finland och Norge 
O,SO ha. Då förfottoren på privat väg fr.\n vcderbörande statistiska 
ämbctsverk erhållit upplysning om, att i Danmark fanns 99,000 lägenheter 
under 0,55 ha, i S,'crige 1 1 8,000 Iägenheter under 0,26 ha och i Norge 
88,000 lllgenhcter under 0,50 ho, hor det förcfallit mest ändamålsenligt 
att i jämförelsen medtaga även de minsta brukningsdelorna, ehuru det 
måste medgivos, utt en. dylik jiimförelse ur lnntbruksckonomisk syn
punkt ej är riktig. FTlm }""inlond kon i en summa uppgift erhållos om 
hushåll, sorn hava mindre iin 0,50 ha odlnd jord, ävensom om sådana, som 
visserligen ej hava odlod jord, men völ något husdjur. Totalsumman utgör 
84,420 och hor densamma. för ou föreJagda ändamål minskots med den 
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Men trots sina bristfälligheter framställer denna jämförelse 
enligt min övertygelse en något sli när riktig bild av de nordiska 
länderna och därur framgå många anmärkningsvärda omstän .. 
digheter. 

Granska vi tili en början totalantalet jordbrukslägcnheter i 
olika länder, stA vi inför det egcndomliga sammanträffandet, 
att detta antal är något så när lika stort i det lilla Danmark 
sorn i det vidsträckta Finland. Att antalet i det i jämförclse 
med Finland lilla orgc är mycket mindre, är naturligt. 1 Sve
rige är det ungefär lika stort sorn i Finland och Norge sam
manlagt. Kasta vi i detta sarnrnanhang en blick på den näst 
sista kolumnen i tabellen, linna vi, att Danmark är det land, 
där landsbygdens invånarantal per lägenhet är rninst (endast 
6,0), Finland därernot det, där det är störst (9,0), samt att 
skillnaden mellan å ena sidan Finland och å andra sidan de 
övriga nordiska länderna (7,,-7,6) är rnycket stor. 

Då det ännu tages i betraktande, att industri- o. a. befolk
ning på landsbygden i de andra ländern .. är järnförelsevis 
stor, utvisar detta, .. tt i Finland en relativt större del av jord
bruksbefolkningen är utan jord än i dess grannländer. 

kalkylerade siffran 30,000, vilken antages representem hushåll ulan 
brukningsdel, men med husdjur. 

?tIen hänncd äro dock icke alla svårigheter lösta. Såsom gräns mellnn 
dvärg- och småbruk hnde 3 ho kanske varit riktigare iln 2 ha, vilkct upp
tagits i tabellcn, men det scnare griinstalet hor av nödtvång använts, enär 
statistiken i Sverige och Norge hor 2 ho. Diirtill kommer ilonu ott i Dan
mark motsvarande klassgräns är 1 ,75 ha (och icke 2 ha), vadan sålcdes i 
dennn tabeJl dettn lands småbrukskategori framlräder större än vnd i 
verkligheten iir fallet. 

På sammn sätt äro även griinscrna för de högre kategoriema i de skilda 
Iänderllas officiella statistik så olika. att de försvårat tabellens uppgörnnde. 
Såsom högsta griins för småbruksgruppen hade det varit önskvärt att 
fa 15  och icke 20 ha, men detta omöjliggjordes ånyo genom klassificerin
gen i Norges och Sveriges officiella statistik, sam icke använder gränsen 
15 hn, utan endast 20. VisserJigen är å andm sidan ifrägavarnnde gräns 
i Danmark och Finland 15 ha, men för att få statistiken enhetlig visade 
det sig vara lättare att göra vissa av förbållanden krävda rorskjutningar 
från en klass till en annan i Danmark och Finland iln i Sverige och Norge. 
Sålunda ha i Danmarks statistik överförts 15.000 lägenheter från dvärg-



Skiljaktigheterna i tabellens sista kolumn, varur frrungår 
lägellheternas medelstorlek i olika länder, äro synncrligen 
anmärkningsvärda. Vi finna, att lägenheternas medelstorlek är 
störst, nämligen närmare 9 ha, i Danmark, varest klimatet, de 
stora försäljningsmöjligheterna och den höga bildningsstånd
punkten gjort jorden mera produktiv än i något av de övriga 
länderna. Minst (3 ha) är lägenheternas medelstorlek i Norge, 
där lantbruket för ett betydande antal är en binärillg ochöverhu
vud svagare än i de övriga nordiska länderna. Däremellan stå 
Sverige och Finland, i vilka lägenheternas medelstorlek utgör 
6-7 ha, sålunda väsentligt mindre än i Danmark. Synnerligen 
liten förefaller i denna helysning lägenheternas medelstorlek 
i Finland, då ju en avsevärd del av Sverige är i klimatologiskt 
avseende nästan lika fördelnktigt ställd som Danmark och då 
lantbrukstekniken i Sverige i en stor del av landct står be
tydligt högre än i Finland. 

Då vi gå att granska lägenheternas olika storlekskategorier, 
kunna vi göra följande iakttagelser. 

Dvärg llruk förekomma såväl vad totalantalet ( 1 1 4,000) 
vidkommer som även procentuellt (39 %) minst i Danmark, 
vilket dock allmänt anses såsom det speciella småbrukslandet. 
Närmast Danmark står i detta avseende Finland med 1 20,000 
lägenheter eiler 39,< %. Dylika smärre lägenheter finnas i 
Sverige i lika stor mängd som i Finland och Danmark samman
lagt (239,000), men procentuellt icke nämnvärt mera än' i dessa 
Iän der (43,6 %). Norge intager bland de nordiska länderna 
en särskild undantagsställning däruti, att därstädes 68 % av 
lägenheterna tillhör gruppen dvärgbruk. 

bruks- till småbrukskntegorin, mednn i Finlands st..atistik kategorin 1�25 

ha delats i tvänne, i det nlt därif'rUn överförts 10,000 Jiigenheter tilI 
småbrukskntegorin och 8,884 tili kategorin för medelstora gårdar. 

Slutligen ur grunsen ävcn melinn mcdclstora och storbruk i de skilda 
ländernas stntistik oliko, varför även här kräves en liknnnde överr6ring 
för ntt tabel1en skall kunna giva en något så oär riktig bild ov förhållan
dena. 1 de övriga nordiska Iändcrna, med undnntag av Danmark. he
gagnar den officiella statistiken gränsen 50 ha, vadnn denna även i nu 
ifrågavarnndc tabell tagits tili onvändning. Detta förnnJcdde en över· 
föring i Danmarks statistik av 5,000 lägenheter tili storbrukens kategori. 
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Dcnna Norges undantagsställning i småbrukskategorin har 
tili följd, att det i hela denna jämförelse blir ställt på ett alldeles 
annat pian än dc övriga nordiska länderna. 

Då de andra länderna hava att uppvisa 44-53 % små
bruk, finnas sådana i Norge endast till ctt anta! av 30 %. En 

annan företeelse, som i småbrukskategorin väcker uppmärk

samhct, är, att Danmark näst efter Norge är det land, där 
småbruk förekomma minst både i anseende tili totalsurnman 

som också tili procenttalet. Då Danmark även har att uppvisa 

det minsta antalet dvärgbruk, göra vi således här den märkliga 

iakttagelsen, att detta rike, som allmänt anses vara ett speciellt 
småbruksland, i själva verket icke är detta, åtminstone icke 
i samma grad som Sverige och Finland. Detta är däremot 
fallet främst med Sverige (270,000), som hos oss framMUes så
som ett storbruksland; även i Finland finnes betydligt mera 
småbruk än i Danmark ( 1 61,000) och procentuellt finnes av 
dem mera i Finland än i något annat land (nära 53 %). Denna 
Danmarks särställning i detta avseende framträder ännu star
kare, då man gör sig hemmastadd med följande storlekskate
gorier av lägenheter: 

Med.elstora lägenheter finnas nämligen i det lilla Danmark 
tili ett antal av över 40,000 eiler c. 14 %, men i det vidsträckta 
Sverige endast 29,500 eller 5,_ %. 1 Finland uppgår deras anta! 
tili 20,000 eiler 6,. % samt i Norge tili endast 3,950 eiler blott 
1 ,. %. Likaså finnas 

Storbruk i det lilla Danmark tili ett antal av 9,300 eller 
3,2 % och i Sverige 7,931 eiler 1 "  %, men i Finland blott 3,772 
eller 1 ,2 % och i Norge endast 268 eiler 0,1 %. 

Rärav framgår sruedes, att Danmark i ansecnde till sina 
jordbrukslägenheters storlek i själva verket är det mest fmm
trädande storbrukslandet bland dc nordiska länderna. Detta 
framgår ännu tydligare, om vi ur tabell XI summera å ena sidan 
dvärg- och småbruken samt å andra sidan de medelstora och 
storbruken, såsom i nedanstående sammanställning förfarits. 

Det framgår av denna koncentrerade tabell, att i det lilla 
Danmark finnas 12,000 medelstora och storbruk mera än i det 
vidsträckta Sverige och 26,000 "'era än i det tili arcalcn mycket 
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L a n d Dvärg- och små- Medelstom och 
bruk storbruk 

'/, '/, 
Danmark ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 240,867 82 .. 49,698 17,1 
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  509,299 93.1 37,459 6,_ 
Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243,805 98,3 4,220 1,7 
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281.386 92,' 23,780 7,. 

större Finland. Men ännu märkligare är, att i Danmark 
finnes sammanlagt endast 83 % dvärg- och småbruk, medan 
däremot sådana i Sverige och Finland finnas till ett antal av 
92-93 % och i Norge 98 %. A andra sidan utgör de medel
stora lägenheternas och storbrukens sammanlagda %.tal 
i Danrnark över 1 7, men i Sverige och Finland endast c. 7-8 
och i Norge blott dryga 2. Vi finna härav, att landsbygdens 
sociala konstruktion, sedd endast i belysning av jordbrukslä
genheternas storlek, i stora drag är densamma i Finland och 
Sverige, att den i Danrnark är betydligt mera balanserad 
än i de förstnämnda ländema och å andra sidan i Norge åter 
mycket ensidig. 

Här mäste likväl ytterligare påpekas, att dessa statistiska 
jämförelser emellan olikartade länder äro mycket bristfälJiga. 
Ovanstaende jämförelser äro gjorda uteslutande på grund av 
jordbrukslägenheternas åkerareal. Såsom av senare jämföreJ
ser (II KapitJet) framgår, äro i Danmark arealerna av naturlig 
äng och betesmarker obetydliga, däremot i dc övriga nor
diska länderna och isynnerhct i Finland betydande, och de 
kompensera ju i viss män de sm åkerarealerna. 

Men å andra sidan mäste man vid denna jämförclse taga 
i betraktande, att en stor del av dvärgbruken i Danmark odlas 
såsom tiädgårdsjord, men att detta i Finland är fallet endast 
tili en ringo. grad, samt att småbruken i Danmark, såsom av 
Inledningen sido 7 O. f. framgår, kunna producera stora mäng
der livsmedel till avsalu och att de härigenom göra av sina 
brukare välmående och med sin lott tillfredsställda mcdbor
gare, varemot i Finland största delen av småbruken producera 
endast knapphändigt Iivsmedel för odlarnas eget behov, medan 
dessa förskaffa större delen av sin utkomst genom arbete eiler 
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fraktkörslor utanför hemmet. Härav framträder på ett tydligt 
sätt, huru fattigt landsbefolkningens i Finland f1ertal iir. 

Detta förklarar jämviil, varför i Finland i motsats tili 
Danmark en så stor del av småhrukarna har proletariatets 
instinkter och proletiirens livssyn, vilket inverkat så olyckligt 
på landets sociala och politiska Iiv. Detta borde kräva av vår 
politik en vida större uppmärksamhet iin hittills, först och 
främst däruti, att småbrukare, som hava alltför litet odlad och 
odlingsbar jord, men vilka vilja ägna sig helt åt jordbruket, 
beredes möjlighet att göra detta, samt för det andra, att hos 
oss måste vidtaga en sådan planmässig och intensiv verksam· 
het för småbrukarklassens höjande och för stegrandet av 
småbrukets avkastningsförmåga, som redan skett i Danmark, 
Sverige och Norge, och för vilken redogöres i andra delen av 
detta arbete. 

Av vad som ovan framgått manas vi iiven tili en försiktig 
politik gentemot våra återstående storbruk, för såvitt dessa 
skötas rationellt, enär dessa ovedersägligen hava en såväl social 
som nationalekonomisk uppgift att fylla i samhället. 

• 



II Kapitlet. 
J ordarealens användning i Skandinavien de 

senaste årtiondena. 

A. Danmark. 

Fastän Danmark är litet och ett jämförelsevis gammalt 
kulturland, vara.v en relativt stor del är odlad, och ehuru det 
för många områden har att uppvisa en utmärkt statistik, 
synes det omöjligt att erhålla en noggrann överblick över 
användningen av Danmarks jordareal ens från en så pass sen 
tid som från 1860·talets hörjan . .Jag har dock trots alla svå· 
righeter vågat utarbeta nedanstående tabell XII i syfte att 
framställa användningen av Danmarks jordarea1 åren 1 866-
t 9 1 9. För detta ändamlll iiro uppgifterna dels samlade frän 
olika slags statistiska undersökningar, dels kalkylerade (de 
sistnämnda försedda med frågetecken). 

. 

Tabell Xli. Jordarealens användnlng 1 Danmark Aren 1866-1919. 

Total- Dlirav hn 

Ar arenl Triid· Aker NaturUg Impcdi-
ha gårrl "', Skog menter 

m. m. 

1866 3,840,411 1 2,090,937(1) 239,203 176,OOO(?) 1,334,271(1) 
1876 • 1 2,309,927 227,970 200,000(1) 1,102,514(1) 
1888 • 28,286 2,634,187 229,407 226,837 821,694(1) 
1896 • 32,844 2,583,942 227,877 269,370 726,378(1) 
1907 • 51,870 2,580,175 222,930 324,242 661,194(1) 
1912 • 58,402 2,584,047 221,142 332,979 643,841(1) 
1919 • 69,176 2,554,239 220,618 347,386 648,992(1) 

Detsamma i elo. 
1866 100 - 54,5 6,2 4,_ 34,' 
1888 100 0,' 66,0 6,. 5,_ 21,. 
1912 100 1,5 67,s 5,8 8,' 16,7 
1919 100 1,8 88,5 5,7 9.0 17 
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Av tabellen framgår först, att t rädg d rdsarealen i Danmark, 
över vilken uppgifter finnas från år 1888, mycket snabbt 
ökats. Särskilt var ökningen under åren 1 896-1907 mycket 
kraftig, med nära 2,000 ha årligen. En annan, iinnu kraftigare 
tillvä,";; i trädgårdsarealen har inträffat åren 1 9 1 2-1919, således 
såsom i allmänhet i de flesta europeiska länder under och efter 
kriget. Denna ökning i Danmarks trädgårdsareal har under 
senare tider ägt rum främst på bondgårdar och småbruk och 
under krigsåren även på stadsbornas villaområden samt på 
arbetarnas i närheten av städcrna befintliga trädgårdsparceller. 
På stora egendomar ha nämligen redan från äldre tidcr funnits 
stora triidgårdar, vilka icke senare torde utvidgats. 

Men statistiken i dcnna tabell giver icke ännu en tillräck
lig inblick i utbrcdningcn av trädgårdsodlingen i Danmark. 1 
ifrågavarande statistiska uppgifter hava nämJigen icke inräk
nats de åkerarealer, vilka tagits i bruk för odling av sådana 
vru..tcr, som tidigare odlades uteslutande i trädgårdar, såsom 
t. cx. morot (år 1900 5,300 ha), cikoria ( 1 ,300 ha) och andra köks
växter (3,800 ha), iivensom för trädgårdsfröodling (2,800 ha). 
Om dessa arealer hänföras tili de egentliga trädgårdarna, uppgå 
trädgårdsarealerna i Danmark år 1 9 1 9  tili över 82,000 ha eiler 
över 2 % av hela landets areal, vilket utvisar en sYlmerligen 
hög !':ultur. 

På frågan, i vilken män jordbrukslägenheter av olika storlek 
idka trädgårdsodling, har jag för år 1 9 1 9  erhållit följande med
delanden. Den egcntliga trädgårds- och köksväxtarealen (så
ledes med undantag av ovannämnda åkerarealer, å vilka ut
vidgad köksväxtodling bedrives) uppgick i % av den odlade 
jordarealen på de största lägenheterna (30-240 ha och där
utöver) tili 2,_2" %, på medelstora lägenheter ( 1 0-30 ha) 
till 2,"-3,0 %, på småbruk (3,.- 1 0  ha) till 3,0-4,8 % och på 
dviirgbruk (0,55-3,3 ha) till 7,s-22,3 %. Trädgårdsarealen 
tillväxer således i proportion i den män lägenhetcrna bliva 
mindre. Härav framgår, att trädgårdsodlingen i Danmark 
redan utbrett sig i förhållandevis mycket högre grad på bond
gårdar och småbruk än på storbruk. 

Danmarks åkerareal tillväxte under åren 1 866-1896 genom 
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nyodlingar med eirka 440,000 ha samt därigenom, att under 
denna period e. 600,000 ha täekdikades, med e. 50,000 ha 
eiler såledcs sammanlagt med e. 490,000 ha. Härefter har 
åkerarealen icke nämnvärt ökats. Statistiken utvisar tvärtom, 
att åkerarealen under krigstiden t. o. m. skuUe nedgått med e. 
30,000 ha. Därav har .en del tagits i bruk för trädgårdar oeh 
troligtvis en annan del i statistiken upptagits såsom naturlig 
äng eiler betesmark. Akerarealen utgjorde av Danmarks hela 
jordareal år 1866 e. 2 milj. ha eiler 55 % oeh år 1 9 1 2  2,. 
milj. ha eiler e. 67 %, således 2/, av Danrnarks hela jordareal. 

N aturlig äng har däremot i Danmark under hela denna tids
period funnits jämförelsevis litet: år 1866 endast 2�9,OOO ha 
och år 1 9 1 9 220,000 ha, vilket av åkerarealen år 1 9 1 9  ieke ens 
utgör '/10 del. 

Av hela jordarealen upptog den naturliga ängen i Danrnark 
år 1 9 1 9  endast 5,7 %. 

Uti ornstående tabell har emellertid gjorts en viss orätt
visa gentemot Danmarks ängsareal, i det att arealerna av 
_faelleder, ovcl'drev, kaerjorder og moser samt torvemosen 
ieke hänförts tili äng, utan till impedimenter, ehuru de an
vändas tili bete. Detta har skett emedan de statistiska upp
gifterna beträffande dessa arealer äro myeket osäkra, t. o. m. 
olika i olika källor. 

1 Danmark är järnväl skogsarealm i jämförelse med åker
arealen märkhart liten. Den utgjorde år 1866 icke fullt 200,000 
ha ener mindre än '/10 del av åkerarealen, men den har tili
vuxit jämnt under hela tidsperioden genorn att hedar upptagits 
för skogsbruk; år 1 9 1 9  steg den tili omkring 347,000 ha eiler 
e. 9 % av hela jordarealen. 

Bland im pedimentema äro dels faelIeder, moss- oeh surnp
marker, dels hedar. Dessas arealer äro rätt obestämbara. 
Arealcn av faelIeder, mossrnarker lll. lll. anges för år 1 88 1  
tili över 200,000 ha, år 1907 tili dels 1 60,000, dels 1 1 5,000 ha 
oeh r 1 9 1 2  tili 86,578 ha. Hedar funnos år 1 866 tili en ut
sträckning a.v över en miljon ha, varav, såsom tidigare fram· 
hållits, upptagits tili åker under tidernas lopp e. 440,000 ha 
oeh tili skogsodling e. 60,000 ha, vadan de sålunda minskats 
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med sammarJagt c. 500,000 ha. Impedimenternas areal har 
sålunda nedgått tili omkring 600,000 ha eiler, med andra ord, 
då de på 1860-talet ännu utgjorde 35 % av hela jordarcalen, 
var motsvarande siffra år 19 19  c. 17  %. 

Danmarks lanthefolkning har sålunda på detta område 
under andra hälften av senaste århundrade utfört ett kultur
historiskt arbete av den allra största betydelse. 

B. Sverige. 
Jordarcalens användning i Sverige och förändringarna uti 

densamma under tidsperioden 1 865-1915 framgår av nedan
stäende tabell. 

Tabell XIII. Jordarealens anviLndning I Sver1ge åren 1865-1915. 

Total- Dämv ha 
ÅI nreal Träd· Åker Naturlig Impedi-ha gård äng Skog menter 

1865 41,119,488 20,923 2,333,058 1,925,040 15,450,000(?) 21,390,467(?) 
1875 • 28,320 2,736,783 1,929,904 16,441,283 19,983,198 
1888 • 34,273 3,213,405 1,751,452 17,792,779 18,327,579 
1895 • 35,447 3,423,710 1,4.92,913 19,410,066 16,757,352 
1900 • 37,661 3,519,881 1,460,504 20,707,117 15,394,325 
1905 41,101,193 40,895 3,592,640 1,394,263 21,210,165 14,863,230 
1915 41,049,266 47,533 3,723,210 1,297,155 22,616,914 13,364,454 
1919 41,056,813 49,212 3,781,824 1,069,945 24,018,038 12,139,794 

Dttsamma i % .  
1865 100 0,'" 5,' 4,' 37,. 52,0 
1888 100 0,08 7 .. 4,2 43,. «,' 
1905 100 0,10 8,' 3,_ 51,6 36,2 
1915 100 0,12 9,1 3,1 I 55,1 32,6 
1919 100 0,12 9,. 2.6 58 .. 28,6 

Denna översi1:t visar främst, att trädgårdsarealen i Sverige 
tillväxte snabbt åren 1865-1888, frän c. 2 1 ,000 ha tili c. 
34,000 ha. Synbarligen måste denna tili synes sä snabba ut
veckling emellertid tili någon del tillskrivas en noggrannare 
uppgjord statistik. Från år 1 888 ökas nämligen denna arcal 
långsamt, tilldess världskriget giver fart åt utvecklingen, så att 
Sverige år 1919 hade 49,2 12  ha trädgård, vilket redan är 
en aktningsbjudande area!. Av hela jordarealen omfattade 
trädgårdsarcalen trots detta blott 0,05 % år 1 865 och 0,12 % 



år 1919. Tili den år 1 9 1 9  redovisade trädgårdsarealen bör 
dock läggas den del av åkern, varå odlas trädgårdsväxter, 
eiler 3,628 ha, varigenom arealen för trädgårdsodlingar ökas 
tili 52,840 ha. 

Akerarealen tillväxer snabbt under hela tidsperioden. 
Tabellen utvisar dock, att den egentliga tillväxten eiler ny
odlingsperioden i Sverige inträffade åren 1865-1 888, säledes 
i det närmaste samtidigt som i Danmark. Men ökningen var 
i Sverige ännu märkligare än i Danmark. Då man nämligen 
i Danmark genom nyodling under tidsperioden 1 866-1 896 erhöll 
omkring 440,000 ha ny åker, ökades åkerarealen i Sverige åren 
1 865-1888 dubbelt eiler med c. 880,000 ha. Efter detta har 
åkerarealen visserligen fortfarande ökats, men mycket lång
sammare än tidigare, trots att Sverige fick tullskydd för sin 
lantbruksnäring Ar 1888. Icke ens världskriget kunde i dettaav
seende få till stånd mera än 43,000 ha, oaktat frAn statens och 
organisationernas sida gjordes stora ansträngningar. Inalles 
har dock åkerarealen under hela tidsperioden vuxit med c. 
1,450,000 ha, vilket i jämförelse med de övriga nordiska län
derna är ett storartat resultat. Sålunda steg åkerarealens 
%-tal av hela jordarealen frän 5,7 år 1865 till 9,> år 1 9 1 9. 

En minskning i den naturliga ängens areal vidtager från 
år 1875 och är minskningen i början snabbare, men från år 
1895 långsammare, tilldess den under de sen aste åren åter
igen går snabbare. Inalles minskades arealen för natnrlig 
äng under hela tidsperioden från 1 ,925,000 ha tilI 1 ,068,000 ha 
eiler med c. 857,000 ha - synbarligen huvudsakligen till för
män för åkerarealen. 

Särskild uppmärksamhet väcker sk.ogsarealens storartade 
ökning under ifrågavarande period, i det den stiger frän 15," 
miljoner tili 24 milj. ha eiler i förhållande tili hela jordarealen 
från 37,. tili 58,. %. Detta innebär återigen, .ifall statistiken 
är pålitlig, ett synnerligen storartat kulturarbete och en be
tydandc ökning av nationalförmögenheten. Och denna ökning 
har varit nästan lika järnn och kraftig under hela tidspcrioden, 
dock så att den årliga tillväxten åren 1888-1900 var ätminstone 
dubbelt snabbare än dessförinnan eiler därefter. 



45 

Det är dock att märka, att man på sakkunnigt håll i Sve
rige är böjd för antngandet, att ökningen i skogsarealen till 
stor del kan tillskrivas statistikens bristfällighet under äldre 
tider, samtidigt sam mnn dock medgiver, att i Sverige nvse
värda arealer impedimenter vunnits för skogsodling isynnerhet 
i landets västra delar. 

Då på ovan framställt sätt övriga jordarealer hava ökats, 
har naturligtvis impedimentcrnas minskning gått parallellt 
härmed, enär rikets hela jordareal i huvudsak förblivit oför
ändrad. Sålunda har impedimenternas areal under hela tids
perioden nedgått f"ån c. 21  miljoner till c. 12 miljoner ha 
eller frän 52 till 30 %. 

c. Norge. 

Den statistik, sam utvisar användningen av Norges jord· 
areal, vidtager först år 1 907. Den därpå följande statistiken 
uppgjordes år 1 9 1 7. 

Tabell XlV. Jordarealens användnlng 1 Norge Areo 1907-1917. 

Totol- Diimv ha 

Ar oreal Träd- Aker 
NaturUg 

Skog Impedi-
ha gård IDg och menter "" """" k 

Cirkal865 - - 541,027 - - -

I 1907 30,979,053 10,054 740,683 1,622,538 6,911,387 21,694,391 
1917 30,941,053 9,713 692,917 1,692,528 7,105,468 21,440,427 

Enligt tabcllen skulJe således Norges totala jordareal under 
tidsperioden 1907-1917 minskats, ehuru detta faktiskt icke 
skett. För det andra skulle enligt tabellen såväl trädgårds
sam även åkerarealen hava minskats, men norska sakkännare 
anse det synnerligen troligt, att den svåra tiden år 19 17  för
anledde lantbrukarna att uppgiva en del av sin trädgårdsareal 
såsom åker, en del av åkerarealen såsom naturlig äng och en del 
av den naturliga ängen såsom betesmark. Vi kunna således 
icke på grund av denna statistik göra några som hälst slut
ledningar om den riktning man i Norge gått beträffande jord
arealens an vändning. 
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D. Jämförelser mellan de nordiska länderna. 

Följande tabell har tili uppgift att underlätta en jämförelse 
mellan användningen av jordarealen i de nordiska länclerna 
på grund av senaste statistiska uppgifter. 

Tabell XV. JordareaJens användnlng 1 d e  nordlska länderna vld lngången 
av detta århundrade. 

Aret för Total- Därav ha 

Lnnd uppgif- aTenI Träd- Aker 
Naturllg Impedi-

terna ha gård ilug oc.h Skog rncntcr 
"'''''''''. m. m. 

Danmark 1912 3,840,411 5R,402 2,584,0471307,7201>1 332,9791 643,841 
Sverige 1915 41,049,266 47,533 3,723,210(,297,155 22,616,914113,384,454 
Norge 1917 30,941,053 9,713 692,917 1,692,5281 7,105,468 21,440,427 
Finland 1920 33,227,000 6,000 2,015,000 1,216,00011)18,589,000 11,401,000 

Detsamma i '/0. 
Danmark - 100 1,5 67,. 7,0 8,7 15,5 
Sverige - 100 0,1 9,1 3,' 55,1 32,5 
Norge - 100 0,03 2,' 5,5 23,0 69,s 
Finland - 100 0,02 6,1 3,7 55,9 34,3 

. Detsamma per 100 invdna1'e . 
Invånar-

antal 
Danmnrk 2,921,362 131 2 88 11 11  19 
Sverige 5,712,740 719 0,8 65 23 396 234 
Norge 2,611,287 1,185 0,' 27 65 272 821 
Finland 3,350,000 992 0,' 60 36 555 340 

Ä ven denna jämförelse erbjuder myckct anmärknings
värt. För att rätt förstå järnförelsen måste man fmmIör ant 
håna i minnet, att Sverige, Finland och Norge i avseende å sin 
totalareal äro någorlunda jämförbara (31-41 milj. ha), vare
mot Danmarks areal icke uppgår tili fullt 4 miljoner ha; Dan
mark motsvarar tili arealen Vasa eller Kuopio Iän och är 
mycket mindre än Uleåborgs Iän. 

Av de nordiska ländernas totalareal användes för t rädg ård 
i Danmark 58,400 ha ener 1,5 %, i Sverige 47,500 ha eller hlott 
0,1 %, men i Norge hlott 10,000 ha ener 0,03 % och i Finland 

1) Se telden sido 42. ') Tidigare har i Finlands statistik ingen skillnad 
gjorts mellan växande skogsmark och irnpedimenter. lfrågavarande skill
nad har av professor A. K. Cojander uppskattats år 1920 och har han 

godhetsfullt ställt sina uppgifter till rörfogande ('ör detta arbete. 



endast 6,000 ha eiler 0,02 %. Per 100 invånare var i Darunark 
2 och i Sverige 0,. ha, men i Norge blott 0,4 och i Finland 0,2 
ha använd tili trädgård. Redan dessa sifrror visa, hurusom 
i avseende å jordens intensivaste brukning ett stort svalg 
förefinnes rnella.n Danmark och Sverige å ena sidan samt Norge 
och Finland å den andra. 

Aker finnes i Danmark niirmare 2,600,000 ha eiler över 
67 %, i Sverige nägot över 3,700,000 ha eiler c. 9 %, i Finland 
över 2,000,000 ha eiler 6,1 % och i 'orge blott 693,000 ha eiler 
endast 2,2 %. 1 detta avseende skiljer sig sålunda Danmark 
helt och hället rrän de övriga nordiska länderna, vilka det 
liimnar långt efter sig i odling, dä ju mera än 2/3 av dess total
areal utgöres av åker, trots det att åkems totalareal i Sverige 
är c. 50 % större iin i Danmark och icke ens Finlands absoluta 
åkerareal står längt efter Danmarks. Norge är i detta av
seende mycket svagare än de övriga. 

Om åkerarealen jiimföres med de skilda ländernas invånar
antal, finner man, att i Danmark per 100 invånare komma 88 ha 
åker, i Sverige 65 och i Finland 60 ha, men i Norge blott 27 ha. 
1 detta avseende äro såledcs Sverige och Finland någorlunda 
likställda och stå icke mycket efter Danmark, men däremot 
avslöjas det norska lantbrukets svaghet här ganska tyd
ligt. 

Natu rlig äng och egentliga betesmarke r har Norge mest av 
alla: nästan 1 ,7 miljoner ha. eller 5,6 % av den totala jordarealenj 
därnäst komrna Sverige och Finland, sam hava över 1,2 miljoner 
ha dylika marker eiler respe1.-tive 3,2 och 3,7 % .  Från dessa län
der, vilka i detts avseende i någon män äro varandra lika, skiljer 
sig Danmark märkbart däruti, att diir för närvarande icke 
finnes mera iin 307,000 ha naturlig äng och betesmark, om 
oek detta representerar 7 % av landets totalareal. 1 för
hållande tili åkerarealen iir ängsarealen i Norge myeket stor. 
Ä ven i Finland är ängsarealen mera än hälften, men däremot i 
Sverige icke mera iin '/3 oeh i Danmark blott '/. av åker
arealen. Då man jämför den naturliga ängens och den egent
liga betesmarkens arcal med invånarantalet, finner man, att 
per 100 invånare finnas sådana marker mest i Norge eiler 65 
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ha, däremot i Finland 36 ha; Sverige stannar mycket efter 
dessa, med endast 23 ha, och Danmark intager ocksä i detta 
avseende en undantagsstäUning: l I ha. 

Växtlig skogsmark har Sverige naturligtvis aUra mest -
inalles 22,. miljoner ha - enär ju redan detta lands total
areal är c. 8 miljoner ha större än Finlands och omkring I I  
miljoner större än Norgcs, för att icke tala om Danmark. 
Men arealskillnaden mellan Sveriges oeh Finlands skogsmark 
är dock ieke sä stor som man skulJe väntat, ty även Finland 
har 1 8,. miljoner ha växtlig skogsmark eller 55,9 % av total
areaIen, under det motsvaranrle taI i Sverige är 55,1 0/0- Ehuru 
Norges tota.lareal icke är nämnvärt mindre än Finlands, bar 
Norge endast 7 miljoner ha växtlig skogsmark (endast 23 % 
av totalarealen). Danmarks skogsmarksareal utgör endast 
333,000 ha eller knappa 9 % av totalarealen, vadan skogarna 
i detta land sålunda endast upptaga en liten bråkdel av 
åkerarealen, då de däremot i alla öTriga nordiska länder åro 
mångdubbelt större än åkerarealen, i Finland och Norge nästan 
10  gAnger. 1 förhållande tilI folkmängden finnes i Finland 
allra mest skogsmark eIler 555 ha per 100 invånare, under det 
motsvarande taI i Sverige är knappt 400, i N orge under 300 och 
i Danmark endast I I  ha. 

Impedimenter har N orge mest av alla att uppvisa - de 
öde fjällen - nämligen 2 1 ,. miljoner ha eller 70 %, vilket 
är mcra än 2/3 a.v landets totalareal; därefter kommer Sverige, 
som har 13,< miljoner ha eller 32,s % impedimenter, således 
'/3 av landets totalarea!. Först härefter följer Finland, av 
vars areal ej fullt 1 2  miljoner ha (dock över 34 %) utgöras av 
impedimenter. Sist kommer Danmark med 557,000 ha eiler 
15" % impedimenter. 1 förhållande tili / folkmängden 
h"de Norge per 1 00  invånare 821 ha, Finland 340, Sverige 
234 och Danmark blott 1 9  ha . mpedimenter. 

Av det föregående finna vi således, hum Finland och Sverige 
även beträffande användningen nv jordarealen i många av
seenden erinra om varandra; de skilja sig märkbart å ena sidan 
från Danmark med sin stora odlade areal och II andra sidan 
frAn Norge med sina jämförelsevis smä odlingsbara arealer. 
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Vid anställande av dessa jämförelser oora VI emellertid 

alltid ihågkomma, att statistiken isynnerhet på detta om

råde är ett k1umpigt redskap, att således skillnaden kan vara 

mycket stor t.ex. emellan åker och åker, mellan skogsmark och 

skogsmark, tili och med delvis mellan olika slags impedimenter. 

Ty skillnaden är ju oerhört stor mellan t. cx. Danmarks väl

brukade och kraftigt gödslade åkrar och Finlands åkrar; 

likaså torde vår växtliga skogsmark vara i väsentlig grad sva

gare än Sveriges. Men om man också håller detta i minnet 
vid jämförelsen mcllan arealerna, sådana dc i statistiken upp
träda, maste man vid granskningen av ovanstående tabell säga, 
att den för oss i Finland är rätt fördelaktig. Vi hava icke så 
mycket impedimcnter som Norge och Sverige, men vi hava 
i stället nästan lika myckct växtlig skogsmark som det stora 
Sverige och många gånger mera än Norge, för att icke ens tala 
om Danmark. Finland har vidare naturlig äng och hetesmark i 
nästan lika stor utsträckning som Sverige och icke myckct miodre 
än Norge, mcdan Danmark i detta avseende intar en plats för sig. 
Finland har tili och med nästan 3 gånger så mycket åker som 
Norge och kommer i detta avseende redan tili och med Dan
mark ganska nära. Då vi veta, att vAra åkrar med säkerhet 
kunna avkasta mycket större skördar än de för närvarande 
göra och att vi å våra vidsträckta naturliga ängar, växtliga 
skogsmarker och tili och med å en del av impedimenterna kunna 
utvidga våra åker- och trädgårdsarealer i ännu omätligt om
fång, måstc vi medgiva, att den fioska skaldens ord: ovårt 
land är gott., som sjöngos redan för tjugo år sedan, kunna 
tillämpas jäm väl på vårt lantbruks framtidsmöjligheter, då vi 
söka bedöma dem i belysningen av den nyaste statistiken. 

, 



m Kapitlet. 
Akerarealens fördelning på skilda kulturväxter i 

Skandinavien de senaste årtiondena_ 

1 det föregående har givits en summarisk överblick över 
den totala jordarealens användning i de skandinaviska Iän
derna. 1 det följande gå vi att närmare granska, buru åker
jorden är fördelad på skilda kulturväxter, i vilken riktning 
utvecklingen härutinnan gått samt huru förhållandena i detta 
avseende gestaItat sig i de skilda länderna på jordbrukslägen
h eter inom olika storlekskategorier. 

A_ Danmark. 

1 .  A l l m ä n  ö v e r b l i c k. 

En allmän överblick övcr växlingarna i åkerarealens för
delning på skilda kulturväxter i Danmark under tidsperioden 
1 866-1919 giver tabell XVI. 

Härav framgår åkerarealens fördelning: a) på siid, b) på 
rotfrukter, c) på särskilda andra åkerväxter, d) på hö samt c) 
pä träda. 1 denna samt i närmast följande tabeller framställes 
utvccklingens gång först i absoluta taI och därefter samma ut
veckling, men för färrc år, i procent av den totala åkerarealen, 
samt gives slutligen en proccntuell framställning av odlingen av 
skilda kulturväxter vid lägenhcter av olika storlek. 

1 tabellen framträder först den i säd odlade arealen. Denna 
var Ar 1 866 972,000 ha och den ökades IAngsamt ända tilI år 
1896, men därefter har den hållit sig nästan oförändrad -
när man nämligen följer de ahso1uta talen. Vid en granskning 
av utvecklingen i %-tal befinnes det, att den procentuella 
sädesarenlen i någon män nedgick åren 1866-1907, men att 



Tabell XVI, 

Ar 

1866 
1876 
1868 
1896 
1901 
1907 
1912 
1919 

1868 
1868 
1907 
1912 
1919 

Jordbruksll-
guilietemas 

stcdcks-
.. " .... 

0,55-1,7 
1,7 -3,s 
3,, -5 

5-10 
11)-15 
15-30 
3Il-8O 
60-120 

120-240 
2(1)-

5 1  

Överbllek Over åkerarealens tördelnlng p å  skllda kultur· 
växter 1 Danmark Aren 1866-1919. 

Hel. 
Därav ha 

åkerarenlen Rot· """'kIldn 
VaJl Träda h. Säd frukter andra AUr· 

vAxter 

2,091,937 972,072 40,478 82,079 802,937 194,371 
2,309,727 1,054,412 51,673 67,651 867,853 248,138 
2,534,187 1,146,630 105,169 61,196 959,057 262,135 
2,583,942 1,164,003 139,809 34,031 971,351 274,748 
2,590,904 1,145,676 211,652 35,261 982,125 216,190 
2,580,175 1,122,762 308,535 27,074 891,391 230,413 
2,584,04.7 1,149,977 356,357 28,153 946,576 202,984 
2,554,239 1,129,315 427,085 55,272 805,025 137,542 

U�cklingen i % av dkerarealen. 
100,0 46,5 1,_ 3,0 38,4 9,' 
100,0 45,1 4,2 2,. 37,8 10,4 
100,0 43,5 12,0 1,0 34,5 9,0 
100,0 44,5 13,8 1,1 32,8 7,8 
100,0 44,2 16,7 2,2 31,5 5,' 

0/. d lägenheteT av olika 8lOTlek dr 1919. 

100 41,8 25,3 3,0 28,1 1,7 
100 45,1 21,7 1,2 28,0 3,0 
100 45,4 20,' 1,0 29,. 3,_ 
100 44,7 19,3 0,0 30,7 4,. 
100 44,3 17,9 1,1 31,7 4,0 
100 44,0 16,7 1,7 32" 5,s 
100 43,' 15,8 2,2 32,7 5,8 
100 43,3 15,0 3,> 32,5 5,' 
100 45,8 15,0 5,1 27,4 6,7 
100 47,2 13,' 6,7 24,4 8,0 

den diirefter tiUviixer så, att den år 19 19  utgjorde 44,2% av den 
totala åkerarealen, vilket är ett mycket anmiirkningsviirt pro
centtal för Danmark, diir inga skyddstullar för siidesodlingen 
förekommit och där boskapsskötseln i så hög grad behärskar 
lanthushållningen. 

Under hela nu ifrågakommande tidsperiod har sädesarea
lens %-tal icke undergått nämnviirda förändringar. 

Då vi sedermera gå att granska, på vilket sätt lägenheter av 
olika storlek år 19 19  förhålla sig tili sädesodlingen, firUla vi, att 
härvidlag inga närnnvärda skiljaktigheter cxistera mellan dem. 
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Tili och med de minsta, dvärgbruken (0,55-1,7 ha), hålla när
mare 42 % av sin åker i säd, på samma sätt som lägenheterna 
30-120 ha hava 43-44 %. Lägenhcterna 1 ,7-10 ha hålla 
c. 45 %, liksom lägenheterna 120-240 ba. De a!lra största 
lögcnheterna (över 240 ha) odla mera säd än lägenheterna 
inom nAgon annan kategori (47,' %). 

Medan den för sädesodling använda arealen i allmänhet 
under denna tidsperiod i Danmark hållit sig oförändrad, har 
rotfruktsodlingen snabbt erövrat sig område. Ar 1 866 om
fattade den endast c. 40,000 ha, men i slutct av tidsperioden 
eiler år 19 19  över 400,000 ha eiler rnera än IO-dubbelt. Rot
fruktsarcalens %-tal har i förhållande tili den totala åkerarea
len vuxit från 1 ,9 tili 16,7 %. 

Då man i detta avseende jämför lägenheter av olika storlek 
med varandra, finner man, att storbruken tilldelat rotfrukts
odlingen 1 3,7-15 %, de medelstora gårdarna c. 16  %, men smA· 
bruken 18-20 % av åkerarcalen. 

Med .särskilda andra åkerväxter. förstås i denna statistik 
främst bovete, baljväxter, s. k. handelsvä."\-ter (bampa, Iin, kum
min, sparris; eget nog icke nämnvärt tobak) samt fröodling. 

Alla dessa växter upptogo sammanlagt redan år 1866 en 
rätt stor åkerareal, över 82,000 ha, elle .. nöra 4 % och 
alltså dubbelt mera än vad rotfrukterna upptogo vid den tiden. 
Men från denna tid har ifrågavarande areal jämnt såväl abso
lut som procentuellt minskats under årtiondena 1866-1 907, 
så att den Ar 1907 ej utgjorde mera än 27,000 ha eiler 1 %; 
under åren 19 12-1919, således tili följd av världskriget, har 
en obetydlig stegring ägt mm. 

Då man i detta avseende jämför lägenheter av olika storlek 
med varandra, finner man, att storbrukcn tilldela dessa växter 
den jämförelsevis största arealen och att procenttalet sjunker 
mycket jämnt från de största Iägenheternas kategori (6,7 %) 
tili den kategori, som omfattar en odlad areal av 3,>-15 ha, 
för vilken %-talet endast utgör 1 .  Härefter stiger det igen, 
så att de minsta lägenheterna hava 3 %. 

Vallama förfogade vid tidsperiodens början över c. 800,000 
ha eiler 38,4 % av den totala åkerarealen, sålede� i det närmaste 
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lika mycket som säden. Härefter började vallareaIen stadigt 
tilIväxa och gjorde detta jämförelsevis starkt ända tilI är 1 901,  
dä den omfattade 982,000 ha (37 %). Vi finna, att i den män 
Danmarks jordbrukare genom nyodlingar ökade sin åkerareaJ, 
använde de denna areal i främsta rummet tilI att ä ena sidan 
odla mera rotfrukter, å andra sidan odla mera gräs. Men efter 
år 1 901 inträffar en tydlig omsvängning. Den för grönfoder 
och gräs använda arealen börjar från denna tid att snabbt av
taga, sll att den år 1 9 1 9  endast var 800,000 ha eller c. 3 1 ,'% av 
hela åkerarealen - detta av den orsak, att jordbrukarna sam
tidigt började intensivare än förut utvidga rotfruktsodlingen. 

Vid en granskning av huru olika lägenheter i detta 
avseende förhålla sig, förmärkes, att de lägenheter, vilkas 
storlek är 15-120 ha, hava lagt den jämförelsevis största 
delen av sin åker (32-33 %) i valI, och att detta %-tal minskas 
såväl då lägenheterna bliva större (de största hava 24,_ %) 
som ock i den män de bliva mindre, så att de minsta lägenhe
terna hava 28,' % av sin åker i valI. Skiljaktigheterna mellan 
lägenheter av olika storlek äro således icke framträdande. 

1 triida läto Darunarks jordbrukare år 1 866 ligga elldast 
nägot över 194,000 ha eiler 9,' % av hela åkerareaIen. Denna 
för den tiden anmärkningsvärt obetydliga areal började dock 
tilIväxa och gjorde det ända tilI år 1896, alltså lika länge som 
åkerarealen utvidgades genom nyodling, och utgjorde då nära 
275,000 ha (c. 1 0 %). Efter denna tid minskas trädesarealen 
tili den grad, att år 1 9 1 9  endast 1 37,500 ha eiler 5,- % av <len 
totala åkerarealen upptogs av träda. På detta sätt hava Dan
marks jordbrukare Aren 1896-19 1 9  kunnat öka sina odlingar 
med 1 37,000 ha. 

På lägenheter av olika storlek växlar trädesarealens %-tal 
sålunda, att det är högst (8 %) pA de största lägenheterna ocb 
sjunker regelbundet i oc11 med avtagande storlekskategori, 
så att procenttaJet t. ex. för 3,>-5 ha stora lägenheter endast är 
3,- samt för de minsta utgör blott 1 ,7 %. Men man bördä hålla 
i minnet, att detta utvisar endast medeltalet för hela landet, och 
att, då medeltalet för småbruket är så pass litet, man härav 
kan draga den slutsatsen, att trädesbruket redan helt och hål
let försvunnit frän en avsevärd del av Danmarks småbruk. 
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Tabell XVII. Sädesarealens fördelnlng pA skilda sädess1a, 1 Danmark 
åren 1866-1919. 

Hela sädes· D ä r a v h a 

Ar arealen 
Havre Blnndsäd ho. Vcte Råg Kom 

1866 972,072 52,877 228,734 301,515 364,574 24,372 
1876 1,054,412 61,936 253,774 308,459 381,451 48,792 
1888 1,146,630 48,547 280,917 298,057 426,070 93,039 
1896 1,164,003 34,400 290,676 279,730 439,456 119,741 
1901 1,145,676 40,985 272,862 265,711 427,795 138,353 
1907 1,122,762 40,512 276,009 233,713 402,940 169,586 
1912 1,149,917 54,044 245,785 241,408 428,387 180,353 
1919 1,129,315 51,801 235,869 236,987 403,108 201,550 

Utvecklingen i °lo av dkerarealen. 
1886 46,s 2,' 10.0 14,4 17,. 1,' 
1888 45,2 1,_ 11,1 11,8 16,8 3,' 
1907 43,s 1,' 10,7 9,' 15,6 6 .. 
1912 « .. 2,' 9 .. 9,' 16,6 7,_ 
1919 44,2 2,_ 9,' 9,' 15,8 7,' 

]öfabrukl-
Ilgenhe:ter-

nu .tOl"kb-
katcgorl ha '1, d lägtmheter av olika slorlek åT 1919. 

0,55-1,7 41,9 0,_ 6,' 9,_ 9,_ 16,5 
1,7 -3,5 45,1 0,. 8,7 9,' 11,0 14,7 
3,3 -5 45,4 0,_ 9,_ 9,. 13 .. 12,1 

5-10 44,7 0,' 10,5 7,_ 15,9 10,0 
10-15 44,3 1,' 10,5 7,7 16,4 8,_ 
15---<l0 44,0 1 .. 9,' 8,7 16,1 7,' 
30-60 43,7 2,' 9,' 9,_ 16,0 6,' 
6()-120 43,s 2,' 8,0 10,0 15,7 7,' 

12()-240 45,11 3,. 6 .. 13,2 15,5 6 .. 
24()- 47,2 6,' 4 .. 16,2 14 .. 5,_ 

2. D e t a l j  u p p g i f t e r  o m  
d e l n i n g  p å  s k i l d a  

å k e r a r e a l e n s  f ö r
k u 1 t u r v ä x t e r. 

a. S ädesslagen. 

Av ovanstående tabell XVII framgår, huru den för sädes
odling upplåtna åkerarealen i Danmark fördelats på skilda 
sädesslag under olika tider samt år 19 19  på lägenheter av 
olika storlek. 

Därav synes först, att: 
Vetet i Danmark i aUmänhet upptager en jämförelsevis liten 

areal, endast omkring 50,000 ha eUer blott ett par procent av 
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den totala åkerarealen. Denna obetydliga veteareal är an

märkningsvärd med fiistat avseende vid att Danmarks klimat 

för denna vä>.t är jämförelsevis gynnsamt liksom oekså jord

månen på öarna rätt god. Dessutom framgår att vetearealen 

kännbart avtog åren 1876-1896, men därefter igen tillväxer 

svagt, så att den vid slutet av perioden är ungefär densalUma 

som vid dess början eiler e. 50,000 ha. Den med råg besådda 

arealen har tvärtom ökats åren 1 866-1896 från 229,000 ha 

(e. I I  %) tili 290,000 ha; detta förorsakades därav, att med 

råg besåddes en del av de nyodlingar, som upptogos vid denna 

tid. Senare har rågarealen jämnt minskats, så att också den, 
på samma sätt som vetearealen, vid tidsperiodens slut var i 
det närmaste lika stor som vid dess början, utgörande 9,2 % 
av den totalå åkerarealen. 

Beträffande lägenheters av olika storlek andel i odlingen 
av brödsäd, finna vi först, att, irall vi ieke medräkna de allra 
minsta, dvärgbruken, alla storlekskategorier hart en proportio
nellt nästan lika stor del eiler eirka 9-10 % av sina åkrar upp
lilten för brödsäd (vete oeh råg). Något större, över I I  %, 
har brödsädesarealen varit på lägenbeterna med 5-60 ha, 
således hos den egentliga bondebefolkningen oeh småbrukarna. 
Märkbart mindre eiler omkring 6,' % hade de minsta, 
dvärgbruken, oeh de allra största storbruken, e. 5,' %. Den 
märkbara skillnaden förefinnes doek emellan storlekskatego
rierna, att veteodlingen tillväxer i samma män som lägenhe· 
terna bliva större, så att småbrukarna ieke hava fullt 1 % av 
sina åkrar i vete, medan de stö"sta godsägarna hava 6 %, samt 
att rågarealen tvärtom jämnt sjunker från 5-15 ha stora 
lägenheter, som för råg hava 10,�%, i den män lägenheterna 
bliva större, så att de största endast hava 4,8 %. 

Härav framgår således, att småbrukarna i Danmark nöja 
sig rned rågbröd, men doek ieke köpa råg, såsom de våra 
före kriget, utan själva tillgodose sitt behov genom odling 
å egen åker. 

Kornet, som delvis odlades för export oeh omfattade vid 
tidsperiodens början över 300,000 ha, har under hela perio
den långsamt men jämnt minskats, så att des. areal år 19 19  

, 



endast utgjorde 237,000 ha. Procentuellt är denna millskning 
ännu skarpare, ty år 1866 var den med korn besådda åker· 
arealens %·taI 1 4,_, men år 19 19  endast 9,' av hela åkerarealen. 
1 våra ögon är även denna areaI jämförelsevis stor, enär man i 
Danmark ej odlar korn nämnvärt tili brödsäd, såsom hos oss 
är fallet på grund av klimatologiska orsaker i de nordliga 
delarna av landet. Den stora kornodlingen i Danmark iir en 
följd av att där anviindes mycket korn i ölbryggerierna, vilka 
för kornet betala ett rätt gott pris, och att man i Danmark 
med framgång kan odla och redan börjat odla huvudsakligen 
tvåradskorn, som giver en mycket bättre skörd än det hos 
oss använda sexradiga. Delvis odlas i Danmark korn ävcn 
tili svinföda. 

Korn odlas mest av storbrukare ( 16,' %) och minst (7-8 
%) av lägenhetsinnehavarna med 5-15 ha, således de egent
Iiga småbrukarna. 

Havrearealen tillväxte, på samma sätt som rågarealen, 
under tidsperioden 1866-1 896, då genom nyodling stora jord
arealer vunnos för kulturen. Den utgjorde år 1866 365,000 ha 
eiler 1 7,' %, men år 1 896 439,000 ha. Diirefter går den något 
nedåt och utgjorde år 1907 blott 403,000 ha eiler 1 5,. % av 
hela åkerarealen. Från denna tid börjar den återigen något 
tillväxa utan att dock procentuellt kunna nå sin tidigare 
ståndpunkt. 

A lägenheter av olika storlek odlas havre jämförelsevis mest 
(över 16  %) på gårdar med 10-60 ha, de största lägenheterna 
uppvisa en sirfra av 14,8 % och de minsta lägenheterna 
10-1 1 %. 

Med blandsäd förstås i Danmark dels havre, korn och ärter, 
dels på senare tider även blott havre och ärter, som odlas tili 
mogllad i och för tröskning och som gröpas för utfodring åt 
kreatur. B1andsädesarealen tillväxer snabbt under hela perio
den, utgörande år 1866 blott 24,000 ha eiler 1,' %, men år 19 19  
redan 201 ,000 ha eiler 7,' % av åkcrarealen. 

B1andsäd odlas mest på de minsta lägenheterna ( 12-16 %) 
och jämföre!scvis minst på de största (5,_ %). 

• 
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TaIMI! XVIII. Rotrruktsarealens ri5rdelnlng 1 Danmark Aren 1866-1919. 

_2� 
Ar g ;;' (l) -fi g ;:; � �  

1866 40,478 
1876 51,673 
1868 105,169 
1896 139,809 
1901 211,652 
1907 308,535 
1912 356,357 
1919 427,085 

1866 1,9 
1868 4,2 
1907 12,0 
1912 13,0 
1919 16,7 

lordbruklll· 
.""""""" Itodc.b-
kategori ha 

0,55-1" 25,s 
1,7 -3,s 21,7 
3" -5 20,6 

5-10 19,3 
1()-15 17,9 
15-30 16,' 
30-80 15,6 
6()-120 15,0 

12()-240 15,0 
24()- 13,7 

D ä T a v h a 

i 2� Därav hn ! e a > Dämv ha � 
� � [& i :s �� • S<� Ii' � Ii" , -- . �  . , - � " 11 

37,426 3,052 - - - I -
42,260 9,058 1,842 4,642 2,574 
52,262 45,723 6,093 18,464 2,162118,964 
52,398 74,269 6,196 30,319 6,474131,260 
54,017 142,366 6,862 48,571 27,242 59,671 
54,076 237,657 8,732 83,956 75,524 169,445 
61,141 261,644 8,003 83,751 102,58°167,510 
94,378 289,774 5,597 113,923 110,239,60,015 

Utvtcklillgffl i % av åktrQrealen. 

1,0 0,1 - - - -
2,1 1,8 0,3 0,7 0,1 0" 
2,1 9,' 0" 3" 2,9 2,7 
2,. 10,1 0,3 3,2 4,0 2,8 
3,7 11,9 0,2 4,5 4,3 2,3 

H� i<W - � o • 
- " , 

- -
335 304 

7,184 6,883 
13,142 12,67. 
15,26914,421 
16,802 16,012 
33,372

1
32,370 

42,933 41,629 

- -
0,3 0,3 
0,> 0,7 
1" 1,3 
1,7 1,6 

% å lägenlleltr av olika storuk dT 1919. 

10,0 12,3 0,2 9,2 1,' 1,0 2,. 2,. 
5,7 14 .. 0,2 9,5 3,0 1,0 1,5 1 .. 
5,2 14,3 0,3 7,0 3,8 2,. 1, I 1,1 
5,0 13,3 0,' 5,3 4,6 3,0 1,0 1,0 
4,' 12,4 0,3 4,7 4,5 2,' 1,1 1,1 
3,6 11,7 0,2 4,6 4,. 2 .. 1,. 1,. 
3,' 10,8 0,2 3,_ 4,5 2,' 1,6 1,6 
3,' 9,6 0,1 2,_ 4,5 2,1 2,2 2,1 
2,7 9,0 - 3,3 4,0 1,7 3,3 3,2 
1,8 8,' 0,1 3,6 3,2 l,s 3,7 3,7 

a � 
� • 

-
31 

301 
467 
848 
790 

1,002 
1,304 

1(0,01 ) 
(0,03) 1(0,,,,) 0,1 

-
-
-
-
-
-
-
0,1 
0,1 
-

b. Rotlrukterna. 

I vilken män rotfrukterna i Danmark fördela sig på olika 
slag, därom giver tabell XVIII en utförlig beskrivning . .  

Främst springer i ögonen den ökadc omfattning potatis
odlingen har att uppvisa under dcnna tidsperiod, frän 37,000 
ha eiler 1,8 % år 1 866 ända tili 94,000 ha eiler 3,7 % år 1 9 19.  
Synnerligen snabb har denna tillväxt varit efter år 1 907. Po
tatisodlingen har på senare tid stilnulerats å ena sidan av 
potatisexporten tili utlandet, för vars främjande en särskild 
kooperativ organisation grundats, å andra sidan av försöks-
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och förädlingsverksamheten, vilken åstadkommit en väsentiig 
stegring i potatisskördarna, samt av införandet av potatisupp
tagningsmaskiner. En förutsättning för ifrågavarande sak
förhållande har naturligtvis varit den, att Danmarks jordmån 
och isynnerhet dess klimat hava befunnits gynnsamma för 
potatisodling. 

Lägenheter av olika storlek förhålla sig tili potatisodlingen 
på så sätt, att de största lägenheterna endast bava 1,8% av den 
odlade jorden i potatis, men att detta procenttal tillväxer jäm
sides med att lägenheterna bliva mindre,så att på 5-1 0 ba stora 
lägenheter redan 5 % och inom den minsta kategorin 10,6 % 
av arealen är upplåten för potatis. 

Det är emellertid joderrotjrnktsodlingen, som under ifråga
varande tidsperiod åstadkommit den största omvälvningen inom 
det danska jordbruket. Foderrotfrukterna upptogo nämligen år 
1 866 endast 3,000 ha eiler 0,1 %, men år 19 19  redan 290,000 ha ei
ler 1 1 ,3 % av hela åkerarealen. Stegringen var högst åren 1896-
1907 eiler strax efter att det stora nyodlingsarbetet slutförts. 

1 vad vidkommer förhållandena å lägenheter av olika stor
lek, är det inom kategorin 1,7-5 ha, som rotfrukterna upptaga 
den relativt största delen (över 1 4  %) av åkerjorden; därpå 
följa kategorierna 5-30 ha (med 12-13 %); sedan minskas 
rotfruktsarealen i den män lägenheterna bliva större och detta 
rätt känn bart, så att inom de störstas kategori endast 8,2 % 
av den odlade jorden upptages av rotfrukter. Detta är dock icke 
någon obetydlig mängd, enär sålunda t. ex. en 100 ha stor 
egendom i Danmark i medeltal har 8-9 ha i foderrotfrllkter. 

Beträffande de olika foderrotfruktsslagen finner man, att 
morotsodlingen, som redan år 1 888 syntes omfatta över 
6,000 ha, icke därefter nämnvärt ökats, utan tvärtom under 
krigstiden väsentligt minskats. Samma är fallet med turnipsen. 
Dess areal tillväxte ända tili år 1907, då den var omkring 
70,000 ba, men nedgick därefter, så att den år 1919 ieke om
fattade mera än 60,000 ha eiler 2,3 % av åkerarealen. Däremot 
hava joderbetan oeh kålroten snabbt vunnit terräng, så att 
den förstnämnda Ar 1919 innehade 1 13,000 ba eiler 4,5 % 
oeb den senare 1 10,000 ha eiler 4,3 %. Denna företeelse, 
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morots- och turnipsodlingens tillbakagång samt foderbets- och 

kålrotsodlingens samtidiga snabba tillväxt, föranledes därav, 

att sistniimnda viixter giva i förhållande tili sitt fodcrviirde 

betydtigt större skördar än de förstnämnda, såsom vi fram

deles komma att finna. Av rotfrukterna odlas morötter pro

portionsvis mest (0,.-0,. % av åkerarealen) på de egenttiga 
. småbruken (3,,-15 ha) och minst pII. storbruken; även foder

betor, de bästa foderrotfrukterna, odlas proportionsvis mest 
(över 9 % av åkerarcalen) på de minsta lägenheterna och pro

centtalet för dem minskas grad vis vid övergång tili större ka
tegori, så att de största lägcnhetcrna för denna växt anviinda 
endast c. 3 % av åkern. Kålrot åter odlas jämförelsevis minst 
på de minsta och de största liigenheterna samt mest (4,6 %) 
pII. lägenheter med 5- 1 0  ha; samma är fallet med turnipsen. 

Arealen för övriga rotfrukter, d. v. s. för sockerbeta och 
cikoria, har även tillvuxit, om icke lika snabbt som för potatis 
och foderbeta, även detta ett bevis för den danska jordbruka
rens kallt beriiknande verksamhet. Särskilt är att miirka, 
att dessa växters arcal före kriget uuder åren 1 896-1907 
var så titen som sammanlagt 13,000-17,000 ha och att 
först därefter vidtager en intensivare utveckling på sockerbets
odlingens område, så att arealen uppgick tili 41 ,000 ha eiler 
1,6 0'0 år 19 19, varemot cikorieodlingen icke under denna 
tid nämnvärt utbrett sig, utan stannat vid c. 1 ,000 ha. 

Sockerbetor odlades år 1 9 1 9  mest pII. de minsta och de 
största liigenheterna samt minst på 3,3-15 ha stora. Den huvud
sakliga odlingen äger rum på gårdar med över 120 ha, som 
använda mycket mer" jord för sockerbeta än för potatis. 

Cikorierot odlas enligt statistiken icke pII. andra lägenheter 
än å de med 60-240 ha och också på dem endast pII. 0,1 % av 
hela åkerarealen. 

Vi finna således, att det är storbruket i Danmark, som 
producerar vete, korn (för ölbryggerierna), havre, socker och 
cikoria, såvitt man i Danmark överhuvudtaget odlar sist� 
nämnda växt, varemot de främsta kulturväxterna vid 
småbruket iiro råg, blandsäd, potatis och de bästa foder
rotfruktsslagen. 
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c. Särskilda andra åkerväo:ter. 

Vid en undersökning av arealornfattningen för de till denna 
grupp hörande kulturväxterna i Danmark (tabell XIX) fin
ocr mao, att boveteodlingen, som uuder början av nu ifråga
varande tid upptog en areal av c. 20,000 ha eiler 0,9 % av den 
odlade arealen, frän 1 890-talet tili den grad blivit undanskjuten, 
att dess areal före kriget endast utgjorde 2,400 ha eiler 0,1 %; 
under kriget kan en viss stegring förmärkas, men knappast 
för någon längre tid. På samma sätt har det gått med bali
vä!eterna. 

Tabell XIX. Arealens fördelnJng på sörsktlda andra åkerväxter 1 
Danmark åren 1866-1919. 

Hela nre- D ä r a v  h a  
Ar alen för 

Balj· Handels- !{öks- Frö-dessa väx- Bovete 
ter ha växter växter växter odling 

1866 82,079 19,842 36,905 21,144 1,000 3,188 
1876 67,651 21,971 36,286 3,826 2,059 3,509 
1888 61,196 22,655 17,276 2,737 15,363 3,165 
1896 34,031 11,771 9,220 2,606 7,526 2,908 
1901 35,261 11,417 8,905 8,185 4,254(?) 2,500(?) 
1907 27,074 6,019 9,477 4,637 4,557 2,384 
1912 28,153 2,422 4,013 2,794 3,157 15,767 
1919 55,272 3,807 9,527 2,828 3,775 35,335 

Utvtcklingen i °lo av dJrerareR/en. 
1866 3,_ 0,9 1,. 1,0 (0,01) 0,' 
1888 2,_ 0,9 0,7 0,1 0,. 0,1 
1907 1,0 0,2 0,_ 0,' 0,' (0,00) 
1912 1,1 0,1 0,' 0,1 0,1 0,_ 
1919 2,' 0,' 0,_ 0,1 0,1 1,_ 

Jord.bl'ubll· 
,cnhettmaJ 

ltor1cb· 
kategorl hn 

% d lägenhetu av olika 8torlek dr 1919. 
0,55-1,7 3,0 - 1,' 0,' 1,' 0,> 
1,7 -3,3 1,2 - 0,2 - 0,6 0,_ 
3,> -6 1,0 - 0,2 0,1 0,_ 0,. 

5-10 0,_ 0,1 0,' - 0,' 0,_ 
1()-15 1,1 0,1 0,2 0,1 0,' 0,5 
15-30 1,7 0,2 0,_ 0,1 0,1 0,_ 
3()-j;0 2,' 0,' 0,_ 0,1 0,1 1,_ 
60-120 3,3 0,1 o� 0,1 0,' 2,_ 

120-240 5,1 - 0,_ 0,' 0,1 4,2 
240- 6,7 - I 0,. 0,' 0,1 5,8 
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Baljväxterna upptogo år 1 866 37,000 ha eUer 1 ,8 %, men 

denna areal minskas snabbt till den grad, att den år 19 12  endast 

utgjorde 4,000 ha eUer 0,' %; under kriget har också denna 

något ökats. Handelsväxter (hampa, Iin, kummin m. m.) hava 

även tidigare i någon mån odlats i Danmark, men frän år 1907 

hava också de skjutits å sido, så att de år 1 9 1 9  endast omfattade 

0,' % av åkerarealen; icke ens krigstiden har förmAtt stimulcra 

odlingen av aem. På samma sätt har det även gAtt med i 

åkern odlade köksväxter, vilka år 1 888 upptogo 1 5,000 ba eiler 

0,6 % av åkerarealen, men år, 19 19  hlott 3,700 ha eiler 0,' %. 
Man bör dock komma ihåg, att gränsen meUan å åker ocb i 
trädgård odlade bandels- ocb köksväxter är obestämd ocb att 
i DalUnark trädgårdsarealen samtidigt betydligt utvidgats. 

Månne dot icke vore skäl att hos oss taga i övervägande, 
varför en så framståcnde jordbrukare som dansken frångått 
nu ifrågavarande växters odling, trots att hans land för dem 
antagligen är lika förmånligt om icke förmånligare än vAn land? 

En helt annan är f röodli ngens historia i Danmark. Frö
odling hedrevs därsilides år 1866 endast på 3,000 ba; denna 
areal utvidgadcs icke förrän cfter år 1 907, men frAn denna 
tid har den också ökats i den grad, att den redan år 1 9 1 2  upptog 
1 6,000 ba och år 1 9 1 9  över 35,000 bao Allmänt bör man också 
i Danmark förutsägas, att denna odlingsareal ännu kommer 
att avsevärt ökas. Av ovannämnda areal användes år 19 19  för 
böfrö 1 7,500 ba, för rotfruktsfrö 1 4,000 ba ocb för trädgårds
växters frö 2,800 bao 

På lägenheter av olika storlek odlas nu ifrågavarande växter 
i följande mängd: Bovete odlas varken på de minsta eller på de 
största lägenheterna och förhållandevis mest på lägcnhctcrna 
med 15-60 ha. Baljväxter odlas relativt mest på de allra 
minsta ( 1 ,' %) och de allra största lägenheterna (0,6 %), minst 
på lägenheterna med 1 ,7-15 ha. Handelsväxter hava odlats 
minst på lägenheter med 1 ,7-5 ha och mest på de allra minsta 
och största lägcnhctcrna. Köksväxter å åker odlade mest de 
aUra minsta lägenheterna ( 1 ,' %) och minst de lägenbeter, som 
hade en areal av över 10  ba. Fröodling bedrives minst på lä
genheter under 5 ha (0,3-0" %); därefter tillväxer fröodlings-
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arealens %-tal jämsides med stigande åkerareal, så att de 
största lägenheterna redan hava 5,8 % av sina åkrar använda 
för fröodling. • 

d. Gräsväxterna. 

Den danskalantbruksstatistiken indelar jämväl gräsväxterna 
i olika grupper. 1 tabell XX finna vi bärför 3 kolumner, av 
vilka den första omfattar grönfoder och luzern tillsammans, 
den andra vallar, från vilka skörden utfodrades grön samt 
användes SMom bete, och den tredje vallar, varifrån bö inbär
gades. 

. 

Tabell xx. Foderväxlarealens f6rdelnlng I Danmark 
Aren 1866-1919. 

D ä r a v h a 
Hela foder· 

Grönfo- VallaT fty Ar vöxtarca-
der och gr6nutfodring Hövallar len hn och IUludlgt 
luzem "'te 

1866 802,937 21,680 635,701 145,556 
1876 887,853 24,062 703,777 160,014 
1888 959,057 42,180 734,790 182,087 
1896 971,351 26,457 682,014 262,880 
1901 982,125 54,328 666,717 261,080 
1907 891,391 25,813 568,215 297,363 
1912 846,576 34,216 575,167 237,193 
1919 605,025 35,105 574,543 195,377 

Utveckl-ingen i 0lo av dknanalen. 
1866 38,_ 1,. 30," 7,. 
1868 37,8 1,7 28,9 7,2 
1907 34,5 1,. 22,0 11,5 
1912 32,8 1,. 22.3 9,2 
1919 31,s 1,3 22,5 7,7 

]ordbnlblAgen· 
hcternas ltorlw. 

"'tegorl ha °lo d lägenhcter av olika storlek dr 1919. 
0,55-1,7 28,1 1,_ I 16,3 9,9 
1,7 -3,.s 29,0 2,1 17,1 9,8 
3,3 -5 29,_ 1,9 18,5 9,. 

5-10 30,7 1,., 20,9 8,' 
11}-15 31,7 1,_ 22,5 7,8 
15-30 32,3 1,. 23,5 7,5 
3I}-60 32,7 1,' 23,8 7,8 
�120 32,., 1,1 24,1 7,3 

121}-240 27, .. 1,9 19,0 6,8 
241}- 24, .. 1,. 1?,1 6,8 

• 
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Av tabellen framgår, att den del av Danmllrks åker, som 
burit grönfoder och luzern, omfllttade år 1866 över 20,000 ha 
eller 1 %, vilket icke är mycket; denna. arenI varierar oavbrutet, 
ökas redan år 1901 tili 54,000 ha, men ncdgår igen för att 
år 1919 stanna vid 35,000 ha. 

På lägenheter av olika storlek odlades av dessa vä,.:1:er år 
1919 följande mängder: Grönfoder odlades på de minsta lägen
heterna relativt mest (c. 1 y. %) och denna areal minskas gradvis 
i den män lägenheterna bliva större, så att de största endast hade 
0,' %. Luzern odlas i Danmark i allmänhet ännu ganska litet, 
men är odlingen av denna såsom grön utfodrade utomordent
ligt kraftiga foderväxt,�som giver många skördar under somma
ren, år för år stadd i ökning. l'illsvidare odlas luzern procen
tuellt minst (0,3 %) på 5-15 ha stora lägenheter och mest 
(0,. %) på de största lägenheternn. 

Märkas bör, att dessa tai endast utvisa landets medeltaJ. 
Det är även skäl att observera, att grönfoder i Danmark icke 
längre torkas, utan får det antingen mogna (se vad tidigare 
skrivits om blandsäd) eiler utfodras såsom grönt, varvid 

det avmejas flera gånger under sommarens lopp, således på 
samma sätt som förfares med luzernen. 

Så hade till exempel de 5 småbruk på Sjiilland, vilka särskilt 
studerats för detta arbete, år 1920 23 % av hela sin äkerareal 
lagd till grönfoder och luzern. Småhrukarorganisationens kon
sulent i samma landskap meddelade undertecknad, att hans 
mäl i närmaste framtid var att få alla andra foderväxter att 
försvinna frän småbrukarnas åkrar och att fä c. 30 % av 
åkern insådd med enbart luzern att utfodra grön. 

Vallarealerna för färsk utfodr·ing voro i Danmark år 1866 
636,000 ha eiler 30 % av den totala åkerarealen; arealen växte 
till 735,000 ha år 1888, men har efter detta minskats så snabbt, 
att den år 1919 utgjorde endast 575,000 ha eiler knappa 22,5 %. 

På lägenheter av olika storlek är sakförhållandet följande: 
Vallar, avsedda för somrnarutfodring (gröna), finnas mest på 
15-120 ha stora lägenheter (c. 24 %); frän denna sirfra går 
%�talet för denna åkcrareal ncd såväl inom dc mindre som inom 
de större storlekskategorierna, så att såväl de minsta som de 
största lägenheterna hava endast 16-17 %. 
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Även den äkerareal, som användes eör odling av gräs 
att skördas säsom hö, ökades under ifrågavarande tidspe
riods' början ända tiU år 1 907 från 1 45,550 ha tili 297,363 ha 
eiler frän 7 % tiU I I ,' %, vilket °jo-tal icke är högt för ett land, 
där boskapsskötseln är huvudnäring. 

Det är därför desto mera egendomligt att liigga märke tili, 
hurusom denna odling erän år 1 907 allt mer och mer minskas, 
så att jordarealen för densamma år 1 9 1 9  endast omfattade 
1 95,500 ha eiler 7,7 % av hela åkerarealen. En dylik minskning 
av arealen för gräs, avsett att skördas såsom hö, samtidigt 
som kreatursstammen kraftigt ökas, såsom vi senare komma att 
finna, är en av de rnest anmärkningsvärda företeelserna i det 
danska jordbrukets senare utveckling. 

Då i detta avseende en jämförelse anställes mellan lägenheter 
av olika storlek i Danmark, finner man, att areaIen rör - det 
torde vara kortast att säga - hö är procentueUt störst 
( 1 0-9 %) på lägenheter med mindre än 5 ha, men att detta 
procenttal grad för grad nedgår i den män lägenheterna bliva 
större, så att på de största lägenheterna icke mera än 6 % 
av åkerarealen upptages aV denna odling. Att döma härav 
skuUe således storbruken på detta område gått i spetsen för 
utvecklingen. Det är att märka, att Danmarks storbruk i 
allmänbet äro belägna på öarna, å vilka lantbruket står högst, 
oeh att en stor del av de smärre lägenheterna ligga på JyUand, 
där lantbrukets utveckling icke nått lika långt. 

c. Trädesarealen. 

Danmarks lantbruksstatistik är även därutinnan sällsynt 
belysande, att den tudelar trädan i halvträda och helträda, 
såsom av tabell XXI sido 65 framgår. Med halvträda förstås 
sådan åker, i vilken på försommaren odlas någon växt, som 
skördas innan jorden besAs med höstsäd. 1 Danmark sås t. ex. 
om våren grönfoder så tidigt, att av detsamma tagas t. o. m. 
två skördar före höstsädden, eUer oek utnyttjas detta grön
foder på så sätt, att det inplöjes i åkem tili gödsel. Av tabell"" 
framgår, att halvträdans användning under ifrågavarande 
tidsperiod varierat oregelbundet; under krigstiden har den 



Tabell XXI. Trädesareal8ns fOrdelnlng I Danmark 
åren 1866--1919. 

D ä r a v h n 

Ar 
Hela trädcs-

arcalen ha Halvtriida Hcltriida 

1866 194,371 - 194,371 
1876 248,138 60,216 187,922 
1866 262,135 65,930 196,205 
1896 274,748 81,274 193,474 
1901 216,190 71,392 144,798 
1907 230,413 124,901 105,512 
1912 202,994 69,564 133,420 
1919 137,542 73,727 63,815 

Utvecklingen i °lo av åkerarealen. 

1866 9,. - 9,' 
1866 1O,. 2,8 7,8 
1907 9,0 4,' 4,1 
1912 7,8 2,7 5,1 
1919 5,_ 2,9 2,. 

J ordbrukslAgco' 
�tcrnu slol"leJrc. 

kattpl b.a '/. d lägenhew av olika SI07/,k dr 1919. 
0,55-1,7 1,7 1,' 0,. 
1,7 -3,3 3,0 2,_ 0,8 
3,. --{j 3,8 2,8 0,8 

5-10 4,_ 3,' 1,' 
10-15 4,9 3,_ 1,. 
15-30 5,. 3,1 2,2 
30-60 5,8 2,9 2 .. 
60-120 5,9 2,5 3,_ 

120-240 6,7 2,0 4,7 
240- 8,0 1,. 6,5 
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något ökat, så att halvträdan år 19 19  redan var något större 
än helträdan, utgörande den förra 73,700 ha elIer 2,. % av 
åkerarealen. 

Halvträdan är procentuellt störst på 5-15 ha stora gårdar 
(3,.-3,. 0/0) och nedgår därifrån småningom men jämnt i 
den män lägenheterna antigen bliva mindre eller större, sä 
att den på de största lägenheterna ej är större än 1,. 0/0, men 
t. ex. på gärdarna med 3,3-5 ha 2,8 %. 

1 helträtksbruket har däremot en mycket tydlig och kon
sekvent utveckling ägt rum frän år 1888. Då låg nämligen 
ännu 196,000 ha elIer 7,8 % av Danmarks åkerjord i helträda, 

• 

• 
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men friln denna tid, eIler ännu mera tydligt efter det man upp
hörde med nyodlingsarbeten (år 1896), börja de danska jord
brukarna utvidga sina odlingar genom att icke längre lägga 
jorden i träda; Ar 19 19  upptog trädan endast 63,800 ha eIler 
2,' % av åkerarealen. På de största lägenheterna upptog 
helträdan år 19 19  ännu 6,' % av den odlade arealen; detta 
procenttal ncdgår jämnt i den mån lägenheterna bliva mindre, 
tills det på t. ex. gårdar med 5-10 ha endast utgör 1 ,' och 
på de allra minsta blott 0,' %. Men dessa %-tal, må vi komma 
i håg det, utvisa endast landets medeltal. Man kan av det 
förhållandet, att de äro så oerhört små, med en viss säkerhet 
sluta sig till, att på största delen småbruk i Danmark åkern aIls 
icke numera trädas. SA t. ex. hadc av de 1 0  småbruk, som för 
detta arhete särskilt studerats, endast ett enda helträda och 
också denna påstods vara tillfällig. 

Ovanstående framställning av utvecklingen i användningen 
av Danmarks åkcrjord lämnar i många avseenden märkliga. 
resultat. 

Vr densamma framgår först och främst, att i Danmark 
wlder tidsperioden 1 866-1919 ägt rwn en storartad omvälv
ning på växtodlingens område. Danskarna hava nämligen 
under denna tid ökat sin åkerareal genom nyodling med c. 
440,000 ha, genom täckdikning med c. 50,000 ha och genom 
att avskaffa trädesbruket med c. 57,000 ha, sammanlagt således 
med c. 547,000 ha eIler c. 26 % av 1866 års åkerareal. Här
till hava de danska lantbrukarna under denn, tidsperiod 
på ett i ögonenjallande sätt jöretagit en omläggning i använd
ningen av sin åkerjord i den riktning, att de till stor del upphört 
att odla aIlehanda specialväxter, såsom ärter, Iin och hampa, 
och även i hög grad minskat odlingen av gräs tilI hö, medan 
de i stället slagit sig på att mera än förut odla säd tili foder 
och isynnerhet rotfrukter, främst foderrotfrukter. 

För det andra framgår av det föregående, i vilken omfatt
ning lägenheter av olika storlek tagit del i denna mäktiga om
välvning inom Danmarks växtodling. Vi hava funnit, hurusom 
utvecklingen gått ut på att minska kornodlingen och hurusom 

• 
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småbruket härutinnan gått framom aDdra; vi hava sett, huru 
blandsädesodlingen snabbt ökats och hurusom småbruket även 
häruti ovillkorligen står framom andra storlekskategorier; lika
så, huru potatisodlingen utvidgats i hög grad och att även på 
detta område småbruket går främst; huru fodcrrotfruktsodlin
gen utvidgats i högre grad än odlingen av alla andra växter, 
även här med småbruket i främsta ledet; h 'rusom balj- och 
handelsväxtodlingen i allmänhet minskats och huru smäbru
ket också i detta avseende leder utvecklingen; och slutligen, 
huru hclträdan märkbart minskats samt huru småbruket jäm
väl häruti går främst. 

Storbruket i Danmark står framom småbruket å ena sidan 
i odlingen av vete, korn och baljväxter, varuti den allmänna 
riktningen av utvccklingen gått mot minskning, och ä andra 
sidan i odlingen av sockerbetor och luzern samt i fröodling 
ävensom i minskningen av arealen för gräsodling tili hö, på 
vilka områden åter storbruket gått i spetsen för den allmänna 
utvecklingen. 

B. Sverige. 

1 .  A l l m ä n  ö v e r b l i c k. 

En allmän överblick över åkerarealens i Sverige fördelning 
på skilda kulturväxter under tidsperioden 1 87 1-1919  gives 
i tabellen å sido 68. 

Sammanställn.ingen visar först, att sädesodlingen, som år 
1871 upptog en areal av 1 ,246,000 ha eiler 48,6 % av sä
desarealen, tili en början eiler ända tili 1890-talet snabbt 
vinner terräng i Sverige och sedcrmera fortfarande stiger 
ända tili krigets början, omfattande år 19 15  1 ,678,000 ha. 
Denna tillökning förmår dock icke procentuellt upptnga tävlan 
med ökningen av övriga växtarealer, ty procenttalet för 
sädcsarcalen sjunker under denna period frän 48,6 tili 43,1. 
Den omständigheten är ägnad att väcka ''lipmärksamhet, 
att sädesodlingen tillväxte snabbast innan Sverige år 1 888 
införde skyddstullar för säd, men därefter vida långsammare. 

På lägenheter av olika storlek odlas säd i följande omfatt
ning: Lägenheter med under 2 ha hålla i medeltal 4 l ,' % av sin 



68 

Tabell XXlI. OverbUck 6ver åkerarealens fördelnlng på sk11da kultur
växter 1 Sverige iren 1871-1919. 

.. D ä r a v h a "" 0 

� :;7' � = � i � � �'g .., Il' ri E!. '" � �  " 
� � .' � �  �t 
.. '" li å� " 0  0-O '  0 "  � " " " . 

1871 2,563,143 1,245,755 154,707 74,083 699,685 388,913 
1875 2,736,783 1,319,551 162,526 71,953 778,926 403,827 
1888 3,213,405 1,563,801 174,679 63,320 1,003,737 407,868 
1895 3,423,710 1,641,543 196,157 58,412 1,106,674 420,924 
11)00 3,519,861 1,661,127 203,575 51,047 1,190,226 413,906 
1905 3,592,640 1,664,671 216,853 44,915 1,264,419 401,992 
1915 3,723,210 1,678,396 261,522 38,858 1,411,554 333,080 
1919 3,781,824 1,653,588 291,333 59,503 1,454,829 322,571 

Utvecklingen i °lo av åkeraTtalen. 
1871 100 48,60 6,04 2,,", 27,30 15,17 
1888 100 48,66 5,« 1,97 31,u 12,69 
1905 100 46,34 6,03 1,25 35,t9 11,19 
1915 100 45,08 7,02 1,04 37,91 8 ... 
1919 100 43,n 7,70 1,57 38,.7 8,54 

1""'-
""""" -
gmhcL 

Itor}eb-
kategori 

ba °lo d lägmheter av olika slorlek dr 1919. 

und� 2 100 41,. 14,1 1,0 40,5 2,9 
2-10 100 43,. 7,_ 1,0 41,. 6,0 

10-50 100 44,4 7 .. 1,6 37,2 9,. 
50-100 100 43,. 6,7 2,' 36,0 11,3 
Ovcrl00 100 42,4 7,6 2,6 36,. 10,6 

åkerareal i säd, lägenheter med 2-10 ha 43,3 %, lägenheter 
med 10-50 ha 44,4 % eiler mera än någon annan storleks
kategori, storbruken åter 42,4 %. Liksom i Danmark äro 
skiljaktigbeterna på detta ornråde mellan olika storlekskate-
gOl'ier även här små. . 

1 början av denna tidsperiod stod Sverige i avseende å rol
fruktsodling mycket fmmom Danmark (år 1875 162,000 ha mot 
i Danmark blott 52,000 ha), men under det att Danmarks rot
fruktsodling härefter mycket raskt vinner terräng, går ut
vecklingen i Sverige på detta omr de jämförelsevis långsamt 
framåt ända till år 1905, först därefter snabbare. Sålunda om
lattade Sverigcs rotfruktsareal år 19 19  endast 291 ,000 ha, 
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medan Danmarks redan hade uppnått 427,000 ha. Rotfrukts
arealens proeentiska andel av hela åkerarealen steg i 'Sverige 
frän 6,0' tili 7,70 %, men i Danmark från 1 ,9 tili 16,7 %. 

Rotfruktsodlingen upptog på de minsta lägenheterna i 
Sverige år 19 19  14,' % av åkerarealen, inom den följande 

storlekskategorin (2-10 ha) 7,9 %, minst (6,7 %) hade lägen

heterna med en areal av 50-100 ha, storbruken 7,' %. 

Särskilda andra åkerväxtcr, huvudsakligen baljväxter, 

odlades i Sverige på 1 870-talet ungefär lika myeket som i 
Danmark (e. 70,000 ha); i bägge länderna minskas denna areal 

under perioden, tili dess världskriget gay uppslaget tili en 
antagligen tillfällig, i bägge länderna proportionellt ungefär 
lika stor ökning, så att Sverige år 19 19  hade e. 60,000 ha upp
låtna för dessa växter. Även vad proeenttalen beträffar, går 
bägge ländernas utveekling på detta område någorlunda jäm
sides. 1 Sverige upptaga dessa växter Ar 187 1  2," % av hela 
åkerarealen, år 19 15  blott 1 ,0' % oeh år 19 19  Aterigen 1 ," %. 
Ifrågavarande viL"ter odlndes minst på de minsta lägenheterna 
( 1  % av äkerarealen) oeh mest på de största (2,' %), såsom 
oeksll i Danmark var fallet. 

Beträffande gräsodUngen stod Danmark vid tidsperiodens 
början myeket framom Sverige, enär det förra landet på 1 870-
talet odlade gräs på 888,000 ha eller på e. 38 % av åkerarealen, 
medan Sverige använde endast 700,000 ha eiler 27,' % för 
gräsodling. fu , 1 888 hade Sverige redan, taek vare sina vid
sträekta nyodlingar, distanserat Danmark oeh hade dä kommit 
tili en höareal av I milj. ha, vilket Danmark under hela tids
perioden ieke uppnått, av den orsak att det började intressera 
sig för rotfruktsodling. 1 stället för att i Danmark höarenlen 
efter år 1888 år för Ar nedgår, växer densamma i Sverige under 
hela perioden så, att den Ar 1 9 1 9  utgjorde 1 ,455,000 ha eiler 
38,47 %, under oet Danmarks motsvarande %-tal endast var 
3 1 ,'. 

1 avseende å gräsarealen skilja sig i Sverige lägenheternas 
olika storlekskategorier ieke myeket frän varandra (proeenttalen 
av hela åkerarealen variera mellan 36,0-4 1,8). Den egentliga 
småbrukarklassen (2-10 ha)odlar gräs å sina åkrarproportions-
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vis mest av alla eller på nära 42 % av åkerarealen oeh lägenhe
terna med 50-100 ha minst (36 %). Skiljaktigheterna mellan 
lägenheter av olika storlek äro, såsom synes, ieke häller i detta 
avseende alltför stora. 

I Sverige har under hela tiden hållits en myeket större 
areal i träda än i Danmark: på 1870-talet 389,000 ha eiler 
15,,,°/0. i Danmark 248,000 ha eiler e. 9 %. I bägge länderna 
tillväxte trädesarealen under nyodlingsperioden (ända tili 
1890-talet), i Sverige tili 42 1 ,000 ha, och i bägge ländema 
minskas den därefter år för år väsentligt, i Sverige tili respek
tive 323,000 ha oeh 8,5 %. Särskilt stark är i Sverige trädes
arealens minskning efter år 1905 (e. 80,000 ha) eiler ungefär 
lika myeket som rotfruktsarealens samtidiga ökning. 

Sveriges statistik gör ingen åtskillnad mellan helträda 
oeh halvträda förrän år 19 19, då helträdesarealen uppgives tili 
294,000 ha eiler 7,8 % av åkerarealen oeh halvträdesarealen 
tili blott 29,000 ha eiler 0,8 %; i nationalekonomiskt avseende 
betyda sistnämnda siffror således ieke myeket. 

Beträffande trädans storlek skilja sig i Sverige, såsom oekså 
för Danmark var fallet, lägenhetskategorierna av olika stor
lek tydligt rrån varandra. De minsta lägenheterna hade i träda 
endast 2,9 % av åkern, dc 2-10 ha stora lägenheterna 6 %, 
den därpå följande storlekskategorin 9,5 % och följande stor
lekskategori 1 1,' %. 

2. D e t a l j u p p g i ft e r  o m  å k e r a r e a l e n s  för d e l n i n g  
p å  s k i l d a  k u l t u r v ä x t e r. 

a. S ädesslagen. 

Av tabell XXIII framgår, i viIken utsträekning olika sädes
slag i Sverige under nu ifrågavarande tid fått sig tilldelade 
åkerarea!. Tabellen visar, att vclet pii 1870-talet upptog 
57,000 ha eller 2,23 % av åkerarealen, såIedes ungefär lika 
myeket som i Danmark imder samma tid. Men i stället för att 
vetet i Danmark år 19 19  hade tiUdelats en något mindre areal 
än år 1 876, tillväxte Sveriges veteareal väsentIigt under hela 

, ,. 
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Tabell XXIII. Sädesarealens f6rdelnlng pl skJlda sädesslag 1 Sverlge 
iren 1871--1919. 

Hela 
D ii r a v  h a 

Ax sädesarea-
Råg Korn Havrc Blandsäd len hn Vete 

1871 1,245,755 57,132 355,558 229,051 527,705 76,309 
1875 1,319,551 66,717 353,063 238,623 581,995 79,153 
1888 1,563,801 73,817 380,302 221,865 786,384 101,433 
1895 1,641,543 71,141 403,514 219,587 827,430 119,871 
1900 1,661,127 77,888 411,078 217,541 824,854 129,766 
1905 1,664,671 83,260 410,363 208,010 821,834 141,204 
1915 1,678,396 127,452 387,699 169,986 802,972 190,287 
1919 1,653,588 140,903 372,169 166,847 712,902 260,767 

Utvtcklingen i °lo av dkeraTealen. 
1871 48,80 2,23 13,87 8,94 20 ... I 2 .. , 
1888 48,68 2," 11,83 6," 24,., 3,16 
1905 46 ... 2,32 11,42 5,79 22,as 3,'" 
1915 45,� 3,42 10.41 4 ... 21.., 5,12 
1919 43,12 3,73 9," 4,'u 18.., 6,'" 

Jordbc"ubI.l· 
�nhcte:mas 

ltorlwo 
kntcgori b.a °lo d lägenheteT av olika stMlek år 1919. 
undu 2 41,5 1,. 9,> 7,7 18,1 4,' 

2-10 43 .. 2,_ 10,0 5 .. 21,1 4,. 
10-50 44,4 3,' 10,2 3 .. 19,1 7 .. 
60-106 43,8 4,' 9,_ 3,' 16 .. 9,. 
över 100 42,4 5,' 8 .. 4,' 14 .. 9,' 

tiden och isynnerhet efter år 1905, sli att den lir 19 19  uppgick 
till 141 ,OOO ha eiler nästan tre gånger se. mycket som i Danmark. 
Denna ökning av veteodlingen i Sverige har e.ter procentuellt 
varit se. kraftig, att den med vete odlade e.kerarealens procenttal 
tillväxer från 2,2 till 3,7. 

Vad åter vidkommer veteodlingen på lägenheter av olika 
storlek, finner man, att de minsta lägenheterna odla vete pro
centuellt minst ( 1 ,. % av hela åkerarealen), de flesta ingenting 
alls, och att vetearealen tillväxer jämsides med stigande lägen
hetsarenl, så att de största ge.rdarna hava 5,7 % av sina åkrar 
i vete. Här förekornmer således samma företeclse som i Dan· 
mark. 

Rdgen upptog i Sverige år 1 87 1  355,000 ha eiler 13,9 % 
av hela åkerarealen, och denna arenl tillväxte långsamt i den 
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mån nyodlingarna utvidgades, så att den år 1900 utgjorde 
4 1 1 ,000 ha, från vilken omfattning den åter småningom nedgår, 
så att år 19 19  endast 372,000 ha voro besådda med råg. Ut
vecklingen är således återigen densamma som i Danmark. Råg
arealens procenttal minskas hela tiden jämnt från 13,8 till 9,8 %. 

Råg odlas i Sverige på t. o. m. de minsta lägenheterna ( 1-2 
ha) och i de allra flesta härad jämförelsevis mycket (i medeltal 
9 %), i många härad procentuellt märkbart mera än på de större 
lägenheterna. Störst är rAgarealen på lägenheter med 10-50 
ha, varefter den gradvis går nedåt i den mån lägenheterna bliva 
större. Det finns härad, där småbrukcn beså 24-36 % av 
åkerns hela areal med rAg, i de flesta är procehttalet dock icki 
bögre än 1 0. På storbruk varierar dock detta %-tal mest 
mellan 5-8. 

Kornarealen utgjorde i Sverige Ar 1871 229,000 ba (9 %), 
vilket var betydligt mindre än i Danmark (302,000 ba, 14,' %), 
ocb den minskas under ifrågavarande tidsperiod ganska jämnt, 
så att den år 19 19  endast var 1 67,000 ha, 4,' %, medan den 
i Danmark ännu uppgick till respektive 237,000 ha och 9,'%. 
Denna minskning torde i Sverige förorsakats därav, att det 
tvåradiga kornet, som i Danmark odlas allmänt, tack vare 
sin stora avkastningsförmåga, icke ännu i Sverige blivit all
mänt och törhända icke bäller går tili i landets nordligare delar. 

Kornodlingen synes vara mycket ojämn i skilda delar av 
Sverige. Där finnas trakter, varest korn odlas endast obetyd
ligt och i detta fall i någorlunda lika utsträckning på lägenheter 
av olika storlek. Men det finns andra trakter (söderut), i vilka 
kornodlingen är fullständigt bannlyst frän småbruken eller i 
vilka den minskats tili en obetydligbet, medan åt densamma 
på stora lägenheter givits en areal av 1 0-1 5-20 % av hela 
åkerarealen. Det förekommer emellertid andra traJ. .. ter (i 
norr), i vilka småbruken använda för korn 5-7 % av sin åker 
ocb storbruken 0-2 %. De minsta lägenbeterna odla korn 
i medeltal av bela landet proportionellt . lest (7,' % av 
åkerarcalen) och 50-100 ha stora lägenheter minst (3,'%). 

Beträffande havrearealen förekommer äter en viss likfor
mighet med det danska jordbruket: först en kraftig stegring 



73 

under nyodlingsperioden, frAn 528,000 ha Ar 187 1  till 827,000 
ha Ar 1895 och därefter en långsam men jämn nedgång tili 
7 13,000 ha år 19 19. Procenttalen voro 20,6 år 187 1  och 18,_ år 
19 19. 

Havre odlas i en stor del av landet procentuellt lika 
mycket på lägenheter av olika storlek. Där skiljaktigheter fö
rekomma, äro de icke av nämnvärd betydelse och gå oftast 
i den riktning, att smAbruken odla mera bavre än de stora 
lägenbeterna, om det ock i en del trakter är tvärtom. Det 
finns trakter, där man för havrcn icke upplåter mera än 5-8-
1 0  %.av åkerarealen, men det förekommer även många sådana 
trakter, i vilka havren t. o. 111. på småbruk erhäller 28-32, 
ja 40-50 % av åkerarcalen. 1 medeltaI av hela landet odlas 
havre mest på 2-1 0  ha stora lägenheter, nämligen 21 ,1 % av 
åkerarealen, och på storbruken allra minst ( 14,5 %). 

Även blandsädcsodlingen utvisar i Sverige en med Danrnark 
likartad utvecklingsriktning: i början av tidsperioden en 
långsam, men emot dess slut en kraftigare stegring. Dock för
märkas även skiljaktigheter: i Danrnark upptog blandsäden 
vid 'periodens början blott 24,000 ha, medan Sverige redan hade 
tre gånger så mycket eller 76,000 ba. Efter denna tid gick 
Danmark förbi Sverige, sä att det år 1 907 kunde uppvisa 
1 70,000 ha, då Sverige samtidigt hade 14 1 ,000 ha. lI1en vid 
periodens slut ökade Sverige ånyo sin blandsädesareal kraftigt 
eiler med 120,000 ha, Danmark blott mcd 32,000 ha, vadan 
Sverige slutligen år 1919 stod framom Danmark. Detta har 
synbarligen inträffat dels av den orsak, att Sverige ej ökat 
sin rotfruktsodling i samma omfattning som Danmark, dels 
av den orsak, att Sveriges nyodlingar hade en mycket större 
omfattning än Danmarks. Procentuellt har Danmark dock 
ökat sin blandsädesodling starkare, från 1,2 % tili 7,9 %, då 
däremot för Sverige motsvarande taI utgjorde 2,97 % år 187 1  
och 6, •• % år 19 19. 

Även i Sverige odla småbruken i allmänhet mera blandsäd 
än de större bruken, om också skiljaktigheterna mellan jord
brukslägenheternas storlekskategorier i samma trakt ickc äro 
stora; det finns trakter, där i detta avseende alls ingen diffe-
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rentiering kan iakttagas. Däremot äro skiljaktigheterna i 
detta avseende meUan olika trakter mycket märkbara. 1 
Sverige finns det nämligen bygder, i vilka man knappt aUs 
odlar blandsäd, medan åter i andra bygder småbrukarna med 
blandsäd beså 15-20, ja 30-40 % av sin åkerareal, och stor
bruken 1 1-15-18 samt tili och med 28 %. Men småbru
ken (2-10 ha) i Sverige uppvisa dock i medeltal av hela 
landet även i detts avseende siffror, som sm efter de större 
gårdarnas, ty småbruken hade år 19 19  endast 4,' % av sin 
åker i blandsäd; detta tai tillväxer i den mån lägenheterna 
bliva större, så att storbrukell hade 9,. %. • 

b. Rotfruktema. 

Potatisarealen, som redan år 1871 uppgick tili 143,000 ha 
eiler 5,' % av hela åkerarealen, således många gAnger större 
än i Danmark, steg något under nyodlingsperioden eUer tili 
år 1895, men började därefter sjunka, tili dess världskriget 
Anyo fick tili stånd ett sådant uppsving, att potatis år 19 19  
odlades pA närmare 164,000 ha. 1 motsats mot vad fallet varit 
beträffande andra rotfrukter har potatisarea1en sll gott som 
hela tiden procentuellt minskats och var år 19 19  endast 4,' % 
av den totala åkerarealen. 

Bland lägenheterna av olika storlek odlade de största för
hållandevis minst potatis eUer A 2,' % av åkerarealen, och 
procenttalen för de olika kategorierna bilda en synnerligen 
jämnt fallande serie från de mindre kategorierna tili de större, 
så att lägenheter rned 2-10 ha hade 5,' och de minsta 12,' % 
av sin åker bevuxen med denna växt. 

Foderrotlrukter odlades i Sverige år 1 87 1  redan på närmare 
1 1 ,000 ha eiler 0," %, vilket denna tid representerade en rätt 
smrk foderrotfruktsodling, rnen därefter har denna areaI 
jämförd med Danmarks ökats mycket långsamt, så att den så 
sent som först år 1905 uppgick tili 34,000 ha. Efter denna tid 
har ökningen visserligen varit kraftigare, men det oaktat inne
hade foderrotfrukterna år ) 919  en areal av endast 91 ,000 ha 
eiler 2,_ %, under det motsvarande siffror för Danrnark voro 
respektive 290,000 ha och I I ,' % av hela åkerarealen. 
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TabeU XXIV. Rottrukuarealens USrdelnlng 1 Svertge 'ren lH71-1919. 

Hela rot- D ä r a v h a 

Ar frukts-
arcalcn Foder- Socker-

ha 
Potatig rotfrukter betor 

1871 154,707 143,186 10,921 c. 600 
1875 162,526 151,019 10,907 c. 600 
1888 174,679 153,946 17,733 c. 3,000 
1895 196,157 158,531 18,983 18,643 
1900 203,575 154,645 20,357 28,513 
1905 216,653 154,052 33,991 28,610 
1915 261,522 152,292 79,630 29,600 
1919 291,333 163,694 91,000 36,639 

Utvecklingen i Olo av dkerarealen. 
1871 6,04 5 ... 0,-4' 0,02 
1888 5,., 4,79 0,55 0,10 
1905 6,03 4,29 0," 0..., 
1915 7,'" 4,'" 2,14, 0,'" 
1919 7,70 4," 2,.0 1,00 

lordbrukslA&m-
beternal Itor-
lekskatcgori ba Olo å lägenheter av olika 8tOTlek dT 1919. 

undcr 2 14,1 12,2 1,5 0,_ 
2-10 7,' 5,7 1,' 0", 

1�0 7,' 3,7 2 .... 1,1 
50-100 6,7 2,_ 2,' 1 .... 

över 100 7,' 2,_ 3,' 1,7 

Sveriges statistik gör ingen åtskillnad mellan olika foder
rotfrukter, vadan man i detta avseende icke Ij:an klargöra 
utvecklingen. 

1 fullkomlig motsats tili vad fallet är i Danmark odIas i 
Sverige foderrotfru\<ter procentuellt mest på storbruken (3,. % 
av åkern), minst på de minsta gårdarna ( 1 ,5 %). Så förhålla 
sig medeltaIen av hela Iandet. Dock äro förhållandena även 
i detta avseende mycket oIika i Iandets olika delar. Man på
träffar nämligen trakter, där de minsta gårdarnas rotfrukts
areaI uppgår ända tili 5,7-8,1-1 1 ,1 % av åkerareaIen, medan 
de största gårdarnas rotfruktsareaI är minst; i andra trakter 
åter hava de största gårdarna 5 % av sin åkerareaI i foderrot: 
frukter, medan å andra sidan t. o. m. sådana trakter finnas, 
i vilka storbruken alls icke odla foderrotfrukter. 
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SockerbetoT odlades i Sverige Ar 1871 enligt uppskattning på 
e. 600 ha; denna areal börjar tilIväxa först pA 1 880-talet, upp
gAende år 1 895 tilI e. 20,000 ha oeh i början av kriget tilI när
mare 30,000 ha eIler 0,8 % av hela åkerarealen. Krigstiden 
åstadkom sedermera en ökning av denna areal tilI 36,600 ha 
eIler 1 % av hela åkerarealen. Sverige har sålunda ännu ieke 
på detta område kommit i jämbredd med Danmark. 

Storbruken odla sockerbetor proeentueIlt mest ( 1 ,7 %) i 
Sverige, såsom också i Danrnark är faIlet. Detta proeenttal 
minskas i den mån lägenheterna avtaga i storlek, oeh lägen
heter rned 2-10 ha odla ieke denna växt mera än å 0,8 % av 
åkern. Då förhålIandena i landets oIika delar i detta avseende 
närmare skärskådas, kunna naturligtvis myeket stora skilj
aktigheter observeras. 1 största delen av landet odlas aIIs 
icke sockerbetor, medan å anclra sidan t,rakter finnas, varest 
soekerbetan erhålIit 1 0-20 % av åkerarealen. 

e. SäTskilda andTa åkerväa:teT. 

Det första, som beträffande dessa växter tiIIdrager sig 
uppmärksamhet, är, att i Sverige ans ieke förekornmer bove!e
odIing, viIken aIlt ännu bedrives i Danmark. 

BalivälXt.er odlades i Sverige vid periodens början på 54,000 
ha eller 2,1t % av åkerarealen, sAledes mcrs än i Danmark. 
På samma sätt som i Danmark sjunker baljväxtarealen ända 
tili krigets utbrott, då den något stiger. Men denna minskning 
var i Sverige doek myeket försiktig, så att arealsiffrorna vid 
periodens slut voro respektive 45,000 ha och 1 ,18 %. 1 Dan
mark åter försiggiek minskningen myeket snabbare. Av balj
växterna upptogo i Sverige ärterna den avgjort största area
len; vickern förfogade över en mycket mindre och bönorna 
över en helt obetydlig del av åkern. 

Då man i anseende tili baljväxtodlingens utsträekning jäm
r" lägenheter av oIika storlek med varandra, gör man den upp
täckten, att differenserna i allmänhet iiro små, näst&n obe
fintIiga; de gå dock i den riktningen, att denna växt på stor
bruken fått sig tilldelad en jämföreIsevis större del av åkern, i 
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medeltal 1,8 %, men på andra ställen 3, t. o. m. 5 %. A andra 
sidan påträffar man doek härad, där småbruket nått lika 
högt. 

Vad särskilt odlingen av ärter vidkommer, voro förhållan
dena i skilda trakter synnerligen olika: av undersökta 26 
härad voro 1 1  sådana, i vilka ärter nils icke odlades eiler ock 
blott på 0,1 % av åkerarel'len. 

Tabell XXV. Arealens fOrdelntng pA särskllda andra Akerväxter I 
Sverige Aren 1871-1919. 

Hela oren- D ä r n v h a 

Ar len för 
Balj· Handels- Köks· Frö· dessa vä.x-

ter ha växter växter växter odling 

1871 74,083 54,013 20,070 - -
1875 71,953 55,483 16,470 - -
1868 63,320 55,351 7,969 - -
1895 58,412 52,263 6,149 - -
1900 51,047 46,186 4,861 - -
1905 44,915 41,773 3,142 - -
1915 38,658 36,024 2,634 - -
1919 59,503 44,774 6,692 3,628 4,409 

Ut:vecklingen i Olo av dMrareaun. 
1871 2,89 2,11 0,78 - -
1868 1,97 l,n 0,25 - -
1905 1,25 1,16 0, .. - -
1915 1,04 0,97 0,07 - -
1919 1,57 1,18 0,18 0,10 O,li 

Av handelsväxterna stå i Sverige spånadsuäzterna (Iin och 
hampa) främst, upptagande i periodens början c. 16,000 ha 
oeh ännu på 1880-talet 10-12,000 ha, men därefter minsk"s 
denna areal så snabbt, att den före världskriget, eiler vid den 
tidpunkt, då man i Finland började arbeta för återupptagan
det av denna odling, endast utgjorde c. 1 ,000 ha; under kriget 
ökades linodlingen åter tili 2,500 ha. Tobak odlades på 1880-
talet så mycket, att därav skördades c. 1,000,000 kg, och 
en lika stor tobaksskörd togs ännu år 1908, men härefter 
minskas tobaksodlingen tili den grad, att den Ar 19 18  endast 
uppgick tili hälften av vad som odlades tio år tidigare. 
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Såsom härav framgår, hava lantbrukarna i Sverige allt 
mera börjat uppgiva odlingen av s. k. handclsväxter, vadan 
också i detta avseende utvecklingens tendens är likartad med 
vad fa\let är i Danmark. 

Några uppgifter om dessa växters odling på lägenheter 
av olika storlek finnas icke. 

d. FoderväaJterna. 
Sveriges statistik för äldre år ,kiljer icke me\lan areruer, som 

äro insådda tili grönfoder, och andra foderväxtarealer, utan 
hänför alla dessa tili samma kolumn som va\larealer, vilka 
avbetas. Vr statistiken (tabe\l XXVI) frarngår, att de IÖT 
bele avsedda vallarnas De" grönlodrets areal i början av denna 
tidsperiod utgjorde endast 1 34,000 ha e\ler 5,25 % av åkerarca
len, då den i Danmark var 636,000 ha e\ler 30 %. Men i stä\let 
för att ifrågavarande areal i Danmark tillväxte endast i början 
av tidsperioden (tili år 1888) och sedan sjönk tili 575,000 ha, 
har nämnda åkerareal i Sverige småningom tillvnxit ända 
tili år 1919, då den upptog 279,000 ha e\ler 7,38 % av åker
arealen, vilket var väsentligt mera än vid seklets början. 

Tabell XXVI. Foderväxtarealens tördelnlng 1 Sverige 
'ren 1871-1919. 

Hela foder- D ä r a v h a 

A:r vu.xtarealen Fodervl:der för 
ha gtöDuUodring I-Iöva1Jar 

o<h bet, 

1871 699,685 134,467 565,218 
1875 778,926 137,896 641,030 
1888 1,003,737 158,088 845,649 
1895 1,106,674 157,334 949,340 
1900 1,190,226 160,791 1,029,435 
1905 1,264,419 155,703 1,108,716 
1915 1,411,554 ')184,571 1,226,983 
1919 1,454,829 ')279,229 1,175,600 

Utvtcklingen i °lo av d�TaTeakn. 
1885 27,30 5,25 22,05 
1888 31,2. 4,92 26,32 
1905 35,19 4,33 3O,.. 
1915 37,91 4, .. 32,95 
1919 38,., 7,38 31,09 

1) Härav för grönfoder 54,304 ha år 1915 oclt 1 1 1 ,978 ha år 1919. 
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De lokala undersökningarna beträffande utbredningen av 
dessa växters odling giva tillfäUe tili följande observationer, 
varvid är att märka, att uppgifter kunna erhållas om arealer, 
som odlats i och för utfodring av gräs, och arcaler, som 
odlats för utfodring av grönsäd (antingen råg eiler blandsäd). 
Bägge hava odlats i alla undersökta härad; dock påträffas 9 
sädana härad, där vallar avbetas i mycket liten skala, endast 
0,1-0,9 %. A andra sidan finnas även härad, där sådan odling 
försiggår i stor skala, 7-9-1 1-16  % av åkcrarealen, och 
äger detta förnämligast rum i Södra Sverige. 1 en del av 
Södra Sveriges härad var 7-9-10 % av åkerarealen upplåten 
för säd, avsedd att utfodras såsom grönfoder, men i de flesta 
andra härad endast 1-2-3-4 %. 

Vid jämförelse av lägenhetcr av olika storlek med varandra 
finner mnn, att icke häller på detta område förekommer i 
Sverige någon tydlig differens mellan smä och stora. 1 de 
flesta härad använde de små lägenheterna procentuellt mest 
av åkcrarcalen för dessa växter, men det gives även ctt 8tort 
antal härad, i vilka de medelstora gårdarna gå framom alla 
andra, och även ett par härad, i vilka storhruket går i spetsen. 

1 Sverige har arealen för odling av gräs lill hö, som redan 
på 1 870-talet utgjorde 565,000 ha eiler 22 % av hela åkerarealen, 
vilket vili säga många gånger mera än i Danmark, under hela 
perioden jämnt vuxit ända tili krigsutbrottet. Under kriget 
kan en anmärkningsvärd tillbakagång skönjas, så att höarealen 
år 1919 utgjorde 1 , 1 75,600 ha eiler 31, 1  % av den totala åker
arealen, medan den i Danmark sistnämnda år blott var 7,7 0;0-

1 skilda delar av landet var höarealens omfattning mycket 
olika. Av de undersökta häradsdelarna voro 10  sädana, i vilka 
åt denna odling endast unnats 10-20 % av åkerarealen, i de 
andra 10 offrades åt densamma 30-40 % och i sex härad 
20-30 %. 

Lägenheter av olika storlek förete ingen större olikhet i detta 
avseende. Dock kan det sägas, att i 1 1  härad storbrukarna 
odla procentuellt mest hö å sina åkrar, 30--'-40 och t. o. m. 
52 %, medan åter i 6 härad småbruken uppvisade det största 
%-talet (25-40 %). 
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e. Trädesarealen. 

De lokala undersökningarna av trädesarealens storlek i 
Sverige giva anledning till följande iakttagelser: Av 26 under
sökta härad "oro I I  sådana, i vilka ännu 10-16 % av åkern 
låg i träda, i två härad varierade detta %-tal mellan 5-10, i de 
övriga höll det sig under 5. Beträffande lägenheter av olika 
storle" kunna följande sarnmanställningar göras: i 1 6  härad hade 
storbruken i träda mera åker än andra storlekskategorier (6-16 
%), i 9 var trädan störst på de medelstora gårdarna (4-15 %), 
och i ett förekom i detta avseende ingen nämnvärd skillnad 
mellan lägenheter av olika storlek. För lägenheter med under 5 
ha steg ifrågavarande tai icke ens till 1 % i l O härad, och höll sig 
i 9 under 10. Beträffande trädesbrukets omfattning kan således 
i Sverige, liksom även i Danmark, en bestämd riktning kon
stateras, nämligen den, att småbruket härutinnan går i spetsen 
för utvecklingen, så att småbruken rcdan i en väsentlig del av 
landet så gott som helt och hållet avskaffat trädan.') 

1 de nesta andra avscenden kan Sverige icke uppvisa lika 
tydliga och fasta riktlinjer beträffande åkerjordens användning 
som Danmark. Nästan varje kulturväxts odling uppvisar en 
obeständig och ojämn utveckling. Detta är delvis en följd 
av dessa bägge länders olika naturförhållanden: hela Danmark 
liggcr i stora drag på samma meridian och äger samma havs
klimat, varemot Sverige sträcker sig från samma breddgrad 
som Danmark ända tili närheten av Ishavet. Men avsaknaden 
av en klar och bestämd utvecklingslinje i Sverige stAr ä"en i 
samband med den omständigheten, att delar av Sverige ännu 
stAr i begynnelsen av den nydaningsperiod på lantbrukets om
råde, i vilken Danmark redan nått synnerligen långt. 

l} De mero i detulj gående uppgifter om åkerjordens användning i 
skilda delar av Sverige och på lägenheter nv olika storlek, som i det töre
gåcndc llinmats, iiro hii.mtudc ur dr Ernst llöijtrs synncrligen intressnnta 
studic • Undef'SÖkningar av det större och mindre jordbrukets produk
tion. (Stockholm 1919). Sina under8Ökningnr har rdr!. utfört med stöd 
av de statistisku. specialundersökningar, som i Sverige pågått fmn år 1913 
och som årligen omfattat 1/8 n.v varje hushållningssällskaps område. 



C. Norge. 

1 .  A l i  m ä n ö v e r b l i e  k. 

8 1  

En allmän överbliek över hum Norges åkcrjord är fördc
larl på skilda kulturväxter under åren 1865-1919 lämnar 
tabell X.'\:VII. Den är i många a vseenden bristfällig, ty frän 
tiden 1865-1 907 finnas endast få uppgifter att tillgå, medan 
uppgifterna er n åren 1907 oeh 1 9 1 7  visa en ojämnhet, som 
påstås bero på att 1907 års arealuppgifter äro alltför stora, 
medan dc å andra sidan torde vara alltföl' smä för ål' 1 9 17 .  

Av uppgifterna, sådana de nu  iiro, kundc dragas den 
slutsatscn, att sädesarealen något skullc ökats - frän 18 1 ,600 
ha tili 1 88,500 ha - under åren 1 865-1875, p samma sätt 
som fallet varit i Danmark och Sverige, vilket förcfaller troligt, 
men därefter skullc den återigen ända tili väl'ldskriget något 
minskats, så att den år 1 907 utgjordc 1 68,500 ha. På grund 
av den livsmedelsbrist, som krigct förorsakade, vidtogos i Norge 
energiska åtgärder, vilka resultcl'adc i en kännbar ökning av 
sädcsarea1en, särskilt år 19 18  enligt mig länmade uppgifter 
med c. 70,000 ha. 1 fÖl'hållande tili de andra kultw'växtcrna 
är minskningcn av sädesarealen ännu stöl're: frän 32,6 till 
25,8 %. 

TabeU XXVII. Överbllck över åkeral'ealens rördelnJng på skUda ku1tur� 
växter t Norge åren 1865-1917. 

Hela D ii r n v  h • 
Ar 6kernrcn- Rot- "-On � 

len ha Säd 
frukter 

nndrn Vall 'rriida. 
AkervlU:tc 

1865 557,000 181,600 32,300 4,100 323,000 16,000 
1875 ? 188,500 34,900 4,800 ? ? 
1890 ? 182,000 45,900(?) 3,800 ? ? 
1900 .? 162,700 38,800 3,200 ? ? 
1907 740,683 168,500 49,200 4,900 507,083 11,000 
1917 692,900 178,500 54,100 3,100 451,400 5,800 

Utvecklingen i olo av åkerarealen. 
1865 100 32,6 5,8 0,7 58,0 2,9 
1907 100 22,. 6,6 0,7 68,5 1,_ 
1917 100 25,8 7,8 0,_ 65,1 0,9 

6 
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Rotfrttktsal'ealen, som år 1865 omfattade 32,300 ha elleI' 
5,8°/0. ökades oregelbundet tili år 1900, då den uppgiek tili 
38,800 ha; därefter vaI' ökningen så snabb, att arealen år 1 9 1 7  
utgjorde 54,100 ha elleI' 7,8 % .  Odlingen av andra åkervä:JJier 

höll sig under hela tiden någorlunda lika (år 1 865 4, 1 00 oeh 
år 19 17 3, 100 ha). 

Vallarealen, som år 1865 utgjorde 323,000 ha, är den enda, 
som tillvuxit kraftigt i den mån åkerarealen ökats, så att den 
år 1 907 upptog 507,083 ha; efter denna tid har den minskats 
tili förmån för sädes- oeh rotfruktsarealen, så att den år 1 9 1 7  
uppgavs tili 451 ,400 ha. Vallarealens proeentuella andel av 
åkerarealen utgjorde år 1 865 58 % och år 1 9 1 7  65,' %, vilket 
är anmärkningsvärt mycket. SåSOlll tidigare rednn framhål
lits, torde åkerarealens tillbakagång icke ens närmelsevis varit 
så stor, som man av den bristfälliga statistiken kunde döma. 
En väsentlig del därav anses nämligen år 1 9 1 7  hava uppgivits 
såsom naturlig äng. 

Norge är anmärkllingsvärt därutinnan, att landets trädes
areal redan år 1 865 vaI' relativt liten, endast 1 6,000 ha elleI' 
blott e. 3 % av hela åkerarealen. Oeh denna areal visar sig 
mindre för varje gång statistik uppgjorts, så att trädesarea
len år 19 17  endast uppgavs tili 5,800 ha eiler blott 0,_ %. Det 
kan sAledes i stora drag sägas, att Norges jordbrukare redan 
så gott som helt och hållet avskaffat trädan. 

2. D e t a l j u p p g i f t e r  o m  å k e r a r e a l e n s  f ö r
d e l  n i n g p å s k i I d a  k u I t u r v ä x t e r. 

a. Sädesslagen. 
Då man söker vinna upplysning om huru omfattande 

odlingen av de olika sädesslagen i Norge gestaitat sig under 
ifrAgavarande tid (tabell XXVIII sido 83), blir resultatet, att 
därstädes icke inträffat några större förändringar. Sålunda 
upptog veiearealen 4--5,000 ha under hela tiden 1 865-1907; 
först världskriget åstadkom en ökning tili 8,700 ha. Råg
arealen varierade mellan 12,000-1 5,000 ha, tilldess den år 
1 9 1 7  minskades tili 1 0,800 ha synbariigen tili förmån för vetet. 
Proeentiskt giek rågnrenlen ned från 2,' % tili 1 ,6 % av hela 
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åkerarealen. Man finner således, att vetc- och rågodlingen i 
Norge är mycket obetydlig i jämförelse med i de andra skandi
naviska ländcrna. Däremot upptagcr kornodlingen i Norge en 
många gånger större area! av åkern än vete och råg snmfällt, 
vilket förorsakas av Norgcs nordliga lägc. Dock utvisar tabel
len, att även kornarealen nedgick rrän 50,000 ha är 1865 tili 
36,000 ha år 1 907, varcmot den ånyo stcg undcr kriget tili 
47,500 ha. Trots detta minskades kornets procenttal från 
9,1 till 6,8. Havrearealen har visat tendcns till ökning ända 
från år 1 875, då den utgjorde 92,500 ha; den hade år 19 17  till
vuxit tili 1 03, 1 00 ha. Trots detta gick också havrcarealcns 
proccnttal undci"ifrågavarandc tid ncd rrån 1 6,' tili 1 4,9. Sär
skild uppmärksamhet väcker blandsädesarcalcn, som år 1865 
utgjorde 19,400 ha eller 3,' %, således Ilera än vete- och råg
arealerna sammanlagt; den minskas nämligen kännbart frän 
år 1875, då den däremot i Danmark Deh Sverige vid samma 
tidpunkt snabbt ökas. 1 Norge upptog blandsäden år 1907 

Tabell XXVIII. Sädesarealens fördelnlng på skllda sädesslag 1 Norge 
åren 1885-1917. 

Ar 

1865 
1875 
1890 
1900 
1907 
1917 

1865 
1907 
1917 

Jocdbruk.· 
Il�beter· 

nas .todekl-
kntegori ha 

under 2 
2-10 

l()-50 
övcr 50 

Hela D ä r a v h a 
sädcsarea-

len ha Vetc Råg Korn 

181,600 5,100 12,300 50,900 
188,600 4,700 15,000 56,900 
182,000 4,400 13,800 51,800 
162,700 5,100 13,100 39,500 
168,500 5,000 15,100 35,900 
178,500 8,700 10,800 47,500 

Utvtcklingcn i % av dkerarcakn. 
32,6 0,' 2,' 9,' 22,8 0,' 2,0 4,_ 
25,8 1,3 1,_ 6,8 

Havre 

93,900 
92,500 
97,800 
97,400 

106,300 
103,100 

16,9 
14," 
14,9 

°lo d lägenheter av olika slorlek dr 1917. 

0,6 0,' 8,_ 13,5 
1,3 1,3 6,' 13,1 
2,' 2,' 6,_ 17,1 
2,' 2,' 6,' 18,7 

Blandsäd 

19,400 
19,400 
14,200 

7,800 
6,200 
8,400 

3,' 
0,. 
1,' 

1,' 
1,' 
1,3 
1,9 
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endast 6,200 ha och år 19 17  8,400 ha eiler blott 1 ,2 % av hela 
åkerarealcn. 

Beträffande sädesodlingen på lägenheter av olika storlek 
framgår av tabellens sista avdelning, att de rninsta lägenheterna 
odladc vele endast på 0,6 % av hela kerarealcn, och att detta 
taI tillväxer i den man lägenheterna bliva större, s att de 
största lägenhetcrna redan kunde uppvisa 2,5 0/0' PA samma 
sätt tillväxer även Tågarcalen från de mjnsta till de största, 
fran 0" tili 2,' %. Däremot odlade småbrukarna allra mest 
korn elleI' på 8,9 % av åkerarcalen och storbrukarna all ra minst 
cller 6,1 0/0, vadan kornet sålcdes synes vara de norska små· 
brukarnas viktigaste brödsäd. Havre åter odlade småbrukarna 
mindre än de större gårdarna eiler på 13,5 % och storbrukarna 
åtcr allra mest eiler på 18,7 % av åkcrarealen. Bland$äd, som i 
Danmark vid småbruken odladcs mcra än inom övriga stor
lekskategorier, odlas av småbrukarna i Norge jämförelsevis 
obetydligt ( 1 , 1- 1 ,2 %), av storbrukarna något mera ( 1 ,9%). 

TabelL XXIX. Rotfruktsarealen5 f6rdelnlng J Norge åren 1865-1917. 

D .. h n " r a v 
Hela D ii r n v  h a 

Ar rotfrukts- Andra 
arcalcn l:lotatis rot-

ha Cruktcr Tumips !<ålröttcr l\Ioröttcr 

1865 32,300 32,300 - - - -
1875 34,900 33,700 1,200 - - -
1800 45,900(?) 39,100 6,800(1) - - -
1900 38,800 3G,700 2,100 - - -
1907 49,200 41,200 8,000 7,700 300 -
1917 54,100 46,300 7,800 6,600 900 300 

Ulvt:cklinge'� i 0lo av åkerarealen. 
1865 5,8 5,8 - - - -
1907 6,_ 5,' 1,1 - - -

"1917 7,8 6,7 1,1 - - -
JordbruksU!.-
geDMlt'ma1 

stor1cks-
kalegorl ha °lo å lägenheler av olika storlck dT 1917. 

undcr2 - 15,9 0,3 - - -
2-10 - 5,_ 0,9 - - -

10-60 - 4,' 1,_ - - -
övcr 50 - 3,_ 2,' - - -

. 
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b. Rotlrukternas 
fördelning på olika slag (tabell x..XDe) är i Norge myeket 
begränsad. Före är 1907 odlades nästan inga andra rotfrukter 
än potatis. 

Potatisarealen upptog i början av tidsperioden, år 1 865, 
32,300 ha eiler 5,8 % av hela åkerarealen, oeh odlades säledes 
vid denna tid absolut taget ungefär lika myeket potatis som 
i Danmark, mcn relativt sctt 3 gånger mera. Denna arcal 
tillväxer i Norge liksom i Danmark regelbundet under hela 
perioden, men statmar vid 46,300 ha eiler 6,7 %, dä den däremot 
i Danmark redan når över 94,000 ha. 

Foderrotlruktsodlingen har ännu icke i Norge kommit långt. 
Ar 1875, dä foderrotrrukter icke ens i Danmark odlades på 
mera än 9,000 ha, uppgives deras odling i Norgc upptaga 
1,200 ha. 1 början av detta århundrade, dä i Danmark redan 
142,000 ha åkerjord besåtts med dessa växtcr, hade Torge 
ännu icke nått längre än tili 2, 1 00 ha. Då Danmarks jord
brukarc år 1 9 1 9  redan hade nära 290,000 ha i fodcrrotfrukts
odling eiler 1 1 ,3% av sin åkerjord, voro norrmänncn (år 19 17) 
först vid 7,800 ha eiler 1 ,1 %. Av olika foderrotfrukter står 
turnipsen såsom den minst fordrande i första rummet. Socker

. betor hava enligt Norges statistik alls ieke odlats, lika !itet 
som cikoria. 

Beträffande rotfruktsodlingcn på lägcnhetcr av olika storlek 
finner man, att småbrukarna odla potatis i medeltal på nära 
1 6  % av sin hela åkerareal och att denna proportion minskas i 
den män lägenhetcrna bliva större, sa att potatisen vid stor
bruken upptager knappa 4 %. Foderrotfrukternas areal är 
tvärtom åter procentiskt lninst hos småbruken (0,3 0/0), men 
tilltager regelbundet i den män lägenheterna bliva större, sä 
att vid storbruk 2,' % av åkern är besådd med denna växt, 
således ett alldeles motsatt förhållande tili Danmark. 

Ärtodlingen har varit myekct oregelbunden, varierande mel
lan 3,000-4,800 haö år 19 17  upptog den 3,700 ha. Storbru
karna odlade ärter proportionsvis mcst (på 1 ,2 % av åkern) och 
småbrukarna aUra minst. 
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c. Gräsväa:terna. 

Av gräsvä:xtcrna intaga vallarna, avsedda att skördas tili 
hö, den aUra största areaIen; å mindre områden av vallen 
odlas grönfodcr till omcdclbar utfodring och å ännu mindre 
idkas fröodling. Av lägenheter av olika storlek hava små- och 
storbruken r�lativt minst av sin åkerjord besådd med gräs tili 
hö (57-59 %) och de mcdelstora lägenheterna mest (63-
68 %). Grönfodret upptog år 1 890, fr n vilket år de första 
uppgifterna 8tå att fä, 5,900 ha, men arealen tillväxer smä
ningom så, att elen Ar 1 907 var 1 3,700 ha, varefter den åter 
minska8, utgörande år 1 9 1 7  blott 5,600 ha. Grönfoder odlas 
av småbrukare och storbrukare något mera ( 1 ,.-1,' %) än av 
medelstora jordbrukare (0,.-0,. %). 

D. Jämförelser meUan de nordiska länderna. 

1 taben XXX på sido 87 äro i och för jämförelser samman
förda uppgifter frän senast tili buds stående statistiska under
sökninga:r bcträffande jordarealens användning för skilda 
kulturvä,,1;er i de nordiska länderna. 

Åven dcnna jämförelse är ägnad att i mångaavseenden väcka 
intresse. Redan de absoluta talen äro ganska belysande. VI 
finna av dem, hUJ'Usom i Danmark odlas vete endast på '/. del 
(52,000 ha) av det område, som i Sverige är upplåtet för vete
odlingen ( 1 41 ,000 ha), och huru veteodlingen i Finland och 
Norge i jämbredd med dessa länder kan betecknas endast 
såsom en början eiler ctt försök (respektive 9,otO och 9,000 
ha). Vi se, hurusom åt råg i Danmark och Finland givits 
ungefär samma åkerareal (över 230,000 ha), men icke ens när
melsevis så mycket som i Sverige (372,000 ha), och i huru 
betänklig grad Norge ligger efter dessa länder (endast 1 1 ,000 
ha). Vi konstatcra med en viss överraskning, huru Danmark 
står långt framom alla andra länder i kornodling, i det att , 
kornet därstädes år 1 9'19 upptog 237,000 ha, men i Sverige 
cndast 1 67,000 hu, i Finland 1 16,000 ha och i Norge, där kornet 
är den enda brödsäden i norr, blott 48,000 bao Vi finna huru 
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Tabell XXX. Akerarealens fördelnJng pA skJJda kulturväxter I de nordiska länderna vld 
lngången av detta århundrade. 

= 
"0 >  

� Ci "  
= ;;; g. g �  "" ., 0: = "  • 

Danm. . 1919 

<: � 
� � 

� �. .. 

I I 

� 0 
" 0 

R a  
tll '0 � ;> i� < '>1  � " 0 � " =  �: o � = � 

� � Q.  x �  a '" � � � �: � (") , a _ a  �. � "  q " . 0- " 

403,000 202,000 94,000 805,000 333,000155,000 52,000 236,000 237,000 
Sverige 1919 141,000 372,000 167,000 713,000 261,000 164,000 127,600160,000 1,455,000 

8,000 46,000 8,000 3,000 452,000 Norge . . 1917 9,000 11,000 48,000 103,000 
8,0001 71,000 12,000 32,000 918,000 Finland 1920 9,000 233,000 1 16,000 395,000 

nelsomma i ·/0 av dkerarealen. 
Danm. . 1919 9,' 9,3 15,8 7,_ 3,7 13,0 2.' 31,5 2,0 
Sverige 1919 3,7 9,. 4,_ 18,9 6,_ 4,3 3,_ 1,6 38,5 

14,9 1,' 6,7 1,' 0,_ 65,1 Norge o. 1917 1,3 1,6 6,. 
19,6 0,' 3,' 0,6 1,6 45,3 Finland 1920 0,. 11,6 5,. 

Detsamma per 100 invånare. 

� :Il D ä r a v h a 

� � !.  tll _ 00  

h > !!. � <: - :Il " Jg = '0 a .  <: = 0 � '" � =  0 = � 
� " = •. 0 � = � '" '" � ::. 0- 3 � h El � .. " 

5 7  � = " � �: ;,:l '" - " � 0 .' n 0' 
"" "' :;' m • q 

Danmark 1919 88 2 8 8 15 7 40 3 11 2 27 
Sverig(> ... 1919 66 2 6 3 13 4 28 3 2 1 26 
Norge . . . .  1917 28 (0,3) (0,.) 2 4 (0,3) 7 2 (0,3) (0,1) 18 
Finland .. 1920 60 (0 .. ) 7 3 12 (0,') 23 2 (0,') (0,_) 27 

mäktig havrearealen är i Sverige (över 700,000 ha) i jämförelse 
med andra länder. Danmark och Finland, i vilka havre odlas i 
ungefär lika stor utsträekning, eiler å omkring 400,000 ha, bliva 
långt cfter Sverige, men stå å andra sidan långt före Norgc, där 
havren endast upptog 100,000 ha. Vi se, huru Danmark oeh 
Sverige nått långt (övel' 200,000 ha) i blandsädesodling, vilken 
i Norge och Finland endast är en obetydlighet (8,000 ha). Vi 
finna, att I'otatisarealen i Sverige är lika stor ( 1 64,000 ha) som 
den samfälJda areal, vilken i Danmark (94,000 ha) oeh i Fin
land (71 ,000 ha) är upptagen därav, oeh huru Norge även i 
detta ayseende står långt efter de övriga länderna (46,000 ha). 
Vi se däremot, huru arealcn för »andra rotlruhtcrt i Danmark 
(333,000 hn) är mer än dubbelt så stor som i alla de andra 

� '" � 

138,000 
323,000 

6,000 
221,000 

5,_ 
8,' 
0,. 

11,0 

.., 
" 
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5 
6 
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Trädcsarealerna upptaga i Norge icke längre ens I % 
av åkemrealen, medan de fortfarande t. o. ffi. i Danmark upp
taga över 5 % och i Sverige 8 y" %; i Finland voro de större 
än annorstädes eller I I  %. 

Dessa siffror utvisa de riktlinjer, enligt vilka utvecklingen 
gått i de nordiska länderna. Denna utveckling uppdrager även 
för Finland de linjer, enligt vilka vi böra sträva framåt, 
såvitt vArt geografiska läge, vår bildningsståndpunkt och 
de ekonomiska produktionsbetingelserna det medgiva. 



IV Kapitlet. 

Skörden av de viktigaste kulturväxterna i Skandi
naVJen och dess ökning de senaste årtiondena. 

A. Danmark. 

1 .  H i s t o r i s k  ö v e r b l i e k. 

Då man hos oss går att jämföra de resultat lantbruket i Fin· 
land uppnått med motsvarande i dc skandinaviska länderna, 
mötes en dylik jämförelse tili oeh mecl på en del faekmannahå!l 
med ogillande, emedan dylika jämförelser anses vara a!l
deles oberättigade. Av det förcgilende framg r dock, "tt 
Finland i många avsecnden vid dessa jämförclser är i stånd att 
stå i jämbredcl med ieke allenast Norgc och Sverige, utan tili 
och med i jämbredd med Danmark. Härvid torde på sagda 
håll det meclgivandet göras, att visserligen de tidigare fram· 
ställda jämförelserna i en del avsecnden kunIla vara berättigade, 
men att spccicllt skördejämförclser mellan Finland och Dan
mark äro omöjliga att anställa, enär enligt förrncnancle jord
mån och klimat i Danmark iiro vida fÖl'månligare än i ll'inland. 
Beträffande jordmånen vågar jag ifrågasätta, huruvida denna 
i många delar av Finland är sänU'c än i Danmark; i Finland 
finnas tvärtom många trakter, där jordmånen är till och 
med bättre än t. ex. i en stor del av Jylland. De klimato
logiska förhållanclena i Danmark äro visserligen mera förmån
Hga än i FInland. �Ien det mä då först anmärkas, att vid 
dessa jämförclser ingalunda uppställts sådana fordringar, att 
resultatcn av vårt lantbruk i alla avseenden borde vara lika 
gynnsanuna som i Danmark; jämförclscrna hava endast tili 
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uppgift att visa, i vilken riktning strävandena ti1l en högre 
ståndpunkt höra inlänkas, även O1"n oövervinneliga förhållanden 
göra det naturJigt, att Finland i yissa avscendcn måste stanna 
på ctt blygsammare pian. Det torde å andra sidan för våra 
lantbrukare vara nyttigt att se, huru anspråkslös den utgångs
punkt var, frAn vilkcn Danmarks lantbrukare begynte sträva 
framåt. Vi Iära nämligcn härav, att Danmarks lantbrukare 
i sin sega och konsekventa strävan att nå sin nuvarancle nivå 
under århundraden icke Skjlltit skulden på jordmån och kli
mat, utan i stäl1et ansträngt sina krafter och sin intelligens 
och på så sätt uppnått de resultat de kunna uppvisa. 

Det danska lantbrllkets historia visar nämligen, att skörde
avkastningen tidigare var lika låg i Danmark som hos oss nuo 
Under mcdeltidcn skördades därstädes vanligen endast 2:dra 
och 3:dje kornet, men ofta inträffade jämväl sådana miss
växtår, att icke ens utsädet återficks. Ånnu på 1 600-talet 
voro skördarna så svaga, att endast på välskötta lägenheter 
skördades 3:dje och 4:de kornet; tili och med sådana missväxt
år inträffade, att människor doga i hunger. Undcr tidspcrioden 
1 660-1 750 skördades redan på hcrrgårdnrno. :Lv råg och havre 
4:de och 5:te kornet samt av korn 5:te och 6:te, men på bond
gårdarna endast 2 Y.-3:dje kornet av råg och 3--4 av korn. 
Sedcrmera, vid 1800-talets början, hade man redan nått så 
långt, att rågen på goda åkrar gay 7-8 och på sämre 5-6 
kornet. Det framhålles särskilt, att bondgårdarnas korntal 
pä öarna redan dä stigit lika hägt som herrgårdarnas. 

Ålmu år 1840 uppgives avkastningcn vara endast C. 6-7 
kornet på välskötta lägenheter. Men på I 870-talet utvisa Dnn
marks skördar redan andra korntal. Landets medelskörd 
av vete uppskattas tili I I  kornet, av råg tili 8,', av korn tili 
9,.och av havre tili 1 0,5. Från denna tid följer en jämn stegring 
ända tili världskriget; medelskörden av vete uppskattas åren 
19 10-1914 tili 1 5,., av råg tili 9,', av korn tili 1 3" och av havre 
tili 15,' kornet. 

En sådan utveckling mäste tvinga oss tili eftertanke. 
Denna stcgring är nämligen i främsta rummet resultatet av 
lantbruksbefolkningens i Danmark energi samt av lantbruks-
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vetenskapens och lantbruksadministrationens 1 Danmark 
gemcnsamma ansträngningar; den är ickc allcnast förorsakad 
av jordmån och klimat. 

l\Icn det antagandet Iigger nära. till hands, att våra rackmän 
i anledning härav framföra den anmärkningcD, att en uppskatt
ning av skördcn icke kan stöda sig på karntal, cmcdan man 
undcr mcra utvecklade förhållanden sår glcsarc än förut. 
1 denna anmärkning finnes rnycket berättignt; denna upp
skattnjngsgrund har också i den avan anföl'da historiska över
blickcn kommit till användning endast därföl', att frän äldre 
tider ieke finnes tillgång tili "ndra beräkningsgrunder. Dan· 
marks sköl'd frän senare tider kommer däremot i det följande 
att uppskattas enligt modernare grunder. 

2. S k ö r d e n  a v  d e  v i  k t i g a s t e k u 1 t u r v ä x t e r n a 
i k g  P e 1'  h a. 

Vi vilja tili en början utl'eda storleken av dc viktigaste 
odlingsväxternas avkastning i Danmark under tidsperioden 
1 875- 1 9 1 9  oeh skcr bcriikningen i kilogram per ha besådd 

areal. Dctta framställes i nedanstående tabell. 

Tabell XXXI. Sk6rden av de vlktlgaste kulturväxterna I Danmark 1 kg 
per ha åren 1875-1919. 

t:l 
:>:: ;; • " 

Arligt <: 
mcdcltal: � 

åren 

187&-79 
1860-84 
1885-89 
1890-94 
1895-99 
1900-04 
1905-09 
1910-14 
1915-19 

� Q. • • . ' g 
Q. 

1,33011,500 
1 I I �,160 1,600 1,600 �;140

1
1,670 1,670 

2,4901,610 1,670 1 �;530 1,690 1,770 
r�,690l l ,630 1,770 �;75� 1,71O 2,050 �; 770 1,750 2,140 
�,06°

1
1,7301 2,300 �;870 1,490,2,070 

1,42011,630 
,40011,660 

1,47011,690 
1,560 1,170 
1,64°1 1,850 
1,710 1,920 
1,93011,990 
1,820 1,780 

'0 ", "1  � "' Hö '" 0 • 0 - " 
S- a, " S ;;- " < � " � � � " . � . " 1 � � - 1 . • • " 

5,800 
1 

3,380 2,8301 
7,070 3,110�:� 
8,160 3,030 2, 
8,158 3,420 2,700 
9,430 3,990 3,000 

11,420143,350 47,450 3,900 3,100 
12,870 52,020147,600,45,580 4,800 3,� 
14,900

,
53,780 145,500 139,180( 240 13,220 

14,440148,800 45,100 37,920 3,00012,640 
Okning. 

1875-19141 9001 1301 7001 
°lo 41.11 8,1 39.4 

6001 4901 9,1001 
44,8 32,6 157,1 1 1 1 8601 390 
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Tabellen iir ägnad att väcka icke ringa förvå,ling, ty av 
densamma framgår, att skördarna i Danmark, beräknade per 
ha, av många växtslag icke ökas under hela denna tidspcriod, 
undcr vilken jorden kom_mit i åtnjutande av en bättre bruk
ning, förädlade sädes lag och renare utsäde begynt användas 
samt isynnerhet jordens gödsling blivit kraftigare än tidigare. 

Denna tili synes egendomliga företeelse finner emeUertid 
sin naturliga förklaring i den stora tillökningen av odlad jord 
på JyUand, varest under denna tidsperiod hedar upptogos tili 
odling (se sido 42). De nya åkerarealer man på detta sätt erhöll 
giva ännu fortfarande sämre avkastning än den gamla bördiga 
åkerjorden gay på 1 870-talet. Vidare skiljer sig Jylland frän 
öarna märkbart även däruti, att dår - om av nödtvång eIler 
av konservatism, mä lämnas osagt - allt fortfarande odlas 
flera sådana växter, vilka man på öarna tili följd av deras 
sämre avkastning nästan helt och håUet frångått, såsom 6-ra
digt kon>, lanthavre och turnips. Huru kännbart dessa om
ständigheter inverka på Danmarks skörderesultat, dä dessa 
uppgivas i form av medeltal för hela lunde!, framträder uti 
nedanstående tabell. 

TabeIJ XXX 11. Medelskörden av särskJlda åkerväxter pa\. Jylland och 
på de danska öarna Aren 1909-1913 . 

• 

!{orn I-Iavre 
Landsde! Vete RAg 2-rads j6-rads rörädJadl lant-

A . Kg per ha dker. 
• Jylland .• . . . . . . . . . . . .  2,840 1,510 2,060 1,840 1,840 1,270 

Öarna . . . . . . . . . . .. . . .. 3,030 2,340 2,440 2,310 2,240 2,180 
Skillnad ...... . . . . . . .  190 830 380 470 400 910 

1\Iedeltal för hela 
Jandet . . .. . . . . . . . . .  3,000 1,800 2,300 2,000 2,000 1,300 

B. Totalskörd i 100 kg. 
Jylland . . . . • . . . . . . . . .  1 300'00012,6°°'00011,085'OOOi6°°'00014,012,00011,031,000 
Öarna . . . . . . . . . . . . . . . .  1,189,000 1,829,000 3,404,000 350,000 2,688,000 65,000 

Denna tabeU ådagalägger de s)'lmerligen stora skiljaktighe
ter, som faktiskt existera mellan Danmarks olika landsdelar. 
Beträffande vetet är skillnaden visserligen icke stor, beroende 
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därpå, att vete i allmänhet icke odlas på J ylland och att den 
ringa mängd, som där odlas, fått sig anvisad Jyllands bästa 
åkcrjord. Rågen uppvisar därcmot en mycket stor skillnad, 
neh dä råg på J ylland odlas i myckct större utsträckning än 
på öarna, ncdtryckes härigenom landets medeltaJ. Aven 
tvåradskornet givcr pä Jylland en mycket mindre avkastning 
än på öarna, men dä detta kornslag odlas på Jylland cndast tili 
� av hela miingden, håller sig landets medeltal jämförelsevis 
högt. Beträffande det 6-radiga kornet är förhållandet det 
motsatta, vadan landets medeltal härvidlag tryckes ncd; i 
övrigt finncr man, att denna hos oss så vanliga. kornsort helt 
och hållet håller på att försvinna i Danmark. På samma sätt är 
också lanthavrcn stadd i snabb tillbakagång; den har nästan 
belt och hållet försvunnit rrAn öarna och även p Jylland 
minskats till 110 av Jyllands hela havrcskörd. Skiljaktigheterna 
i avkastningen äro mycket stora hos lanthavrcn, .som på Jyl
land giver sämre än på storgodsen i Finland. Då lanthavre 
ickc längre odlas på öarna i större utsträckning, blir för den 
skull medeltalet för hela landet lågt. 

Då vi efter dcnna. översikt återvända till tabell xx...'i.! för 
att närmarc granska densamma, framträda resultaten av 
densamma på ett synnerligen talandc sätt. 

Aven med frånscende av de abnorma krigsårcn ger tabcllen 
vid handen stora oregelbundcnhcter: Veteavkastningen har 
stigit med 900 kg per ha, men rågskörden med endast 130 kg. 
Detta fär sin förklaring därigenom, att Jylland upphört med 
veteodling och att tvärtom den huvudsakliga rågodlingen 
överförts dit och även utbrett sig pä de genom hedarnas upp
odling erMllna dåliga åkrarna. Ökningen i avkastningen av 
korn beror påtagligen pä övergångcn tili en mera givande korn
soit; detsamma gäller ha.vren. Potatisskördens stora ökning 
förorsakas delvis därav, alt potatisen lyckas väl ävcn på Jyl
land, mcn huvudsakligen tack vare bättre odlingsmetoder: för
ädlade sorter, bättre brukad och bättre gödslad jord, tidigare 
sädd och bättre skötsel under vä>.-ttiden. Foderrotfrukterna 
giva anlcdning tilI den intressanta iakttagclsen, att avkastnin
gen per ha av foderbetor ökades ända tili krigets utbrott syn-
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barligcn av samma orsakcr sam potatisskördanlR, men att där
emot turnipsskörrlarna wlder hela perioden minskas i hög grad; 
denna minskning förorsakas därav, att turnipsodlingcn för
svinncr från öarna, mcn ökas p Jylland mcd dess säml'c jord
män. Grässkörden sjwlker lInder åren 1 875- 1 889 troligtvis 
därför, att gräs på 1870-talet od1ades cndast på vä1skötta stor
brllk, men på 1 880-talet oven på bondgårdar, vilka vid den 
tiden ännu hade jämrörelsevis svaga åkrar. Men åren 1 890-
1 9 1 4  tillviixer griisavkastningen snabbt, ,�lket torde rörkla
ras dels diirav, att jordbruket blivit intensivare, dels oeh hu
vudsakligcn diirav, att vo.llarna, som tidigare voro mångåriga, 
senare börjat lIpplöjas erter 2, ja t_ o. m. erter 1 års förlopp. 
Skördeökningen av naturligt hö torde härröra sig därav, att än
garna begynt erhålla konstgödscJ oeh att de ieke lungre av
betas så sent om hösten som tidigare var fallet. 

Slutresultatet av ifr gavarande tabell är således det, att 
skördemängden i Danmark, med frAnsecnde av TAgen, vars 
odling SMOITI numnts övergått till Jyllands föga frllktbara åkrar, 
och jämväl av turnipsen, vars odling alltrncra inskränkes, per 
ha bcsådd jord visar en kraftig stegring under tidsperioden 
1 875-1 9 1 4. 

3. T o  t a I  s k ö r d e n  a v  d e  v i  k t i g a s t e k u I  t 1I r v ä x
t e r n a  i m i l j o n c r  k g. 

Den totala skördemängden av de viktigaste kultllrviiA-terna 
i Danmark i miljoner kg lInder åren 1875- 1 9 1 4  iiro beräknade 
i tabell XXXIII. 

Variationerna i totalskördcn bero naturligtvis dels på 
stor1eken av den odlingsareal, som under olika tider kommit 
varj e särskilt växtslag tili del, dels av den mer eiler mindre 
gynnsamma skörd jorden varje särskilt år givit. Av ifrågava� 
rande tabell framgår, att Danmarks veteskörd, som vid tids
pcriodcns början utgjorde 1 23 mi1j kg, minskades mycket kiinn
bart ända till sekelskiftet, då den endast utgjorde 99 milj. kg, 
men stiger därefter så kraftigt, att den under åren 1 9 1 0-1 9 1 4  
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Tabell XXXUI. Totalskörden 1 mllJoner kg av de vlktlgaste kulturväxterna 
I Danmark åren 1875-1914. 

Arligt to � '0 ;>< :>:: 1ö � - <: � IX! � - 9 rn 0 2 IX! 0 medellal: 0 � 0 � 3 c: � "," 0  � '" � � Q. � " "' g:, c. - �  "" � � .. 0 �: � � '  :r 
åren 

� 0 �' 0' 0' Q. , 

1875-84 123,3 432,8 514,2 543,2 95,6 1,709,1 286,5 585,6 468,-4 580,2 
1885-94 114,4 465 .. 509,1 609,0 163,1 1,861,4 421,2 2,010,6 594,8 561,5 
189U--04 99,1 466,9 508,0 686, I 243,5 2,OO3,a 558,7 5,138,9 954,0 637,5 
190ii--{)9 112,8 478,1 485,0 693,7 319,2 2,088,8 692,5 10,381,. 1,266,6 701,0 
1910-14 163,7 413,-4 548,5 759,6 352,7 2,237,9 917,8 13,166,8 1,016,0 711,4 

Detsomma i kg ptr illvdnart. 
1875-1884 62,9 220,8 262,3 277,1 48 .. 871,9 146,2 298,8 239,. 296,0 
1895-1904 41,s 194,5 211,6 285,9 101,5 834,8 232,8 2,141,2 397,5 265,6 
1910-1914 58,s 147,6 195,9 271,. 126,0 799,. 327 .. 4,702,4 362 .. 254,0 

uppgick tili nära 1 64 milj. kg. Rågskörden varierar under hela 
perioden utan någon fast tendens; slutrcsultatet är, att den, 
efter att i periodens början hava utgjort nära 433 milj. kg, 
i dess slut utgör blott 4 1 3  milj. kg. Kornskörden visar i huvnd
sak samma utveckling som veteskörden, nämligen först en 
av odlingsarealens minskning förorsakad avsevärd nedgång 
frAn 5 1 4  milj. kg ända tili 485 milj. kg åren 1 905-1 909, och 
därefter en kraftig stegring, så att den vid periodens slut 
utgjorde 548,5 milj. kg, vilket åter främst beror på införandet av 
bättre kornsorter och bättre odlingsmetoder. lIavreskörden 
har stegrats unde .. hela perioden frAn 543 tili c. 760 milj. kg 
eiler med nära 50 %; denna ökning är att tillskriva dels odlings
arenlcns ökning, dels införandet av bättre sädessorter oeh ratio
nellare odlingsmetoder. Ännu snabbare är skördestegringen 
för blandsäd, som vid periodens början var 95,6 och vid dess 
slut 352,7 milj. kg; stegringen var nära 270 %. Sammanlagt 
har hela sädesskörden dock icke stigit med mera än 529 milj. 
kg; detta beror därpå, att den i säd odlade åkerarealen under 
denna tid ickesynnerligen ökats; men stegringen utgördock 3 1  %. 

1 ställct hava rotfruktsskördarna under perioden i fråga 
vuxit mycket starkt. Avkastningen av potatis, som vid perio
den. början utgjorde 286,5 milj. kg, steg vid dess slut tili nära 
9 1 8  milj. kg; ökningen var således c. 220 %. Ännu mäkti
gare är skördestegringen för fodcrrotfruktcr; dessa gåvo vid 

7 

• 
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tidsperiodens början endast 585,. milj. kg, men vid dess slut 
1 3, 1 66,8 milj. kg, vadan ökningen således var mera än 
2,000 %. Skörden av vall/,ö var vid tidsperiodens början 468 
milj. kg, den tillviixte under hela periode:n och isynnerhet 
åren 1885-1909 så snabbt, att den åren 1 905-1909 redan 
var 1 ,266,' miljoncr kg, säledes en ökning av 170 %. Senare 
nedgick avkastningen i någon män på grund av att vall
arealcn minskades. Från de natftrliga ängarna skördades i 
Danmark ännu pii 1870-talet väsentligen mera hö (580 milj. 
kg) än frän vallar, och ännu omkring år 1 890 i huvudsak lika 
mycket, men därcfter går skörden Crän de naturliga ängarna 
tillbaka i förhållande tiU skörden av vallhö, oaktat den först
nämnda absolut sett n got tillväxer under hela periode.n. 
Det är anmärkningsvärt, att skördarna frän de naturliga 
ängarna på detta sätt tillväxa trots ängsarealens samtidiga 
minskning; skördeäkningcll bcror pu. stegring i avkastninge.n, 
som åstadkommits genom tidigare (sid. 96) antydda åtgärder. 

För att giva en inblick i huru den här framställda utveck
lingen ställer sig i förhållande tili Danmarks folkmängd har i 
slutet av tabcll XXXlll beräknats totalskörden i kilogram per 
invånare i medeltal för tidsperioderna 1 875-84, 1895-1904 och 
19 10-14. Därav framgår, att skördemängderna av brödsäd 
icke förmått följa folkmängdens starka tillväxt, men att i stället 
havreskördens tillväxt n gorlunda hällit sig i höjd med folk
mängdsökningen och att blandsädesskörden kraftigt ökats 

_även i förhällande tili folkmängden. Annu kraftigare har av
kastningen av potatis och fränlSt av foderrotCrukter vuxit 
i förhäUande tili folkmängden. Vallhö gay en starkt ökad av
kastning emot slutet av senaste århundrade, men den går 
något tillbaka under detta århundrade; ängshöets avkastning 
1 förhållande tili folkmängden visar en jämn tillbakagång. 

4. S k ö r d e n  b e r ä k n a d  i f o d e r- o c h  s k ö r d e
e n h e t e r. 

Med foderenhet förstå Danmarks lantmän såsom känt en 
sAdan mängd på 50. sätt sammansatt kreatursfoder, att den mot
svarar 1 kg korn. 
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Denna foderenhetsberäkning har tWämpats vid kreaturs
utfodringen i Danmark redan från 1 890-talet; den har seder
mera tagits i användning även i de andra skandinaviska län
derna liksom även i Finland åtminstone i kontrollföreningarna. 

Men danskarua hava tillämpat sin fodervärdeberäkning 
jämväl vid åkerväxtodlingen. Den användes därvid i större 
skala, i det man, i stället för att man vid boskapens utfodring 
räknar med foderenheter, uppskattar åkerväxternas skörd 
i s. k. skördeenheter, varvid en skördeenhet motsvarar tnseu fo
derenbeter. Denna beräkningsgrund användes mig veterligen 
första gången i en grafisk framställning av den danska skörden 
för världsutställningen i Paris år 1900 ocb i ett samma år ut
givet arbete över lantbruket i Danmark. ') 

1 Danmarks officiella statistik togs denna beräkningsgrund 
första gångcn i användning år 1908 och efter detta år har 
skörden därstädes regelbundet beräknats även i .skörde
enhete... Jämväl tidigare skördar hava senare uppskattats 
med användande av denna beräkningsgrund. Detta beräk
ningssätt, viIket t. o. m. landets lantbrukskonsulcnter ända 
frän århundradets början i sina tjänsteförrättllingar anviint, 
har baft en betydelsefull praktisk inverkan på den danska åker
växtodlingens utveckling under senare årtionden. Denna upp
fattning bekräftas genom en kort blick på tabell XXXIV. 

Tabell XXXIV. SklSrden 1 Danmark I toderenheter per ba 
åren 1875--1919. 

Arligt Säd och Rotfrukter Foder-medeltal: halm och poto.tis växtcr Aren 
1875-79 1,004 3,210 1,124 
1880---<!4 2,003 3,227 1,285 
1885-89 2,054 3,750 1,360 
1890-94 2,127 3,986 1,376 
1895-99 2,165 4,172 1,443 
1900-04 2,266 4,240 1,271 
1905-09 2,430 4,719 1,493 
1910-14 2,530 4,890 1,510 
1915-19 2,279 4,600 1,146 

1) Rudolf SC}IOU, .Om Landbruget i Danrnark •. 
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Tabellen visar, huru litet foderenheter foderväxtodlingen giver 
per ha åker jämfört med sädes- oeh isynnerhet med rotfrukts
odlingen. Proportionerna åren 19 10-1914 äro sådana, att om 
fodcrväxtskörden beteeknas med 100, så bör sädesskörden 
beteeknas med 167 oeh rotfruktsskörden med 324. Härav 
fann den praktiska småbrukaren i Danmark snart, att höet 
- oaktat dess produktionskostnader äro billigare än rotfruk
ternas - för honom blev det dyraste fodret. Denna nya lära 
blev ett kraftigt agitationsmedel för minskande av vallodling 
till hö oeh för en utvidgad rotfruktsodling, vilket, såsom 
det föregående visat, även blivit genomfört i Danmark. 

Samma tabell XXXIV lär oss ytterligare, att Danmarks 
sädesskördar per ha, vilka under den sista fjärdedelen av sen aste 
århundrade myeket långsamt ökades, därefter tillvuxit myeket 
kraftigt linda till världskriget. 

Att ovanantydda agitation faktiskt medfört åsyftad verkan, 
visar på ett åskådligt sätt tabell XXXV. Danmarks total
skörd frän vallar (däri inberäknat även det i färskt tillstånd 
utfodrade gräset) bae nämJigen åren 1895-1914 tillvuxit en
dast svagt oeb tvärtom frän perioden 1905-1909 till 1 9 1 0-
1914  nedgått med 10%, medan däremot sädesskördens skörde
enhctsmängd ökats åren 1 895-1 914 med 330,000 eller 13  % 
och den av rotfrukterna erhållna skördeenhetsmängden med 
1,060,000 eller 1 63 %. 

Denna företeelse utgör ett nytt exempel l'å en nära växel
"erkan mcllan teori oeh praktiskt Ii v i Danmark på lantbrukets 
område oeh visar, i vilken bög grad teorin därstädes förmått 
befrukta praktiken. . 

Här behandlade beräkningssätt giver ett medel att med ett 
enda tai mäta landets hela körd. Detta framgår av tabell xx,'(V. 
Den sarumanlagda summan av den avkastning Danmarks åker
växter lämnat var enligt denna åren 1 875-1879 i medeltal 
per Ar 2,830,000 skördeenbeter, och den stiger därefter järnnt 
oeh så kraftigt, att den före kriget redan utgjorde 5,310,000, 
vadan ökningcn närmade sig 88 %. Av följande kolumn 
framgår ökllingen under varje femårsperiodj såsom synes, har 
den under de flesta perioder hållit sig omkring 300,000; ett 
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TabeU XXXV. Totalskörden I 1,000 skördeenheter 1 Danmark 
åren 1875-1919. 

Skörd«:lIbcter 
Artigt I SM och Rotfrukter Sam- Ök-Hö per nlSt· medeltal: holm och potatis 

mao- ning p'" .. �. {nen I Ingt iuvAnare tur.en-
... 

% % % 
1875-79 2,200 77,7 180 6,_ 450 15,9 2,830 - 1,49 1,'" 
18_ 2,400 76,2 230 7,. 520 16,5 3,150 320 - -
1885-89 2,430 71,9 380 1 1,2 570 16,9 3,380 230 - -
1890-94 2,530 69,7 480 13,2 620 17,1 3,630 250 1," 1,09 
1895-99 2,580 65,' 650 16,6 710 18,1 3,920 290 - -
191)()--O4 2,640 62,1 970 22,s 640 15,1 4,250 330 1,70 1,12 
1905-09 2,770 56,0 1,410 28,5 770 15,5 4,950 700 - -
191()-14 2,890 54,4 1,710 32,2 710 13,. 5,310 360 1," 1,16 
1915-19 2,520 52,. 1,780 37,0 510 10,6 4,Bl0 '-500 - -

synnerligen anmärkningsvärt undantag bildar endast perio
den 1905-1909, dä stegringen var dubbelt så stor som vanligt 
eller icke mindre än 700,000, vilket åtminstone delvis torde 
bero diirpå, att husmansbruket dä hade utvecklats kraftigt 
och att man just under denna tid begynte allmänt utvidga rot
fruktsodlingen och höja dess skördar. 

1 tabellens sista kolumncr nnställes jämförelser mellan 
Danmarks skördeenhetsmängd och dess invånarantal samt 
nötkreatursenhetsmängd. Vi se därav, att skördeenbeterna i 
förhållande tili invånarantalet stiga ganska kraftigt under hela 
tidsperioden och isynnerhet i början av detta århundrade. 
Även i förhållande tili nötkreatursenheterna växa skörde
enbeterna jämnt under hela perioden, om ock i mycket liten 
skala. Härtill är den naturliga orsaken den, att kreatursbe
ständet i Dnnmark under samma tid ökats i oerhörd grnd. 

Om vi sedermera granska skördeenhetsmängdernas vä,x
!ingar för olika vii."ter under ifrägavarande tidsperiod, finna 
vi, att skördeenheterna för si1dcsslagen tillväxa under hela 
perioden, onktat den för säd använda åkerarealen i stora drag 
häller sig oförändrad, och att skördeenheterna för säd kraf
tigast tillväxa efter är 1904, frän vilken tid den ökade rotfrukts
odlingen mera kännbart begynt inverka på äkrarnas avkast
ningsförmåga. Av denna stegring följer, att vid periodens slut 
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(åren 1910-1914) skördeenhetsmängden för säd är mera än 
hälften av åkerviixternns hela skördeenhetsmängd, trots att 
rotfruktsodlingen under denna period vunnit så rnycket 
terräng som i det föregåcnde nnförts. Men sistnämnda sak
förhållande bar dock verkat därhän, att sädens skördeenheter 
under denna tid proportionellt sett sjunkit så mycket, att 
%-talet för säden, som vid periodens början var nära 78, vid 
dess slut nedgått tilI 54,<. Rotfrukternas skördeenhctsrnängd, 
som i början av perioden var ganska obetydlig, endast 1 80,000 
eller 6,' % av hela skördeenhctssumman, växte givetvis under 
denna tid icke allennst absolut, tilI 1 ,780,000, utan även pro
centuelIt, tilI 37. Höets skördecnhetsbelopp har däremot pro
centuelIt hålIit sig i stora drag oförändrat (först en svag steg
ring frän c. 1 6  till 18 % under senaste århundrade, senare en 
lika långsam nedgång, tili 13,<), oeh höskörden har enligt denna 
beräkningsgrund icke ens absolut taget växlat mycket; den 
tillväxte frän 450,000 tili 770,000 åren 1 875-1909 oeh har 
därefter sjunkit tilI 5 10,000. 

5. S k ö r d e m  ä n g d e n  p å 1 ä g e n h e t  e r a v 
o l i  k a s t o r  1 e k. 

Det har icke varit möjligt att erhälla tillfÖrlitliga uppgifter, 
med stöd av vilka en bestämd uppfattning kunde vinnas om de 
skördemängder, som olika stora lägenheter emAtt. De knappa 
uppgifter, som i detta avseende stått tilI buds, hava erhållits 
frän de undersökningar över det danska lantbrukets räntabi
litet, vilka nämndes i denna boks Inledning. Enligt dern hava 
småbruken givit en dålig avkastnmg. Men ledaren av nämnda 
undersökningar har meddelat författaren, att de förhållandcvis 
fåtaliga småbruk, som blivit undersökta, företrädesvis äro be
lägna på JylIand, varemot de undersökta störrc lägenheterna 
äro mera jämnt fördelade på skilda delar av riket. Då Jylland, 
såsom av det föregående jämväl framgått, giver i förhållande 
tilI de danska öarna mycket mindre skördar, är det naturligt, 
att i en på så ojämnt material grundad statistik småbrukens 
skörderesultat bliva förhållandevis svaga. Men därtill kommer 
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även, att uti ifrågavarande undersökningar avkastningen av 

alla åkerväxter beräknats i en enda foderenhetssumma per ha. 

Då på lägenheter av olika storlek odlingscirkulationerna kunna 

vara mycket olika och då skilda kulturviixter giva olika skörde

enhetstal per ha, kan en dylik undersökningsmetod icke giva 

en ril, .. tig bild av jordens avkastning på lägenheter av olika 

storlek. På grwld av dessa bristfälligheter har det icke ansetts 

vara skäl att framlägga resultaten av ifrågavarande undersök

mng. Frågan måste tillsvidare anses vara otillräckligt utredd. 

6. 0 m s t ä n d i g h e t e r, S 0 m i n v e r k a t p å 
s k ö r d e ö k n i n g e n. 

Av det föregående hava vi funnit, huru danskarna under 
årbWldradenas lopp i betydlig grad förmått höja storleken av 
sina skördar. Nära tili hands ligger frågan, vilka medel i Dan
mark använts för att åstadkomma ifrågavarande skördesteg
ringo 1 det följande sammanfattas i korthet de faktorer, som 
huvudsakligen medverkat härtill. 

J ordbearbctlling/m utföres numera vida grWldligare än förut. 
Omedelbart efter det skörden inbärgats, plöjas stubbåkrarna 
tili 10-12 cm djup, varefter de lättharvas och vältas. Senare 
på hösten plöjas de, liksom också rotfruktsälten, tili ett 
djup av 1 8-22 cm. På våren harvas alla åkrar, som skola 
besås, först lätt och därefter med tyngre harvar. Sedan 
fälten slutligen ämm genom en lättharvning jämnats, äro de 
färdiga för sådd. Någon särskild djupkultur förekommer 
vanligen icke, då man därav icke haft goda erfarenheter. 

V ämtlöliden är vanligen 8-årig, varav 1 skifte i höstsäd, 
1 eiler 2 i rotfrukter, 1 i koru eiler havre eiler vardera, 1 i 
blandsäd, 2 i vall och 1 vanligtvis i halvträda. Hämv fram
går således, att i Danmark allmänt upplåtes ett och t. O. m. 
2 hela skiften för rotfrukter och potatis. Det finnes småbruk, 
som hava '1. av åkern i säd, '1. i rotfrukter och potatis och '1. i 
grönfoder. Sakkunniga försäkra, att avkastningell begyntc 
stiga särskilt efter det rotfruktsodlingen blev allmän. 
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Färädlade vämorler och goU utsäde värderas i Danmark 
mycket högt och deras användning har under de senaste år
tiondena, såsom av det ovanstående framgått, blivit allt mera 
allmän. Särskilt har gräs- och rotfruktsfrö i så stora mängder 
begynt odlas, att sådant, i stället för att så gott som hela be
hovet diirav ännu i slutet av senaste århundradc mAste fyllas 
genom import, numera exporteras i icke ringa partier. 

Såningstiden börjar på de södra öarna redan i slutet av malS 
och på Jylland i medlet av apri!. Potatissiittningen inträffar 
allmänt i början av maj. 

Skördetiderna för säd äro följande: gräsvallarna skördas 
vanligen första gången i slutet av juni, rågcn i slutet av juli eiler 
början av augusti, havren senare, potatiscn i september och 
foderbetorna i oktober. 

Härav framgår således, att potatis och vårsäd i Danmark i 
allmänhet hava en månad längre växttid än i Finland, vilket 
givetvis jämviil inverkar på avkastningen. Täckdikningen 
uppgives hava framskjutit såningstiden minst ett par veckor. 

Mcst av allt torde dock jordens bättre gädsling hava inverkat 
pö. skörderesulto.ten i Dnnmo.rk. Den dnnskn. la.ntbruko.rens 

åkerjoTd eThåller först och främst mcra kreatursgödsel än 
förut, enär antalet kreatur i förhållande tili åkerarealen starkt 
tilltagit. 

Följande kapitel kommer att visa, att i Danmark funnos: 

lir 1871 1 , 185 
» 1 903 1 ,472 
• 1914 1,898 

nötkreatursenheter per 1 ,000 ha åker 
• 
» 

» 
» 

• 
• 

• 
• 

• 
» 

vadan ökningcn av antalet nötkreatursenheter under denna 
tidsperiod uppgick tiLI 7 1 3  eiler c. 60 %. Men kreatursgödselns 
kvantitet måste beräknas hava ökats vida rncra än 60 '}/a, 
emcdan gödseln numera tillvaratages och skötes mera rationcllt 
än förut. Kreaturen hållas nämligen först och främst icke 
längre i någon Rvsevärd män på natm'1iga bctesmarker, utan 
stallfodras tili största de1en jämviil under sommaren, eiler 
ock födas de delvis på vallarna. För det andra har gödselvården 
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de senaste årtiondena gått märkbart framilt. Särskilda gödsel
städer förekomma visser1igen icke ännu i någon synnerligen 
stor ornfattning (sildana finnas på c. 20,000 lägenheter, varav 
de flesta äro småbruk), men gödselstaeken skötes i allmänhet 
på ett mera mtionellt sätt än förut. 1 stället uppsamlas urinen 
allrnänt antingen medels torvströ ellel' i urinbrunnar, sådana 
i Danmark redan år 1907 funnos på 135,000 lägenheter, de 
flesta småbruk, eiler inalles å e. 55 % av alla lägenheter. 
Det torde under dvlika förhållanden ieke ligga någon överdrift 
i att påstå, att Danmarks åkrar vid tiden för viirldskrigets 
början fingo minst dubbelt oeh törhända t. o. rn. tredubbelt 
mera kreatur<gödsel än på 1 870-talet. 

Ytterligare mäste framhållas, att denna stora gödsclmängd 
ieke gives endast en gång under omloppstiden, således en gång 
varje 8:de år, utau att den fördelas i smärre mängder åt flera 
skiften, tili oeh med så att småbrukarna, vilka hava förhållande
vis myeket kreatur, varje år giva en mindre mängd gödsel åt 
alla sina.åkrar. Vallarna erhöllo tidigare efter första skörden 
en uringödsling, mcn numera utkörcs urinen hällre på öppen 
jord. Dcssutom givcs krcatursgödscl icke 1ängre i samma OID

fattning som förut åt råg, enär rågen ieke förmår utnyttja 
krcatursgödsel i samma män sam många andra växter, utan 
gives den i stället huvudsakligen åt potatis, rotfrukter oeh 
grönfoder ävensom, om ock mindrc, åt vetc. 

Ännu mera än kreatursgödsel. har emellertid åkerjorden i 
Danmark under senare tider erhållit konstgödsel i större 
mängder än under äldre tider. Den starkt ökadc användningen 
av konstgödscl är att tillskriva isynnerhet de tätt anordnade 
försöks- och demonstrationsfälten, vilka uppstått under detta 
århwldrade, mCll hava i detta avseende även småbrukarorgani
sationerna utfört storverk. Försöksfält för anställandc av 
gödslingsförsök hava under senare tidcr årligcn anordnats på, 
såsom det uppgives, ända tili 15,000 lägenheter i olika delar 
av landet. Konstgödsel gives i Danrnark allmänt åt alla 
åkerväxter samt jämväl åt naturliga ängar - och isynnerhet 
åt de senare med märkbart resultat. De största mängderna 
användas för sockerbetor oeh nyodlingar. 
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Nedanstående tabell XXXVI utvisar, buru användningen 
av konstgödsel i Danmark tillvuxit åren 1 87 1-1914. 
Tabell XXXVI I Danmark använda konstgOdselmängder Aren 1871-1920 . • 

Användlliug 1) av konstgödsel i medeltai per tn kg 

Arligt 
Per h8 Av konstgödselmi.ingderna varo kg 

mcdcltul: Summa åker kg I I lo"lvqMld 
kg fosfater kali 1 .... ". 

ilren lumma Ok" 

1871-75 16,050,000 8 16,000,000 - 150,000 -
1881-85 13,200,000 6 13,000,000 - 200,000 0," 
1891-95 36,500,000 15 31,700,000 3,500,000 1,300,000 0,. 
1901--05 82,600,000 32 61,500,000 12,200,000 8,900,000 3,_ 
1906-10 130,700,000 50 98,000,000 12,500,000 20,200,000 8,0 
1911-15 266,900,000 103 205,800,000 21,800,000 39,300,000 16 

1920 365,500,000 137 256,800,000 4,700,000 104,000,000 39 
Ökningen i användningen av konstgödsel har således under 

ifrågavarande tidsperiod varit myeket stark. Isynnerhet efter 
nyodlingsperioden har stegringen varit stor. Ty i stället för att 
Danmarks lantbruk åren 1871-1885 använde i medc1tal per 
år endast 13-16 milj. kg oeh ännu åren ' 1891-1895 ieke 
mera än 36,_ milj. kg, var användningen vid detta århundra
des början närmare 83, åren 1906-1910 1 3 1 ,  åren 1 9 1 1 -
1915  267 oeh år 1920 365,_ miljoner kg. Betydelsen av denna 
stegring förstås bäst, om den jämföres rned åkerarealen. Sålunda 
användes i Danmark på I B70- oeh IBBO-talen ieke ens 10  kg 
konstgödsel per ha åker, men då det nya århundradet ingiek, 
användes redan 32 kg oeh vid tidsperiodens slut (eller vid 
krigets början) mera än 100 kg per år oeh ha åker. Då läsaren 
påminner sig, att de nesta av dem, som i Finland före kriget 
köpte konstgödsel, använde densamma endast på mossodlingar 
ävensom nu oeh då på en mindre del av sina gamla bolåkrar, 
samt tager i betraktande, att den i Danmark använda mängden 
100 kg avser ett årligt rnedc1tal för varje hektar odlad jord, 

1) Tabellen är bristtållig därutinnan, alt uppgifterna för uren 1871-
1910 cndnst avse tili landet införda mängder, då det icke vnrit möjligt 
att erhålla uppgifter om produktionen inom laudet under sngda år. 
Däremot avse uppgiftema rör åren 191 1-1915 och 1920 dc i landet 
foktiskt onvändn. konstgödsclmängderun.. Uppgifterna för åren 1871-
1910 iiro således faJ..."tiskt för små s väl i rörhAllande: till totahnängden 
som särskilt betriiffande foslatema. 
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torde det tili fullo framgå, vad detta tai i själva verket innebär. 
Icke desto mindre har jag på många häll i Danrnark härt be
klagas, att småbrukarna icke ännu tillfullo uppskattat den 
ekonomiska betydclsen av konstgödsel. 

Det är vidare av intresse att undersöka, i vilket förhållande 
danskarna köpa olika slag av konstgödsel. Om kaligödseln be
teclmas med 1 ,  så finna vi, att under åren 1 89 1 - 1 895 användes 
9 gånger mera fosfatcr och 0,3 gånger mem kvävegödsel, ren 

1 9 1 1 - 1 9 1 5  nära 1 0  gånger mera fosfater och 1 ,8 gånger mera 

kvävcgödsel. Ägnad att väcka uppmärksamhet är den om

ständigheten, att l.-vävegödselkvantiteten vuxit så regelbundet 

och snabbt sam den sista kolumnen utvisar, ehuru samtidigt 
även kreatursgödsel i ökade mängder tillförts åkerjorden. Det 
mAste dock framhållas, att det stora talet för år 1 920 delvis 
är en följd av den ringa importcn de föregående åren samt 
att man nu använder rncra Norgcsalpeter än tidigare. 

Av dessa korta häntydningar framgår, att den stegring, som 
kan uppvisas i den danska åkerväxtodlingens avkastning, icke 
nämnvärt beror på jordmån eiler klimat, utan främst därpå, att 
Damnarks åkerjord i ständigt högre grad kommit i åtnjutande 
av intellektuellt och kroppsligt arbcte och kapital samt att 
Danmarks lantbrukare på detta sätt förmått såväl förbättra 
jordmånen i sitt land som jämväl delvis övcrvinna av klimatet 
förorsakade svårigheter. 

B. Sverige. 

\ .  S k ö r d e n  a v  d e  v i  k t i g a s t e k u I t u r v ä x
t e r n a  i k g  p e r  h a. 

Tabell x..XXVII givcr en framställning av avkastningen 
av de viktigaste odlingsväxterna i Sverige i kg per ha odlad jord 
under hela den under behandling varande tidsperioden. Siffror
na underkastas här nedan en närmare granskning, va.rvid vi 
återigen utesluta de abnorma krigsåren 1 9 16- 1 9 1 8. 

Vetet gay i Sverige i hörjan av 1870-talet endast 1 ,460 kg 
per ha. Vid 1 880-talets början sjönk avkastningen tili 1 ,3 10, 
men började efter Ar 1885 ganska regelbundet och kraftigt 
stiga, så att medelskörden under åren 1 9 1 1 - 1 9 1 5  redan upp-
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Tabell XXXVlI. SkOrden av de vlktlgaste kulturväxterna 1 Sverige 1 kg 
per ba A.ren 1871-1918. 

Arligt Po- Rot- Hö 
medeltal: Vcte Rdg I(om Havre BIa"- fruk-"" tatis vall41 ängs_ ,\reo ter 

1871-75 1,460 1,380 1,480 1,300 1,450 7,900 11,30013,000 -
1876-80 1,330 1,360 1,450 1,330 1,400 7,700 10,5001 3,000 -
1881_ 1,310 1,330 1,470 1,340 1,460 7,500 13,100

1
2,900 -

1880-90 1,500 1,440 1,500 1,280 1,480 8,000 17,900 2,500 910 
1891-95 1,630 1,410 1,440 1,350 1,550 8,100 21,800 2,800 960 
1896-00 1,830 1,480 1,430 1,270 1,540 7,700 22,100 3,000 1,020 
1901-{)5 1,730 1,440 1,430 1,190 1,470 8,900 22,300 2,800 990 
1906-10 2,110 1,560 1,690 1,510 1,870 10,200 30,800 3,500 1,140 
1911-15 2,170 1,610 1,790 1,440 1,170 11,300 33,900

,
3,200 1,44C 

1916-18 1,730 1,300 1,520 1,300 1,520 11,500 32,10012,600 1,120 

(jkning_ 
1871-1915 1 710 1 230 1 310 1 140 1 320 1 3,400 1 22,600 1 200 1 530 

(48%) (17%) (20%) (11 %) (22%) (43%) (200%) (7%) (58%) 

gick tili 2, 1 70 kg, vilket dock i jämförelse med Danmal'ks vete-
• 

skörd icke äl' mycket_ Ökningen utgjol'de 50 %_ Rdgsköl'den 
var likaledes på 1870-talet låg, endast 1,380 kg per ha, men 
böl'jal' även den efter denna tid att stiga, om ock oregelbundet, 
nående före kriget tili 1 ,610 kg_ Stegringen var således endast 
17  %, vadan ärum år 1919 Sveriges rågskörd icke var så stor 
som Danmarks på 1870-talet. Kornskörden har jämväl stigit, 
men först efter år 1905; den var på 1870-talet 1 ,480 kg och åren 
1901-05 älillU blott 1 ,430 kg, men stiger däreftel' sn, att den 
under åren 19 1 1-15 uppgick tili 1 ,790 kg, vilket dock icke ens 
närmelsevis motsvarar Danmarks skördcresultat. Av havre 
skördades på 1870-talet blott 1,300 kg per ha och detta tai 
sjunker ända tili Ar 1905, då avkastningen blott val' 1 , 190 kg; 
härcfter vidtager en stegring, så att man före kriget fick 1 ,440 
kg. Av blandsäd skördades omkring 1 ,450-1 ,500 kg på 1870-
talet och ända tili år 1906; häreftcr stiger också detta tai, i det 
man före kriget fick en avkastning av 1 ,710 kg per ha, vilket 
även det avsevärt understiger Danmarks skörd. Polatisav
kastningen i Sverige uppgick på 1 870-talet tili 7,900 kg per ha, 
vilket var märkbart mera än i Danmark på motsvarande tid; 
men i stället för att avkastningen av potatis i Danmark 
härefter småningom började stiga och före kriget uppgick 
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tili 1 5,000 kg, höllo sig Sveriges potatisskördar på samma nivå 
ända tili år 1900; härefter stego de kälUlbart oeh regelbundet, 
så att de före kriget utgj orde 1 1 ,300 kg, men förbliva således 
ockslL de märkbart sämre än skördarna i Danmark. Rot/Tuk
terna gåvo på 1870-talet 10-1 1 ,000 kg och före J..-riget 11ära 
34,000 kg per ha, vadan stegringen sålunda utgjorde 200 %. 
Vallama gåvo vid tidsperiodens början 3,000 kg per ha; av
kast11ingen varierade härefter något, men höll sig huvudsak
ligen på samma nivå iinda tili år 1 905; efter denna tid stiger den 
något, stannande vid J..-rigets början vid 3,200 kg, eller endast 
samma mängd, som Danmarks naturliga ängar gåvo vid samma 
tidpunkt; motsvarandc taI för vallarna i Danmark steg efter 
år 1 895 frän 3,420 tili 4,240 under åren 1 9 1 1 - 1 9 1 5. De nat"r
liga ängarna i Sverige gåvo omkring 900-1,000 kg per ha 
ända tili år 1 905, varefter avkastningen av dem börjar tilltaga 
så, att den åren 1 9 1 1 - 1 5  redan steg tili 1 ,440 kg. Ökningen är 
sruunda rätt miirkbar, men icke desto mindre gåvo Sveriges 
naturliga ängar dock ieke är 1 9 1 5  mera än hälften av vad Dan
marks naturliga ängar hade givit på 1 870-talet. 

Såsom av ovanstående framgUr, äro således skördemäng
derna i Sverige under ifrågavarande tidsperiod i allmänhet 
stadda i stigning; denna stegring har doek varit relati vt liten 
beträffande andra växter än vete, ängshö och särskilt rot
frukter. 

2. T 0 t a I  s k ö r d e n  a v d e v i k t i g a s t e k u I  t u r
v ä x t e r n a i m i 1 j 0 n e r k g. 

Tabell XXXVIII giver oss medeltalen av den totalavkast
ning olika kulturväxter i Sverige lämnat under femårsperio
derna 187 1 -1 9 1 5. Med fästat avseende därvid, att i Sverige 
vid början av ifrågavarande tidsperiod så stora nyodlingar 
upptogos, som tidigare (sid. 44) framgått, göra siffroma i denna 
tabell icke något mäktigt intryck. Detta förorsakas helt 
naturligt därav, att skördemängderna per ha icke stigit i 
någon starkare mån. Veteskörden har visserligen vuxit frän 
9 1 ,0 tili 239,3 miljoner kg och jämväl rågskörden har något 
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Tabell XXXVIII. TotalskOl'den 1 rnUJoner kg 1 Sverige Aren 1871-1916. 

Arligt t!:I � i:l 
mroeJ- G1 s: iS" 9 "d 0 � � <: l::l 9 m  0 � 

tai: , � � � "" � �, " .. 1> .. " < o. , o.  � � ". � , " �, � "" n iS" �. e' 
åren � e, '" � � " 

I 
1871-75 91,0 488,6 344,3 716,9 113,1 1,753,9 1,158,5 128,5 1,797,. -
1876-80 90,6 495,3 335,5 829,0 114,2 1,864,tI 1,173,9 121,3 2,021,7 -
1881-85 94,0 506,8 339,6 923,2 129,0 1,992,6 1,167,> 183,. 2,119,3 -
1886-90 109,1 546,3 332,5 997,. 151,1 2,136,4 1,255,9 383,4 2,090,5 1,600,0 
1891-95 114,. 562,0 317, 2 1,105,9 177,8 2,277,7 1,279,3 701,0 2,594,6 1,500,0 
1896-00 133,4 601,9 313,9 1,044,8 193,. 2,287,. 1,209,0 992,4 2,949,6 1,500,0 
1901-05 138,4 590,3 304,7 978,9 201,9 2,214,2 1,380,9 1,191,9 2,958,0 1,400,0 
1906-10 190,7 631,7 325,2 1,214,7 290,. 2,652,7 1,545,9 2,702,2 4,129,. 1,520,0 
1911-15 239,> 613,7 313,4 1,166,3 312,0 2,644,7 1,683,. 3,585,1 4,062,4 810,0 

Det8amma i kg per invånare. 
1871-75 21,. 1 14,. 80,8 167,7 26,5 410,5 271,0 30,1 420,5 -
1891-95 23,. 116,> 74,2 228,9 36,8 480,0 264,8 145,2 537,0 310,. 
1901-05 26,5 113,2 58,. 187,7 38,7 424,5 264,8 228,8 567,3 268,5 
1911-15 42,8 109,2 55,. 207,. 55,5 470,8 299,5 637,9 722,. 144,1 

!itet ökats (frlln 488 till 614 milj. kg). Men kornskörden har 
däremot minskats, i det den åren 191 1-1915 utgjorde 3 1 3  
mi1joner kg; havreskörden har endast jämförelsevis långsamt 
åren 1871-1895 tillvuxit (från över 700 tili 1 , 100 milj. kg), 
friin vilken siffra den icke förmår höja sig. Blandsädesskörden 
tillvä.xcr visserligen ganska regelbundet under hela tidsperio
den, men dock så 1 ngsamt, att den icke ens vid periodens slut 
utgjorde mera än 3 12  miljoner kg. Potatisen, som vid början 
av perioden gay en avkastning av 1 , 1 60 miljoIler kg, förmår 
stegra sin avkastning egentligen först efter år 1900, sll att 
skörden vid periodcns slut uppskattas tili 1 ,683 miljoner kg. 

Först när vi gå att granska kolumnerna för socker- och 
foderbetor samt för vallarnas avkastning, möter oss ett i san
ning storartat uppsving. Rotf.rukternas hela avkastning var 
vid tidsperiodens början blott 1 20 miljoner kg, mcn under åren 
1891-1895 redan 700, åren 1901-1905 1 ,200 och under åren 
191 1-1915 nära 3,600 rniljoner kg i medeltal per iir. Skörden 
av vallhö, som vid periodens början ieke nådde 1 ,800 rniljoner 
kg, växte under åren 1891-1895 tili nära 2,600 oeh vid tidspe
riodens slut tiU över 4,000 miljoner kg i medeltal per år. Vi 
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finna således att det svenska lantbrukets utveekling under 
nu ifrågavarande tid friimst gått i rotfruktsodlingens oeh val
larnas teeken. De naturliga ängarnas betydelse i Sverige har 
ieke intill år 1910 blivit större oeh därefter tili oeh med käJm
bart minskats. Detts förklaras därav, att under denna tid 
stora arealer naturlig äng genom nyodling rörvandlats tili åker. 

3. S k ö r d e n  b e r ä  k n a d i f 0 d e r- 0 e h s k ö r d e· 
e n  h e t e r. 

Följande tabell XXXIX utvisar Sveriges skördar beräk
nade i foderenheter per ha åren 1 871-19 18. 

Tabell XXXIX. Skörden 1 Sverige 1 toderenheter per ha åren 1871-1918. 

Artigt Säd ocb Rotfrukter 
medcltal: haJm och Hö 

llren potntis 

1871-75 1,870 1,930 1,210 
187&-1l0 1,840 1,860 1,200 
1881-85 1,810 1,870 1,170 
1888-90 1,820 2,090 1,000 
1891-95 1,850 2,380 1,130 
1896--00 1,840 2,490 1,190 
1901-05 1,760 2,720 1,100 
1906-10 2,100 3,340 1,430 
1911-15 2,050 3,540 1,330 
191&-18 1,760 3,420 1,050 

Sädesskörden i Sverige höll sig sålunda någorlunda orör
ändrad ( 1 ,8 10-1 ,870 foderenheter per ha) hela den långa 
peri oden 1 87 1-1 900, sjönk hastigt åren 1 901-1 905 tili 1 ,760 
fodeJ'enheter per ha, men stegrades under åren 1906-1915 till 
sitt maximum (2,050-2, 100), varefter den ånyo undet' krigs
tiden nedgiek tili s"mma nivå som åren 1901-1 905. Höskör
darna voro, bcräknade i foderenheter per ha, åren 187 1-1880 
något högrc ( 1 ,200-1,210) än under peri oden 188 1-1905, dä 
de varierade mellan l,ooOoeh 1 , 1 90. Aren 1 906-1 915 var hö
avkastningen däremot högre än någonsin förut ( 1 ,330-1 ,430) 
iör att under krigstiden anyo ga tillbaka ungerär tili samma 
niva, på vilken den stod åren 1901-1 905. Rotfruktsskör
darna däremot hava ända friln ar 1 876 tili krigets början 
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kraftigt och oavbrutet stigit. från 1.860 foderenheter per ha 
åren 1876-1880 tili 3.540 åren 191 1-1915. från vilken nivå 
de icke ens under kriget i nämnvärd män gingo ned. 

TabeU XXXX. Totalskörden 1 1,000 skördeenheter 1 Sverige 
iren 1871-1918. 

Sktlrdeenhetcr 

Arligt Säd Rotrruk- Sam- Ök· 
och ter Qch Vallllö man- ,,,,, 

rncdeltal: ning per ID- uOllu�-
hnlm potatis 1.gt vruw. Iun-

ären "",.1 

% % % 
1871-75 2,417 70,3 306 8.8 719 20,9 3,442 - 0,82 1,25 
1876-80 2,561 69,6 307 8,' 809 22,0 3,677 235 
1861-85 2,720 70,0 315 8.1 848 21,9 3,863 206 
1886-00 2,!lOO 70,6 371 9,0 836 20,. 4,107 227 
1891-95 3,082 67,. 453 9,9 1,038 22,7 4,573 466 0," 1,011 
1896-00 3,067 64,8 503 10,s 1,180 24,8 4,750 177 
1001--<>5 2,987 63,0 569 12,0 1,183 25,0 4,739 - 11 
1906-10 3,523 59,0 800 13,. 1,652 27,8 5,975 236 
1911-15 3,429 57,4 914 15,3 1,625 27,3 5,968 - 9 1,06 1,88 
1916-18 3,008 57,. 841 17,9 1,297 24,8 5,246 -722 

Denna tabell XXXX framställer utvecklingen av Sveri
ges skördemängder under tidsperioden 1 87 1-1918. i medeltal 
under fcmårsperiodcr, beräknade i 1.000 skördeenbeter. 
Därav framgår, att Sveriges totalskörd, som i början av perio
den Vaf 3,4 miljoner skördeenheter, under denna tid stiger 
tili 5.968.000 eiler med 73 %. sålecles något svagarc än i 
Danmark. trots att i Sverige under denna tid genom nyodling 
upptagits mycket mera åkerjord än i Danmark. Följ ande 
kolumn belyser. huru oregelbunden utvecklingen i Sverige 
varit, mcdan den i Danmark var anmärkningsvärt jämn. 
Vic! en jämförelse av skördeenheterna med folkmängden 
befinnes det, att i Sverige per invånare vid början av peri oden 
producerades endast 0,82 skärdeenheter, lnedan motsvarande 
taI i Danmark var 1 ,49, och att denna siffra under perioden i 
Sverige steg med endast 0,24, men däremot i Danrnark med 
0 ... . ehuru Sveriges lantbruk skyddades av tullar ända från 
år 1888. medan Danmarks lantbruk icke åtnjutit tullskydd. 
1 motsats härtill var relationen mellan skördecnheterna och 
nötkreatursenheterna i Sverige rnycket fördelaktigare än i 
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Danmark. Vid början av tidsperioden skördades nämligen i 
Sverige J ,25 skördecnheter per nötkreatursenhct, i Danmark 
blott 1 ,00, och detta tai tillväxte i Sverige under ifrågavarande 
period med 0,81, men i Danmark blott med 0,16, 

Gå vi sedermera att granska avkastningen av olika kultur
växter i Sverige, göra vi fö)jandc iakttagelser. 

Sädesavkastningen stiger wlder nyod1ingsperioden 1871-
1895 jiimnt frän 2,4 1 7  tili 3,080 tusen skördeenheter, men 
håller sig därefter nästan oförändrad ända tili år 1905, dä 
den åter begynner stiga, så att den vid pcriodens slut utgjorde 

3,429 tusen skördeenheter. 1 förhållande tili avkastningen av 

andra ku1turväxter häller sig sädesavkastningen åren 187 1-
1 890 0förändrad (omkr. 70 %), varefter den jämnt sjunker, så 
att den år 19 14  endast utgjorde 57,< %. 

Mängden skördcenheter av Tot/mkter håller sig däremot 
ganska oförändrad, c. 300,000 åren 1871-1890, tillväxer 
långsamt åren 1890-1905 tili 569,000, men därcfter snabbare 
oeh uppgår vid periodens slut tili e. 91 4,000 eiler 3 gånger så 
myeket som vid dess början. Rotfruktsavkastningens %-tal 
var vid periodcns början 8,8 och häller sig på denna nivå till 
år 1890; därefter tillväxer det jämnt, så att det året för krigs
utbrottet var 15,3. 

Höavkastningen, beräknad i skördeenheter, har i Sverige 
att utvisa en liknande utveckling sam rotfrukternas. Skörde
enheterna stego under ifrågavarandc tid frän 7 19,000 till 
1 ,625,000 eiler mera än dubbelt. Proeenttalet för höavkast
ningcn, som i början av tidsperiodcn var 20,9, höll sig, på 
samma sätt som beträffande de ovan anförda kulturvä>."ternas 
avkastning, i början oeh ända tili år 1 890 oförändrat; därefter 
stiger det wlder hela tidsperiodens förlopp lång Qmt oeh 
jämnt samt utgjorde redan årct för krigsutbrottet 27,3. 

Vi hava såhmda funnit, hUTUsom avkastningen av skilda 
kulturväxter i Sverige åren 1871-1890 stigit i relation tili 
varandra jämnt, mell att efter denna tid i deras inbördes för� 
hållande en sådan utveekling inträder, att sädesavkastningen, 
trots införda skyddstullar, re)ativt sett minskas, medan avkast
ningen av rotfrukter oeh hö stiger. 

• 
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4. 0 m s t ä n d i g h e t e r, s 0 m i n v e r k a t p å s k ö r
d e n  s s t o r  1 e.le 

Av det föregående har redan framgått, att skördarna av 
de flesta åkerviU.'ter i Sverige per ha antingcn sjönko eller 
höllo sig på samma nivå åren 1871-1905. Men frän år 1905 
förmärkes en jämförelsevis kraftig stegring beträffande skör
<larna av alla vä�'ter. Denna företeelse förklarar en svensk 
sakkännare, dr E. Höiier, åtminstone delvis bero på att de 
statistiska uppgifterna frän är 1905 skulle blivit noggrannare 
än vad därförinnan varit fallet, men samma sakkännare 
antager också, att det påpekade förhållandet sannolikt även 
beror på att arbetet på lantbrukets höjande under detta år
hundrade varit vida effektivare än förut. 

Orsaken tili att skördarna minskats per ha i början av 
ifrågavarande tidsperiod torde få sökas däruti, att Sveriges 
åkerarcal genom nyodlingar under denna tid utvidgades 
mycket mera än vad de tili buds stående gödselförråden 
skulle hava tillåtit. Den i ögonenfallande stegringen av skör
darna under detta ärhundrade torde dclvis få sin förklaring 
därav, att Sveriges åkerjord då tillfördes proportionsvis 
mycket mera konstgödsel än tidigare. Att så är förhållandet, 
framgår av följande statistiska uppgifter. 

Om tillgången på kreatursgödsel få vi en föreställning 
genom att jämföra nötkreatursenheterna med åkerarealen. 

1 Sverige funnos nötkreatursenheter per 1 ,000 ha åker: 

år 1 87 1  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• 1 875 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• 1893 . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
• 1898 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
.. J905 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• 1 909 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
. 19 14  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

1 ,058 
1 ,046 

952 
972 
936 
973 

1 ,081 

1 detta avseende förekommer således icke i Sverige samma 
oavbrutna ökning och snabba stegring som j Danmark, utan 
går utvecklingen i Sverige .i vågort. Antalet nötkreaturs-
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enheter i förhållande tili åkerarealen var i början av peri oden 
något större än åren 1893-1 905, deras relativa antal var 
minst under sistnämnda år, efter vilket en stegring följde ända 
tili krigets början. 

Beträffande gödselvården och dess förbättrande stå mig 
icke tili buds noggrannare uppgifter, än att hushållnings
sällskapens instruktionsverksamhet under detta århundrade 
. 1Ideles slirskilt riktat sig på gödselvården. Beträffande 
betesgången kan nämnas, att korna i de mellersta och norra 
delama av landet allmänt gå på skogsbete och i hagmarker, 
vadan sålunda i Sverige mycket kreatursgödsel går förlorad 
för åkrarna och i varje fall vida mera än i Danmark. Med 
bea1,tande av dessa omständigheter måste man således komma 
tili den slutsatsen, att kreatursgödselkvantiteten i Sverige 
per ha åker icke tillvuxit under ifrågavarande tid och blott i 
ringa mån efter år 1 905. 

Vad åter vidkommer de i Sverige på åkrarna använda 
konstgödselkvantitetema under denna tid, giver tahell XXXXI 
föreställning därom. 

Enligt tabellen skulle i Sverige åren 1871-75 hava an
vänts närmare 1 8,5 miljoner kg konstgödsel, och skulle denna 
mängd åren 1891-95 stigit tili 130 miljoner kg, åren 1901-05 
tili 252 och åren 191 1-1915 tili 278 miljoner kg. 1 förhål
lande tili åkerarealen utgjorde dessa mängder vid tidsperio
dens början endast 7 kg per ha, åren 1881-85 blott 25 och 
åren 189 1-95 48, men från år 1901 stiger den använda 
mängden konstgödsel tili c. 70 kg per ha åker. Men efter 
denna tid har mängden av använda konstgödselmedel att 
döma av tahellen icke nämnvärt stigit, vadan den före kriget 
stannar vid 77 kg per ha och således är hetydligt mindre än 
den kvantitet, som Danmarks lantbrukare då använde ( 1 03 
kg). Trots de bristfälligheter, som vidlåda de statistiska upp
gifterna, torde tahellen dock kunna lämna bevis för det på
ståendet, att de högre skördarna i Sverige under detta år
hundrade förorsakals tili stor del därav, att konstgödsel först 
då begynt användas i större utsträckning. 

Därtill hava de större skördarna efter år 1905 påverkats 
av en ökad rotfruktsodling och av rationellare växtföljder. 

\ 
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Tabell XXXXI.l) 1 SverJge använda konstg6dselmängder !ren 1871-1915. 

Användning av konstgödscl i medeital per år kg 

Arligt Av konstgödselmängdernn varo kg 
medeltal: p" 

kvävegödsel Summa kg h. 
året Ak" fasfnter kali -. Iper ha summa 

åker 

1871-75 18,497,000 7,' ? ? 813,000 0,_ 
1881-115 77,472,000 24,7 ? ? 1,061,000 0,' 
1891-95 130,475,000 39,5 93,000,000 30,930,000 6,545,000 2,_ 
1901---<)5 252,789,000 70,7 173,500,000 60,071,000 19,218,000 6,' 
1911-15 278,121,000 77,3 165,000,000 78,543,000 34,578,000 9 .. 

5. S k ö r d e m  ä n g d e n  p ä s m ä b r u k. 

Uppgifterna om skördens kvantitet på lägenheter av olika 
storlek i Sverige iiro hämtade ur liknande käUor som beträf
fande Danmark (se sido 102) var fallet. Dessa uppgifter utvisa 
jämväl liknandc rcsultat, nämligcn att skördarna per ha 
på de millSta lägcnheterna i allmänhet vore svagare än på de 
större. Men dessa uppgifter lida av samma bristfälliglleter 
som motsvarande danska uppgifter, vadan man på grund av 
dem ieke ännu kau draga säkra slutsatser. 

1 Sverige filUlS emellertid en källa, ur viI ken uppgifter 
kunna erhällas beträrrande lantbruket Ilos år 191 1 prisbe
lönta småbrukare.') Ur denna hava här nedan sammanförts 
en del skördeuppgifter för att visa, hurudana skörderesultat 
småbrukare kunna crhälla, då de anstränga sina krafter och 
sin intelligens vid odlingen av sin jord. 

1) Denna tabcll har sammnnstllllts sålunda, alt till landet importeradc 
samt i landet producerade superfosCater, benmjöl och thomasfosfater 
summerat.s och fmn denna Slunmn nvdragits totalswnman nv erån lnndet 
utfördn konstgödseJmedcl, varvid såledcs förutsntts, att från Jandet 
ickc exporterats nndra konstgödsclmedcl Un fosfnter. Kolumncrna rör 
1m1i· och kviivegödscl upptugn alltså samtliga tiU landet importcrade 
mängder. TabcUcn kan rcdan på grund härav vara behäftad med 
fel. Men därtill kommer ännu, att enligt tabeJlen skulle i Sverige 
åren 1901-1 905 använts niistan lika mycket konstgödscl som åren 
191 1 -1915, en omständighct, som muste betvivlns. men på vilkcn jag 
icke kunnat erhålla förkJaring. 

1) .De 52 pristagarna 1 9 1 1  vid tä vIan melIan välskötta mindre jord
bruk •• Stockholm 19 1 1 .  
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1 .  Gu�taf Andersson, ägare av Ingelstad-Kärregård i Mel
lersta Sverige, som har 8 ha åker, huvudsakligen bestående av 
Ijungmylla på sand- och grusbotten, skördar vanligen: 

av råg .... . . . . . . . . .  2,500-3,000 kg per ha 
» havre . . . . . . . . .  3,000 » . »  
• rotfrukter . . .  60,000 . . .  
• vallhö ..... . . . .  4,800-6,000 . • • 

2. C. W. "salomonsson, ägare av Gustafsberg i 1I1ellersta 
Sverige, som har 5 ha odlad jord, mullfattig sand på genom
släpplig alv, skördar vanligen: 

av råg ..... . . . . . .  ..  3,000-3,200 kg per ha 
» havre . . . . . . . .  . 3,500 . » • 

3. J. G. Wickman, ägare av Fransro lägenllet i Södra 
Sverige, som har 3,5 ha av naturen delvis mycket svag åker
jord, tog år 1909 följandc skörd: 

av råg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  669 kg 
» korn .... . . . . . . . . . . . . . . . .  447 • 

• havre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 10  • 

• blandsäd . . . . . . . . . . . . . .  675 • 

• ärter .. . . . .  . . . . . . .  . . . .  . . .  55 • 

• potatis . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 hl 
• rotfruktcr . . . . . . . . . . . .  1 80 • 

• vallhö .. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  enbetslass 
» torkat grönfoder ... .  1 0  • 

4. A. T. Jakobsson, ägare av Bölske benämnda småbruk 
på Gottland, har 3," ha åker på mager sandjord, frAn vilken 
han Ar 1 909 skördade: 

av spannmAI . . . . . . . . . . . .  . 
• potatis . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• foderrotfrukter . . . .  . .  
» sockerbetor ... . . . . . .  . .  
• vaUhö ... . . . . . . . . . . . . . .  . 

3,630 kg 
1 ,700 • 

9,500 • 
1 4,000 » 

10 parlass. 

, 
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5. Per Hansson, ägare av Hjälmaröd gård i Södra Sverige, 
som har 8 ha åker med en av naturen karg jord (sand- och 
grusmylla), skördade: 

dr 1903 år 1909 
av spannmål . . . .  6,800 kg 9,800 kg 

• potatis . . . . . . . .  50 h! 75 hl 
• rotfrukter . . .  1 , 1 60 • 2,300 • 

• k1överhö . . . . .  40 lass 45 lass 

6. Aug. Andersson, ägare av småbruk vid Eslöf i Södra 
Sverige, har 2" ha god jord. Skörden utgjorde för nedan
nämnda år: 

år 1907 
råg . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 kg 
blandsäd . . . . . . . . .  800 . 
foderbetor . . . . . . . .  1 6,600 • 

dr 1910 
400 kg 

1 ,400 • 

40,600 • 

7. Maur. Elg, ägare av Övre Rud i l\fellersta Sverige, har 
4," ha åker å styv, mullfattig lerjord. Skörden uppgick tili: 

dr 1907 
hostsad . . . . . . . . . . . . 1 ,700 kg 
vårsäd . . . . . . . . . . . .  2,000 • 

potatis . . . . . . . . . . . . 1 ,500 • 

rovor o. kålrötter 3,500 • 

hö . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,000 » 

dr 1909 
1,800 kg 
3,300 • 

· 1 ,500 • 

1 1 ,000 • 
8,000 » 

8. Gustaf Brahn, ägare av Laggarho lägenhet i Dalarna, 
NOITa Sverige, som har 10 ha åker, skördade därifrån Ar 1909: 

av vete .. , . . . . . . . . . 
• råg . .. . . . . . . . . .  . 
» havre . . . . . . . .  . 
• potatis . . . . . . .  . 
• rotfru kter . .  . 
• vallhö . . . . . . . .  . 

inaUe& 
1 ,060 kg 
1 ,200 • 

1 ,260 • 

2,400 • 

40,000 • 

30,000 • 

per ha 

3,540 kg 
2,700 • 
1 ,570 , 

1 2,000 • 

56,000 • 

5,400 • 
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Trots att de flesta av dessa mindre lägenheter hava dålig 
åkerjord, äro deras skörderesultat i allmänhet så goda, att de 
med framgång kunna tävla med t. o. m. de bästa storbruks. 
Särskilt anmiirkningsvärt oc.h på samma gång cggande är det 
att jämföra avkastningen för olika år på lägenhetc.rna 5-6-7, 
enär en dylik jämförelse visar, huru oerhört deras skördar 
inom få år kunnat stegras. Det är även lärorikt att se, att 
man på dessa lägenheter ieke ökat odlingen av höstsäd, pota

tis oc.h hö, utan i stället kännbart blandsädes- oeh rotfruktsod

lingen. 

Tili dessa goda resultat hava medverkat, förutom annat, 
främst en ofta återkommande göd$ling (en del gödsla sin åker 
vartannat, andra varje år, antingen med kreatursgödsel, 
fast eiler f1ytande, eiler med konstgödsel eiler med vardera) 
samt ändamålsenliga vämtlölider. 

Här nedan givas några exempel på ifrågavarande småbru
kares i Sverige växtföljder: 

Södra Sverige: 

I. 6 skiften, av vilka: 1-2) vall, 3) säd, 4) grönfoder, 5) 
potatis oeh 6) rotfrukter. 

II. 6 skiften, av vilka: 1 )  grönfoder, 2) råg, 3) rotfrukter 
oeh potatis, 4) vårsäd, 5-6) vall. 

III. 7 skiften, av vilka: 1 )  höstsäd, 2-3) vall, 4) vårsäd, 5) rotfruktc.r, 6) vårsäd, 7) grönfoderträda. 
IV. 7 skiften, av vilka: 1 )  grönfoderträda, 2) råg, 3-5) 

vall, 6) havre, 7) rotfrukter oeh potatis. 

Mellersta Sverige: 

1. 7 skiften med: 1 )  råg, 2) rotfruktc.r oc.h potati" 3) vår

säd, 4-5) vall, 6) vårsäd oeh 7) grönfoderträda. 
II. 6 skiftc.n, av vilka: 1 )  grönfoderträda, 2) höstsäd, 

3-4) vall, 5) undcr försommaren grönfoder, eftersommaren 
rotfrukter, 6) rotfrukter oc.h potatis. 

• 
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III. 7 skiften: 1 )  grönfoderträda, 2) råg, 3-4) vall, 5) 
havre, 6) rotfrukter och potatis, 7) havre oeh delvis grönfoder. 

Norra Sverige: 

1. 6 skiften, varav: 1 )  grönfoderträda, 2) rotfrukter och 
potatis, 3) råg oeh delvis korn, 4-6) vall. 

II.  6 skiften, varav: 1 )  grönfoder oeh delvis korn, 2)  rot
frukter och delvis potatis, 3) korn, delvis grönfoder, 4-6) vall. 

111. 5 skiften med: 1 )  rotfrukter oeh potatis, 2) korn, 
3-5) vall. 

Uti dessa exempel finns myeket att lära. Först oeh främst 
det, att de flesta av dessa prishelönade småbrukare tillämpa 
en 6-årig växtföljd, en och annan en S-årig, endast få en 7-
årig. För det andra, att de flesta hava endsst 2-åriga, 
andra 3-åriga vallar, men ingen långvarigare. För det tredje, 
att alla med ett enda undantag odla grönfoder åtminstone i 
ett, andra t. o. m. i två skiften. Oeh för det fjärde, att de 
flesta hava ett helt skifte i rotfrukter, hos en del dels i rot
frukter, dels i potatis, men åter andra hava tilldelat dessa 
växtcr mera än ett skifte. 

C_ Norge_ 

1 .  K 0 r n t a i  I N 0 r g e. 

I Norge hava redan från äldre tider regelbundet insamlats 
uppgifter om av olika kuiturväxter erhållna korntal. På grund 
av dessa uppgifter har utarbetats sammanställningen i tabell 
xx..XXII. Av densamma framgår redan vid första ögonkastet, 
att man i Norge i allmänhet fått höga korntal oeh att de under 
tidsperioden 1 835-1915  stigit myeket kännbart. Ett undantag 
härifrån utgör vetet, i det att dess korntal under hela tiden 
äro synnerligen växlande, i allrnänhet mellan 7,8-8,2; de äro 
således ieke höga oeh uppvisa ieke häller någon ökning. Där
emot stiga de av rågen erhållna kornt .. len under perioden från 
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Tabell XXXXII. Korntalen av de vlktJgaste kulturväxterna 1 Norge 
åren 1835-1915. 

Arligt me-
dellal: nren I Vete I Råg I Kom Havre B!:�t I Ä rtcr I Potatis 

1835 7,5 8,8 6,. 4,8 5,_ 5,1 7,6 
1845 8,2 9,6 6,7 5,2 6,3 5,6 7,7 
1855 - - 7,3 5,_ 7,0 6,1 7,. 
1865 7,. 9,_ 7,0 5,. 6,_ 5,4 7,0 

1876-80 8,' 11,9 8,6 7,1 7,s 6" 7,1 
1886-90 7" 12,2 8,8 7,1 8,s 7,2 7,3 
1896---00 8,0 11,8 9,2 7,6 8,2 7,1 7,2 
1901-05 7,. 11,6 8,7 7" 8,2 7,' 7,' 
1906-10 7,_ 11,7 9,' 8,0 8,. 7,2 7,5 
1911-15 8,2 11,2 10,0 8,5 9,. 7,1 7,5 

9 tili över I I , kornets komtal rrän 6-7 tili 9-10, havrens 
rrån e. 5 tili 8-8,5, blandsädclls rrän e. 6 till omkr. 9 oeh 
ärternas rrän 5-6 till över 7. Potatisen bildar pä samma sätt 
som vetet ett undantag frän denna allmänna utveckling. 
Potatisen gay vid pcriodens början anmärkningsvärt höga 
korntal, 7,6-7,8, men åren 1865-1 900 endast 7,0-7,2 samt 
återigen under detta århundrade 7,.-7,5. Korntalen stego 
märkbart under perioden 1 876-80 av råg, koru, havre, bland· 
säd och ärter, och jämväl därefter försiggär en jämn, om ock 
långsammare stegring. Särskild uppmärksamhet väeka rågens 
höga korntal i Norge ända frän 1 870-talet. De hålla sig näm
ligen i medeltal övcr hela landet över I I , ofta nära 12, oeh 
utgjorde åren 1886-90 1 2,2. Att detta verkligen är en god 
siffra, visar en jämförclse med Danmark, varest motsvarande 
taI ieke når högre än till 9,3, vilket erhölls under peri oden 
1910-1914. 

2. S k ö r d e n  1 k g  p e r  h a. 

Skörden i kg per ha i Norge framgår av tabell XXXXIII. 
Om i betra1 .. tande ieke tagas åren 1 866-70, då skördarna 
i Norge voro svaga liksom i Finland, visar tabellen i nll
rnänhet under hela denna period antingen en obetyd
lig eiler oek alls ingen stegring av skördemängden, med 
undantag av potatisen, som efter år 1905 givit en allt bättre 
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avkastning. Ännu mera anmärkningsvärt är cmellertid att 
denna tahen visar, ntt skördarna i Norge per ha i början nv 
perioden redan voro synnerligen höga i jämförelse med skör
darna j Sverige och att dc övcrträffo. t. o. m. i Danmark erhållna 
skördar av havre, blandsäd oeh potatis. Oeh dessa norska 
skörderesultat per ha voro i början av tidsperioden så höga, 
att, ehuru under perioden endast ett mindre framåtskridande i 
avscende å avkastningen rörmärkes, Norge icke desto mindre 
vid krigcts början var i stånd att beträffande skördemängden 
för mångn sädesslag tävla med grannländernns resultat. En
dast vetet synes i Norge giva magrare skördar. 

Tabell XXXXIII. Skörden av de vlkUgaste kulturväxterna 1 Norge I kg per ha iren 1866-1915. 

Arlifit rne- I delta : åren Vete I Håg I 
186ll-70 1,570 1,610 
187&-80 1,700 1,670 
1886-90 1,630 1,750 
1896-00 1,790 1,740 
1901-()5 1,670 1,740 
1906-10 1,720 1,790 
1911-15 1,780 1,600 

1876-1915 1 90 1 130 1 

I I Bland-I Årt I . Korn Havre säd er Potabs 

1,750 1,630 1,740 1,280 14,600 
1,870 1,760 1,810 • 1,520 14,690 
1,870 1,690 1,930 1,690 15,090 
1,060 1,710 1,890 1,690 15,190 
1,810 1,650 1,790 1,520 15,850 
1,910 1,710 1,920 1,660 16,110 
1,960 1,760 1,920 1,600 17,020 

6/ming. 
95 1 1 110 1 80 1 2,330 

3. T 0 t a I  s k ö r d e n  i m i 1 j 0 n e r k g. 

Av taben XXXXIV framgå Norges totala skördemängder 
åren 1835- 1 9 1 9. Denna taben är synnerligen anmärknings
värd. Vi finna, att det norska lantbruket år 1835 ieke för
mådde produeera större kvantiteter livsmedel, att produktio
nen redan år 1845 hade märkbart stegrats av korn, havre, 
blandsäd, ärter oeh potatis oeh att denna stegring i särdeles 
hög grad fortgiek intin år 1855 beträffande alla sädesslag. 
Stegringen fortgår linda tili 1 870-talet, då den transoeeana 
konkurrensen vidtog. Från denna tid oeh ända tili världs
krigets början är utvecklingen myeket oregelbunden. Vete
skörden ökas endnst obetydligt, rågskörden häller sig i stora 
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TabeU XXXXIV, Totalskörden i mllJoner kg 1 Norge åren 1835-1919. 

Arligt me. I deltai: åren Vete 
lllaö 1,1 
1845 1,5 
1855 5,7 
1865 7,. 

1871-75 7,' 
1886-80 7,2 
189&--00 9,1 
1901-1)5 7,. 
1900-10 8,' 
1911-15 8,0 

1919 29,2 

1871-75 4,zkg 
189&--00 4,2 • 
1911-15 3,2 • 

1919 11,1 • 

I RAg I 
7,_ 

10,2 
17,9 
17,1 
24,9 
24,0 
22,' 
21,2 
23,2 
24,6 
25,0 

Korn I Havrc I B��d-I 
44,2 85,. 24,3 
62,2 112,2 33,3 
83,0 142,0 40,1 
80,8 13i,7 . 34,2 

103,6 154,8 3S,. 
00,7 166,0 27,4 
77,3 166,. 14,3 
68,' 13 ,0 14,2 
65,9 158,.5 11,15 
64,1 170,0 �10,7 

114,8 219,3 21,7 

Detsamma i kg per invånare. 
14,okg 58,zkg 86,91<g 21,s kg 
10,4 • 35,3 • 76,3 • 6,5 • 
10,0 • 26,0 • 69,0 • 4,3 • 

9.. • 43,9 • Ila,a . 8,3 • 

Ärter Ipotntis 
3,6 261,2 
5,' 394,1 
6,. 483,3 
5,' 528,8 
6,. 587,2 
6,2 500,9 
4,. 557,6 
4,2 548,0 
6,_ 545,0 
5,_ 637,2 
5,' 1,031,9 

3,9 kg 329,.kg 
2,2 • 255,0 • 
2, • •  258,6 • 
2,1 • 394,3 • 

drag oförändrad, kornskörden nedgår nästan tili hälften, 
havreskörden varicrar, men visar tendcnscr till stcgring, bland
sädesskörden sjunker med svindlandc fart, jämväl ärtskörden 
minskas snarnre än ökas, och detsamma kan också sägas om 
potatisskörden, dock med tmdantag av åren 19 1 1-1 9 1 5. 
Så kommer världskriget, som medför en hastig omsvängning: 
vcteskörden stiger mera än tredubbelt, kornskörden nästan 
duhbelt, också havreskörden synnerligen i ögoncnfallande, 
blandsädesskörden mer än dubbelt och potatisskörden med mera 
än halva mängden. Rågskörden är den enda, som häller sig 
,-id det gamla. Denna stegring kom tili stånd tack vare det 
stränga odlingstvång, som infördes år 1 9 18, i förening med 
de åtgärder för skördens höjande (anskaffningen av stora 
mängdcr billig konstgödsel m. m.), vilka den norska staten 
då vidtog. 

1 relation tili folkmängden minskas alla dc norska sädes
skördarnas totahnängder (förutom vetets) under tidsperioden 
187 1-1915, en del hastigare, andra långsammare. Isynncrhet 
efter år 1875 är nedgången märkbar för korn, blandsäd, ärter 
och potatis. 
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D. Jämförelser meUan de nordiska länderna. 

På samma sätt som i de föregåcnde kapitJcn hava i det 
följandc sammanställts de senaste före kriget crhållna skörde· 
uppgifterna från olika länder i syfte att härigenom kunna bio 
bringa IKsaren en tydligare förcställning om de rcsultat på 
växtodlingens områdc, som i dessa liinder uppnåtts. 

1 .  S k ö r d e n  a v d e v i k t i g a s t e k u I t u r v ä x

t e r n a  I k g  p e r  h a  v i d  k r i g e t s  b ö r j a n  i 
s k i I d a  I ä n  d e r. 

Tabell XXXXV utvisar skörderesultaten av de viktigaste 
kulturvibd;erna per ha i en del länder före krigct. 1 tabellen 
hava undantagsvis medtagits uppgifter frän Holland och Pfalz 
i Baijeru, enär dessa äro ägnade att belysa Danmarks undan
tagsställning i vissa avseenden i jämförelse med de andra nor
diska länderna. 

Tabell XXXXV. Skörden av de vlktlgaste kulturväxtema I kg per ha vid krlgets början I skllda länder. 
Land I Vete I R,\g I Korn I Havre I Ärtcr I potatisl �. 

PfnJz i llnijern .. 1,750 2,000 2,300 2,000 - 13,400 -
Hollnnd .. " . ... .. . 2,700 1,750 2,300 2,100 2,100 17,400 -

IDallmark . . . . . . . . .  3,000 1,800 ! 2,300') ! 2,000') - 14,000 45,000 2,000 1,300 
Sverige ... . . . . . . . . .  2,100 1,500 1,500 1,300 - 10,000 31,000 
Norgc . . . . . . . . . . . . . . .  1,800 1,750 2,000 1,800 1,700 17,000 -
Finland, medeltal 1,100 1,060 910 850 820 5,850 14,300 

• skoUäg. - 1,400 1,450 1,400 - - 35,000 

Av delma jämförelse framgår, hurusom Danmark i avseende 
å sina skördar i detta nu överhuvud hänför sig tili Mellersta 
Europa. 1 anseende tili sina veteskördar smr det framom alla 
andra i tabellen upptagna länder, en följd av att vete odlas 
llästan uteslutande på de danska öarna. Danmarks rågskörd 
står i jämbredd med Hollands; bcträffande sina koru- och 
havreskördar kan det fullt jämställas med länderua i Mellersta 
Europa, för såvitt det odIar 2-radigt korn och förädlad havrc; 

1) 2- och 6-radigt korn. 2) FörädJad och lanthavre. 
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skörden av de sämre korn- och havresorterna närmar sig 
de nordiska grannländernas; potatisavkastningen står jäm
sides med Pfalz', men stannar däremot väsentligt efter icke 
Blleno.st Hollo.nds, utan ä ven Norges potatisskörd, vilken senarc 
är ägnad att väcka den största uppmärksamhet. 

Då vi jämföra skördarna i Norge med de övriga nordiska 
ländemas, väckcr Norge förvAning därigenom, att dess skör
dar med undantag av vetet i hög grad närma sig Danmarks 
och nå långt över skördarna i Sverige och Finland, men beträf· 
fande potatisskörclen, såsom redan framhölls, ävcn över Dan
marks. Detta trots att lantbrukcts i Norge tekniska utveckling 
ännu är jämförelsevis låg ickc allenast i förhållande tili Dan
marks, utan ävcn till Sveriges. Norrmännen själva förklara, 
att dessa deras goda resultat äro att tillskriva följande orsaker: 
1 )  jordmånen i Norge är i allmänhet god, ofta mycket bättre 
än i Danmark; 2) N orges k1imat är beträffande fuktigheten lika 
fördelal.:tigt som Danmarks och i anseende till ternperaturen 
fördelaktigare än Sveriges och Finlands; 3) i Norge hälles 
med stöd av goda naturliga ängar proportionsvis mycket 
boskap i förhållande till ��kcrarcalen, vii ken är myckct liten, 
vadan åkrarna erhälla jämförelsevis mycket kreatursgödsel, 
på mindre lägcnhetcr ofta ärligcn övcr hela åkerarealen. Denna 
starka gödsling förklarar också delvis Norges oerhört stora 
potatisskörd, men sannolikt inverkar härpå även den omstän
dill'heten, att potatisel1 i Norge, på grund av Golf·strämmens 
inverkan, har en ungcfär lika lång växttid som i Holland och 
Dunmark, äVenS0l11 det, att Norges jordmån torde vara sällsynt 
lämplig för potatis. 

Skördarna i Sverige, med undantag av vetet, som huvud
sakligen odlas på Södra Sveriges fruktbara och i klimatologiskt 
avseende fär vetet lämpliga jordar, äro förhållandevis lika 
stora som å lantbruksskolelägenheterna i Finland. Detta 
visar, att då lantbruksteknike" i Finland troligen på landets 
skollägenheter står på samma nivå som fallet är i medeltal 
i Sverige, borde Finlands lantbruk i stort sett kunna uppnå 
Sveriges nuvarande lnedelnivå. Finlands nuvarande medelnivå 
är i alla avsecnden så låg, att den vore ägnad att väcka miss-
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tröstan, såvida icke cnskilda exempel funnes, vilka visa, att 
Finland äger stora utvecklingsmöjligheter, större än törhända 
mången nu vågar tro. 

Av följande tabell framgår, i vilken grad skördarna i olika 
länder ökats från I 870-talet tili vår tid. Med .vår tid. menas 
här åren förc kriget. 

TabeU XXXXVI. Den procentuella skOrdeOknlngen av de vlktlgaste kulturvtixterna per ha från 1870-talet tlll Uden närmast tOre krlget 
1 skllda länder. 

L a n d  I Vetc I Råg 1 Koro IHavrel Ärter I Pti�-
Pfalz i Baijern . . . . . . .. . . . . . . . .  
Hollnnd . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .  Dann1ark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sverige ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Finland: 1) NyJollds Iän . . . .  I 2) i hela laodet en-

ligt korntal " .... " .... '" . . . .  

46 74 
61 43 
42 8 
48 17 
13 12 

-23 5 

+ + 

77 82 ? 31 
31 13 25 122 
40 45 ? 157 
21 11 29 43 
12 8 25 17 
18 31 0 -a 
- 0 0 -

1 delma jämförelse väcker den omständigheten först upp
märksamhet, att Pfalz och Rolland k-unna framlägga de aUra 
högsta skördeökningsprocentema under perioden 1870-19 1 5, 
varemot Danmark för de flesta sädesslagen icke kan uppvisa 
ett lika påtagligt framåtskridande som förstniimnda länder. 
Rära v kunna vi draga den även för Finland gynnsamma slut
satsen, att de jiimförelsevis höga skördar, som Pfalz och Holland 
kunna uppvisa frän tiden närmast före krigct, ingalunda äro 
gamla och icke häller uteslutande grunda sig på fördelaktig 
jordmån och lämpligt klimat, utan äro resultat av 30-40-åriga 
ansträngningar. Särskilt meddelas frän Pfalz, att denna kraftiga 
stegring beror främst på den ökade användningen av konst-
gödsel. • 

Den ofördclaktiga belysning, vari Danmark försatts av 
denna jämrörelse, härrör därav, att Danmark uuder denna tids
period ökade sin åkerareal genom uppodling av magra hedar. 
Sverige återigen visar under denna tid en kraftig strävan framåt 
beträffande alla växtslag förutom havren. Norge däremot 
företer en relativt mindre ökning. Sistnämnda sakförhållan-



127 

de är synnerligen förvånansvärt, då man från föregående tabell 
påminner sig de jämförelsevis höga skördemängderna i Norge 
för närvarande. Detta visar således, att Norges höga skördar 
huvudsakligcn påverkas nv jordmån. lämpligt klimat och en 
på vidsträckta naturliga ängar stödd jämförelscvis stor krea· 
tursstock, men att den moderna lantbrukstekniken därstädes 
ännu icke nått långt. Finland visar även i nu bcrörda avseende 
Samma svaghet som i föregående tabell. Ty Finland är det 
enda land, i vilket enligt uppgiftcrna till och med nedgång 
i skördarna förekommit. 

Ökningsprocenterna för potatisskördarna äro särdeles an
märkningsvärda: i detta avseende hava Danmark och Holland 
tagit ett mycket stort steg framAt genom sin förbättrade 
teknik: genom anskaffande av goda sortcr, kraftig gödsling 
samt en ändamålsenlig jordbearbetning och jordvård under 
växttiden. Åven Sverige har beträffande potatis gått bctydligt 
framåt, varemot Norge stått stilla ooh Finland gått tillbaka. 

Jämförelserna här ovan ådagalägga, att Danmarks skör
dar per heJ. .. tar dock icke, även om de beträffandc många 
växtslag under de senaste 50 årcn stigit och i detta nu äro 
jämförelsevis höga, tillvuxit så starkt som man skulle väntat, . 
ooh faktiskt icke häller äro i förhållande till andra länder, 
förutom Sverir.� och Finland, synnerligen stora. Detta är 
desto märkIigare, då lantbruksteknikcn i Danmark är synner
ligen högt utveckIad, i det att de danska lantbrukarna allmänt 
begynt odla förädlade växtslag, täckdikningcn därstädes är 
allmän, jorden brukas synnerligen omsorgsfullt och i detta 
nu erhäller många gånger mera gödsel än under äldre tider. 
Det påpekade förhållandet är, såsom närnnts, att tiLIskriva 
Danmarks i allmänhet karga jordmån ooh särskilt det, att den 
genom nyodling vunna åkerjorden är dålig. 

2. T 0 t a I  s k ö r d e n  a v d e v i k t i g a s t e k u l t u r
v ä x t e r n a  i d e  n o r d i s k a  l ä n d e r n a  

å r e n  f ö r e  k r i g e t. 

Av tabell }L'OCXVII framgår totalskörden av de viktigaste 
kulturvä,,-tema i de nordiska länderna, bcräknade i medeltal 
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Tabell XXXXVII. Totalskörden 1 mUJonar kg av de vlktlgaste kulturväxterna 1 de 
nordJska länderna. Aren tOre krlget. 

a) Förctrådewis tiU mänlliskojöda. 

Potatis i milj. kg 
I medel-

Land 
A,ligt 

medeltal: 
åren Vete 

Säd i miljoner kg 
Säd 

Råg sam
man
l !!t  

taI per Sam-
I medel- 1 
taI per 

invA· Koru invånare manlagt 
a. kg nare kg 

Danmark . . . . . .  191()-14 163,7 413,. 548,. 1,125,8 402 917 .. 327 
Sverige . . . . . . . . .  I N?.ge - - -"-""' 1 1911-15 239,9 613,7 313,4 1,166,. 208 1,683,. 301 

1911-15 8,. 24,6 64,1 96,7 39. 637,2 259 
Finland . . . . " . . .. 1911-15 4,7 259,8 111,1 375,4 140 448,0 166 

b) Företrädesvis Lill J.:-reatursJoder. 
> Säd i miljoner kg Rotfrukter StI".iCoder i miljoncr kg "- I milj . ... , 
� 1ft � �  w li w 

tl:I ., a '  ., ., 
Land ;;- �  � s;- 3 �� 3 <: � � � n "  S � �  3 � F  ., "' 2.. � � - •• � � '" � ., 5' m � !!. m = �� = �'8 "" � I ." - � 0' 0' � '" � , 

� ,  � ".l �� � �  1IIl � 
Danm . ..11910-14 759,. 352,7 1,112,3 227 4,702,4 959 362 .. 254,0 3,563,. 4,180,3 
Sverige . 1911-15 1,166,3 312,0 1,478,5 268 3,585,1 652 4,062,. 810,0 4,274,. 9,136 .. 
Norgc ... 1911-15 170,0 10,7 180,7 100 317,9 177 1,995,31 855� 535,7 3,386,2 
Finland 1911-15 371 .. 13,9 385,7 128 179,. 60 1,170,7 1,070,0 1,271,. 3,512,1 

för den sista femårsperioden före världskriget i miljoner kg. 
Tyvärr hava uppgifter om Norges rotfrukts- och höskördar 
icke kunnat anskaffas. 

Tabellens försm del angiver huvudsakligen tili mannisko-
föda oeh dess senare del huvudsakligen tili kreatursfoder an-
vanda skördar. Det är uppenbart, att delma fördelning blivit 
bristfä.Uig, ty t. ex. råg utfodrades i Finland före varldskri-
get i stora mängder åt svin och hästar, korn utfodras i Dan-
mark och Sverige åt svin, potntis nnvändes överallt delvis 
även såsom kreatursfoder, liksom ock överallt havre och rot-

. .. .. .. . .. . . . 
frukter 1 smarre mangder anvandas tIli manll1skofoda. Dess
utom vidlådes mbcllen aven av den bristen, att bland rot
frtikterna upptagits ieke allenast foder-, umn aven sockerbe
torus. Tudelningen av tabellen är dock utförd för att k-unno. 
jämföra de huvudsakligen tUl människoföda använda skördama 

�i �t� � e: 
�1I 
853 

1,661 
1,881 
1,171 



129 

med respektive länders invånarantal och de huvudsakligen 
till kreatursfoder använda skördarna med nötkreatursenhe
tema, vilka jämförelser äro av stort intresse. 

a) Företräde$Vis tiU människolöda crhållen skörd. 

Brödsäd, vartill här även räknats korn, skördades i Dan
mark, som ieke hade skyddstullar, lika myeket ( 1 , 100 milj. 
kg) som i Sverige, vars lantbruk en längre tid åtnjutit skydd av 
spannmålstullar. Detta gäller totalskörden av brödsäd. 1 
förhållandc tili invånartalet skördades brödsäd i Danmark 
över 400 kg per invånare, i Sverige blott 200 kg, eiler således 
endast hälften av skörden i Danmark. 1 jämbrcdd med Dan
mark och Sverige, vilka kuuna anses såsom egentliga jordbruks
land, hade Finland oeh isynnerhet Norge en så svag sädesod
ling före kriget, att hela den skördade brödsädesmängden i 
Finland endast steg till 375 oeh i Norge blott tili 97 miljoner 
kg, vilket per invånare utgjorde i Finland 1 40 och i Norge 39 kg. 
Detta bestyrker ytterligare den redan tidigare i detta arbete 
framförda uppfattningen, att i Norge lantbruket för en stor 
del innehavare av brukningsdelar endast är en binäring. Det 
är visserligen sant, att förhållandena i detta avseende något 
förändrats efter kriget och detta såväl i Norge som också i 
Finland, rnen heträffande utveeklingen efter kriget stå ännu 
icke tiUförlitliga uppgifter tili buds. 

Vad de skilda sädesslagen beträffar, står Sverige märkbart 
Iramom Danmark i vete- och r gskördar, men Danmark fram
om Sverige i kornskördar; den sistnämnda företeelsen härleder 
sig av att Damnark produeerar mycket kom för ölbryggerier 
och delvis för export. Vetcskördarna äro i Norge oeh Finland 
alldeles obetydliga. Kornskörden i Finland var endast '/. av 
Sveriges oeh '/. av Damnarks. 

Av potatis skördades i Sverige 1,683 miljoner kg, eiler nästan 
dubbelt rnera än i Danrnark (918 milj. kg). Särskilt förvånar 
den omständigheten. att potatisskör(!::n även i :forge var 
märkbart större (637 rnilj. kg) än i Finland, där den endast ut
gjorde 448 milj. kg. 1 förhållande tili folkmängden skördade 

, 



130 

Danmark 327 kg per invånare, Sverige 30 1 ,  Norge 259 oeh 
Finland endast 1 66 kg. Då 166 kg potatis i medeltal per 
person och år torde förslA tili människoföda, måste härav 
dragas den slutledningen, att i grannländerna utfodras åt 
kreaturen större kvantiteter potatis än hos oss. Från Danmark 
försäljes dessutom potatis till utlandet, medan Finland tvärt
om importerar sådan. 

b) Företrädesvis tiU /',reaturs/oder erhållen skö,·d. 

Tili kreatursfoder skördades säd i Sverige nära 1 ,500 milj. 
kg oeh i Danmark 1 , 1 00, men i Finland blott 386 oeh i Norge 
cndast 180 milj. kg. Detta utgjorde per nötkreatursenhet 
i Sverige 268 oeh i Danmark 227, men i Finland blott 128 oeh i 
Norge 100 kg. Jämväl härutinnan närmar sig så1edes Finland 
Norges nivå oeh stmmar på halva vägen efter Sverige oeh 
Danmark. Arunärkningsvärt är, att enligt demla tabell 
Danmark, vars lanthushållning är främst inställd på krea
tursskötsel, i produktionen av brödsäd står framom, mcn i 
produktionen av säd tiIl kreatursfodcr efter Sverige. 

Detta beror emellertid på att i tabellen kornet är hänfört 
tili brödsäd, ehuru det i Danmark odlas tili stor del för export 
smnt delvis oekså utfodras åt svin. 

Beträffande olika slag av fodersäd riktas uppmärksam
heten därpå, att Danmark oeh Sverige vardera hava skördat 
över 300 milj. kg bland,yäd, men Finland blott 14, varigenom 
Finland stannar på samma nivå som Norge, som skärdadc en
dast I I  miljoner kg. 

1 vad vidkommer Tot/mk/eTna lider denna tabell av den svag
heten, att tili dem förts även soekerbetsskördarna, vilka sär
skilt i Sverige äro myeket stora; huvuddelen av denna växt 
användes ju tili mfumiskoföda. Av rotfrukter skördades i 
Danmark över 4,700 milj. kg oeh i Sverige 3,585, men i Finland 
endast 1 80 och i Norge 3 1 8. Beräknade per nötkreatursenhet 
utgjorde skördarna i Danmark 959 kg och i Sverige betyd
ligt mindre eiler blott 652, men j Norge oeh Finland cndast 
respektive 177 och 60 kg. 
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Tili slut komma vi tili stråfoderskördarna. Beträffande dessa 
står Sverige främst av alla, oeh ieke häller Finland stallllar 
långt efter de Övriga. 1 Sverige skördades över 9,000 milj. kg 
stråroder eiler mera iin dubbelt emot i Danrnnrk, diir skörden 
uppgiek tili endast 4,000 milj. kg. 1 Finland inbiirgades nästan 
lika myeket stråfoder som i Danmark eiler över 3,500 milj. 
kg. 1 medeltal per nötkreatursenhet erhölls av stråfoder i 
Sverige 1,66 1 ,  i Finland 1 , 1 7 1  oeh i Danmark 853 kg. Isynner
het vallhöskörden i Sverige tilldrager sig uppmärksamhet, ty 
den uppgiek där tili över 4,000 milj. kg, under det motsvarande 
taI i Finland var 1 , 1 7 1  oeh i Danmark endast 363 milj. kg. 
1 detts avseende står således Finland myeket framom Danmark. 
Då vi övergå tili höskördsrna från naturliga ängar, hefinnes 
Finland härutinnan stå frärnst av de nordiska ländcrna, i,det 
att det skördade 1,070 milj. kg iingshö, Sverige endast 8 1 0  och 
Danmark blott 254. Norges höskörd från naturliga iingar star 
niirmast Finlands, i det den uppgiek tili 855 milj. kg. -
Halm skördades i Sverige över 4,200 milj. kg oeh i Danmark 
3,560 milj. kg, men i Finland 1 ,270 oeh i Norge endast 536 
mHj. kg. Också i dctta o.yseende närma sig varandra å ena 
sidan Danmark oeh Sverige oeh å andra sidan Finland och 
Norge. 

Om vi säledes ieke taga i betraktande det stråfoder, som 
inbärgas frän naturliga ängar oeh beträffandc vars kvantitet 
Finland överlriiffar alla andm nordiska liinder, iir vallhöet den 
enda gröda, varav Finland har en sAdan avkastning, att det 
någorlunda förmår tävla med andra. Men det måste då ihåg
kommas, att gräsvallarna i Finland i allmänhet äro myeket äldre 
än i Danmark oeh även i Sverige oeh att fördenskull höet frän 
dem tili sin beskaffenhet iir sämre samt att tili hö ävcn 
räknas grönfoder (och luzern), vilket i Danmark odlas myeket 
mera än i Finland, samt för det andra, att i våra dagar vallhö 
anses vara det dyraste kreatursfodret. Finlands överlägsenhet 
i detta avseende häntyder således på dess lantbruks dåliga 
riintabilitet. 

Den stora svaghet hos Finlands lantbrnk, som denna jäm
förelse ådagalägger, kan hos många väeka tvivel på tillförlit-
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Iigheten av de statistiska uppgifterna för Finland. Uppgifterna 
hava doek hämtats ur vår offieiella statistik. 

3. T o t a l s k ö r d e n i 1 ,0 0 0  s k ö r d e e n h e t e r  
i d e n 0 r d i s k a i ä n d e r  n a å r e  n f ö r e k r i g e t. 

För att möjliggöra en jämförelse mellan de skilda ländernas 
totalskörd har tabell XXXXVIII uppgjorts, oeh framgå ur 
denna skördarna i Danmark, Sverige och Finland beräknade i 
1 ,000 skördeenheter under åren före kriget. 

Om blicken först fästes vid den totala skördemängden, 
visar tabellen, att Danmark och Sverige i detta avseende äro • 

nästan jämnstarka, då nämligen Danmark inalles har skördat 
5,300,000 och Sverige nära 6,000,000 skördeenheter, medan 
Finland stannar betydligt efter med endast 1 ,800,000 skörde
enheter. Att Danmark härvidlag ryeker så nära Sverige trots 
sin mindre åkerareal, är ägnat att väeka intrcsse. Förhållandet 
fär doek sin naturliga förklaring genom följande kolumn, varur 
framgår, att skörden beräknad i skördeenheter per ha åker 
utgjorde i Danmark 1 ,93, men i Sverige blott 1 ,54 och i Finland 
endast 0,". De sistnämnda talen skulle dock förstås orätt, 
om de olika ländernas fruktbarhet enligt dem bleve värdesatt. 
Något dylikt ådagalägga de nämligen ingalunda, utan för
orsakas skiljaktighcterna dclvis av den utsträckning, vari ele 
olika växtslagen odlas i de skilda länderna. Betydelsen härav 
framgår tili excmpel av det faktum, att rotfrukter per ha giva 
en m nga g nger större mängd skördeenheter än vallhö. 

TabeU XXXXVIIl. Totalskö rden 1 1,000; sk6rdeenheter 1 de nordiska 
länderna Aren t6re krlget. 

Land 

Da.nmark 
Sverige .. 
Finland .. 

3 
"' 2. :>  " " � � =  

= �':> 
1910-14 
1911-15 
1911-15 

00 - ;:: e, Q.,  - 0 = � 
'" 

% 
2,890 54,. 
3,427 57,. 

799 (4,2 

' 6 � 
>=; j;  " � � _. it " � 

% 
1,710 32,2 

914 15,. 
108 6,. 

00 Skördeenhe-• a ter per 
= 3 ;; [� • •• 0' 2- ". ",  � • � .  

.. " � . a  � - ' 
% ',. 

710 13,' 5,310 100 1,93 1, .. 1,18 
1,625 27,3 5,966 100 1". 1,08 1,.. 

898 49,8 1,905 100,0,,,(1) 0". 0,.. 
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Vid en jämförelse mellan summorna av de skilda ländernas 
skördeenheter och dcssa länders invAnartal finner man, att i 
Danmark skördats l ,," skördeenheter, i Sverige något mera 
nn hiilften diirav eiler 1 ,06, men däremot i Finland endast hälften 
av Sveriges skörd eiler 0,56. Här framträder återigen Finlands 
stora underlägsenhet gentemot Danmark och Sverige. l1en dä 
skördeenheterna jämföras med de olika ländernas nötkreaturs
enheter, vilket framgår ur tabcllens sista kolumn, framträda 
helt andra förhällanden. 1 detta avseende höjer sig nämligen 
Sverige betydligt över Danmark, enär lantbrukarna i Sverige 
tagit 1," skördeenheter per nötkreatursenhet, medan motsva
rande taI i Danmark är blott 1 , 16; vid denna jämförelse når 
även Finland med 0,'" rätt nära Danmark. De här angivna 
skiljaktigheterna bero därpä; att Danmark har en betydligt 
större mängd nötkreatursenheter än grannländerna. Därtill 
måste man taga i betraktande, att i Danmark hela halmskörden 
utfodras åt boskapen, dä däremot både i Sverige oeh Finland, 
varest jämförelsevis stora mängder hö skördas, årligen stora 
mängder halm bliva över till strö eiler alls ieke finna använd
nmg. 

Då skördeenhetsmängderna av de skilda kulturväxterna 
granskas, springa följande omständigheter i ögonen. 

Av säd har Danmark skördat nära 2,' miljoner oeh Sverige 
3,' milj., men Finland blott 0,8 miljoner skördeenheter. Av 
potatis och rotfrukter har Danmark gjort en skörd pä 1 ,' 
miljoner, Sverige 0,- oeh Finland endast 0,1 milj. skördeenheter. 
Däremot har Sverige inbärgat myeket mera hö än andra länder, 
nämligen 1,6 miljoner; Finland kommer såsom den andra i ord
ningen med 0,- miljoner, varemot Danmarks höskörd endast 
uppgår tili 0,' miljoner skördeenheter. 

Det är dock av vida större intresse att se, i vilket förhållande 
skördeenheterna av de viktigaste kulturväxtgrupperna stå 
tili varandra i de tre länderna. Förhållandet har beräknats i 
% av de totala skördeenhetsmängdema. Denna jämförelse 
visar, att Sverige och Danmark stå på ungefär samma nivå: 
Sveriges sädesskörd är 57,' % och Danmarks 54,' % av den 
totala skördeenhetsmängden. Finland är äterigen vid denna 

-
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jämförclse svagare än de andra och når endast 44,2 %. Rot
fruktsskärdarnas %-tal utvisa mycket framträdande skiljaktig
heter, i det att Danmarks rotfru!"-tsskörd representerar 32,2 % 
av landets totala skördeenhetsmängd, Sveriges icke ens fullt 
hälften härav, 15,3 %, och Finlands åter mindre än hälften 
av Sveriges eiler 6,0 %. På samma sätt framvisa höskördarnas 
%-tal märkliga differenser. 1 överensstämmelse med vad ovan 
framhållits, står Danmark naturligtvis i detta avseende lägst: 
dess höskörd är nämligen icke mera än 13,5 %, varemot Sveri· 
ges är dubbelt så stor eiler 27,3 % och Finlands nära 50 % eiler 
s ledes hälften av totalsumman skördeenheter. 

4. 1 d e n 0 r d i s k a i ä n d e r  n a a n v ä n d a g ö d
s e I m ä n g d e r. 

1 det föregående har upprepade gånger framhållits, att den 
viktigaste faktorn vid skördeökningen i de skandinaviska 
länderna varit den allt kraftigare gödslingen. Det är därför 
skäl att jämväl anställa en jämförelse beträffande den omfatt
ning, vari gödsel före kriget användes i de nordiska länderna. 
Dessa omständigheter framgå ur nedanstående tabcll. 
Tabell XXXXIX. I de nordiska ländema använda konstgödselmängder ocb antalet nötkreatursenheter 1 medeltal per Ar under tlden 1911-1915. 

Summa Därav kg Nötkrea-
Land konstgöd-

I 
turscnhe-

,el kg fosfater kali kväve- te, gödsel 
Danmark .. .  1266,900,000 205,800,000 21,800,000 39,300,000 c. 5,300,OOO 
Sverige . . . . . .  278.121,000 165,000,000 78,543,000 34,578,000 • 4,600,000 
Norge ... . . . . .  70,200,000 39,2(KM>OO 19,100,000 11,�:� • 1,800,000 Finland .. . . . . 42,594,000 34,911,000 6,765,000 918, • 3,000,000 

. Detsamma i kg per ha åkeT. Per 1 ,000 ha 
'k" 

Danmnrk . . .  103,0 78,6 8,' 16,0 c. 1,900 
Sverige . . . . . .  77,0 46,0 21,8 9,5 • 1,500 
Norge ........  93,.. 52,2 25,3 16,0 • 2,300 
Finland .... . . 21,1 17,' 3,3 0,.. • 1,600 

Jämförelsen giver för sin del en förklaring på de stora 
differenser, som i det föregående kommit i dagen betrii.ffande 
storleken av de i de skilda länderna erhållna skördarna .

. 
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Den använda totalmängden konstgödsel är per ha märkbart 
större i Dnnmark ( 1 03 kg) oeh i Norge (94 kg), varest skörde
resultaten jämväl äro större än i de två andra nordiska län
derna (77 oeh 2 1 ). Sverige når dock rätt nära Norge, men Fin
land med sina dålign skördar stannar beträffande användnin
gen av konstgödsel längt efter alla övriga länder. ') Finland 
var i detta avseende åren 19 1 1-1915  svagare än Sverige på 
1880-talet. Särskilt i användningen !!v kvävegödsel, som har en 
sä utomordentlig inverkan på skördama, stodo Danmark oeh 
Norge ojämförligen framom andra ( 1 6  kg per ha); Sverige smr 
långt efter dessa (9,> kg); i Finland åter hava b10tt oansenliga 
mängder kommit tili användning (endast Y2 kg per ha). 1 
Norge har i användningen av kvävehaltig konstgödsel ett 
snabbt framåtskridande ägt rum frän perioden 1906-1910, då 
endast 3,2 kg per ha användes, till tiden 19 1 1-1915, då redan 
1 6  kg kom tili nnvändning. Ökningen torde främst bero därpå, 
att vid denna tid produktionen i hemlandet av lurtkväve 
(Norgessalpeter) tog sin början. 

1 antalct nötkreatursenheter per ha åker står N orge ett gott 
stycke framoJll de andra ländcrnn., vRl'för ock, ifall den natur
liga gödseln där tillvaratoges oeh sköttes sä omsorgsfulIt som 
i Dnnmark, Norges äkrar kunde fä 50 % mera kreatursgödsel 
än Danmarks. 1 varje faU är detta stora antal nötkreatursen
heter ägnat att i sam band med de jämförelsevis rikliga konst
gödselmängderna giva oss en vägande förklaring på Norges 

1) Det år nnmilrkningsvärt ntt konstatem, ntt i Finland j dctta avseende 
ickc samma frnmålskridnnde iigt rum $Om nnnorstädes. Detta lrnmgår 
av nedansb\ende tabell. 

I 
Tabell L. I Finland använda konstgödselmängder Aren 1901-1915. 

Anviindning av konstgödsel i medeJtal per år 
Arligt 

Summa Per ha Av konstgödselmängderna voro kg 
medelrol: 

åren konst- åker kvävegödsel 
gödscl kg kg fosfater kali 

summa I per hl. åkcr 

1901-05 24'472'ej 15,8 19,716,600 3,950,400 799,000 O� 
1906-- tO 3 1 ,658,000 17,0 25,166,000 5,678,100 813,900 0,_ 
1911-15 42,594, 21,1 34,910,600 6,764,900 918,590 0,> 
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i förhållande tili de andra nordiska länderna jämförelsevis höga 
skörderesultat. 

Sverige har i förhållande tili sin åkerareal en förvånande 
!iten mängd nötkreatursenheter, vilket i samband med de 
därstädes använda jämförelsevis sparsamma kvävegödselkvan
titetcma åter tiU en del förklarar Sveriges svagare skördar. 

Finland är i avseende å nötkreatursenheternas förhållande 
tili åkerarealen längre hunnet än Sverige och står icke aUtför 
långt efter Danmark, ruen då i betraktande tages de danska 
lantbrukarnas utomordentliga och lantbrukamas i Finland 
i allmänhet under aU kritik varande gödselvArd, torde det icke 
Iigga någon överdrift i att pAstå, att Akrarna i Finland genom 
kreatursgödseln få endast hälften av den växtnäring, som på 
motsvarande sätt gives i Danmark. Och dA den i Finland an
vända konstgödselkvantiteten endast uppgår tili '/. och därav 
kvävegödseln till blott '/" mot i Danmark, ligger intet herätti
gande i att giva jordmAn eiler klimat skulden för Finlands 
dåliga skördar, förrän Finlands lantmän lärt sig att använda 
dessa hjälpmedel i samma utsträckning som danskarna. 

De här anställda jämförelserna hava således varit ägnade 
att bibringa oss i Finland en mycket mörk uppfattning om vad 
vArt lands åkerväxtodling för närvarande förmår producera. 
De hava nämligen blottställt lantbrukets i Finland svaghet 
och en heI mansålder efterblivna utveckling på detta område 
på ett synnerligen bjärt sätt. 
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V Kapitlet. 

Kreatursbeståndet i .Skandinavien de senaste 

årtiondena. 

A. Danmark. 

1 .  K r e a t u r s b e s t å n d e t  s u t v e c k 1 i n g. 

Växlingarna i de viktigaste husdjurens antal i Danmark 
åren 1 87 1-1 9 1 8  framgå ur tabell LI. 1 tabellen hava även 
medtagits sifrror för år 1 9 1 8  i syfte att visa världskrigcts verk· 
ningar på detta område, om ock denna omständighet i före· 
liggande framställning i huvudsak lämnas å sido. Avsikten är 
här att främst klargöra, i viIken riktning och med viIken snabb· 
het utvecklingcn gick före kriget och att på så sätt få en upp· 
fattning om, vart och med viIken framgång detta världens 
mest framstående lantbruksland på detta område strävat. 

Redan en första blick på tabellen visar, att Danmarks 
kreatursbestånd under ifrågavarande period tillväxte kraftigt 
och jämnt. 

Om till en början tabcllcns sista kolumner granskas, i vilka 
införts totalsumman husdjur (med undantag av hÖllS), redu· 
cerad tili s. k. nötkreatursenbeter, ') finner granskaren, att 

1) Vid reducering nv de olika slagen av kreatur tilI en gemensam 
enhet, den s. k. nötkreaturscnheten, hava f61jts iOljande danska viirden: 
1 nötkrcatur (såväl ko $Om ungdjur) = 1/S häst = 4 svin - 6 iA,. 
Man mä Jägga märke tilI att de skilda ländemas officieUa statistik i 
detta liksom i så många andrn avseenden skiljer sig frän varondra, i det 
att i vart och ctt av dc nordiska Jänderna vid reduccring av husdjuren 
till nötkreatursenbe!er Ilnvändas oHkä bcräkningsgrunder. För att göra 
en jämförelse möjlig har i denna undcrsökning det danska beräknings
söttct använts även tör de övriga ländcrna. 
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Ar 

1871 
1881 
1893 
1898 
1903 
1909 
1914 
1918 

Tabell LI. Totalantalet husdJur 1 Danmark !\ren 1871-1918. 
-

]-Iäs-
ta, sam-mnnlagt 

316,000 1,239,000 
347,000 1,470,000 
411,000 1,696,000 
449,000 1,745,000 
487,000 1,840,000 
535,000 2,254,000 
067,00012,463,000 
545,000 12,123,000 

Nötkrcatur 

ko, I 8t. 1 % 

808,000 64,3 
899,000 61,. 

1,011,000 59,6 
1,067,000 61,l 
1,089,000 59, 
1,282,000 56,9 

ungnöt 

,t. 1 % 

431,000 35,7 
571,000 38,. 
685,000 40,4 
678,000 38,9 
751,000 40,. 
972,000 43,1 

1,310,000 
1,025,000 

53,2\ 1,153,000 
48,3 1,09A,OOO 

46,. 
51,7 

Okning. 

Svin Får Höns 

442,000 1,842,000 
527,000 1,549,000 4,592,000') 
829,000 1,247,000 5,856,000 

1,168,000 1,074,000 8,787,000 
1,457,000 877,000 11,555,000 
1,468,000 727,000 11,816,000 
2,497,000 010,000 15,140,000 

621,000 470,000 9,784,000 

N6tkrcat� I ok· ; som- . I manlagt nmf per r i I 2,606,000 - i 
2,903,000 30,0001 
3,343,000 37,000 1 
3,564,000 44,000 
3,812,000 49,000 
4,347,000 89,000 
4,878,000 106,000 
4,030,000 -

1871-19141251,00011,224,0001 502,0001 - 1 722,0001 - 12,055,0001-1,327,000110,548,000 12,272,0001 -
% 79 % 99 % 62% - 168% - 465 % -72 % 230 % 87 % -

1) Uppgifternn för år 1888. • 

� 



139 

sista kolumnen, vari beräknats den årliga ökningen under den 
tid, som förflutit rncllan de i tabellen anförda åren. Denna var 
på I 870-talet 30,000 oeh på I 880-talet 37,000; den steg pä 1 890-
talet tili över 40,000 oeh utgjordc i början av detta århundrade 
redan ni\rmare 90,000 sarnt mellan åren 1909 oeh 1 9 1 4  övcr 
1 00,000. 

Vi gå att cfter dessa allmänna iakttagelscr närmare granska 
växlingarna i de skilda husdjursslagens antal under ifråga
varande tidsperiod. 

Antalet häslar, som år 1 87 1  var något över 300,000, växer 

under hela tiden oavbrutet oeh ganska jämnt, så att det år 1 9 1 4  
utgjorde 567,000. En egendomlig företeelsc är, att underdenna 
period ökningsproeenten för antalet hästar är väsentligt större 
än för korua (79 % mot 62 %). Om hästarnas oeh kornas antal 
jämföres, finncr man, att på varj c häst kom år 1 87 1  2,55 kOf, 
år 1 893 2,", år 1 903 2,23, år 19 14 2,31 och år 1 9 18  1 ,88. Antalet 
hästar är således i förhållande tili koantalet synnedigen högt_ 

Det stora "ntalet hästar får delvis sin förklaring därav, att 
i Danmark, såsom tiiligare framgått, jorden brukas myeket 
grundligt, delvis oek därav, att danskarna i allmlinhet vant 
sig att köra rncd parhästar, oeh delvis härleder sig dettn oekså 
därav, att på Jylland uppfötts hästar för export. 

Antalct nölkrealur, som år 1 87 1  var 1 ,239,000, fördubblas 
under denna pcriod och tillväxer således myckct snabbare än 
antalet hästar; det utgjorde år 19 14  2,463,000. 1 stället för 
att koruas antal i början av århundradet ( 1 800-1838) årligcn 
hade ökats med i mcdeltal blott 8,000 oeh åren 1 838-1871  
med 1 2,000, tillväxte deras antal åren 187 1-1893 med mera 
än 20,000 per år. Därefter (åren 1 893-98) försiggiek ökningcn 
åter n got långsammare, med 1 0,000 per år, men efter denna tid 
vidtagcr ånyo ctt kraftigt framåtskridande, åren 1 898-1903 
med e. 20,000, 1 903-1 909 nära 70,000 och 1 909-1 9 14  c. 
42,000 per år. De oregelbundenheter, som här komma i dagen, 
få åtminstone delvis sin förklaring därav att, dä inköpspriset 
på fodermedel och försäljningspriset på ladugnrdsprodukter 
under oliko. tidcr varicradc, ökades i enlighet härmed ömsom 
antalct nötkreatur, ömsom antalet svin. Den nödvändiga 

i 
1 

• 
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förutsättningen för en ökning av svinens antal är emellertid, 
att den föregås av en ökning av koantalet, enär i Danmark 
svinen utfodras företrädesvis med skummjölk. 1 vad vidkom
mer förhållandet mellan kor och ungnöt, visar tabellen, att år 
1 87 1  i Danmark funnos 808,000 kor och av ungboskap blott 
hälften härav eiler 431 ,000, samt att kornas anta! tili år 19 18  
växer endast till 1,025,000 eiler med 62 %, då däremot antalet 
ungnöt ökas med 168 % (tili 1 ,098,000) och sålunda vid perio
dens slut överskred antalet kor. 

Kornns antal i Danmark ökades nllgorlunda jämnt ända 
tili år 1898, då det utgjorde 1 ,067,000. Denna ökning inträf
fade således samtidigt med att åkerarealen kraftigt utvidgades 
genom nyodlingar. Vid denna tid hade kornns medelmjölk
mängd drivits upp till mera än 2,000 kg, i stället för att den i 
början av perioden endast utgjorde hälften härav. Men å 
andra sidan började smörproduktionen anses mindre lönande. 
På grund härav uppstår oekså efter år 1 898 en uppenbar stag
natlon i tillväxten av kornas anta!. Man börjar i stället upp
föda jämförelsevis myckct mera ungnöt och svin samt sträva.r 
att kännbart öka kornns mjölkavkastning med tillhjälp av 
kraftfoder och rotfrukter. Kornas procenttal av totalantalet 
nötkreatur, som år 1898 var 6 1 ,1, går sälunda ock regelbundet 
ned ända till Ar 1 9 1 8, då det endast utgjorde 48,', samtidigt 
sam antalet ungnöt tillvä.xcr i samma proportion. 

Tillvä.'Cten av antalet svin under denna tid i Danmark är 
överväldigande. Svinens antal tillväxer nämligen från 442,000 
till c. 2 % miljon eiler med 465 %. Denna stegring blir 
synnerligen märkbar efter år 1881 och försiggår mycket kraf
tigt åren 1 893-1 903, då ungnötens antal står stilla, medan i 
sin tur en liknande stagnation inträder i tillväxten av svin
antalet åren 1903-1 909, då åter särskilt kornns antal ökas 
mycket starkare än någonsin förut eiler efteråt, samtidigt 
med att jämväl ungnötens antal snabbt stiger. Från år 1909 
till 19 14  tillväxer återigen svinens antal starkare än någonsin 
förut, niimligen med 1 miljon elleI' c. 200,000 per år. Denna. 
starka tillväxt i svinantalet har igen å sin sida till följd, att 
antnlct kor under denna tid icke cns närmelsevis ökas så 
mycket som därförinnan. 
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Den årJiga medelökningengav antalet kor, ungnöt och svin 
framgår av följande samman.stiillning: 

1 -
Arligt me� Arlig; ökning Bv antnlet 

deltnl: åren kor � ungnöt I svin 
\ 

1881-93 c. 9,300 \ 10,000 25,000 
1893-98 11,000 -·1,<100 88,000 
1898--<l3 4,400 1:5,000 58,000 
1903-00 33,000 37, 000 2,000 
1909--14 5,600 37,000 206,000 

Huru kunna de stora ojämnheternu för åren 1 903-1914 

förklaras? Jag framställde under min vistelse i Danmark 
denna fråga för mången dansk faekman utan att erhålla något 
tillrredsställande svar. Ty då de t. ex. sökte förklara fÖl'eteelsen 
såsom en följd av växlingar i prisnivån oeh jag på den grund 
undersökt denna, har jag ieke häller genom den erhållit den 
erforderliga förklaringen på denna företeelse. 

Men d jag sedermera närmare lärt känna det danska små
brukets utveeklingshistoria, har jag trott mig kunna finna 
åtminstonc en förklaring på detta sakförhållande. De stora och 
medelstora lantbruken koncentrerade under perioden 1 881-
1 903 sitt huvudintresse på ökandet av mjölkavkastningen hos 
sina kor oeh på svinskötseln. Aren 1 903-1909 lönade sig 
mjölkhushållningen bättre än svinskötseln, varföl' storbruka1'l1a 
fortfarande ägnade mera uppmärksamhet åt ökandet av 
antalet koI'. �len detta har ensamt för sig ieke kunnat åstad
kOlnma en sådan ökning i kornas antal som tabellen utvisar. 
Härtill kommer en ny anmärkningsvärd fa1.1:or. Småbrukarnas 
stora uppmarsch börjar, såsom redan tidigare framhållits, 
först de första årcn av detta århundrade oeh de hava då syn
barligen ökat sin mjölkboskap parallellt med övriga lantbru
kare, därtill loekade av prisförhållandena. Av denna orsak 
vaI' oekså under perioden 1 903-1 909 i Danmark den årliga 
tillvih .. 'ten av nötkreatursheståndet större än någonsin fÖl'ut. 
Då prisförhållandena sedermern lockade Danmarks lantbru
kare att efter år 1908 öka sitt svinbestånd, ans1öto sig härtill även 
småbrukarna, för vilka svinskötseln dessförinnan varit ganska 



142 

okänd, och var det tili stor del på detta sätt den oerhörda 
stegringen i svinens autal uppstod, som inträffade i Danmark 
åren 1909-19 14. 

Smubrukarna, som tidigar<: endast hållit en cller ett par 
grisar för eget behov, uppfödde redan före världskriget 20--40 
och t. o. m. flera svin till avsalu, så att de ofta hade större 
inkomster från sitt svinhus än frän sin mjölkhusbållning. 

Denna tillväxt i svinens antal befordrades kraftigt av de 
stora andelssJakterier, som grUJ1dades i Danmark åren 1887-
1 891 tili ctt antal av 1 5  och Aren 1891-1900 till ett antal av 
1 0  st. Ar 19 14  funnos redan 46 andelsslakterier. 1 dem slak
tades år 1900 nära 700,000 djur, år 1 905 1 , 1 00,000 och Ar 1 9 1 6  
2,200,000. Sistnämnda Ar räknade de 1 52,000 medJemmar. 

Anställer fian en jämförelse rnellan svincns och kornas 
antal i Danmark, skall man fi,ma att, då därstädcs är 1 871  
fanns endast nltgot mcra än y" svin per ko och ännu åren 1 898 
-1 909 icke mycket mera än I per ko, hade detta tai år 1 9 1 4  
stigit tili nära 2. 

Samtidib<t som demm väldiga utveckling i mjölkkreatnrs
och svinskötseln i Damnark ägt rUIII, Lar lå1"skötseln nästan 
lika snabbt gått tillbaka. 1 stället för att nämligen färens 
antal tidigare i Damnark vuxit mycket snabbt (åren 1 800-
1 838 med c. 850,000 och åren 1838-187 1  med c. 200,000), börjar 
det från sistnämnda år minskas i samma män svinens antal 
ökas. Antalet får utgjorde Ar 187 1 ,  då det var som störst, 
1 ,842,000, men minskas därefter snabbt och jämnt år för år, 
så att år 1 9 1 4  funnos blott 51 5,000 och år 19 18  470,000 får. 
Ar 1 87 I funnos ännu 2,' får per ko, men Ar 19 14  blott 0,'. 
Detta har varit en naturlig utveckling såsom en följd av att de 
förra fårbetena förvandlats tili åkrar eiler å dem planterats 
skog, som måste skyddas emot åverkan av får, ävensom av 
att ullpriset på grund av den transoceana konkurrensen sjönk 
hastigt efter 1870-talet. 

Ifiinsskötseln var i Danrnark redan år 1 888, frän vilket Ar 
de första statistiska uppgifterna häröver finnas, av järnföre!se
vis stor betydelse; det fanns redan då 4,' miljoner höns eiler i 
medeltal 5 per ko. lIfen sedan äggexporten på utlandet be-

• 
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gynte gä (Aren 1 895-1903) �enom lokala äggförsäljningsför
cllingar och av dessa inneha\vda kooperativa exportaffärer, 
vidtog tillvä>.1;en av hönsstamrl,ten med svindlande fart. Mcllan 
iu-en 1 888-1 914 var ökningen ö,\,er 1 0  miljoner höns eiler 229 %, 
så att antalet höns sistnämnda åt\utgjorde 1 5, 1 40,000. Tili detta 
mäktiga uppsving har bidragit äiven den omständigheten, att 
samtidigt ett intensivt arbete utfördes isynnerhet bland smä· 
brukarna för att höja hönssköt.:&n, förbättra hönsraserna 
och göra den ekonomiska betydelsen av hönsskötseln känd. 

Det bör dock anmärkas, att uti ifrågavarande tai icke 
allenast inneslutas fullvuxna hönor, utan även tuppar och 
kycklingar. Sålunda ingAr i siffran 15 , 140,000 för år 19 14  
endast 7,584,000 höns av % års ålder och däröver, 358,000 
tuppar (sAIedes 1 tupp per 20 hönor) och 7,1 98,000 kycklingar. 
Av sistnänmda taI kmma vi sluta oss tilI att mun i Danmark 
år 1 9 1 4  var i beråd att Anyo kraftigt öka hönsstammer (om 
ock visserligen därifrån även idkas export av gödda kycklingar), 
men kriget gjorde ett snabbt slut på även dessa planer och 
tvingade Danmarks lantbrukare att kännbart minska höns
stammen, så att denna. år 1 9 1 8  utgjorde cndast 9,7 miljoner 
och följande Ar ännu mindre. 

Om andra slag av husdjur må här lämnas följande upp· 
gifter, ehuru dessa icke upptagits i tabellen. 

För getavelns höjande har rätt mycket arbete utförts i de 
skandinaviska länderna under detta århundrade sAväl i tai och 
skrift som handling, men getskötseln har Atminstone icke i 
Danmark fätt nägon nämnvärd betydelse. Antalet getter, 
som år 1 88 1  blott var 9,000, tillväxer visserligen härefter jämnt, 
om ock svagt, så att det år 1 909 steg tili 40,000. Men härefter 
har antalet icke mera ökats; år 19 14  var det icke högre än Ar 1 909. 

Vad sedan vidkommer annat fiäderfä än höns, har i Dan· 
mark liksom också annorstädes försök gjorts med uppfödning 
av bl. a. gäss och kalkoner, men gås- och kalkonaveln förefaller 
vara i nedåtgående, enär det år 19 14  i Danmark fanns endast 
162,000 gäss och 49,000 kalkoner. Däremot synes ankstammen 
i Danmark vara avsevärd, och åtminstone mellan Aren 1 909-
1914 ökas dess antal, vilket år 19 14  uppgick tili 1,022,000. 
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av statistiken att döma har således kaninaveln i Danmark he
dömts såsom mindre fördclaktig än vad tidigare i de nordiska 
länderna i alhnänhet ansetts. 

2. A n t ,l l e t  h u s d j u r  1 f ö r h å l l a n d e  t i l i  å k e r
a r e a i o e h f 0 I k m ä n g d. 

Sedan vi i det föregående röljt växlingarna i det absoluta 
antaIet QV de viktigaste husdjuren i Damnark under perioden 
1871-1918, jämföras här nedan dessa tai med åkerareal oeh 
invånarantal. 

Denna jämförelse framgår av tabcll LI!. Om antalet lI"s
di'" i jörhållallde tili jolkmängden, vilket i nationalekonomiskt 
avsccnde erbjuder det största intresset, först underkastas 
granskning, visa tabellcns sista kolumner, att ökningen av 
husdjursbcståndet i stora drag följt folkmängdsökningen åt 
ända tili år 1 903, men att cfter denna tid en ökad tillväxt i hus
djursbeståndet vidtager, vii ken fortgår ända tili världskriget, 
som framkal1n.r en hastig nedgång. Per 1 ,000 invånarc funnos 
nämligen år 1 87 1  sammanlagt 1 ,458 nötkreatursenheter oeh 
år 1903 1 ,5 13, men år 19 14  redan 1 ,702, mcdan antalet år 19 18  
nedgått tili b10tt 1 ,317. 

Då vi granska antalet husdjur av olika slag, finna vi, att 
siffran för hästar visar en jämförelsevis liten ökning (från 177 
tili 1 98 per 1 ,000 invånare) oeh att antalet kor hållit sig lika, 
så att slutresultatet blir, att under hela perioden ända tili 
kriget ingen förändring inträffat (458 kor per 1 ,000 invånare). 
Däremot steg antalet ungnöt och svin i förhållande tili folk
mängden under denna tid myeket kraftigt. Per 1 ,000 invå
nare fWUlOS år 1 87 1  242 ungnöt oeh 248 svin, men år 1 9 1 4  
403 ungnöt och 873 svin. 

Ur lantbrukets synpunkt är en jämförelse av anta/et lIus
diur med åkerarealen av mycket större betydelse än den före
gående. 

Tabellens rörsta avdclning framställer anta1et husdjur av 
olika slag jämfört med 1 ,000 ha åker. 

10 
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Antalet hästar har i förhållande till åkerarealen rätt regel
bundet stigit, t. o. m. ännu i någon män under krigstiden, 
vilket är att lägga märke till. Ökningen var visserligen liten 
(från 144 till 1 60 per 1 ,000 ha åker) under nyodlingsperioden, 
dä åkerarealen tillväxte snahht. Men efter denna tid stiger 
siffran märkhart ända till år 1 9 1 4  (dä den utgjorde 220), av 
orsak att åkerarealcn icke ökades under denna tid, men dess 
hrukning därcmot hlev intensivare, vilket fordrade ett ökat 
antal hästar. Denna utveckling är vidare en följd av att val
larna minskades och rotfruktslanden ökades. Det förhåUan
det, att hästarnas antal icke minskades ens under kriget, här
leder sig åtminstone delvis därav, att småbrukarna efter år 
1903 kälUlhart ökat sitt hästantal. 

1 förhållande till åkerarealcn tillväxte kornas autal väsent
ligt ända tili år 1909 (från 366 till 497 per 1 ,000 ha), men där
eftcr inträdde först en relativ stagnation tili Ar 19 14  och sedan 
en kännbar tillbakagång till Ar 1 9 18. Däremot tillväxt� anta
let ungnöt, som år 1871 endast var 1 97 och år 1909 hade vuxit 
tili 377 per 1 ,000 ha, kraftigt åren 1909-1914, så att det år 
19 14  utgjorde 448, på vilken nivä det höll sig även under krigs
tiden. Detta är troligen att tillskriva det förhåUandet, att de 
danska lantbrukarna ville utmönstra sina sämsta kor från 
tiden för den snabba ökningen i koantalet de närmast före
gående åren, och att hos dem i stället en bättre kvalificerad 
ungnötsstam höll pä att uppväxa. 

1 svinantalet se vi en kraftig stegring, från 201 till 563 
tili år 1903, en stagnation tili år 1909 och därefter den mäk
tiga ökningen ända till lir 19 14  (ti1l 968), till vilken vi redan av 
tidigare anförda uppgifter kunnat sluta oss. Fårskötselns 
nedgång framgår ocksä tydligt av denna tabell. 1 början av 
perioden funnos per 1 ,000 ha åker 837 fär eller således ungefär 
samma mängd som svin Ar 19 14, men år 1 9 1 4  hade fårstammen 
redan minskats till endast 200 per 1 ,000 ha åker eUer i det 
närmaste till samma belopp som antalet svin år 1871 .  

1 Danmark funnos per 1 ,000 ha åker år 1 888 1 ,800 höns, 
men Ar 1 903 redan 3,400, är 1 9 1 4 5,800 och är 19 18  återigen 
blott 3,400. 
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3. 0 m s t ä n d i g h e t e r, S 0 m i n v e r k a t p å d e n  
s t a r k a  ö k n i n g e n  a v  k r e a t u r s b e s t å n d e t. 

Vilka omständigheter hava möjliggjort denna före kriget 
försiggångna, Ar efter år fortsatta stegring? 

1 främsta rummet följande. 

Stegringen är först och främst att tillskriva de förbättrade 

avsättningsmöjligheterna för kreatursprodukter. Av det 
föregAende (sid. 5 1 )  har framgått, att i Danmark i början av 
nu ifrågavarande tidsperiod odlades jämföre1sevis mycket 
säd och att denna sädesodling tili och med utvidgades. 1 Dan
mark drevs nämligen ännu vid denna tid en riitt omfattande 
export av spannmål. Men så snart de transoceana ländernas 
produkter nedpressade siidesprisen i Europa, skyndade sig 
danskarna - redan i början av 1880-talet - att grunda andels
mejerier. De flcsta av dessa grundades mellan åren 1886 och 
1 890, och deras inverkan på kreatursstamrnens ökning skönjes 
också redan från denna tid. Gcnom andelsmejerierna och de 
av dem upprättade kooperativa smörexportaffärcrno. lyckades 
mnn småningom höja smörprisen. Det danska smöret beta
lades näm1igen åren 1881-1890 med i medeltal kr. 1 :  80 per 
kg, åien 189 1-1895 med kr. 1 :  90, åren 1 906-1910  med kr. 
2: - och åren 1 9 1 1-1913  med kr. 2: 25. 

Dessa pris ansågo danskarna dock icke vara lönande, enär 
produktionskostnaderna för mjölken samtidigt hade stigit 
väsentligt, i det att den starkt ökade produktionen hade åstad
kommits bl. 8. genom användande av oerhörda mängder konst
gödsel och kraftfoder, främst oljekakor. En ytterligare stegring 
i smörprisen kunde lantbrukarna icke längre hoppas på, efter 
det att margarinet vid denna tid begynte erövra en allt större 
plats i folknäringen såväl i England som också hemma i Dan
marko 8ålunda hotades den danska mjölkhushållningen av en 
svår kris. Danskarna u;>ptogo dä i sin lanthushållning en ny 
.industrigrem av mycket stor betydelse, nämligell suinupp
tödning, slakt av dessa i eglla andelsslakterier och försä1jning 
av förstklassigt fläsk främst på den engelska marknaden. De 
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lyckades genom dcssa åtgärdcr vinna en utmärkt avsättning å 
samt gott pris för de stora partier skummjölk, sam de måste 
återtaga från andelsmejerierna och nu med fördel kunde ut
fodra åt svin. 

Det är visserligen sant, torde det kunIla invändas, att för 
Danmarks lantbrukare på detta sätt öppnats fördelaktigare 
försäljningsmöjligheter än förut, men huru har Danmarks 
åkerjord förmått föda den ständigt växande mängd kreatur, 
såsom av det föregående framgått? 

Först oeh främst hava de danska lantbrukarna i en synner
ligen anmärkningsvärd omfattning förmått utvidga sin O(UaM 
iord. 1 det föregående pAvisades redan, att de åren 1 866-1 896 
genom nyodlingar omvandlat c. 440,000 ha karga marker tili 
åker, samtidigt som t. ex. Finlands jordägare i Södra Finland 
läto vidsträckta, utsugna gamla hnvreländer skogbevä.xas oeh 
i stället utvidgade sin åkerarcal genom att fråntaga torparna 
deras åkrar, utan att samtidigt vara i stAnd ntt öka sitt kreaturs
bestånd i samma grad som torparnas minskadcs. 1 det före
gåellde nämndes vidare, att ele danska lantbrukarna åren 1 866 
-1 896 VU!U10 c. 50,000 ha åker genolll t;äckdikning. Slutligen 
har det ock framgått, att de utvidgade sin odlade jord med 
nMa t 40,000 ha gcnorn att minska trädesåkrarna. GCllom dessa 
åtgärder har deras odlade jordareal under ifrågavarande tids
pcriod faktiskt ökats med c. 630,000 ha eiler närmare '/3, vilket 
är symlerligen aktningsbjudande. 

För det andra hava danskarna genom att införa intensivare 
odlingsmetoder på ett i ögonenfallande sätt stegrat produktions
förmågan hos sin åkerjord, såsom ock av det förcgåcndc fram
gått (sid. 93). Oeh för det trcdje hava de vUIlnit vida större 
fodermängder än förut genom att kännbart minska sin vall
areal och i stället odla blandsäd och {oderrot{",k!.r. 

Trots allt detta hava de danskn lantbrukarna icke rrän 
sina åkrar ens närmelsevis kunnat erhålla den Codermängd, 
som deras starkt ökade kreaturshushållning krävt. Såsom till
skott tili sitt hemma odlade foder hava de fördenskull tagit 
i bruk importcrat kraftfoder i år för år ökade mängder, såsom 
senare (VI Kapitlet) kommer att framgå. 
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4. A n t a i  e t h u s d j u r p å 1 ä g e n h e t e r 
a v o 1 i k a s t o r  1 e k. 

Hurudant är kreatursbeståndet på lägenheter av olika stor
lek i Danmark? 

Danmarks lantbruksstatistik giver tyvärr intet svar på 
denna fråga för senare tid än år 1909. Isynnerhct ur småbruks
synpunkt är dcnna omständighet ofördelaktig, då det är känt, 
att de danska småbrukarna ansenligt ökade sin kreatursstam 
just cfter detta år. En annan svårighet för bchandlingen av 
denna fråga ligger däri, att i 1 909 års statistik jämförcs krea
tursbeståndct med lägcnheternas totalareal, men icke med 
åkerarealen, såsom här tidigare skett, vadan således de i 
ncdanståcnde tabell framträdande siffrorna ickc giva dcn bild 
av förhållandena, som vi här önskade erhålla. Särskilt begås 
härigenom en vi ss orättvisa mot störrc lägenhctcr, vilka hava 
mera skogsmark och irnpedimcnter äll småbrukarna. 1 brist 
på noggrannare statistik måstc cmel1ertid denna användas, rnen 
torde den dock vara ägnad att i huvuddrag giva en riktig 
föreställning om kren.tursbeståndet på lägcnheter av nlika stor
lek i Danmark. 

Tabell LIII. Antalet husdjur på läfenheter av oltka storlek i Danmark 
per 1,000 ha totalareal Ar 1909. 

Lägcnheternas Häs-storlekskatc�rori t.r (totalareal) 

I ha 
0_ 1,50 294 
1_ 3,00 220 
3,00- 4,50 268 
4,50-- 9,00 248 
9,00-- 13,50 204 

13,50-- 27,00 186 
27,00-- 54,00 160 
54,00--108,00 108 

108,00--216,00 88 
över 216 78 

1 medcltal i hela 
Isudet . . . . . . . . .  170 

På öama . . . . . . .. 222 
På Jyll.nd . . .... 144 

Nötkrcnlur 

"�'I k lngt or 
2 3 

1,516 1,142 
1,386 1,022 
1,160 818 

954 634 
888 542 
822 454 
704 364 
528 260 
506 276 
532 310 

754 428 
920 562 
670 360 

I ung-
nöt 

, 

374 
364 
342 
320 
346 
368 
340 
268 
230 
222 

326 
358 
310 

Nöt-
krea-Svin Får turs· Höns 

enheter 
, • 7 8 

1,672 452 2,892 33,956 
1,230 220 2,390 18,428 

974 220 2,244 11,270 
754 266 1,930 6,612 
626 298 1,706 4,514 
744 280 1,612 3,096 
426 248 1,332 2,014 
258 210 952 1,042 
210 128 844 704 
192 72 826 466 

490 244 1,426 3,798 
734 142 1,794 6,542 
368 294 1,244 2,416 



150 

Tabellen ar ett nytt bevi på den redan av gammalt kända 
företeelsen, att i förhållande tili jordarealen uppfödas kreatur 
mest på småbruk och att kreatursantalet proportionellt 
sjunker någorlunda jämnt i saroma män lägenbeterna bliva 
större. Skillnaden är så stor, att på de minsta lägenheterna 
finnas 3 gånger så många såväl hästar som kor och får som på 
de största lägenheterna, 6-8 gånger flera svin, 30-40 gånger 
flera höns. Så stora differenser torde icke kunna framvisas i 
många andra Iän der och det är på grund härav småbruket 
i Danmark äger en oerhört stor nationalekonomisk betydelse. 

B. Sverige. 

1 .  K r e a t u r s b e s t å n d e t  s u t v e c k I i n  g. 

Växlingarna i antalet av de viktigaste husdjuren i Sverige 
ären 187 1 - 1 9 1 9  framgå ur tabell LIV. 

Om vi först följa den sista kolumnen i denna tabell, som åsyf
tar att giva en framstälLning av huru totalantalet kreatur växJat 
i , Sverige ären 1 8 7 1 - 1 9 1 9, finna vi, att även i Sverige en lik
formig stegring i antalet nötkrcatursenheter ägt rum ända tiU 
världskriget, enär ifrågavarande totalsumma under denna tid 
från 3,' miljoner stigit till 5,' miljoner eiler med 48 %. Steg
ringen har varit tmgefär lika stor (c. 50 %) för hästar (frän 
438,000 tili 660,000) som för kor (frän 1 ,2 miljoner tili 1 ,' 
milj.)  och ungboskap (frän 761,000 tili 1 , 1 43,000). Svinens 
antal har stigit med 167 %, fårens däremot nedgått med 27 %. 
Om kreatursbeståndets utveckling i Sverige jämföres med 
Danmarks, befinnes utvecklingen i bägge ländcrna gå i salnma 
riktning beträffande varje särskilt djurslag, om ock utvecklill
gen i Danrnark varit mycket kraftigare, bl. a. även däruti, att 
fårantalet i Danmark minskades mycket hastigare än i Sverige. 

Då denna tillväxt i kreatursbeståndets storlck underkastas 
granskning med stöd av uppgifterna i sista kolumnen, finna 
vi, att ökningcn var svagast på 1 870·talet ( 1 9,000 nötkrcaturs
enheter per å.t,) såsom faUet vnl' även i Danmark, meJl att den 
var dubbelt så stor på 1 880-talet, under den stora nyodlings
perioden . Den svagaste stegringen ägde rum åren 1 893-1903. 
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Tabell LIV. Totalantalet husdJur 1 Sverige årcn 1871-1919. 

Nötkreatur NlItkrealUTSe:Dbc:t.er 

Ar Hiis- kor ungnöt l) Svin Får tar snm- sam- ökl1lng 
manlngt st. 1 % st. 1 % manlagt per Ar 

1871 438,000 2,026,000 1,2G5,OOO 62,4 761,000 37,6 
I 

3,713,000 383,0001 1,636,000 -

1881 459,000 2,192,000 1,395,000 63,0 797,000 36,. 419,000 1,377,000 3,902,000 19,00( 
1893 495,000 2,474,000 1,647,000 66,6 827,000 33,4 717,000 1,324,000 4,359,000 38,001: 
1903 546,000 2,586,000 1,783,000 68,9 803,000 31,1 816,000 1,167,000 4,623,000 27,OOC 
1909 581,000 2,730,000 1,847,000 67,7 883,000 32,> 922,000 1,022,()(X) 4,874,000 42,000 
1914 660,000 3,069,000 1,926,000 62,. 1,143,000 37,2 1,023,000 1,205,000 5,506,000 126,000 
1919 716,000 2,551,000 1,607,000 63,0 944,000 37,0 717,000 1,563,000 5,139,000 -

(jk'ling. 

1871-19141222,00011,043,0001 661,0001 - 1 382,0001 - 1 640,000
1
-458,00011,793,0001 -

% 50 % 51 % 52 % - 50 % - 167 % -27 % 48 % -

1) Hiiri ingå ävcn oxar och tjurar. 

� 
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heter frän motsvarande förhållanden i Danmark. Utvecklingen 
i Danmark har nämligen varit betydligt jämnare och fastare 
beträffande de flesta husdjursslag än vad faIlct varit i Sverige. 

Tabell LV. Antalet husdJur 1 Sverige I törhållande tilI åkerareal och folkmängd A.ren 1871-1914. 

Per 1 ,000 ha åker Per 1 ,000 invunare 
nöt nötkrenturs· nöt nlitkreatur,-Ar '" enhctcr '" enbctCJ �' � . ' • < ;;! � Ei ;;! .. � �  '" S' " h ökning i .  '" " � �  ökning " '" _. " � c:  

� �  0 ::;:" 
per år . , o �  � a  per år " . � .  � '  � < � " <  -

1871 172 795 497 1501653 1,058 - 105 486 301 92 399 641 -
1861 157 750 478 143 471 976 - 8,2 100 478 305 91 300 622 - 1,9 
1893 146 730 487 212 395 952 - 2,0 101 506 341 147 271 678 + 4,7 
1903 153 727 502 229 330 954 + 0,2 105 495 341 156 224 658 - 2,0 
1909 160 751 508 254 281 973 . 3,2 106 499 337 186 187 656 - 0,3 -.-
1914 178,827 519 276 325 1,487 +102,8 116 540 339 1801212 969 +60,3 

Antalet nötkreatursenhetcr i förhållaudc till folkmängden 
uppgick är 1 87 1  tiU 641 per 1 ,000 invånare och år 1 9 1 4  tili 
969 samt i förhållandc tilI åkerarealen år 1 87 1  tilI 1 ,058 per 
1 ,000 ha åker och år 1 9 1 4  till 1 ,487. Vare sig jämförelsen gäUcr 
folkmiingden eUer åkerarealen, är perioden 1903-1914  en 
stegringcns tid, medan däremot åren 1871-1903 beteckna 
dels stagnationens, dels tillbakagångens tid. 

Tabellen visaf jämväl, huru i jämföreIse med folkmängden 
antalet hästar, nötkreatur och kor icke ökats nämnvärt förrän 
efter år 1909. 

C. Norge. 

1 .  K r e a t u r s b e s t å n d e t  s u t v e e k I  i n g. 

Tabell LVI visar kreatursbeståndets utveckling i Norge åren 
1835-1918. Ökningen har varit mycket kraftig åren 1835-
1865, ty under denna jämförelsevis korta tid ökades hästarnas 



Ar Häs-
tar 

1835 113,000 
1865 149,000 
1875 151,000 
1890 151,000 
1900 173,000 
1907 170,000 
1918 208,000 

1875-19181 57,0001 
% 37,7 

Tabell LVI. Totalantalet husdjur 1 Norge Aren 183&-1918. 
Nötkreatur 

Svin Får sam-
• kor ung-

manlngt nöt 

644,000 - - 80,000 1,020,000 
953,000 - - 96,000 1,705,000 

1,016,000 735,000 281,000 101,000 1,686,000 
1,006,000 701,000 305,000 121,000 1,418,000 

950,000 686,000 264,000 165,000 929,000 
1,028,000 696,000 332,0001163,000 991,000 
1,086,000 720,000 366,000 127,000 940,000 

(Jktli7Ig, 

. ,;  ::1 ii Z g- � o: 
� . � <> ' " � , 

1,175,000 
1,708,000 
1,775,000 
1,725,000 
1,677,000 
1,743,000 
1,899,000 

Getter Renar 

185,000 82,000 
291,000 102,000 
323,000 97,000 
272,000 170,000 
215,000 109,000 
223,0001133,000 
186,000 98,000 

O" 0l  
Höns :::: !n' = �  

g � 
- -
- -
- -

797,000 17,2()( 
1,640,0001 21,60( 
1,48O,000

1
20,7()( 

1,668,000 20,8()( 

70,0001-15,0001 85,0001 26,0001-746,0001 124,0001-137,0001 
6,9 -2,0 30,2 25,7 -44,2 7,0 -42,. 

1,0001 871,0001 3,6()( 
1,0 109,3 20,9 

" 0 3 '" ("'t- tj /') a ('t' p � 1=1 " -"O g P g  
"C ".. -.J ('l) S, �. 0 � tI" 0 0: l' H " <: :> "" " '< ... ... :::: n t:..: w ('l) ri � o ::s ('t' 0 0 � 2.. � �' tI" oJ .. "1' < ::s ('l) � � 0: � p:I ('l) ('t' ('l) ""1 � � "' "  ... " "" " .... , ('l) p:I g. tr � ('t' "' ''  " �: "1 � �  Q. "' "  ('l) p:I: t;) r.fl ... <: .. 
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en följd av den transatlantiska konl. .. urrensen, en stagnation. 
AIen 1875-1918  har kornas antal något nedgått, ungnötens 
och svincns antal däremot ökats svagt, men samtidigt har 
fårstammen minskats så ödescligert, att totalsumman nötkrea· 
tursenheter icke kunnat tillväxa rncd mera än 7 °lo eIler erän 
1 ,775,000 tili 1 ,899,000. Det är en egendomlig företeelse, att i 
Norge en lindrig stegring inträffade åren 1907-1 918, då världs
kriget i de övriga skandinaviska länderna tvärtom förorsakade 
en reduktion i kreatursbeståndet. Vad de övriga husdjuren 
bcträffar, visar tabellen, att även getternas anta], som aren 
1 835-1875 kraftigt tillväxte, efter denna tid minskas till den 
grad, att tillbakagången under hela peri oden utgör 137,000 eiler 
42" %. SlutJigen har även renarnas antal erter år 1 890 känn
bart nedgått. Ieke ens hönsave!n, som på 1 890-talet blev 
livaktig, förmådde erter denna tid längre gå framåt oeh det
samma synes fallet vara med biskötseln. 

2. A n t a i  e t h u s d j u r i f ö r h å I I  a n d e t i I I  
å k e  r a r e a I o e h f 0 I k m ä n g d. 

Tabcll LVII giver en framställning av husdjurens antal 
i Norge i förhållande tili 1 ,000 ha åker åren 1 865, 1907 oeh 
1 9 1 8  samt i förhållande tili 1 ,000 invånare åren 1 865-19 1 8. 
Jämförelsen med foU",nängden giver vidhanden e.� myeket 
anmärkningsviird tillbakagång, i det att enligt dens.mma an
talet nötkreatursenheter oavbrutet under hela tiden gått till
baka; Ar 1 865 funnos niimligen 1 ,034 nötkreatursenheter per 
1 ,000 invånare, år 1 9 1 8  endast 740. I enlighet härme<l ut
visa givetvis de flesta husdjurs relativa antal en mer eiler 
mindre jämn tillbakagång. 

Jämväl i jiimförelsc med åkerarealen visar kreatursheståndet 
en nedgång under tiden 1 865-1 907, dook med undantag av 
antalet svin. Efter år 1 907 visar tabellen en märkbar ökning. 
Den i tabellen framträdande öhingen torde dock kunua be
tvivlas, enär uppgiftema om åkerarealen för år 1 9 1 8  anses 
angiva en myeket mindre areal än den faktiska. 



...., ,, ""  0= p:I ;::.; C c.. t"P' � (V � � 
c.. "'!j 0 1rI0 
C'O � S ::J 
s- - � z c:r' O ;:! Q (tI O ("'f" <Jq  :::::: _ e,. ro 
• � <1> P' ("'t- � �. ::r' ::s 

"' ''  " 
" '" " 
� c.. en 

�' .... 
t:1 � g: <1> P" 1):1. '" '" " - ... ." 
,, ";l  -

«> '0 " 0 '0 ". '" .. '" _ . ..... 0 ...., ,, " � ..., ::r' ... " 
'" ., . 

". ... " 0 
< i::": (,C ., "' -
'" " '" 
., '" " § g � - � = (0 ... . � � t::: ", ' .. � r::T Q:lo �: C'b "' ... " " 1):1: '"C '" '" '0 _. , , 

W 

;.-
" 
... 
., 
-
<1> 
� 

". o " 
-
_. '" 
", ,,," 
., �. 

" 
'" ... 

... ", o .,. 
... 
- -
" .,. '" . 
. "" 

<1> 
" 
". 
" 
... 
" 
... 

" 
'" 

Tabell LVlI. Antalet busdJur 1 Norge 1 rörbAllande tlU åkerareal och tolkmängd 
Aren 1865-1918. 

Per 1 ,000 ha åker 

nötkreatur 
Ar i ii. I I � - a ir . , ... "' . � 

� ... 
§ 1 �' I Oll I� l g I)Q ;:3 "1 � ::1' " ... � 
0' � 

nötkrea· 
tursenhet. 

e I � a  Il '  -

't:I 0: 
� '"  ... � 
.. 5' ... ", 

Per 1,000 invunare 
nöt· 

::r' k:rcatur 
� I � I  ,. §I § _. ;:;: o;g i' )t !Xl  = ., "" ';1  0 =' t P1 0: 

. � 

nölkreatura-�hctc � '" 1--::-,---;;--1 r; g: -� � � ., "" "' s  � I
':!. II> !: e. • • . � 

1865280 1,760 _ 160!3'15J�92 3,257 881560 - - 57 1,002 1751 - 1,034 -
1875 - - - - - - - - - 84 563 408 155 56 933 178 - 1,014 - 2 
1890 - - - - - - - - - - 7550335015361 708 136 398 884 - 8, 
1900 - - - - - - - - - - 77424 306 118 74 (46 961731 764 -12" 
1907 227 1,371 928 4432171,321297 1,947 2,324 - 78 446 302 144 71 431 97635 758 - 1 
1918

1
290 1,640 1,077 5d341840I268:2,370 2,946 + 56,:; 60,416 278 138 49 360 74 1634 7401- 1,' 

g; 
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Tabell LVIII. Antalet husdJur på lägenbeter av ollka ,stortek 1 Norge 
per 100 ha åker Ar 1917. 

Per 100 ha {,ker I 
Liigenhetcmns Nöt- Getter I storlekskntcgori Hästar J.."Teatur Svin F'ur Höns 

h. 
undcr 2 45 360 32 459 107 609 

2-10 29 143 17 113 17 205 
10-50 21 84 12 84 3 107 

över 50 19 67 15 1 7 0,. 47 

Denna tabell utvisar således resultat gående i samma rikt
ning som motsvarande undersökningar i andra länder. 

D. Jämförelser mellan de nordiska länderna. 

1 tabeJl LIX hava sammanförts uppgifter över kreaturs
beståndet i de nordiska länderna vid krigets början eiler 
åren närmast förc detta. Tabellen framställcr först de absolula 
talen. Vi se, att det stora Sverige i avseende å antalet nötkrca
tursenheter icke står myeket framom det lilla Danmark, ty i 
det rörstnämnda landet funnos 5 y. miljoner oeh i det senare 
något mindre iin 5 miljoner nötkreatursenheter. Med tillfreds
ställelse kan det konstateras, att icke häller Finland med sina 
3 miljoner nötkreatursenheter stannar mycket efter dessa, 
varemot Norge i detta avseende iir betydligt svagare än de andra 
nordiska länderna, enär det endast äger 1 ,7 miljoner nötkrca
tursenheter. 

D vi taga tili granskninil de olika slagen av husdjur, finna 
vi, att det stora Sverige icke cns i avseende å hUstbeståndet, 
'som uppgår tili 660,000, står mycket framom Danmark, där 
hiistbcståndet utgör 567,000; Finland (med 366,000) oeh Norge 
(med 1 70,000) bliva märkbart efter. Beträffande antalet kor 
står Sverige avgjort framom alla övrigo länclermedsina närmare 
2 miljoner kori Danmark ( 1 ,3 milj.) och Finland ( 1 ,1 milj . )  
äro något så när jämnstarka, och Norge stannar återigen i 
detta nvseende långt bakom de övriga, i det att diirstädes finnas 
endast knappa 700,000 kor. Ungnöt uppfödde Danmark och 
Sverige i ungcfär lika stort antal eiler 1 ,' miljon; då man tager 
i betraktande, att koantalet i Danmark var underlägset det 
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svenska, stod således Danmark härutinnan framom Sverige. 
Finland (440,000) oeh Norge (332,000) sumna i detta avseende 
långt bakom de andra, oeh i rclation tili sitt koantal blir Finland 
t. Q. ITI. det sista. Svinstammen var i Damnark ojiimförligt 
mycket större än i något annat land, i det att Danmark ägde 
2,. miljoner svin, Sverige blott 1 l"niljon, rncdan Norge Deh 
Finland oekså häruti äro de bägge övriga starkt underlägsna. 
Beträffande fårbeståndet står Finland främst ( 1 ,3 miljoncr); 
Sverige är i detta avseende ganska jämnstarkt med Finland, 
i det att dess fårstam uppgiek tili 1 ,2 miljoner. Ieke ens Norge 

stannar på detta område långt efter dessa länder, ty det äger 
närmare 1 miljon får. Danmark skiljer sig i detta avseende 
från de övriga, elä det äger endast % miljon får. Gctaveln förc
faller i alla länder vara rätt obetydlig; Norgc står främst (över 
200,000), i andra rummet kommer Sverige mcd 1 20,000, därpå 
Danmark mcd 45,000 oeh sist Finland mcd endast 1 1 ,000. 
Höns därcmot funnos i Danmark ojämförligt mera än i grann
länderna, nämligcn över 1 5  miljoncr, i Sverige endast 6 miljoner 
oeh i Norgc knappa 1 y" miljon; Finland stannar i detta avseende 
t. o. m. mycket efter Norge (800,000). 

H uru kreatursbeståndet i de nordiska länderna jörhåller sig 
till jolkmängden, framgår av följande avdelning i samma tabell. 

Om vi först taga i betraktande de skilda ländeml\S "ntal 
nötkreatursenhetcr i jämförelse mcd folkmängden, befinnes 
Dallmark i detta avseende höja sig över alla andra nordiska 
länder, i det att där finnas 1 ,7 nötkreatursenhetcr per invånare. 
Därefter komma Sverige oeh Finland med nära 1 nötkreaturs
enhet, sist Norge med blott 0,76. 

Beträffande antalet hästar väckcr Danmark särskild upp
märksarnhct därigenom, att landet har Ilärmare 200 hästar 
per 1 ,000 invAnarc, medan det i Sverige och Finland endast 
fanllS något över 100 och i Norgc ännu färre eiler 78. 1 avseende 
å antalet kor voro de skilda länderna därernot myeket mera 
jämnstarka. Per 1 ,000 invånare funnos i Danmark 458 kor, 
därefter kom Finland rned 374, vilkct är en ansenlig siffra, i 
tredje rummet Sverige med 339 och sist Norge rned 302. Ung
nöt fanns i nanmark per 1 ,000 invånare över 400 eiler dubbelt 

t 
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TabeO LIX. Kreaiursbestindet 1 4e nordlska länderna vld krtget! bOrJan eller närmut 
därförlnnan. 

" Nöt-
Hus- Ung- krea-Land �i Kor Svin Får Getter Höns �f tar nöt tursen-

heter1) 

Danmark 1914 567,000 1,310,000 1,157,000 2,497,000 515,000 45,000') 15,140,000 4,878,000 
Sverige ... 1914 660,000 1,926,000 1,143,000 1,023,000 1,205,000 120,000') 6,OOO,()()()t) 5,506,000 
Norge ....  1907 170,000 695,000 332,000 163,000 991,000

1
223,000 1,460,000 1,743,000 

Finland .. 1910 366,000 1,165,000 440,000 422,000 1,328,000 1 1,000 800,000 3,030,000 

Det3mnma � 1,000 invånare. 
Danmark 1914 198 458 403 873 180 16 5,300 
Sverige . . .  1914 116 339 201 180 212 21 1,060 
Norge .. . .  1907 78 302 144 71 431 97 635 
Finland _ _  1910 118 374 142 136 426 4 260 

Detsamma per 1,000 lIa åker. 
Danmark 1914 220 519 448 968 200 18 I 5,968 
Sverige . . .  1914 178 519 308 276 325 32 1,620 
Norge . . . .  1907 227 928 443 217 1,321 297 I 1,947 
Finland .. 1910 194 580 236 226 712 6 430 

mera än i Sverige, medan Norgc och isynnerhct Finland stanna 
långt efter_ Största skillnaden förekommer i avseende å antalet 
svin, av vilka Danrnark hade 873 per 1 ,000 invånare, under det 
Sverige stannade vid 180, Finland vid 1 36 och Norgc vid 7 1 .  
1 avseende å antalet får äro Finland och Norge jämnstarka och 
stå framom de övriga (över 400), medan Sverige (212) och 
Danmark ( 1 80) härutinnml närma sig varandra_ r förhållande 
tili folkmängden var antalet getter i alla länder mycket litet: 
i Norge mest, 97 per 1 ,000 invånare, och i Finland minst (4). 
1 hönsavel lämnar Danmark med sina 5,3 höns per invånare 
de övriga länderna långt efter; Sverige hade endast 1 ,  Norge 
0,6 höns per invånare, medan Finland med sina 0,26 höns per 
invo.nare icke uppnår ens hälften av Norges anspråkslösa sntal. 

En jämförelse mellan antalet husdiur oeh åkerarealen är 
emcllertid ur lantbrukets synpunkt vida viktigare än den före
gående jämförelsen. 

Denna jämrörelse ställer Norge främst bland alla dess 
grannländer, ty i Norge funnos före kriget per ha åkcr 2,3 nöt-

1) Häri äro gettema icke inberJ.knade. - J) Uppgift tdr år 1919. -
3) Beräkna.t medcltal. - 4) För år 1917. 

1,702 
969 
758 
973 

1,890 
1,481 
2,324 
1,625 
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kreatursenheter; Danmark stannar väsentligt efter med sina 
1 ,9 nätkreaturscnheter; Finland närmo.r sig i deUs avsecnde 
med 1 ,8 Sverige, som uppnår 1 ,$ nötkrcatursenheter per ba. 
Detta förvånande resultat av jämförelsen mellan de skilda 
länderna torde få sin förklaring därav, att Sverige med tillhjälp 
av konstgödsel starkt utvidgat sina nyodlingar på kärrmarker. 

Denna Norges och Finlands överlägsenhet förklaras av det 
faktuffi, att i dessn. länder finnas jämförelsevis myrket natur
liga ängar. 

1 avseende å hästantalet jämfört med åkerarealen står 
Norgc främst (227 hästar per 1 ,000 ha) med Danmark såsom 
god andra vid sin sida (220); så följer Finland med 1 94 oeh sist 
Sverige med 1 78. Norges oeh Finlands jämförelsevis höga 
hästantal förklaras av dessa länders glesa hosättning oeh i dem 
förekommande relativt stora skogskörslor. 1 Danmark kräver 
visserligen det intensiva jordhruket jämförelsevis myeket häst
kraft, men skäl finns att misstänka, att den därstädes rådande 
gamla seden att köra med parhästar onödigtvis uppdliver 
hästantalet i förhållande tili åkerarealen. Det ringa antalet 
hästar i Sverige kan ieke, om det tages i betraktande, att även 
där förekomma vidsträe!"-ta områden med gles bosättning oeh 
relativt myeket skogskörslor, förklaras på annat sätt än att 
i en stor del av Sverige ännu drives ett myeket extensivt 
jordbruk oeh att i Södra Sverige köres med oxar. 

Kor funnos i Norge i förhållande tili åkerarealen ojämförligt 
mera än i de andra nordiska länderna eiler nästan 1 ko per ha 
åker, medan i Danmark, Sverige och Finland endast fanns jI". 
Ungnöt uppföddes i Danmark oeh Norge 0,' per ha åker, i 
Sverige 0,3 och i Finland 0,2. Finland var således i detta av
seende svagast av nlla. 

A ven i svinavel stAr Danmark vid denna jämförelse ojäm
förligt framom alla andra, i det att där fanns nästan 1 svin 
per ha åker; i Sverige hölls c. 0,2 svin� Finland och Norge äro 
jämnstarka oeh stanna efter Sverige. 

Om antalet fär jämföres med åkerarealen, skall man finna, 
att Norge i sin tur lämnar alla andro. länder långt bakom sig. 
i det att diir hälles 1 ,3 fär per ha, under det i Finland hälles 0.7 
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i Sverige 0,3 och i Danmark 0,2. Även i gctavel stAr Norge i 
denna jämförelse givetvis mycket framom de andra länclcrna. 
På detta område är Finland sämst. 

Då antalet höns jämföres med åkerarealen, ses, att i Dan
rnark före kriget höllos närrnare 6 hönor per ha åker, i Norge 
nästan 2, i Sverige blott 1 ,., men i Finland endast 0,<. Dcnna 
Finlands svaghet i rörhAllande tili de andra nordiska länderna 
på hönsskötselns område torde huvudsakligen bcro därpå, att 
före kriget kunde frän Ryssland tili Finland importeras syn
nerligen billiga ägg. Men härpå inverkade även den om
ständigheten, att ägghandeln i Finland ännu ieke vid denna 
tid var ändamålsenligt organiserad och att här på långt när 
icke utfördes ett s dant arbete för hönsskötselns rrämjande 
som i grannländerna. 

De ovan gjorda jämförelserna äro, såvitt de gälla kreaturs
beständet i de norrliska länderna oeh dettas förhållande till 
rolkmängden, för Finland i stort sett ganska goda. Beträf
fande husdjurens bägge huvudgrupper, hästar oeh kor, står 
Finland nämligcn i avseende å deras antal framom bådc Sve
rige och Norge, dä antalet jämföres med invånarantalet. Fin
land borde sMedes hava jämförelsevis lätt att mcd tillhjälp av 
detta levande kapital, med dessa produktionsmedel öka sin 
produktion, vare sig detta sker genom att införa intensivare 
odlingsmctoder, varest detta är mcra ändamålsenligt, eller 
genom att uppdriva mjölkmängden hos sina kor, varom talas i 
följandc kapite!. 

• 



VI Kapitlet. 
Mjölkproduktionen i Skandinavien de senaste 

årtiondena. 

A. Danmark. 

1 .  111 j ö 1 k P r o d  u k t i 0 n e il s u t v e c k 1 i 11 g. 

Huru mjölkproduktionen utvecklats i Danmark, belyses 
av nedanstående tabell. 

Tabell LX. ArUg mJölk- och smörproduktlon 1 Danmark 
åren 1861-1921. 

Produktion per ko Totn�rodllktion i 
Ar Antnl och år kg 1, 00,000 kg 

kor 
mjölk I smör mjölk I smör 

1861 757,000 c. 1,000 c. 31 c. 760 c. 24 
1871 808,000 • 1,350 • 44 • 1,000 • 36 
1881 899,000 • 1,600 • 54 • 1,440 • 49 
1893 1,011,000 • 2,000 • 74 • 2,020 • 75 
1903 1,089,000 • 2,500 • 98 • 2,720 • 107 
1909 1,282,000 • 2,700 • 109 • 3,500 • 140 
1914 1,310,000 • 2,750 • 109 • 3,600 • 143 
1918 1,025,000 • 1,600 • 77 • 2,000 • 79 
1921 1,272,000 • 2,600 • 105 • 3,333 • 133 

Denna sammanställning yisar en utomordentligt stark 
ökning av de danska kornas medelmjölkmängd under årens 
lopp; denna var år 1 9 1 4  nästnn 3 gånger så stor som år 1861 .  
lI1edan medelmjölkmängdcn på detta sätt så gott som tre
dubblats, har landets hela mjölkproduktion intill år 19 14  
ökats nästan 5-dubbelt, trots att koantalet icke ens fördubb
lats. Och då även mjölkens fetthalt något ökats och isynner
het mejeritekniken gått framåt, har Danmarks smörpro
duktion vuxit i ännu högre grad eller c. 6-dubbc\t. 

Här har varit fråga om kornas medclmjölkmängd i Dan
marko Men för att landets mcdcltal tili år 1 9 1 4  skall hava 
kunnat växa tili 2,750 kg, måste i Danmark finnas ett jäm-

11  
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förclsevis stort antal kor med en betydligt högre mjölkavkast
ning än detta medeltal. SAdana äro främst de i kontrollför
eningarnas bäcker införda korna. 

Sedan andelsmejerierna i Dsnmark hade visat, att mjölk
hushållningen kunde ställas på en mera lönande ståndpunkt 
iin förut, begynte lantbruknrna grunda kontrollföreningar för 
att medelst dem befordra kreatursförädlingen. Den första 
kontrollföreningen grundades år 1895, således 1 3  år efter det 
första andelsmejerict (år 1882), och redan år 1 900 fumios 1 80 
sådana, Ar 1 905 4 15, år 19 19_636 och år 1 920 673. 1 dem fun
nos sistniimnda år över 1 6,000 medlemmar med sammanlagt 
223,000 kor. De åtnjöto i statsanslag iualles 120,000 kronor. 
På varje kontrollförening kommo således i medeltal 24 med
lemmar, 320 kor och 180 kr. årligt statsanslag. Kontrollföre
ningar fiIUlas i Danmark i alla delar av landet; det gingc utom 
detta arbetes grä�scr att undersöka resultaten hos alla dessa 
eiler beräkna medeltal för dem alla. För en närmare under
sökning utvälja vi därför Fyens stifts kontrollföreningar och 
detta av den orsak, att kontrollföreningsrörelsen är mest ut
bredd därstädes och där nått dc bästa resultaten. Då nämligen 
medelmjölkmängden i .Jyllands kontrollföreningar år 1 903 steg 
till 2,750 kg och i Själlands till nära 3,000 kg, uppgick den i 
Fyens stift till 3, 100 kg per ko och Ar. 1 Norra Jylland utgjorde 
motsvarande siffra endast 2,435 kg. Till Fyens kontrollförenin
gar höra kor av den s. k. röda danska rasen. Om dessa före
uingars verksamhet hava uppgifter offentliggjorts rrån och 
med år 1 898. Det är på grund av dem följande sammauställ
ning har uppgjorts. 

KontrolU6rentngsresultat å Fyen åren 1898-1922. 

Ar Antal K� mjölk i Kg smör i 
kor me eltal per Fett % medeltal fer 

ko och år ko och r 

189R-99 3,464 3,015 3,37 113 
1902-1l3 17,663 3,368 3,41 128 
19Q8.-.j)9 40,788 3,398 3,49 132 
1915-16 40,111 3,606 3,65 147 
1918-19 34,033 2,358 3,68 97 
1919-20 39,906 3,290 3,70 132 
1921-22 50,791 3,544 3,71 146 
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1 denna sammanställning fästes uppmärksamheten främst 
vid den snahhhet, med vilken Fyens kreatursägare åren 1898 
-1908 anslöto sig till kontrollföreningarna, liksom vid deras 
uthållighet att samarheta i dem, t. o. m. trots kriget, som givet
vis i någon män verkade hämmande på intresset. Ar 1 922 
voro av Fyens c. 1 43,000 kor över 50,000 eiler omkring 35,5 % 
inskrivna i kontrollröreningarnas böcker, vilket tillsvidare 
torde vara ett ouppnått resultat i grannländerna. 

En annan omständighet, som tilldrager sig uppmärksam
het, iir stegringen i rncdelmjölkmängden. Den steg åren 
1 898-1903 med en snabbhet, som tili stor del torde få till
skrivas å eno. sidan andelsmejcrirörelsen, men å andra sidan 
ock det arbete, vilket under denna period med statsanslag 
utfördcs i Danmark för kreatursskötselns höjande (tjurför
cningarna, kreatursutställningarna och -prcmieringama samt 
kontrollföreningarna). Efter dcnna period följer en stagnation 
i ökningen av medclmjölkmängden (åren 1903-1908), vartill 
jag icke knnnat erhälla nägon annan förklaring än den, att 
lantbrukarna, dä de riktade sina ansträngningar på att 
snabbt öka 5ina besättningar, icke varo i tillfälle att ut
välja de bästa, utan nödgades nöja sig med sämre djur. 
Då frän år 1909 den ökning åter börjar, som slutar med en 
medelmjölkmängd av 3,600 kg vid krigets början, torde 
denna delvis få tillskrivas den omständigheten, att småbru
karna frän och med denna tid i allt större skala börja för
bättra sin kreatursskötscl, och delvis även den omständig
heten, att koantalet icke mera ökats i samma utsträckning 
sam närmast föregående år, utan att i stället ett bättre urval 
av djur numero. göres. 

En tredje omständighet, som i den sist framställda samman
ställningen väcker uppmärksamhet, är fetthalten hos Fyens 
kor. Den är i allmänhet icke över hövan hög, utan häller sig 
kännbart under 4 %, och trots förädlingsarbetet steg den ären 
1898-1 909 märkbart litet (frän 3,31 tili 3,,"). Den senare 
inträffade stegringen (till 3,70 år 1 920) torde bero därav, att 
under krigstiden de danska kreatursägarna utgallrade dåliga 
kor i ganska stor utsträckning. 

, 



, 

164 

Den sista sifferkolumnen, som utvisar ökningen i medel
smörproduktionen hos korna inom kontrollföreningarna på 
Fyen, utgör ett utomordentligt vackert be,ris därpå, huru 
långt ett upplyst, segt och framåtsträvande arbete för krea
tursskötseln kunnat nå inom en relativt så kort tid som perio
den 1898-1916 utgör. Medelsmörutbytet per ko har näm
ligen under dem", tid stigit frän 1 13 kg tili 1 47 kg, d .  v. s. med 
34 kg eiler 30 %. l?örvandlas detta merutbyte tili finskt mynt 
erter kursen är 192 1 ,  innebär stegringen, att de tili Fyens kon
trollföreningar hörande korna år 19 15(16 gåvo i medeltal per 
år Fmk 1 ,200: - mera än år 1898. 

net bör emellertid ihågkommas, att här är fn ga om e. 
40,000 kors medelavkastning. 

Jämväl inom detta stora antal kor mäste det säledes finnas 
rätt talrika besättningar och även individer, som redan hun
nit betydligt längre. net lönar sig att lära känna även dem. 
net visar sig då, att de 10 bästa besättningarna inom Fyens 
kontrollföreningar år 1 9 1 5/ 16  mjölkade i medeltal 4,246 kg 
och den bästa av dessa tio kreatursbesättningar nära 4,800 kg. 
De bästa enskilda korna hava givit en mjölkavknstning av 
ända tili 6,000-7,500 kg per år. 

Parallellt med att medelmjölkavkastningen på ovan fram
ställt sätt stigit, har oekså mjölkens fetthalt ökats, ehuru det 
kunde fÖl'Jllodas, att utvecklingcn varit motsatt. Tabellen 
visar, att medclfctthalten hos den inom Fyens kontrollför
eningar produecradc mjölken åren 1898-1920 stigit frän 3,37 
tili 3,70. Men enskilda besättningar oeh enskilda kor hava 
en myeket högre medclfetthalt. Jag har ieke haft uppgif
ter för år 1 920, dä på grund av en del av kriget fram
kallade omständigheter medelfetthalten hos mjölken märk
bart uppdrivits. Men för år 1 9 1 4/ 1 5, dä medelfetthalten hos 
ifrågavarandc kor utgjorde 3,57, finnas exempel pii. att rikt 
mjölkande kor hade en årlig medelfettprocent av 3,80-
4,00-4,10. 

Härav följer, att bland dessa Fyens kreatursbesättningar 
redan år 1 9 1 4/ 15  funnos sådana, som gåvo 1 80-220 kg 
smöl' per ko årligen. 

, 
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Ovanstående siffror angiva ett storartat resultat. Det är 
nämligen känt, att i Danmark under medeltidcn herrgårdarnas 
kor gå'Zo högst 20 kg smör om året, och att förhållandena i 
deUa nvseende icke omkring ar 1 800 hade blivit bättre, än att 
utbytet av en bondko vanligen var c. 10 och av en herrgårdsko 
omkring 20-25 kg. Annu på 1 850-1860 talet, dä en av de 
mest framskridna herrgårdarna Iyckades uppdriva smörav
kastningcn av sin kreatursbesättning frän 25 tili 45 kg per 
ko, ansågs detta vara ett särdeles amnärkningsvärt rcsultat. 
Och med tulit skäl, enär det var två gånger högre än landets 
medcltal. Medeltalet i landet hade år 1 88 1  nått högre (c. 50 kg) 
än hos de mest fmmsmende kreatursbesättningarna på 1 850-
talet, och år 19 14  var landets medeltal 2 gånger högre (l09 kg) 
än vad de mest framskridna besättningarna hade på 1 850-
talet. Men år 1 9 1 4  kunde de mest framstående besättnin
garna redan uppvisa en siffra av 180-220 kg, vilket vili 
säga 4-5 gånger mera än vad de främsta hade på 1850-talet, 
sarnt omkring 1 0  gånger mera än vad de bästa besäUnin
garna och c. 20 gånger mera än vad hondkorna gåvo ornkring 
år 1800. 

På dessa få sidor hava vi kunnat fl·arnställa en så storartad 
utveckling ur det danska lantbrukets historia, att intet annat 
land hittills torde kunna uppvisa något motsvarande. 

2. 0 m s t ä n d i g h c t e r ,  s 0 m i n v e r k a t p å 
m j ö I k P r o d  u k t i 0 n c n s ö k n i n g. 

Det oerhört snahba framåtskridande i Danrnarks mjölkpro
duktion, som vi i det föregående lärt känna, framkallar helt 
naturJigt frågan, vilka de omständigheter äro, som i första 
hand åstadkomrnit detta resultat. 

Den skildrade utvecklingen har icko föranletts av att någon 
utomordentlig kreatursras införskaffats tili landet, ty materia
let inom Fyens kontrollföreningar utgöres huvudsakligen av 
den inhcmska lantrasen, och jämväl i l?inland kunIla vi ju redan 
uppvisa vackra enskilda resultat av våra inhemska lantraser. 
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På det vunna resultatet har endast i mindre grad ännu krea
tursförädlingsarbetet kunnat inverka, enär detta först efter 
långvarig verksamhet kan visa större fmkter. 1 främsta rum
met har resultatet åstadkommits genom de danska lantbrukar
nas kooperativa organisation. Härmed avses dock ingalunda en
bart deras anslutning till andelsmejerierna, vilken även den nått 
längre än annorstädes, enär nämligen för närvarallde i Dan
mark c. 90% av landets koantal är anslutet tili andelsmejeriena, 
utan jämväI anslutningcn till andelsslakterierna, tack vare 
vilken de danska kreatursägarna fått ett mycket högre pris 
än tillförene för sin skummjölk, som de utfodra åt svinen. 
Tack vare derula organisation hava Damnarks kreatursägare 
börjat för sina ladugårdsprodukter erhålla så goda pris, att det 
verkligen lönar sig för dem att utveckla kreatursskötseln, vilket 
återigen varit ägnat att intressera kreatursägarna att nedlägga 
arbete och kapital på densamma. 

Uppstår således frågan, vilka av de åtgärder, som de danska 
kreatursägarna vidtagit, varit mest fruktbärande för deras 
kreatursskötsel. 

Härtill mäste svaras, att deras främsta och mcst verksamma 
åtgärd otvivelaktigt varit den hättr. utjodring av korna de 
infört; ett bland de danska bönderna gängse ordspråk säger 
ock, att .kon mjölkar frän tänderna.. Med denna .bättre ut
fodring. förstås först och främst det, att korna erhålla en 
mycket rikligare föda än förut. Detta framgår på ett överty
gande sätt av den på sido 1 67 införda, av danska statistiker för 
detta arbete uppgjorda tabellen, tili vilken det tyvärr icke varit 
möjligt att erhAlla en motsvarighet från de ö\"l"iga nordiska 
länderna. ') 

1) 1 tnbellen torde den ocrhört lilla del (1/10) OV skörden j Daumark, 
sam, tillrnller människorna, ådraga sig uppmärksamhet. Som förklaring 
härtill mä nämnns, ntt tilI miinniskofödn importeras en del säd årligen. 
En annan omständighet, som ådrager sig uppmärksamhet, iir, att 
vid tidspcl'iodcns början åtgick tili utsädc mcra iin häUten nv den mängd, 
som användes tili miinniskofödn, 0011 vid periodens slut något mera än 
tredjedelen. 
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som givits hela husdjursbeståndet. Ökningen ö.r således 
ickc ringa. Men måhända ällnu viktigarc än den väsent
liga ökningen av miölkboskapens lodermängd är den förändring, 
som under den i tabellen behandlade perioden ägt rum beträf
fande arlen av de danska kornas foder. Detta framgår, såvitt det 
gäller det hemmaproducerade fodret, ur en föregående ta
bell, näm!. tab. XXXIII, som utvisar totalskörden i Danmark. 
Medan enligt denna på 1 870-talet av foderrotfrukter skördades 
endast 585,. miljoner kg eiler 2 1 4  kg per nötkreatursenhet, upp
giek skörclen åren 1 91 0-1914  tili 13 , 1 66,800,000 kg eiler när
mare 2,700 kg per nötkreatursenhet; däremot skördades på 
1870-talet 1 ,049 miljoner kg hö eiler 388 kg per nötkreaturs
enhet, men åren 1 9 1 0-1914  1 ,727 miljoner kg eiler endast 352 
kg per nötkreatursenhet. Beträffande dessa bägge foderslag 
har sålcdes en genomgripandc omsvängning ägt rUlli. Och 
tager man i betraktande, att inga nämnvärda kvontiteter 
fodenotfrukter utfodras åt fär, ungnöt oeh hästar, vilka frö.rnst 
cl'hålla hö, framgår härav, att rörändringcn i arten av kornas 
foder varit synnerJigen hastig. 

Då vi däreftcl' undersöka mängdcrna oeh vilkn slag av 
kraftfoder importerats tili landet under denna tid, upplyser 
nedanståcnde tabell oss härom. 

Tabcllcn utvisar en storartad stegring i kraftfoderutfo
dringen åt Danmarks husdjur. På 1 8BO-talet importerades tili 
landet cnclast 149,500,000 kg olika slags kraftfoder, men åren 

Tabell LXIl. T11l Danmark Importerade kraftroder åren 1881-1915. 

IOlport i 1,000 kg per år o ,.. '"d "g O  1 Oledellnl � � � :::- ., Co 
uncler �. � ., " ".0 
urcn Olje- � "" ::s  ro O S Majs lOi Summa r.' :;  0: !)q g ä  kakor <JQ 1f '7  ,," " 

1881-85 69, 100 54,400 26,000 149,500 52 29 
1891-95 386,600 80,800 79,000 546,400 163 79 
1896-00 267,500 66,600 145,000 479,100 134 133 
1901-0;; �n9,m.K) 61,200 319,000 700,100 184 290 
19OG-10 315,000 60,600 431,000 800,600 186 360 
1911-15 397,700 39,100 563,000 999,800 205 433 
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före kriget niirmare 1 ,000,000,000 kg. 1 förhållande till nöt
kreatursenheterna kommo pn 1 880·talet blott 52 kg kraft
foder per nötkreatursenhet och år, men åren före kriget övcr 
200 kg. Beträffande olika slag av kraftfoder mäste det först 
anmiirkas, att det iekc an etts lämpligt att i tabcllen intaga 
tili landet importerat korn, ehuru sådant utfodrats ävcn åt 
boskapen, av den orsak att korn jämväl importeras för industri
ändamå!. Importen av mais steg på 1880- 1 890-talet synnerli
gen starkt, men densamma kännetecknas av stor ojämnhet 
under hela tiden, synbarligen av den orsak, att det under vissa 
tidcr vaf mcra lönande att åt svinen utfodra kornmjöl än 
majs. Majsen går nämligen främst åt svinen. Importen av 
kli, sam också den något steg under tidsperiodens början, var 
ickc ens närmelsevis så stor sam importen av annat kraftfoder 
och har efter år 1 905 i allmänhet g tt tillbaka. Diiremot har 
importen av oliekakor, vii ken vid tidsperiodens början i meelel
tai per år endast steg tili 26,000,000 kg, hela tiden tillvuxit 
jämnt och snabbt, så att den ren före kriget redan utgjorde 
563,000,000 kg. D· oljekakorna för mjölkproduktionen äro 
de viktignstc nv alla kraftfoderslag, och dä de för elen skull 
främst användas åt mjölkkor, har i tabellcns sista kolumn en 
jämIörelse uppdragits mellan de importcrade oljekaksmäng
derna och kornas anta!. Denna jämförelsc visar, att i stället 
för att pä 1880-talet årligen endast 29 kg oljek,!kor kommo 
per ko, utfodrades sådana på 1 890-taJet redan omkr. 1 30 
och vid periodens slut över 430 kg per ko. Ojämnheterna i ut
vccklingcn tordc dclvis kunna förklal'us på så sätt, att importen 
något år tilI följd av billiga priscr varit större än konsumtionen. 
Givet är, att en jämförelse av det slag, sam nu gjarts,i någon m n 
är haitande, elä ju oljekakor tili en del även utfodras t annan 
baskap än kaI', men de siffrar jämförelsen bringar i dagen MO 
iekc elesto mindre betecknande för den stora orevolutiom på 
kreatursutfodringens oml'åde, som under dcnna tid ägde rum i 
Danmark. Revolutianen är dock icke så star, som mnn på 
grund av dcnna kraftiga 'stegring i oljekakslllängderna vore 
böjd att antaga. Det är nämligen faktiskt, att mången dansk 
kreatursägare minskat utfodringen av annat kraftfoder i 
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samma mån han ökat oljekaksmängden. Även detta faktum 
angiver en genomgripande förändring i kornas utfodring, men 
en så stor ökning i kraftfodermängderna har således ieke ägt 
rum, som av tabellen kunde slutas. 

B. Jämförelser mellan de nordiska ländema. 

1 .  Ö k n i n g e n a v k 0 r n a s m e d e l  m j ö 1 k m ä n g d. 

1 vilken utsträekning kornas medelmjölkmängd i de nor
diska länderna ökats, visar nedanstående tabe11. 

Tabell LXIII. MedelmjOlkmängd per ko 1 de nordiska länderna 
tOre krlget. 

Tid 
Mjölkavkastning per ko och år i medeltal kg 

1 Danmnrk [ 1 Sverige I 1 Norge I 1 Finland 

1 början av 
1800·talet 250- 500 ? 500 ? 

PII. 1860- • 500-1,200 ? 800 ? 
• 1870- • 1,300 1,200 1,100 500-1,200 
• 1880- • 1,600 1,300 1,100 1,000 

1895-1900 . . . . . .  2,200 1,600 1,300 1,300 
1913---1915 . . . . . .  2,700 2,200 1,500 1,300 

Uppgifterna till denna tabe11 , hava för Danmark erhållits 
på tidigare beskrivet siitt, för Sverige genom en därstädes 
nyligen arbetande komnutte, för Norge i vad beträffar äldre 
tider ur litteraturen oeh för senare tider ur den offieiella sta
tistiken samt för Finland i vad beträffar äldre tider ur 1itte
raturen och rör senare tider ur andelsmejeristatistiken. 

Talen i den finska andelsmejeristatistiken ( 1 , 100 kg per ko 
oeh årl hava ökats med 500 kg per ko oeh år, vilket beräknats 
motsvara den Dlängd helmjölk, som hushållet använt för 
hemkonsumtionen, och har på detta sätt kornas hela års
avkastning blivit bestämd. Denna kvantitet har åtmins
tone för Finland ansetts moderat, då det är känt, att, 
ehuru i Finland myeket mjölk konsumeras i hemmen, detta 
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dbck icke i allmänhet åtminstone icke före kriget skedde på de 
gårdar, vilka levererade mjölk tili mejeriernaö på dylika gårdar 
användes för det mesta skummjölk icke endast vid djurutfod
ringcn, utan jämväl tili människoföda. Ofta t. Q. m. köpes 
smöret från mejeriet, vadan belmjölken noggrannt föryttras. 
A andra sidan måste även det förhållandet beaktas, att i an
delsmejerierna i Finland i stor utsträckning den seden varit rå
dandc, att medlemmarna icke anmält alla kor till mejeriet, va
dan således den tili mejeriet levererade mjölknlängden blivit 
jämförd med ett mindre antal kor än vad i verkligheten fun
nitsö kornas mjölkmängd kommer härigenom att framträda 
större än den faktiska. Härtill kommer även, att till Fin
lands andelsmejerier hörde före kriget endast 20-25 % av 
landets samtliga kor, medan motsvarande tai i Danmark var 
90 %, och att det anses obestridligt, att de tili andelsmejerierna 
hörande korna mjölkade bättre än landets kor i genomsnitt. 
Om alla dessa omständigheter tagas i betraktande, torde det 
förut erhållna talet böra minskas med åtminstone 300 kg för 
att det tai mä kunna angivas, som med största sanl10likhet 
utvisar kornas medelmjöLkmängd i Finland. 

Vi undersöka nu tabellen. 
Om vi först stanna vid tabellens sista rad och jämföra 

kornas medelmjölkmängd i de nordiska länderna före kriget, 
finna vi, att då den i Finland endast var 1 ,300 kg, var den i 
Norge, där korna ännu icke nämnvärt förädlats och varest 
lantbruket, såsom av det föregående framgått, i många avseen
den är svagt, 200 kg högre, i Sverige 900 kg högre och i Dan
mark icke mindre än 1 ,400 kg högre eiler således mera än 
dubbelt så hög som hos oss. Nu är det att förmoda, att, såsom 
flera g{mgcr förut varit fallct, många av våra ledare på 
lantbrukets område bestrida möjligheten att anställa jämfö
relser mellan förhållandena i Finland och Danmark. Men 
intet skäl finnes att böja sig inför ett dylikt åskådningssätt. 
Vi finna nämligen, att lantbrukarna i Danmark på 1860-talet 
icke stodo frnmom lantbrukarna i Finland på 1 870-talet, och 
att man i Danmark på 1 870-talet ickc på detta område nått 
längre än 300 kg framom oss på 1 880-talct. Trots att Dan-
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marks klimat och jordmån i stora drag förhållit sig oförändrade, 
hava dess lantbrukare sedan 1 870-talet lyekats fördubbla me
dclmjölkmängden redan före kriget. På samma sätt kan både 
i Sverige och iiven i Norge konstatcras en jämnt stigande ut
veekling sedan 1 880-talet; i det förstnämnda landet ökades 
medelmjölkmängden med 900 kg oeh i det sistnämnda med 
400 kg, men i Finland med endast 300 kg. 

Även om tilläventyrs uppgifterna om kornas i Finland 
medclmjölkmängd icke vore fullt riktiga, inverkar detta ieke i 
någon väsentlig män på det htlvudresultat, tili vilket jämförel
sen lctt, nämligen att på detta område icke någon nämnvärd 
förkovran ägt rum i Finland }JA 40 år, då däremot våra västra 
grannländer gått märkbart framåt under denna tid. 

IVlot detta har man h05 oss 8mnärkt, att det icke är kornas 
mjölkmängd, som ensam för sig utgör den avgörande faktorn 
härvidlag, utan att även mjölkens fetthalt oeh den smör
mängd koroa förmå produeera måste tagas i betraktande. 

För att klargöra dessa frågor har jag utarbetat de tre föl
jande tabcllerna, ur vilka framgä resultaten av en del i de 
skilda länderna arbetande kontrollförcningars verksamhet 
omkring år 19 14. Detta är ovillkorligen det bästa material, 
som stAr att få för belysning av frågan, även om det icke kan 
klargöra avkastningen hos hela kobest ndet i de skilda län
derna tltan endast de tilI kontrollföreningarna hörande ladu
gårdarnas mcdelresultat . 

Den första av dessa, tabell LXIV, framställer kontrollbe
sättningarnas medelmjölkmängd i de nordiska länderna före 
kriget (åren 1 9 1 3-14-1 5). Siffrorna utvisa icke medelmjölk
mängdcn h08 samtliga kontrollbesättningar uti ifrågavarande 
länder, ty ett sådant material bleve här omöjligt att behandla, 
utan har jag frän varje land utvalt ett mindre område, för 
vilket rcdogörcs i ncdanståcndc anmärkning, från Finland 
Norra Savolaks.') 

Tabellen tarvar icke förklaringar. 

1) Vulcl; hnr i Dunmark fallit på de tidignre omnämnda kontrollrör
eningarnn. i Fyens stift, vilka bilda ett eget förbund och vilkas koI' tili
höm den röda danska msen. För Sverige hnr med anledning av att Jandet 
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Tabell LXIV. Kontrollbesättnlngarnas medelmJölkmängd I de nordiska 
länderna omkrlng Ar 1914 • . 

fi g"  ... Av dem sådana, vilkas medelmjölkmängd 
3 �: b' per ko och !"ar var kg 

Land 3 � o  � <+ <+ � ",-'" '" 

�� 
� i, � 0 "  ;- 5  :s ... · 0  "'- s-='b. �- "'- <:n 0: §8 ön§ - '" - '" - 0 _ g f;'  §8 §f §8 - < � cr.. - § � 'l �  , " 1 8 1 1 1 

Danmnrk ... . . . 3,029 - - 26 284 989 1,148 470 92 20 
Södra Sverige 1,728 - - 7 72 339 559 496 187 SS 
Norra Sverige 503 10 156 230 78 27 2 - - -
Norge . . . . . . . . . 1,580 188 640 574 152 23 3 - - -
Finland .. . .  , _ ,  665 121 394 135 14 1 - - - -

I-Iärav framgår, att medelmjölkmängderna hos Norra 
Savolaks kor voro lägst av alla. 

Såsom jag redan tidigare framhöll, önska de finska fack
männen, då det bl.ir fråga om den höga mjölkavkastningen i 
andra länder, hänvisa tili den olika fettproccnten h08 mjölken 
och dc hava fullt skäl härtill, silsom följande tabell ådagalägger. 

Ur densamma framg r nämligen, att korna i Norra Savo
laks i avseende å mjölkens fettprocent överträffa alla andra 
länders i denna jämrörclse ingående kontrollbesättningar. 
Men detta förhållande kan icke förändra ställningen oss i Fin
land tili rördcl. Ty då den av samma besättningar produ-

är så vidsträckt och oliknrtat ansetts nödigt att upptar1(l kontrollbesätt
ningar erän såviil norra som södra delen nv landet. l?ör Södra Sverige 
havR från de ioom Malrnöhus Hins hushåUningssällskaps område arbctande 
kontrollförcoingarna utvnlts beslltlningar av lll glandsms (dcnna rns har 
visserligcn i tiden hämtats frän Nederländerna, mell har redan så länge 
hållits i Sverige och diir acklimatiscrats, att den numern betraktas såsom 
inhcmsk). För Norra Sverige hava de i Jiimtlands hushållningssällskaps 
område arbctallde kontrollförcningarnn li.imnat materialet och blnnd dem 
de, vilka urbeta med kor av ren nordsvensk lantras. 1 Norge är kontroll
rörcningurnas och kontroUbesältningarnas antat ringa och samtliga dessa 
publicera sina resultat i samma ärsbok, varför ur dcnna tagits uppgiftcrna 
röI' samtliga bcsiUtningar. 

1 alla dessa liinder omfatta kontrollförcningarnas årsbcriittelser års
rnedeltalen för varje tili kontrollföreningarna hörande besätlni'ng, men i 
Finland publiccms i den av Lantbruksstyrelsen uppgjorda offieicUa 

• 
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Tabell LXV. MJölkens medelfetthalt hos kontroUbesättnlngarna 1 de 
nordiska länderna omkrlng Ar 1914. 

1 [. 
1- 8 

A .. dem. sddana, tw. vilkB 1I\J000kellS mcdeIIcttprocent vai: 
Lund ", 6  '" '" '" ... ... """ 0: h ",>" t'i: "'- ... - ... - ... -� f  - � 11 ' - '" - < - Q. 11 1 g j  lS l lS �  � �  = n  = 1 , � 

Danmark ...... 3,029 1 59 894 1,540 461 74 - -
Södro. Sverige 1,728 104 1,074 505 42 3 - - -
Norm Sverige 503 2 5 40 168 196 75 12 5 
Norge . ,  . . . . . . . 910 1 12 156 445 225 71 - -
Finland ........ 665 - - - 15 145 309 148 48 

cerade medclsmörmängden beräknas, finncr man, att den högre 
medelfettprocenten hos korna i Norra Savolaks icke förmår 
uppväga deras låga mjölkmängd. netta framgår tydligt ur 
tabellen här nedan. 

TabeU LXVI. Kontrollbesättnlngarnas medelsmOrmängd 1 de nordiska 
länderna omkrlng Ar 1914. 

! [. Av dem aådana, vtlkaJ mcdeIJmOnnAngd. var kg 
Land � -8 ..., 5 8r � � � � 

gO' !H �f  � "" � m  gr c. Q, C<O" Olf � n ° 1  " - , � 

Danmark . . . . . . .  " 3,029 - 40 511 1,334 896 210 38 
8ödro Sverige . . .  1,728 - 42 432 798 358 86 12 
Norra Sverige ... 503 62 277 133 24 6 1 -
Finland .... . . . . . . . .  665 342 294 27 2 - - -

st..'ltistiken cndast kontroll!öreningarna8 (således alin de tili dem hörande 
besättningurnas samrnanlagda) årsmedeltal. Då jag uttaladc min Iör
våning övcr denna fmslm rnctod, emedan ju ctt dylikt. medeltal icke ens 
närmelsevis kan hava samma vetensknpHga och proktiska betydelse som 
de i Skandinnvien publicerade medeltalen tör besättningarna, meddelades 
mig nv vederbörande att enligt deros törmenandc Finlands publicerings
mctod var bättrel Emellertid var det mig omöjligt att Ul' ifrågavnrondc 
publikationer erhålln t. cx. det önslmde jämförelscmaterinlet, varför jag 
måste vlinda mig tili respektive kontrollföreningnrs förbWld. Av dem 
förskaffade mig sekreteroren tör de inom Kuopio läns lantbrukssällskaps 
område arbetnnde föreningarna mcd stor möda dc nödiga uppgifterna Ul' 
sitt arkiv, varemot sekretcrorcn för Västro Finlnnds krcatursförädlings
f"årbund icke ens behngnde besvara mitt brev. Hao utgör i detta avseenrle 
det enda undantaget blnnd de många tiotal personer i olika länder, vilka 
jag tör detta arbete besvärnt med korrespondens. 
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Dessa siffror fälla den slutliga domen över kornas i Norra 
Savolaks produktionsförmåga före kriget, jämförd med övriga 
Jänders kreatursbesättningar. De flesta kreatursbesättningar i 
Danrnark gåvo nämligen i medeltal per ko om året 1 25-175 kg 
smör, de flestn i Södra Sverige 100-150 kg, de flesta i Norra 
Sverige 75-125, men de flesta i Norra Savolaks mindre än 
75 kg. Oeh medan flera av Danmarks oeh Södra Sveriges 
besättningar redan nå över 200 kg oeh t. o. m. en och annan 
av Norra Sveriges lantrasbesättningar över 1 75, stanna de 
bästa besilttningarna i Norra Savolaks under 150. 

Finland har således på detta område blivit betydligt eiter 
grannJänderna, trots att även vårt land fått tili stimd både 
andelsmejerier och kreatursförädling. Det måste dock även 
beaktas, att korna av såväl Fyens röda danska ras som av 
den sydsvenska låglandsrasen äro myeket större än de nord
svenska, norska och finska lantrasernas och därför givetvis ock 
lämna bättre resultat. 

2. 0 m s t ä n d i g h e t e r, s 0 m i n v e r k a t p å r e
s u 1 t n t e n. 

Av det föregående har såJOOes framgått, att Finland stannat 
långt efter såväl Danmark som Sverige oeb även något efter 
Norge. Det torde kunna sägas, att Finland på ifrågavarande 
område stod vid krigsutbrottet åtminstone 40 år efter Dan
mark oeh 30 år efter Sverige. 

Var ligger orsaken tilI detta? 
Orsaken tili vår efterblivenhet sökes gärna på faekmanna

hUI i vårt kaila klimat oeh vår karga jord. Dessa omständig
heter inverka dock icke så viisentligt, som man allmänt tror 
bos oss. Aven förmå våra stallnr emotstå köld lika vilI som 
de svenska oeh danska, oeh i det föregående har det rOOan 
varit fråga därom, att vi säkert tili stor del hava lika vä:I.1;liga 
marker som annorstädes. 

Vad hor SIlledes röranlett den snabba ökningen i de svenska 
och danska kornas avkastning, och vad är det, som i detta 
avseende i stort sett kvarhållit Finland nästan på samma nivå 
i årtionden? 
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Orsaken härtill är friimst att söka på det ekonomiska oilh 
tekniska området. Ett faktum iir, att danskarna funnit 
ökningen av kornas mjölkmängd vara ekonomiskt lönande, 
varemot våra kreatursägare funno, o.tt dc för sinmjölk ickefingo 
sådana pris, att en ökning av mjölkmängden hade lönat sig. 
Vi trodde visserligen, att om vi även här skulle f tili 
stånd andelsmejerier såsom i Danmark, vore frågan löst. Men 
därutinnan hava vi misstn.git oss. Våra andelsmejerier 
produeerade till en början enbart smör, men för detta erhöllos 
icke sAdana pris, som skulle eggat lantbrukarna att uppdriva 
mjölkavkastningen. Först de mejerier, vilka enligt schweizisk 
metod begynt tillverka ost, vilken tillverkning de, tack vare 
Andelssmörexportaffären Valios systematiska oeh energiska 
arbete, upptogo cgentligen först under viirldskriget, hava hit
tills kunnat betala tillfredsställande pris för mjölken. En 
annan i Danmark genomförd tgärd, med vars tillhjälp andels
mejeriernas verksamhet kan bliva länandc, är att den vid 
smörberedningen erhållna skulllffijölken utfodras åt svin och 
att dessa uppfödas för export på utlandet, ävensom att nog
grannt tillvaratages allt slaktavfall, vilket, jämväl ändamAIs
enligt förädlat, siiljes tili utlandet. En tredje åtgärd för 
ernående av bättre pris på mjölken har annorstädes varit 
upptagandet av fabrik drift för tillverkning av kondenserad 
mjölk, varigenom möjliggöres även mjölkförsäljning på utlan
det. Demla utväg har i }'inland först under senaste Ar till
gripits av Valio. 

Först sedan Finlands mejerirörelse på detta sätt gjorts 
mångsidig oeh elastisk, så att den är i stånd att tili den ut
ländska marlaladen sända sAdan vara, på vilken efterfrågan 
för tillfället är störst, blir det möjligt för Finlands lantbrukare 
att för sina ladugårdsprodukter erhålla fulla pris. Inför dessa 
perspektiv borde det vara möjligt att under de närmaste åren 
få tiJl stånd en mängd nya andelsrnejerier oeh procenttalet av de 
till andelsmejerierna hörande kornn jämförelsevis snabbt 
ökat från de nuvarande 30 %, om oekså icke tili 90 %, såsom 
i Danmark, så åtminstone till 75. 

Men åtgärderna för höjandet av prisen IÖT kreaturS'produk-
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terna äro ingalunda de enda, varnti Finland är efterblivet de 
andra nordiska länderna oeh med avseende å vilka Finlands 
lantbruk borde ha stora utvecklingsmöjligheter. Finland har 
en lika betydclsefull uppgift ocb lika stora utvecklingsmöjlig. 
heter även på ctt annat områdc: uppgijten atl 1ninska m,jölkcns 
produktionskostnader. 

En del av våra faekmän på kreatursskötselns omrAde hava 
försvarat den i Norra Savolaks brnkliga kreatursutfodringen 
med hö och sa gott som inga rotfrukter och oljekakor där
med, att den är billigare än den danska oeb sydsven ka oeh 
att sAIedes - enligt deras Asikt - smörets produktionskost
nader hos oss bliva lägre och kreatursskötseln aUtsA mera 
riintabel än i våra grannländer. 

Men dA dcssa faekmän tillfrågas, varpå det beror, att de 
danska oeh svenska kreatursägarna från årtionde till Artionde 
förbättra sin utfodring samt i allt större omfattning ansluta 
sig tili andelsmejerier, tjurföreningar oeh kontrollföreningar 
ävensom förmått höja sin export med svindlabde fru't, me� 
dan i Finland alla dessa strävanden tili utveckling och frsm
åtskridande en lång tid redan före världskriget voro lamslagna, 
kan detta ieke av dem förklaras. 

Det är emellertid naturligt, att ifragavarande fackmän på 
kreatursskötselns område ieke iiro i stAnd att besvara detta 
spörsmål, emedan deras teor; om miöU,produktionskostnademas 
i Finland rclativa billighet icke tulit är riktig. TilI mjölkens fak
tiska produktionskostnader höra nämligen ieke allenast viir
det av den förbrukade fodermängden, utan myeket aunat där
tili: ränta oeh amortering på det i ladugArd och besättning ned
lagda kapitalet, arbetskostnaderna för kreaturens skötsel oeh 
kostnaderna för underhållsfodret. Dessa mjölkproduktionens 
underhAlIskostnader iiro i stort sett konstanta, oberoende av om 
korna giva 1 , 300 eUer 2,500 Iiter per Ar, och stiga proportions
vis obetydlib>t, dA produktionen ökas i högre grad. Men för
delade per liter mjölk sjnnka de naturligtvis raskt i den man 
mjölkmängden ökas, och denna omständighet havaovannämnda 
faekmän förbisett. Vad Ater bcträffar priset på den del av 
fodret, som bchöves för att öka mjölkproduktionen, så ökas 

12 

• 
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detta naturligtvis, ju mera mjälk som produceras, men on1 
korna överhuvud reagcra för en rationcllal'c utfodring och om 
utfodringen ökas rationellt, d. v. s. i den mån mjölk erhälles, 
sä ökas detta pris per erhällen liter mjölk obetydligt.1)  

Ovanstående visar alltså, att bibehållandet av vårt föråld
rade sätt att utfodra mjölkande kor med nästnn blott hö, vil
ket hindrat mjölkproduktionens ökning hos OSS, varit i ekono
miskt avseende ett misstag. 

Såsom redan flV det föreg ende framgick (sid. J 6 J ), hava 
danskarna diiremot redan tidigt funnit det lönande att ut
fodra sin boskap väI sumt ökat dcnna utfodring år för år rätt 
starkt. Denna starkare krcatursutfodring infördes, såsom av 
tabell LXI framgår, huvudsakJigen redan undcr senaste år
hundrade. Detta framgår jämväl av redogöl'clserna för ut
fodringen i Fyens kontrollbesiittningar. Denna har nämligen 
i blott oväsentlig omfattning ökats mellan de år, för vilka 
uppgifter kuuua erhålJas: medeltaJet fodereuheter var näm-

• 

1) Dctta åskådliggöres genom nednnstående toheJJ; uppskatlnin
gurnu hava uLförts i samnid mcd någrll frnmsh\ende praktiskn lnnlmiin. 

Mj6lkproduktlonskostnadema I Finland Ar 1921. 

Totnlkostnadema per liter Finska penni 

mjölk, dA produktions- Underh:llls- Kostnadcr 
mängden är : kostnader rör produk- Summa 

tionsrodret 

1,300 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 140 60 200 
1.700 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  I 107 62 169 
2,000 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 64 154 
2,500 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 66 139 

Underhållskostnaderna per ko och t\r iUlV8 beriiknats som följer: 

.Fmk 
Amortering och riinln ii kornas viirde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 

• • • • stallet.. • . . . . . . . . . . . .... . . . .. . . . . . .  2 1 2  
Skötsel 111. 01. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  650 
Underht\llsfoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,337 

Summa 2,419 
Fr:\ndrages gödselns och kalvens värde . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  600 
Summa underhll.lJskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,8 1 9  
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ligen år 1 902-03 2,8 19 och år 1 9 1 3-14 2,85 1 .  Däremot före
kommer i Sverige åren 1903-1916 en ökning frAn 2,259 till 
2,573 f. e. och i Norge under åren 1904-1 914  en ökning rrån 
1,381 till 1,659 f. c.l) Ehurll, såsom i anmäl'kningen undcr 
texten framhålles, de olikn beräkningsgrtmderna för foderen
heter försvåra jämförelserna mellnn olika länder, mä dock här 
niimnas, att besättningarna i Malmöhus Iän år 19 14-15 
fingo 2,573 foderenheter oeh gåvo 3,776 kg mjölk, medan i 
Jämtland gavs åt korna år 19 13- 1 4  endast 1 ,408 f. e. och 
erhölls 2,256 kg mjölk; i Norra Savolaks utfodrades åt korna 
år 1 9 1 4-15 1 ,320 f. e. oeh erhölls 1 ,767 kg mjölk. 

!den å andra sidan hava danskarna oeh sydsvcnskarna 
kUlmat ncdpressa mjölkens produktionskostnader genom ntt 
lItfodra boskapen billigare än förut. Genom noggranna för
sök vunno de Ilämligen insikt om att en av hö och kraftfoder 
sammansatt utfodring är synncrligcn dyrbar, enär kon eko
nomiskt ieke kan tillgodogöra sig oljekakor, om hon hllvudsak
ligen utfodras med hö. 

Det är således skäl att undersöka, hurudan kornas ut
fodring var i de sldlda länderna före kriget, dä mjölkavkast
ningen i dem varit så olika. Frågan är oekså lätt att besvara 
beträffande Danmark, Södra Sverige oeh Torra Savolaks, dä 
för dessa finnas att tillgä uppgifter om den fodermängd av 
olika slag, som givits åt i kontrollföreningarna inskrivna koI'. 

Det är pä grund av dessa uppgifter röljande tabell blivit 
sammanställd. 

Då en jämförelse anställes beträrrande utfodringen av de 
llanska, sydsvenska och finska karua, finner man en star över
ensstiimmelse mellan den danska oeh den sydsvenska utfo
dringen, medan däremot skiljaktigheterna mellan dessa å 
ena sidan och dcn finska utfodringen å and.ra sidan äro i ögonen· 
faIJande. 

SammanstäIJningen visar, att danskar och svenskar åt 
sina kor utfodrat något så niir lika stora mängder kraftfoder, 
omkring 28 %, men att motsvarande siffra i Finland endast 

1) De i de skilda lUnderna utfodrade foderenhetsmilngdernu kunna 
tyvärr icke jämföras, enär beräkningssättet i varje ]and är olika. 
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Tabell LXVII. Kontrollbesättnlngarnas utfodrJng f de nordiska ländelna 
tOre krlget (i '/0 av den utfodrndc foderenhctsmängden). 

Kraftfodcr 6' � 
Land "' 0  :> '" - S '" . " e � � � � - ". ".�. • ";l. • 3 o ·  � 

" � • , , � " 

Danmark . . . 25-30 20-30 0-10 25-30 
SödraSverige 28 19 9 28 
Finland . . . . . .  12 2 JO 3 

Tom 
stråfoder 

-3 '" � � �  ";l. • 3 , . 

6-12 
21 
5J 

� := !!. 0' 3 
0- 4 6-8 

JO 1 1  
401 111 

3 �  ".l l::l g: � =: 0. . -"" -� o  0. 3  �. - 0  - - )1;"' 2:-, - "' ''' , 

30-35 3,460 
23 3,759 
34 1,767 

är c. 1 2  %, således icke ens hälften av vad i Danmark och 
Södra Sverige gives. Men ännu stÖlTe blir differensen, om 
i betraktande tages den utfodrade oliekaksmängden i de skilda 
länderna, då ju oljekakorna utgöra det viktigaste kraftfoder
slaget för mjölkavkastningens höjånde. Då utfodringen i 
Danmark nämligen är sammansatt av 20-30 % oljekakor 
och t. o. m .  i Sverige av 1 9  % '  ingår i Finland i densamma 
endast 2 % oljekakor. 

Vi kunna således lägga märke tili att en orsak, varför 
korna i grarmliinderna giva en så mycket större avkastning iln 
i Finland, är den, att de i de andrn länderna crhållit rikligt, 
men däremot i Finland mycket knappt med oljekakor. 

Då härefter utfodringen av rotfTtlkter i de skilda ländcrna 
jämförcs, finner man, att i Danmark och Södra Sverige 25-
30 % av den utfodrade foderenhetsmängden utgöres av rot
frukter; en del kreatursägare giver något mindre, men andra 
betydligt mera, t. o. m. 40 % och därutöver; däremot hava 
korna i Savolaks fått nöja sig med 3 %. Härav kunna vi tnga 
den lärdomen, att en annan orsnk tili det rikliga mjölkutbytet 
i grannliinderna och tili det knappn hos oss är, att i utfodringen 
diirstädes ingå stora mängder rotfrukter, i Finland endast 
tili namnet. Annu större är olikheten mellnn de skandina
viska länderna och Finland i avseende å den mängd torrt strå
foder, som gives korna: i stället för att danskarna giva sådant 
i alJmänhet blott 6-12 % av den totula foderenhetsmiingden 
(ofta t. o. rn. blott 2-6 kg per ko och dag) och svcnskarna 
2 1  %, utgör detta fodcrslag i Finland 5 1  % av foderenhets-
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mängden. Då det utfodrade torra stråfodret sammanräknas 
med det färska. befinnes det. att de danska korna få sammanlagt 
c. 36-47 % sådant och de svenska 44 %. men de finska (korna 
i Savolaks) omkring 85% IlV hela sin foderenhet.mängd. Men 
härvid måste särskilt läggas märke till att utfodring av hö 
så gott som helt och hållet avskaffats i Danmark och Södra 
Sverige: de danska korna få nämligen endast 0-4 % hö av 
hela sin foderenhetsmängd oeh de sydsvenska 10 %. men 
de finska enligt beräkning omkring 40 %. 

En stor uppmärksamhet tilldrager sig den omständigheten. 

att en ansenlig del av de danska korna icke längre under vintern 
erhåller ett enda höstrå, uton uteslutonde halm, t. o. m. 
delvis råghalm, viIken i Finland på .biittre. gårdar vanligen 
blir helt och håIlet outfodrad. Huru allmän denna halmut
fodring i Danmark redan blivit, framgår därav, att av 3,029 av 
kontrollföreningarnas på l�yen besättningar år 1 9 1 4  1,523 eiler 
över 50 % nIls icke erhöllo hö, medan 764 eIler 25 % erhöllo 
endast 1-3 % hö av hela sin foderenhetsmängd. 

Då detta meddelande om de danska kornas utfodring uton 
hö synes varit svårsmält för mången hos oss och väckt icke 
så ringa tvivel, har jag uträknat den genomsnittliga mjölk
avkastningen i de ladugårdar, varest hö icke utfodrats. 

Tabell LXVIII, MedelmJölkmängd hos de besättnlngar, tUlhöro.nde Fyens 
kontrolUörantngar, vllka utfodrats med halrn 1 stället t6r hö, Ar 1914. 

.. .. 

r 
Av dem sådana, vilkas medclmjölkmängd var kg • [0 a � • = 19 6 8  under 3,000- 3,600- 4,000- 4,500- över ! [ä; " . il. 3,000 3,500 4,000 4,600 6,000 6,000 

1,623 184 629 668 208 36 9 
% 12,08. 34,13 36,64 13,66 2,30 0,59 

TabeIlen visar på ett övertygande sätt, att hnlmutfo
dringen icke är så skrämmande, sam man hos oss tili och med 
bland mli.nga fackmän hittiIls trott och velat göra troligt. 

Vi hava sålunda vid den anställda jämförelsen funnit, att 
skiljaktigheterna meIlan å ena sidan dnnsk och sydsvensk 
samt Ii. andra sidan finsk utfodring äro utomordentligt fram-
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trädande. Av det foder, som speeiellt höjer mjölkproduktionen, 
oljekakor oeh rotfrukter, få korna i Finland endast 1ft. av 
de mängder, som givas åt kontrollkorna i grannländerna, men 
resultatcn äro ock därefter: den finska kon ger cndnst 1,767 kg 
mjölk, då den danska ger 3,460 oeh den svenska nära 3,800 kg. 
(Tab. LXVII). 

Givetvis inverka på ifrågavarande resultat jämväl andra 
omständigheter, men även om dessa tagas i betraktande, är 
det dåliga resultatet tili en väsentlig del att anteekna å ut
fodringens konto. 

• 

Nu uppstår frågan: Är således en ökad utfodring av olje
kakor oeh foderrotfrukter åt våra kor omöjlig på grund av de 
olika förhållanden, som råda i de skilda länderna oeh på vilka 
vi ofta skylla? 

Vad först oliekakoma beträffar, äro de lika litet i Danmark 
som i Södra Sverige någon inhemsk produkt, utan en import
vara, s som också fallet är i Finland. Transportkostnaderna 
tili Finland bliva ieke myeket högre än tili nämnda länder; 
Finland ägcr halnnar längs hela sin långa kust, såsom ock.så i 
nämnda länder är fallet. Transporten tili lands blir visserligen 
på grund av den glesa bosättningen i Finland något dyrare, 
men enligt praktiska lantbrukares utsago betyda dessa frakt
kostnader ieke mycket. En ökad utfodring med oljekakor blir 
i Finland därför nngot högrc än i grannländerna, men dock 
ieke så myeket, ntt merkostnaden behövde utgöra ett mnder 
för dcras rikligare användning, då pr;s/örhållandet melum miölk 
oell kakor det tilldter. Härtill torde anmärkas, att lantras
kornas i Finland matsmältningsorgan icke förmå omsätta olje
kakor tili mjölk eiler fett såsom danskarnns oeh svenskar
nM. Häri torde ligga så mycken sanning, att detta icke är 
möjligt för lantraskorna i }'inland, i fall, såsom här är yanJigt, 
oljekakor utfodrns tillsammans med hö. Om därcmot olje
kakor utfodras med en tillriieklig mängd Tot/mkter, förmå 
korna ekonomiskt tillgodogöra sig dem i myeket större mängder. 
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Detta leder oss s ledes in på frågan om rotlruktemas använd
ning i Finland. Danmarks och Södra Sveriges kor erhöllo tio 
gånger mera rotfrukter än karua i Norra Savolaks. Om med rot� 
frukter avses enbart foderrotfrukter, toJ'de det kunIla påstås, 
att övervägande delen av karua i Finland ickc cns äunu erhålla 
sådana alls, medan åter Danmarks oeh Södra Sveriges kor få 
omkring '/,-'/. av hela foderenhetsmängden i rotfrukter eiler 
30-50 kg per ko oeh dag under vinterutfodringstiden. 

Denna utfodring av rotfrukter, halm oeh kraftfoder, har 
hittills ansetts bliva billigare än höutfodringen. Av det före
gående (sid. 99) har framgått, att de danska lantbrukarna skör
dade per ha åren 19 1 0- 1 9 1 4  från sina vallar 1 ,500 oeh frän 
sina sädesfält 2,500, men från sina rotfruktsfält 4,900 foderen
heter. Visserligen äro odlingskostnaderna för en rotfruktsfoder
enhet stÖl'rc än rÖl' en höfoelcrenhet, men elä rotfruktsutfodrin
gen gör det möjiigt för kon att bättre tillgodogöra sig oljekukor 
än om kon Miles på höutfodring, så framhålla danskarua, att 
en tili väsentlig del av hö bestående vinterutfodring före kriget 
var Inindre lönande än utfodringen med rotfrukter oeh oljc
kakor. Dock torde man numera ansc, att man gått något 
för långt i de mäI)gder nv oljekakor och rotfrukter man gi
vit samt uti åsidosättandct av höet. 

Varken Jiimtlands eliel' Norges kontrollföreningar publieera 
tyvurr med det föregående jämförbara utfodringsuppgifter. 

Utfodringcn av oljekakor åt kor parallellt med mjölkproduk
tionen kan jämväl framställas historiskt. Detta framgår av föl
jande tabell. ') 

Mot tabellen kan den berättigade anmiirkningen göras, att 
den är oriktig däruti, att oljekakor i någon mån utfodras även 
åt andra husdjur än kor. Men dä oljekakorna i alla lunder hu
vudsakligen anvundas för korna, torde tabellen i detta avseende 
icke vara nlltför vilseledande. 

1) Såsom utfodrade mängder oljekakor har anscUs summan nv tili 
vnrje land importerade och uv i landct tillverkadc mängder, minskad mcd 
ur landet exportcrade kvnnliteter. 



TabeU LXIX. Arllg uUodrlng av olJekakor ocb medelmJölkmängd I tie nordiska länderna 'ren 1886-1915. 

1 Danmark 1 Sverige 1 Norge 1 Finland 
Arligt � . �  � '8 � �  � 1 � � � . 1:- � � < - � .!l. E ]I .!l. ! 1! �E 1f : .i lih medeltal: o � o � �� " 2 & åren 1'I"�s. �I . 1'I"j=::  :h �,.. , ;11 �n �l · :H O �f O �8' � � If � :-oa� � g lr :- � g.  

� � � � � 

1886-1890 45 1,600 16 1,300 6 1,100 0,' 1,000 
1896-1900 133 2,200 26 1,600(?) 13 1,300 6 1,300 
1911-1915 433 2,700 89 2,200(?) 54 1,500 20 1,300 

Tabollen erbjuder mycket av intresse. 
Ur dcnsamma framgår, att i Danmark under hela peri oden 

utfodrats 3-5 gånger mera oljekakor än i Sverige; delvis på 
grund härav har Danmark att uppvisa så mycket större mjölk
mängder än Sverige. A andra sidan har utfodringcn av olje
kakor i Norge och isynnct'het i Finland varit alldeles obetydlig, 
men ock resultaten i dcssa liinder därefter. 

Om efter detta oljekaksutfodringens och mjölkmängdens 
utveckling i olika Iundcr jämförcs, kunna följande inkttageIser 
göras. 1 Sverige utfodrades på 1880-talet 1 6  kg oljekakor per 
ko och år samt erhölls 1 ,300 kg mjölk, i Norge utfodrades på 
1 890-talet 1 3  kg och erhölls samma mängd, 1 ,300 kg mjölk, 
i Finland utfodrades åren 19 1 1-1915 20 kg och erhölls Iikaså 
1 ,300 kg mjölk. Detta visar, att vi såväl i avseende U oljekaks
utfodringen som å de ernådda mjölkresultaten vid krigsut
brottet stodo 1 0  år efter Norge, 20 år efter Sverige och troIigt
vis minst 30 Ar efter Danmark. 

Ytterligare torde man på grund av tabellen kunna påstå, 
att tili och med de smä kvantiteter oljekakor, som i Norge och 
Finland utrodrades åren 1 9 1 1-191 5, tili stor del ieke givit något 
ekonomiskt förmånIigt resultat av den orsak, att de utfodrats 
huvudsakligen tilIsammans med hö oeh icke i samband med 
rotfruJd:er. Av tabelIen att döma har nämligen i Finland oljc
kaksmängdens ökning frAn 5 tilI 20 kg icke åstadkomrnit någon 
påtaglig stegring i mjölkmängden; även i Norge förmådde olje
kaksmängdens ökning frän 1 3  tilI 54 kg få tili stånd en ökning 
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i mjölkmängden mOO blott 200 kg. Detsamma visar även den 
omständigheten, att medan man i Norge nren 1 9 1 1 - 1 9 1 5  ut
fodrade 54 kg oljekakor oeh erhöll blott 1 ,500 kg mjölk, fiek 
man i Danmark åren 1 886-1890 1 ,600 kg mjölk genom att ut
fodra endast 45 kg oljekakor. Detta nntagligen av den orsak, 
att korna i Danm",·k redan på 1 880-talet fingo avsevärda 
mängder rotfrukter, men i Norge åren 1 9 1 1 - 1 9 1 5  aHdeies 
obetydJigt. 

De slutsatser vi kunna draga av den historiskn utveekJingen 
av oljekaksutfodringen oeh mjölkproduktionen bestyrkas ytter
ligare genom de uppgifter, som kunna erhåHas beträffande 
kontrollbesättningarnas i lI1ahnöhus Iän utfodring oeh mjölk
resultat åren 1902- 1 9 1 5. Ar 1 902-03 utfodrades nämligen 
i dessa ladugårdar blott 1 1 ,2 % oljekakor av hela den utfodrade 
foderenhetsmängden, men år 1 9 14-15 1 8,8 %, mOOau mjölk
mängden samtidigt stel( frän 3,100 tili niira 3,800 kg om året. 

1 salllmn riktning gå aven uppgifterna beträffande kontroll
besättningarnas i lI1almöhus Iän rotfruktsfodring oeh mjölk
resultat. Ar 1902-03 fingo korna 29 % av hela foderenhets
rnängden i torrt stråfodcl' och blott 1 5 %  i rotfrukter, och vaI' 
kornas medelmjölkmängd då 3, 1 00 kg, men Ar 1 9 1 4-15 gavs 
blott 1 8  % i torrt stråfoder oeh över 31  % i rotfrukter, varvid 
kornas mjölkavkastning uppgiek tili 3,800 kg. Höutfodringen 
nedgiek snmtidigt frän 1 5,. % tili 6,. %. 

Dessa j ämförelser visa OSS, att vi i Finland även på detta 
område vid tiden för krigsutbrottet hade blivit e!ter. Härmed 
vill jag mgaJunda hava sagt, att vi nu borde skynda att blint 
efterfölja danskama oeh sydsvenskarna samt gå så långt, som 
de i sin utfodring gingo före kriget, utan vIii jag endast på
visa, att 'Ii före kriget gjorde oss skyldiga tili en national
ekonomiskt oförlåtlig blunder, då vi så ensidigt utfodrade 
våra kor oeh därvid speciellt så försumn1nde rotfrukterna 
oeh de dittils jämförelsevis billiga oljekakorna, som av denna 
studie framgått. 

Den invändningcn kommcr troligen att framställas, att ut
fodringen ensam för sig icke kunnat åstadkomma den skildrade 
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imponcrande utvecklingen i Danmark och i Sverige, utan att 
härpå inverkat även and"a viktiga fakto!'er. Och detta viII jag 
ingalunda bestrida. En sådan faktor är givetvis en rationell 
krcatursvArd i övrigl, såsom en luftig och ljus ladugård, ren
lighet, punktlighet s"viil i utfodring som i annat samt en vänlig 
behandling av djuren. En annan faktar är den, att karna såväl 
i Danmark sam i Södra Sverige allmällnal'c än hos oss inställts 
att kalva på höstvintern, då de kunna erhälla grönfoder och 
färskt vallhö ävensom ener kalvningen mestadels komma att 
stå på stall och erhälla rikligt och kraftigt foder, medan där
emot i Finland kanta kaI va om vären och släppas ut i skogarna 
på ett jämförelsevis knappt bete. Den trcdje viktiga faktorn 
utgör förädlingsarbetet, ehUIU deUa hunnit vcrka endast en 
jiimförclsevis kort tid och ehuru vid detsamma ieke tidigare 
uppmärksammats t. ex. fetthaltens betydelse. Denna uppfatt
ning stödes bland annat av det faktum, att fettproecntcn hos 
Södra Sveriges kontrollbesättningar under hela tiden 1902-
1 9 1 5  aUs icke stigit; den har varierat mcllan 3,20-3,27, var 
vid tidsperiodens början 3,,, och vid dess slut 3,21. Slutligen 
måste härvid oekså kornas olika kroppsstorlek i de skilda 
länclerna ihågkommas. 

• 



VII Kapitlet. 
Mjölkproduktionen på jordbrukslägenheter 

av olika stor! ek. 

1 det föregnende hava vi tagit kännedom om de storartade 
resultat, tili vilka Södra Sveriges och isynnerhet Danmarks 
kreatursskötsel före kriget hade nått. Härvid uppstår hclt 
naturligt frågan, vilka det är, som nätt dessa utmärkta resul· 
tat, är det t. ex. i Danmark fortfarande herrgårdarna, såsom 
fallet var under äldre tider, eller hava de mindre jordhruks· 
lägenheterna möjligen distanscrat dem? 1 allmänhet torde 
uppfattningen vara den, att välskötta storbruk oå hättre 
rnjölkresultat än småbruken. Denna fråga har mig veterJi· 
gen icke hittills vetenskapligt klargjorts. Då jag förelade 
rnig uppgiften att studero. småbrukets ställnillg inom det nu
varande lantbruket i Skandinavien, var det naturligt, att jag 
även skulle söka svar härpå. 

A. Danmark. 

Beträffande Danmark kunna vi först och främst koostatera, 
att omkring är 1 800 korna på bondgårdarna (de dåvaraode små· 
bruken) mjölkade 3-400 kg, mcn pii herrgårdarna 6-800 kg, 
eiler således dubbelt mera. Danmarks lantbrukshistoria visar, 
att herrg rdarna höllo sig i spetsen för utvecklingen ända tili 
1 880·talet, då de såkallade bondgårdarna ickc allenast hade 
Iyckats kämpa sig fram tili samma nivA, utan jämväl, tack vare 
sina andelsmejerier och annan kooperativ verksamhet, bör
jade gå i spetsen för utvecklingen inom kreatursskötseln. Pro
duktionssiffror, som vore ägnade att bestyrka detta, har jag 
tyvärr icke anträffat frän denna tid. De tidigaste och hittills 
de enda uppgifterna ur officiell statistik, som belysa denna 
fråga, härstamma frän år 1903, då i samband med insamlandet 
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av uppgifter för en allmän kreatursstatistik anordnades en 
synnerligcn viirdefull oeh anmärkningsvärd undersökning om 
kreatursägarnas delaktighet i dåvarande lantbrukskooperativa 
företag och särskilt beträffande den utsträckning, i vilken lägtn-

� heter av olika storlek deltogo i dem. Ur denna statistik fram
går bl. a., att medeZmiölkmängden hos de till andelsmejerier 
anslutna kreatursägarnas ladugårdsbesättningar av olika stor
lek år 1 903 var följande: 

På småbruk (under 1 5  ha) 2,700 kg. 
På mcdelstora lägenheter ( 1 5-60 ha) 2,640 kg. 
På storhruk (60-över 238 ha) 2,500 kg. 
Att döma härav stodo storhrukarna såledcs redan år 1 903 

på detta omr de sist och till och med kännbart eCter de andra. 
Till deras förman kan det törhända invändas, att det icke 
är möjligt att avgiva· ett slutgiltigt omdöme på grund av ovan 
anförda siffror, eniir endast 50% av storbrukarna, men c. 80 % 
av de mindre jordbrukarna år 1903 hade anslutit sig till andels
mcjerierna och cmedan det mähända är möjligt, att just stor
hrukare med synnerligen framstående besättningar icke häller 
ansluta sig till dem. At ett sädant antagandc giva dock ieke 
andra fakta tillräekligt stöd, utan tala alla fakta frän 1903 års 
statistik för den omständigheten, att storbruken i. detts av
seende verkligen stodo efter andra bruk. 

Vad återigcn de andra storlekskategoricrna vidkommer, 
visar statistiken, att skillnaden mellan mindre och medelstora 
lägcnhetcr ännu icke vid dCllna tid var framträdande, om ock 
en sådan doek förefanns tili förmån för småbrukarna. 

Om s ledes herrgårdarna, som kunnat hålla framätskri
dandets lcdning inom kreatursskötseln i Danmark i sina hän
der från mcdeltiden och ända till 1 880-talet, vid denna tid 
överlämnade denna åt bondgårdarna, sasom lantbrukshistori
kcrna i Danmark framhålla, sa Cörblev denna ledning icke länge 
i de sistnämndas händer, endast ett par årtionden, varefter 
de å sin sida uppgåvo densamma och eCterträddes av nya .upp
komlingart, Danmarks småbrukare. 

Från senare tid än år 1903 finnes icke i Danmark någon den 
ovannämnda motsvarande statistik, på grund av viI ken fort-
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satta jämförelser kunde anställas, oeh andra länder sakna helt 
och hället en sådan. Men oss erbjudes ett värdefullt statistiskt 
material beträffande denna fräga i de redan tidigare omnämnda 
årsberättelserna för oliko. liindcrs kontrollföreningar. Detta 
material har mig veterligen ieke tidigare använts för ifråga
varande ändamål, men då spörsmålet är av stor betydelse för 
småbrukarfrågan i allmänhet, har åt detsamma på dessa sidor 
ägnats en del uppmärksamhet. Det är yisserligen sant, att 
småbrukarna tillsvidare i förhållande tili sitt stora anta! i jäm
förclsevis ringa mAn deltaga i kontrollföreningarna, ') varför det 

1) 1 vilken omfattning kreatursbcsätLningnr av olikn storlek före 
kriget tillhördc kontrollföreningar j de skilda länderna, framgår av nedan· 
ståcl\..de tabeU, 

Tabell LXX. Antalet kreatursbesättnlngar av ollka storlek 1 de nordlska 
ländernas kontro1lf6renlngar f6re krlget. 

g" �' 8W Av dem sådaoa, vilkas konntnl vaf � = Land g �  
_. (3 � p - S3 I 3-6 I 7-15 I 16-2913(}-491 50-.. - 1-2 � ' 
" 

Danmark ...... . . . . . . . . .  3,029 155 535 1,747 493 54 45 
Södra Sverige . . . . . . . . .  1,728 5 214 912 361 106 130 
Norge . . . . .  _, . . . . . . . . . . . . 1,580 5 150 782 524 100 19 
F inland ....... . . . . . . . . . .  665 17 64 324 197 55 8 

1 olo 
SmA Medcl· St= 

bcalltt- bcaAtt-
nlngnr .tom niugar (hÖ(tt (1-29 130 .... 
8 kor) k�) o. mcr.) 

Danloark . . . . . . . . . . . . . . •  23 74 3 
Södra Sverige . . . . . . . . .  12 74 14 
Norge ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 82 8 
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 78 10 

Av tabeUen framgår, 81t de medclstorn kren.tursbesttttningarna 
övcmllt utgöra det övcrvägande flcrtalet i kontroUf"Oreningarna, omkring 
3/4. Vael ele små besättningnrnn angår, finnas sAdana jiimförelscvis mest 
(23 %) i Danmnrk, i andra länder blott 10-12 %. Stora besättningar 
åter finnas mest 1 Södm Sverige ( 1 4  %), diirefter i Finland ( 1 0  %) och i 
Norge (8 %). 1 Danmark utgöra de sistnämnda blott 3 % nv kontroU
bcsiittningarnns hela antaI. 
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ock mcd ganska stort berättigandc torde kunna påstås, att 
de av dem, som tillhöra dessa föreningar, ickc tillhöra små
brukarklassens stora typiska massa, utan dess främsta led. 

Detsamma tordc dock med lika stort berättigande kunna 
sägas även om ägarna av meclelstora bcsättningar, och ifråga
varandc statistik giver sålunda, om ickc annat, dtminstone 
en bild av vad 81/tåbmket kan nå. 

Vad Danmmok vidkommer, har svaret på frågan uträkl1ats 
ur de tidigare omnämnda kontrollföreningarnas på Fyen års
rcdogörelser för år I 9 13-1 9 14.  På grundvalen av dem hava tre 
tabeller sammanställts, av vilka den första behandlar besätt
ningarnas medelmjölkmängd, den andra deras mcdelfettpro
cent och den tredje medelsmörmängden per ko i kreatursbe
sättningar av olika storlek. 1 tabcllernas första kolumn har 
antalet kor i de skilda besättningarna angivits, varvid till de 
m_insta besättningarna hänföras sAdana med endast 1-2 kor och 
tili de största besättningarna rncd 50 kor och därutöver. 

Tabell LXXI, MeddmJOlkmängd hos besäUnlngar av oUka stor1ek 
lnom Fyens kontrollfOrenlngar år 1913-1914. 

Antnl kor i Summa. 
besätlnin· besätt· 

gama ningnr 

1-2 kor 155 
3-6 • 535 
7-1; • 1,747 

16-29 • 493 
30-49 • 54 
50-- • 45 

Summa 1 3.029 1 

Av dem såda.na, vilkas medelmjölkmiingd 
per ko och år var kg 

undcr 1 2,500 1 3,OOO"-.��00 I 4,000 1 4,500 
2,500 -3,000 -3,5001 ,0001-4,500 -5,000 

2 7 37 46 42 12 
4 33 119 210 116 44 
9 156 586 710 254 30 
6 61 199 164 57 6 
2 15 25 12 - -
3 12 23 6 1 -

26 1 284 I 989 1 1,148 1 470 1 92 , 

över 
5,000 

9 
9 
2 -

--
1 20 

Tabellen giver OSS en mycket klar och bestämd uppfattning 
av de olika stora besättningarnas proeluktionsförmåga inom 
kontrollförellingarna. Tili och med en mycket ytlig blick på 
densamma visar redan, att ele stora kreatursbesättningarna, 
vilka procentuellt mycket talrikare än de små tillhöra kont-
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rollföreningarnn, helt och hållct saknas i de kolwnncr, vilka 
innehålla uppgifter över de största mjölkmängdcrna, och att 
.ntalct små bcsättningar är mycket ringa i kolumncrna för dc 
lägsta mjölkmängdcrna. 

En ännu bättre inbJick i förhållandena giver nedanstilende 
sammanställning, sam utgör en förkortning nv förcgående tabell: 

� "" 00 Av dem sädann, " ilkas medelmjölk� 

Besättningarnns 5 �  § rnängd var kg 

storlekskategori � �: 
undcr 3,000 13,000-4,0001 4,000-7,000 � � 3 .., ";" �  

% % I % 
Smä bc.aiitlllingar 

(högst 6 kor) 690 46 6,7 412 59,7 232 33,6 
Jl1edclslora 
(7-29 kor) 2,240 232 10,. 1,659 74,0 349 15,6 

Stora besättningar 
(30 kor och mem) 99 32 32,3 66 66,7 1 1,0 

Samtliga besältningarl 3,0291 310 I 10,' 1 2,1371 70,6 1 582 1 19,2 

Dä vi granska %-talcn i denna sammanställning, erhälla 
vi en tydlig bild av de smä bcsiittningarnas överlägsenhet över 
de större. Av_alla kreatursbesättningar äro cndast 1 0% sådana, 
vilkas medelmjölkmängd undcrsteg 3,000 kg, varemot 70 % 
representerade 'en medelmjölkmängd av 3-4,000 kg, och icke 
mindre än 20 % sädana med över 4,000 och ända tili 7,000 kg. 
Tili gruppcn 3-4,000 kg hörde således den ojämförligtstörrede
len av krcatursbesättningarna. Så är fallet även inom de skilda 
storlekskategoricrna: tili denna grupp höra dc ncsta besätt
ningarna inom alla kategorier (60-74 %). Men häreftcr fram
träda stora skiljaktigheter: i stället för att av de smä besättnin
garna endast knappa 7 % tilll,öra de sämst mjölkande kornas 
grupp och 34% den i avscende å mjölkavkastning högst ståcnde 
gruppen, var förhållandet inom de stora besättningama det mot
satta: av dem tillhörde nämligcn närmarc '/, de sämst mjöl
kande kornas grupp och blott en enda besättning den i avseende 
å mjölkavkastning högst ståendc gruppcn. 1 vilkcn män de smä 
besättningarna sm framom t. o. m. de medclstora, framgår där
av, att d av dc smä besättningarna 34 % tillhörde den bäst 
mjölkande gruppen, har endast 1 5,. % av de medelstora besätt-
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ningarna förmått höja sig tili denna nivå. En åtcrblick på 
den ursprungliga tabellen visar, att den bästA inom de stora 
besättningarnas kategori nått endast 4-4,500 kg, att blott två 
besättningar av de medelstoras talrika kategori nått över 
5,000 kg, varemot 1 8  av de små besättningarnas jämförelsev·is 
fåtaliga antal kunnat införas i kolumnen för den högsta mjölk
avkastningen (över 5,000 kg). 

Härigcnom har det sålunda kunnat ådagaläggas, att de 
I till kontrollföreningarna anslutna småbrukarnas på Fyen 

kreatursbesättningar ovillkorligen i anseende tili kornas rnjölk
mängd stå framom alla andra storlekskategoriers besättningar 
och att dc på ett i ögonenfallande sätt stå framom de största 
bcsättningarna. 

Härtill kan visserligen aumärkas, att enbart en hög rnjölk
avkastning icke är av avgörande betydelse, utan att i betrak
tande jämväl bör tagas mjölkens fetthalt. För den skull har 
på grundvalen av resultaten vid Fyens kontrollföreningar 
nedanstående tabell blivit sammanställd, som utvisar rnjöl-

TabelJ LXXII. MedelfeU.halt bos besäUnlngar av ollka storlek lnom 
Fyens kontrollförenlngar Ar 1913-1914. 

= 0" en Av dem sådana, vilkas medelretthalt 
Besättningnrnas •. a c per ko och l\r var 
storlekskntegori � ., 3 under 3,50 I I � = 3,s0-3,75 3,75-'"1 )" S 

Smd besättningar 
% % % 

(högst 6 kor) 678 180 26,5 322 47,s 176 26,0 
1I1eddstora 
(7-29 kor) 2,246 731 32� 1,163 51,8 352 15,1 

Stora besäUllingar 
(30 kor och mera) 105 42 40,0 56 53,' 7 6,7 

Samtliga hesättningar 1 3,0291 953 1 31� 1 1,541 1 50,_ 1 535 1 17,. 
kens medelfetthalt hos de tili dem hörande besättningarna. 
Fettprocenttabellen företer samma bild som mjölkmängd
tabellen: de lägsta fettprocenterna (under 3,.) hava nåtts 
bland de små besättningarna endast av 26,. %, men bland 
dc stora besättningarna av 40 %, och tvärtorn: de högsta fett
halterna (3,75 % och mera) blalld de minsta besättrungarna av 
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TabeU LXXIII. Medelsmörmängd hos besättnJngar av ollka storlek 
Inom Fyens kontrolIrörenLngar Ar 1913-1914. 

::I a- rFJ Av dem sådana, vilka.o:.
\ l

medclsmör-
Besättningarnas .... (:> ::: miingd per ko och � r "ar kg = < -storlekskategori 3Q -' ::: I 1 150 o. mern � � 3  under 125 125-160 ... e:" ..,  

Små besiiltningar 
�o % % 

(högst 6 kor) 6i8 70 tO,!! 230 33,9 378 55,8 

i\ledeIstorQ 
(7-29 kor) 2,246 427 19,0 1,068 47,1 761 33,9 

Stora bcsättni11gar 
(30 kor och mcm) 106 64 51, .. 46 43,8 5 4,8 

Samtliga bcsättningar 1 3,0291 561 1 18,2 1 1,3341 43,> 1 1,1441 37,9 

26 %, men bland ele största av enelast 6,7 %. Enligt elessa 
siffror giva s ledes de rnindre kreaturs,bcsättningarnadcn fetaE;te 
mjölken. Detta framgår ännu tydligare vid en detaljundersök
ning. Det framgår nämligcn elä, att ele stora besättningarna 
ails ieke produeerat mjölk med 4 % eiler mera fett, varemot 
sådana funnos tili ett antal av 1 8  inom kategorin för ele minsta 
besättlungarna ( 1  eiler 2 kor), eiler säledes mera än I I  %, oeh 
tili ctt antal av 19 inom den storlekskategori, som omfattar 
besättningar med 3-6 kor. 

Då vi sålecles funnit, att de smä bcsättningal'na stå framolll 
de s'törre såväl i ansccnde tilI mjölkmängd som i anseende tili 
mjölkens fetthalt, väeker ieke mera den omständigheten någon 
förvåning, att de srnå bcsättningarnas smörmängd iiven är 
större än de större kreatursbesättningarnas. Men knappast 
torde man väntat finna en så stor skillnad mellan dc minstas 
och de störstas kategorier, som i ovanståcndc tabell framträclcr. 
Vi finna nämligen ur densamma, att kolumnen för de lägsta 
smörmängderna (under 1 25 kg) upptager endast 1 0  % av de 
små besättningarna, men rncra än 50 % av dc stora, och tvärtom, 
att de största smörmängderna ( 1 50 kg oeh mera) presterats 
av 56 % av de smä besättningarna, men av blott knappa 5 % 
av dc stora. 

Denna tabell .. junge .. såledcs .den höga visan> om smä
brukarens överlägsenhet inom kreatursskötseln . Ännu skar-

13 
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pare framträder denna skillnad vid en detaljundersökning. 
Dl>. finner man niimligen, att de stora kreatursbesättningarna 
ieke förmått plaeera sig inom kolumnen för de stärsta smör
mängderna ( 175 kg oeh mera), varemot flera av de minsta besätt
ningarna giva en smörmängd per ko oeh år av över 200 oeh 
ända tili 241 kg. 1 allmänhet finnas högst få kreatursbesätt
ningar i Danmark med en medelavkastning per ko och år av 
under 100 kg smör, och bland dem ieke många stora besättnin
gar, mcn väl en och annan av de minsta kreatursbesättnin
garnas kategori; denna grupp är således mycket blandad. 
Men följ ande grupp (d. v. s. kor, som giva 100-125 kg smör), 
vilken är jämförelsevis stor, är redan rätt enhetlig: tili den 
hör endast 8 % av de ruinsta besättningarna och av de närmast 
stärre blott 10 %, varemot 40 % av den kategori, som om
fattar besättningar med 30-49 kor, oeh över 50 % av de största 
besättningarnas kategori tillhöra ifrågavarande grupp med 
100-125 kg smöravkastning per ko oeh år. 

Pä grund av olikartade statistiska jämförelser hava vi således 
kommit tili det bestämda resultat, att kontrollföreningskorna 
på Fyen i Danmark lämna desto högre produktionsresultat, ju 
mindre besättningen är, samt att skillnnden i avkastning mel· 
lan de minsta oeh de största kreatursbesättningarna är syn
nerligen framträdande. 

B. Sverige. 

De tili Mahnöhus länsi) kontrollföreningar hörande besätt
ningarna av låglandsras gruppera sig beträffande sin mjölkav
kastning på det sätt tabell LXXIV utvisar. 

Ehuru skillnaden mellan smä oeh stora besättningar ieke 
här framträder lika pregnant som i Danmark, fi.ma vi dock 
även här sanuna företeelse som där: de små besättningarna 
äro minst företrädda inom gruppen för de lågrnjölkande be-

1) Vr kontroUiörcningamas i Jämtlands Iän lirsberättelser hor svnr 
pii den nu behnndJnde frågan icke kunnat erhållas, enär dcras statistik 
mestadcls omfattar bcsättningar, i vilka ingå kor s!\viil ov Jantrns som QV 
blandras. 
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Tabell LXXIV. MedelmJ61kmängd hos besäUnlngar av h\glandsras 
av oUka storlek lnom Malm6bus läns kontrollförentngar Ar 1914. 

Besättningarnas 
storlekskategori 

Smd be8ättningar 

( högst 6 kor) 
Multlstora 
(7-29 kor) 

Swra be8äUningar 
(30 kor och mero) 

Samtli besättnin ar ga g 

. � '" S' " 
'" fI, 3 � � 3  ., c;" � 

219 

1,273 

236 
1,7281 

Av dem sådana, vilkas medelmjölk-
mängd per ko var kg 

under 3,000 1 3,000-4,000 1 4,000 o. mera 

% % % 
8 3,8 90 41,1 121 55,s 

57 4 .. 660 51,8 556 43,7 

12 5,1 150 63 .. 74 31,01 
77 1 4,5 1 900 1 52,1 1 751 1 43,. 

sättningarna, de stora jämförelsevis mest. Tvärtom ingå små 
besättningar relativt mest (mera än hälftenl), men stora be
sättningar minst inom de högmj ölkandes gruppo Av 2 1 9  små 
kreatursbesättningar finnas 2 1 ,  eiler C. 1 0  %, som presterat en 
medelmjölkmängd av över 5,000 kg, men av 236 stora besätt
ningar endast 3 eiler blott 1 "  %. 

Tabell LXXV. MedelfeUhalt hos besäUnlngar av lAglandsras av ollka 
storlek lnom Malm6hus läns kontrourörenlngar Ar 1914. 

Fg' Av dem sådana, vilkas mede1Cettbalt 
Besättningarnas per ko var 
storlekskategori oq �: 3 I 13,25-0.mem � � 3  under 3 3,00---3,25 0; ';" g) 

% % % 
Små besättningar . . . . . . 219 15 6,8 102 46,6 102 46,6 
Medelstora . . . . . . . . . . . . . . .  1,273 67 5,' 791 62,1 415 32,6 
Stora besättningar .... 236 22 9,., 181 76,7 33 14,0 

OvanstÅende sammanstäUning av siffrorna över mjölkens 
fetthalt visar, hurusom de smä besättningarna på ett gliinsande 
sätt överträffa såväl de medelstora sam isynnerhet de 
stora. 

1 avseende å den medelsmörmängd de prestera visar sig 
deras överlägsenhet givetvis på samma framträdande sätt, 
såsom följandc tabell giver vid handen. 



196 

Tabell LXXVI. Med.elsmörmängd hos besäUnJngar av låglandsras av 
ollka storlek Inom Ma1m6hus Iäns kontroW6rentngar Ar 1914. 

;1 � 5!l  Av dem sådana, vilkas medclsmär-
BeslittningnnlBS _. � - miingd per ko var kg 
storlekskategori � �: 3 I 1 175 o. rncm (1) � 3 under 125 125-175 . , � 

• ,. � . % 
Små besättningar . . . . . .  219 33 15,t 159 72,6 27 12,3 
Medelstora . . . . . . . . . . . . . .  , 1,273 347 27,3 861 67,6 65 5,1 
Stora besiittningnr ....  236 94 39,8 136 57,6 6 2,6 

Denna tabell ställer s Icdes på ifrågavarandc omr de de 
små bcsättningal'na ovillkorligen i första rummet, de mcdelstora 
i andra oeh de stora besättningal'na i tredje rummet. 

c. Norge. 

Kontrollbcsättningarna av olika storlek i Norge grupperas 
1 anseende tili sin mjölkavkastning på följande sätt. 

Tabell LXXVII. MedelmjOlkmängd hos besättnlngar av oUka storlek 
100m Norges kontrollf6renlngar Af 1914. 

" ,," '" Av dem sådnna, vilkas medelmjölk-
Bcsiittningnrnns 5' � s:: miingd per ko vnr kg I 
storlckskntegori '" �, 3 

undcr 2,000 1 2,000-3,000 1 3,000 o. mem1 . � 3  ""I c;'" �  
% % % [ 

Små besiittningnr . . . . . .  155 80 51,6 70 45,2 5 3,2 
Mcdclstora . . . . . . . . . . . . . . .  1,306 665 52,5 601 46,0 20 1., 

I Stora besältningnr .. . . 1 1 9  63 52,9 55 4-6,1 1 ' ,. 
Samtliga bcsiittningnr I 1,580 I 828 I 52,. I 726 I 45,9 I 26 I 1,7 

TabelIen utvisar således, att de olika storlekskategorierna 
i Norgc i avsccndc å kornas rnjölkmängd äro något så när jämn
s tarka, men att hos de smä bcsättningarna dock gör sig gällande 
e n  liten tendens att tränga sig framom de övriga. 

Om mjölkens fetthnlt finnas uppgifter att tillgå för endast 
910 bcsättningar, vilka gruppera sig på följande sätt. 
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Tabell LXXVIlI. Medelfetthalt hos besättnlngar av olfka storlek 100m 
Norges kontro1lf6renlngar år 1914 . 

2. g- �  Av dem sådnna, vilkas medelfett-
Besättningamas haIt var O " S  storlckskategori (Jq 1»: I 1 4,00 o. mefa � � 3 under 3,50 3,50---4,00 1 . � 

, 
% % % 

Små besiittningar . . . . . . 110 13 11,8 77 70,0 20 18,2 
Mcdelstora . . . . . . . . . . . . . . .  761 144 18,9 568 74,7 49 1 6,' 
Stora besättningar . . . .  39 12 30,7 25 64,1 2 5,2 
Samtliga besiittningar I 910 I 169 I , 18,6 I 670 I 13,6 I 71 I 7,6 

Härav framgår, att mjölkells medelfctthalt i Norge i a1l· 
mänhet är högst inom dc små besättningarna, men inom de stora 
överhuvud lägst. 

Såsom rcdan tidigare påpekats, finnas tyvärr inga stati· 
stiska uppgifter att tillgå över de norska krcatursbesättnill
garnas smörproduktion. Men ur de tvännc här ovan upptngna 
tabellcrna kan man sluta tili, att ",ven de norska kontrollkor
nas medelsmöravkastning är något störrc inom dc smä bcsätt
ningarnas kategori än inom de andra samt lägst hos de stora 
besättningarna. 

D. Finland. 

Resultaten hos besättningar av olikR storlek inom kontro1l
röreningarnn inom Kuopio läns lantbrukssiillskaps område år 
1914 framställas här nedan. Beträl'fande medelmjölkmäng· 
den grllpperade sig besättningarna på det sätt, som av ne
danståcnde tabcll framgår. 

Tabell LXXIX. MedelmJölkmängd hos besältnlngar av ollka storlek . 
lnom Norra Savolaks kontroLUOrenlngar lr 1914. 

� 0- 00 Av dem sAdana, vilkas medelmjölk-
Besättningamas _. 1'\1 C mängd per ko var kg 
storlekskategori � �, 3 

under 1,500 1 1,500-2,000 12,000 o. mero ., � � 
% % % 

Smä besiittningar ......  81 3 3,7 43 53,1 35 43,2 
Medelstom .. . . . . . . . . . . . . .  521 105 20,1 316 60,7 100 19,2 
Stom besättningar ....  63 13 20,6 35 55,6 15 23,8 
Samtliga besiittn;ngar I 665 I 121 I 18,2 I 394 I 69,3 I 150 I 22,5 
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Även i Norra Savolaks stodo de små kreatursbesättningarna 
i avsecnde å sin mjölkavkastning mycket fmlTIom andra; dock 
finnes inom kategorin för stora hcsättningar en del sådana, som 
äro nAgot bättre än de medelstora, vadan skillnaden i detta av
seende här icke blir lika tydlig som i Danmark och i Södra 
Sverige. 

Mjölkens fetthalt inoIn samma besättnillgar frarngår av 
följande tabell. 

Tabell LXXX. MedelfeUhalt hos besäUnlngar av ollka storIek 100m 
Norra Savolaks kontrolltörenlngar Ar 1914. 

Besilttningnrnlls 
storlekskntegori 

Små besiittningar .. . . . . 
Medelstora . . . . . . . . . . . . . . .  
Stom besättningar " . .  
Samtliga besättningar I 

, ,,, en 

_. � � " -OQ .. ' =  � � 3  " . � 

81 521 
63 

665 I 

Av dem sådana, vilkas medelfett· 
hait per ko var 

under 4 I 4,00--4,25 1 4/ZS o. mcrn 

% O/. . 0  % 
18 22,2 28 34,6 35 43,2 

120 23,0 251 48,2 150 28,. 
22 35,0 30 47,5 11 17,5 

160 I 24,0 I 309 I 46,.. I 196 I 29,.. 

Tabellen visar på ett tydligt sätt de små besättningarnas 
överlägsenhet och de stora kreatursbesättningarnas efterbliven
het. 

Medelsmörmängden inom samma besättningar framgår ur 
följande tabell. 

Tabell LXXXI. Medehmörmängd hos besättnlngar av ollka storlek 
100m Norra Savolaks kootrolUlSrenlngar Ar 1914. 

� '" en Av dem sådana, vilkas medelsmör-
Besiittoiogarnas _. � � Inängd vnr kg 
storlekskategori � �: 3 I 1 100 o. merB ::;l � 3  under 75 75-100 " . ., 

% % % 
Smä besättningnr ." " ,  81 17 21,0 51 63,0 13 16,0 
Medelstora . " , . . . . .  ' ,  ' . .. 521 288 55,3 218 41,8 15 2,9 
Stora besättoingår "" 63 37 58,1 25 39,1 1 1,8 
Snmtliga besättningar I 665 I 342 I 51 ,4 I 294 I 44,2 I 29 I 4,4 

Beträffande mjölkproduktionens slutresultat, smörpro
duktionen, visa sig således de små besättningarna inom Norra 
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Savolaks kontroUbesättningar stå framom andra, medan där
emot de stora besättningarna ligga efter de andra. Därtill kom
mer även, att de medclstora och stora besättningarna stå rätt 
nära varandra och de små besättningarna avgjort framom 
dessa bägge storlekskategorier. 

Resultatet av den undersökning, som gjorts i detta kapitel, 
blir således följande. 

Danmarks officieUa statistik av år 1903 visar, att småbru
ket redan då hade gått förbi såväl det medelstora som stor
bruket i detta land beträffande kornas medelmjölkmängd. 
Av Fyens stifts kontroUföreningars räkenskaper för året 1 9 1 3  
-1914 framgår en ännu större skillnad emellan det medel
stora och storbruket å ena och småbruket å andra sidan tili 
det senares favör, och detta icke allenast heträffande kornas 
mjölkmängd utan även mjölkens fetthalt, så att de tili denna 
organisation anslutna småbrnkarna i anseende till ernådda 
smörmängder per ko stodo långt framom de andra. Det är 
självklart, att de siffror, som angiva detta, icke få överföras 
på kreatursbesättningarna av olika storlekskategorier i hela 
landet, i all synnel"het då småbrukarna jämförelsevis fåtaligt 
äro anslutna tili kontrollföreningarna. Men de visa på ett 
övertygande sätt huru IAngt småbrukarna, vilka tidigare stått 
lägst, på sina mest framskridna lägenheter redan då kunnat 
nA, ävensom huru de större oeh speeieUt de största ieke kun
Jlat nå de högsta kategorierna. Och detta berättigar oss att 
tro, att småbrukarna kunna behåUa den plats i främsta ledet 
de redan år 1903 i Danmark uppnått. Samma tendens fram
gAr ur kontrollföreningarnas resultat före kriget även uti de 
övrig,a nordiska länderna. 

Detta resultat överenstämmer fullkomligt med vad pro
fessor von d.er Goltz i Bonn-Poppelsdorff framhöll redan på 
1 890·talet på grund av vad har iakttagit i sitt eget land. 
Han fann förklaringen tili det ovan påpekade sakförhållan
det däri, att småbrukarcns kreatur skötas av denna själv, 
hans hustru och harn, vilka utföra sitt arbete med större 
kärlek och individualitet än det avlönade tjänstefolk, som 
utför arbetet pA de större gårdarna. 
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Slutord tilI första delen. 
Den jämförelse, som anställdes i slutet av II Kapitlet 

beträffande fördelningen av jordarcalerna i Skandinavicn och 
i Finland samt dessas användning och nnvändbarhct, rör
anledde oss att ansluta oss tili den finska skaldens ord: .vårt 
land är gott. även ur synpunkten av lantbrukcts i Finland 
framtida möjligheter. Jämväl jämförelsen i slutet av V Ka-_ 
pitlet meJlan kreatursbeståndct i Finland och i gralmländerna 
före världskrigct är ägnad att bibringa oss en rätt optimistisk 
uppfattning om vårt land. Dessa jämförelser visa oss Oell 
världen, hurusom våra förfäder från oländiga skogsmarker 
förmått tiJl åker och äng upprödja detta vårt nordliga land på 
samma sätt som skctt annorstädcs och huru de genom spar
samhet och omsorg kunnat i detta land uppföda en tili antalet 
aktningsvärd kreatursstoek. Däremot visade redan den jnm
förelse, som gjordes i slutet av III Kapitlet och som åsyftade 
att framstäJla åkerarealens fördelning på skilda kulturväxter, 
Finlands cfterblivenhct på vissa viktiga ornråden, såsom i 
avseende å rotfruktsarealens obetydliga omfång och trädans 
vidsträckta arenl. Det är först de jämförclser, som visa 088, 
på vilket sätt vi, det nu levande släktet, förmått tiJlgodogöra 
oss de av våra förfäder ärvda lantbrukskapitalen, åkrarna, än
garna och boskapen, och vilka anföras i IV och VI Kapit
len, som hava varit ägnadc att nedtrycka sinnct. Ty ur dem 
framgår, att vi, då vi betrakta vAr lanthushåHning såsom en 
helhet och icke stannn vid undantagen, icke under en mans
ålder nämnvärt gått framåt i skördeavkastning eiler mjölk
mängd, medan däremot i andra nordiska länder åkrarna av
tvungits dubbla skördar emot på l870-talet och koroa tre
dubbla mängder mjölk. 
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För denna för hela värt folks ekonomi så oroväckanele cfter
blivenbet har mlingcn hos oss frestats att skjuta skulden på 
Finlands enligt deras mening .karga. jordmån och kaila klimat. 
1 det föregående hava vi redan påpekat, att varkcn vlir jord
män eller vårt klimat äro i så hög grad sämre, att de skulle 
berättiga dessa stora skiljaktigheter. Att denna min uppfatt
ning är riktig, bevisas av de vackra resultat bådc i åkcr
växtodling och kreatursskötse!, som Ii talrika enskilda gårdar 
i Finland uppnåtts. För det andra anses på f1era häll orsaken 
tili vlir efterblivenhet Iigga eläri, att Finlands lantbruksbefolk
ning i intellektuellt avseende stode lågt och vore sen tilI ny
daningsarbete. Men ingen, som verkligen känner lantbruksbe
folkningen i Finland och varit i tillfälle att jämföra den med 
andrn länders, kan anse dessa beskyllningar berättigade. Vi 
mäste först och främst anse det finska folket vara lika begåvat 
som de flesta andra. Om åter en lantbruksbefolknings bild
ningsgrad mätes med stöd av den spridning Iitteratur och tid
ningar bland densamma fått, stå Finlands lantbrukare helt 
säkert framom de flesta andra länders. Och icke häller är det 
finska folket, i allmänhet sett, av naturen mera konservativt 
än andra folk. Tvärtom hava senare tiders händelser varit 
ägnade att visa, hurusom mnn i Finland af ta är mycket mera 
böjd för allehanda ny tt än vad fallet är i äldre kulturländer; vi 
kallas ju ofta på ironi .föregångsfolket>. 

Var ligger säledes orsaken eiler orsakerna tili vår efterbli
venhet på lantbrukets område? 

1 det föregående har redan framhållits, att i Finland !ör
sä1iningen av ladugårdsprodukterna icke i tid kunnat organi
seras på kooperativ grund, varigenom sådana pris skulle kunnat 
uppnås, som hade gjort produktionen lönande: i en stor del av 
landet sakna vi ännu andeIsmejerier, i ännu högre grad saknas 
andelsslakterier och iiggförsäljningsandelslag. 

" En annan orsak är den, att vära stora och värdcfulla skogar 
hittills erbjudit en lättare ävensom miudre fackkunskap och 
ekonomisk prövning krävande förtjänstrnöjlighet än det mo
dema jordbruket. Ägarna av större jordlägenheter sålde 
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skog och de mindre lantbrukarna gjorde sig inkomster genom 
skogskörslor och skogsarbeten. 

Delvis värkade under senaste årtionde hämmande på ut
vecklingen även det våldsregemente, som under den ryska 
regimens senaste period fördes i landet. 

Men häri ligga ingalunda de enda orsakerna till vår efter
blivenhet. 

En fjärde viktig orsak är den, att vi i alltför ringa grad på 
lantbrukets område varit i stånd att följ a de lärdomar vetenska
pen givit i andra länder och ännu mindre att skapa en duglig 
inhemsk vetenskap såsom stöd åt det praktiska jordbruket; 
låtom oss t. ex. tänka på vår försöksverksamhets låga stånd
punktl Följden härav har varit, att vår lantbroksfackunåer
visning frAn dess högsta tili dess lägsta grad varit mer eller 
mindre bristfällig samt till och med felaktig. Och härav har 
återigen följt, att jämväl vår lantbroksadministration, då den 
icke haft tillfälle och icke häller alltid förmåga att organisera 
sin verksamhet på vedcrhäftig veteuskaplig grund, vidlådits av 
många brister och mången gång till och med handlat felaktigt. 



DANMARK 

Gammalt småbruk Schleswig. 

Skriftställarcn J. Skjoldborgs småbruk på Jylland. 
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Overst setl från gArden, ncdcrst irAn sidan. 

Småbruk på Jylland . 

• 



DANMARK 

Gammalt småbruk på Jylland . 

Småbrukare på Själland på "äg tili förcllingsmötc 
framför sin lokalförcnings hus. 



DANMARK 

Aldre småbruk på Själland, åkerareal 5 1/! ha. 

Äldrc s11låbruk på Själland, åkcrareal 2 11'1 ha. 
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D.\NMARK 

AJdre småbruk på Själland, åkerareal 9 ha. 

På grund av 1899 års lag upprättad mindre iägenhct på Själland, 
åkcrarcal 4 ha. 
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DANMARK 

Småbruk på Själland, åkcrareal 9 ha, sctt irAn gårdcn. 

Detsamma sett frAn trädgården. 



DANMARK 

På grund :IV 1919 års lag uppriittad mindrc lägcl1hct på Sj1illand, 
åkc rarcal :; ha. 

Pä grund av 1 9 1 9  års lag upprättad mindrc lägcllhct på Själland, 
åkerareal 5 1/2 ha. 

( Bägge byggnadcrna äro nya.) 
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SVERIGE 

Aug. Andcrssons småbruk vid  Eslöf i Södra Sverige, åkcrarcal 2" ha. 

otto Johanssons småbruk Ringscröd i Södra Sverige, åkcrarcal 9 ha. 



SVERIGE 

Prcmierat småbruk, Hisingsgården, i Mellersta Sverige, 
åkerarcaJ 7 1/t ha. 

• 

Hisingsgårds hönseri, vilket gcr 3 gånger mcra inkomstcr iin 
l1l jäi k h ushåll ni ngcn. 



SVERIGE 

Lundalens småbruk Mcllcrsta Sverige, åkerarcal 9 ha. 

Björboås sl11åbruk Mcllersta Sverige, åkcra rcal 7 1/2 ha. 



SVERIGE 

Anders Hcdbergs småbruk Å rby Norra Sverige, åkcrarcal 10 ha. 

Detsamma från sidan. 



SVERIGE 

Risselås, Erik Erssolls småbruk Narra Sverige, :\kcrarcal 7 ha. 

C. W. Salomonssons slllåbruk Gustafsberg i Mcllcrsta Sverige, 
åkcrarcal, dålig sandjord, 5 ha. Föder I häst och 6 kor m. m. 
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Andra Delen. 
Åtgärder för småbrukarklassens och 

småbrukets höjande. 
Man torde kunna säga, att nästan alla framstegsåtgärder 

på lantbrukets område lända, om också icke direkt, så åtmin
stone indirckt, förr eller senare till nytta för småbruket, ävcn 
om brukarna av stora oeh medelstom lägenheter förmått till
godogöra sig en del av dem tidigare än småbrukarna. 

Det är doek ieke meningcn att här redogöra för alla åt
gärder tili fromma för lantbrukct, utan endast för de åtgärder, 
som enkol1l äro avsedda att höja småbruket, samt dessutom 
även för sådana åtgärder, vilka småbrukarna i främsta rum
met förmått utnyttja eiler som till sin natur varit så beskaffade, 
att de uti respektive land ansetts tjäna huvudsakligen smä
bruket, ehuru de varit avsedda att främja lantbrukct i all
mänhet. 



1 Kapitlet. 
Småbrukarnas egna fackorganisationer. 

A. Danmark. 

Danmarks lantbrukande befolkning, som, andligen högt 
utveeklad genom sin framståellde folkhögskoleillstitution 
och ekonomiskt välmående genom sin kraftiga oeh mångsi
diga kooperatioll, i våra dagar väckcr alla utlänningars heun
dran, har haft tider, då den stod lägre än lantbefoIkningen i 
något annat av de nordiska länderna, icke häller Finland un
dantaget. Ur det föregående hava vi redan lärt känna, huru 
dess lantbruk under de gångna århundradena var efterblivet 
och dcss ekonomiska utkornst så svag, att där ickc ens hunger
döden var okänd. Mcn förutom av detta ekonomiska e1ände 
trycktes Danmarks lantbrukande befolkning långa tider av 
en Iindrigare form av livegenskap, ') varav Iyckligtvis intet 
annat nordiskt folk behövt känna. 

Det var den egentIiga bondeklassen, som på detta sätt 
hade förvandlats tili oeh i århundraden hållits såsom de större 
godsens dagsverkare. Men då ägarna av dessa stora gods, 
viIka i Danmark voro rätt talrika och allt fortfarande, så
som vi hava sett, utgöra ett jämförelsevis stort anta], genom 
de s. k. landboreformerna förlorade sin arbetskraft, funno de 
ieke något annat sätt att ordna sin arbetarfråga än att 
skyndsamt skaffa sig Iiknandc skattedagsverksskyldiga: de 
skapade den s. k. husmansklassen genom att åt lalltarbetare 

1) Det s. k. wornedskabeb i en del av landet ändn från J400-talet 
och det s. k. tstavnsbandeh, som rådde över hela landet under åren 
1733-1788. 
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utarrendera smä jordområden tiJl torp eiler baekstugor oeh 
genom att besUimma, att skatten för dessa skulle utgöras 
i dagsverken. Oeh de hade tili den grad levat sig in i föregående 
århundrades rättsuppfattning, att de i dessa nya förhållanden 
försökte bevara sä rnyeket som möjligt av de trättighetefl, 
som stavnsbandet åt dem givit. Sålunda bestämde de ieke 
uti arrendekontrakten, huru många dagsverken oeh när de 
skulle utgöras, utan förbehöllo sig rättigheten att kaila hus
männen tili arbete sä ofta oeh vid sådana tider, som gAr
dens arbete det krävde. Likaså bibehöllo de rätten att 
kroppsligt bestraffa sina dagsverksskyldiga underlydande, 
tili oeh med deras hustrur, dä de ansågo det nödigt. Sä otro
ligt detta än förefaller för nutida människor, kunde de danska 
storbrukarna bibehålla dessa .förvärvade rättighetert ända 
tili år 1 848. 

Dessa i våra ögon omänskliga förhållanden avskaffade 
det danska samhället ieke förrän husmännen själva började 
röra på sig. Från dessas egen mitt måste uppstå den man, 
som tog itu med det samhälleliga upplysningsarbete, vilket 
var nödvändigt för att väeka samvetena hos landets upp
lysta och opartiska medborgare. Denna man var husmannen 
Peder II ansen. Han föddes i en fattig byskomakares hern 
Ar 1 80 1 ,  blev först herrgårdsdräng oeh sedan husman, men 
samtidigt förskaffade han sig med en ovanlig energi en avse
värd bildning. Ar 1 840 påbörjade Hansen sitt upplysnings
arbete bland husmännen dels genom att gä tili fots frän by 
tili by, dels genom ntt skriva i de få tidningar, som dä fun
nos. Han fiek naturligtvis erfara mycken misstänksamhet 
och klcnmodighct från sina kamraters, husmännens, sida, 
men ännu större var det hat oeh den förföljelse, som kom ho
nom tili del från storbrukarna oeh de pä deras sida stående 
myndigheterna. Denna Peder Hansens agitation pågiek i 5 års 
tid utan någon synlig påföljd, men år 1845 började husmännen 
med tiIlhjälp av närboende bönder gä tili handling. De 
begåvo sig massvis till sådana godsägare, som voro särskilt 
kända för sin hårdhet oeh orättvisa, oeh avtvingade en del av 
dem löften att sälja dem husmansplatserna, andra att giva nya 
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arrendekontraJ..."t, "ari skatten var fastställd i pcngar. Denna 
strid pågiek några år, tilIs revolutionen i Frankrike år 1848 
verknde så kraftigt även i detta land, att statsmakterna 
genom lagbcstämmelscr måste bcfria husmansklassen från 
de olidliga arrendeförhålIanden, som dittills lamslagit dem. 
Hansen dog år 1854. Av taeksamhet för hans uppoffrande 
upplysningsarbete hava. Danmarks husmän åt hononl vid 
Danmarks första husmansskola, Kaerehave på Själland, rest 
en minnesstod, som bär hans bild oeh följande vackra in
skription: 

,,�){uel ao l,,,,(somme 5faac, 
uden. ERan.f,hed 090 ffiel oac han.s &Ial'd. 
5'cofasl fco 3fus og.. ILI §aacd g.ih hon., den. en.somme VRand; 
laite de elcd, som s(og. ffied, 
focdi del oac ffielfrecd fum �,=oed', 
VRan.el li( &llj-cfw 09 VRod. 
3fa,� seg.ned', men. &landen. sUJ. f=oed'." 

• 

Det var naturligt, att det skulIe åtgA en lång tid, innan de 
frän dessa stavnsbandets efterdyningar år 1848 befriade hus
rnännen oeh backstugusittarna kunde resa sig ur den fattig
dom oeh den slöhet, vari dylika förhållanden hå11it dem. Vis
serligen reste sig naturligtvis en del snart nog frän detta 
tilIstånd oeh blevo framstående folkskol- oeh folkhögskol
lärare eller tj änstemän. En del kunde oekså genom andels
meJeflerna p 1880- oeh 1890-talen förbättra sin stä11ning, 
så att de mest framstående av dem förmådde friköpa sina 
arrendelägenheter. 

Trots a11t detta skildras ännu vid utgången av 1800-talet 
Danmarks husmansklass sAsom till större delen fattig oeh 
fysis1.-t utsliten av arbete på annans jord oeh under me11an
tiderna på egen lägenhet samt i andligt avseende stAende 
ungefär på samma nivå, som Finlands förra torparklass stått 
intill sen aste tid. 
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Men Peder Hansen hade i s,tt väckelsearbete haft efter

följare, ehuru dessa ickc mera bchövde rikta sin agitation emot 

storbrukarnas förtryck, utan kWlde arbeta pä. husmännens hö· 
jande. 1 slutet av senaste århundrade började niimligen några 
intresserade unga män, skriftställare, folkhögskolmän, folk
skollärare, tidningsmän och upplysta husmän på Jylland 
försöka genom föredrag, diskussionsmöten, kurscr och tid· 
ningsartiklar få husmännen att vakna. Några försökte bilda 
små lantmannaförcningar, s. k. husmansförcningar. l\fen en av 
dem, dåvarande folkskolläraren, numera den kända skriftstäl
laren Johan Skioldborg var icke nöjd med de enligt hans åsiJ.:t 
alltför smä resultat, som på detta sätt åstadkommos, utan 
beslöt att göra frågan om husmännens höjandc tili en stor 
nationell uppgift. 1 denna avsikt reste han tili huvudstaden, 
där han den 22 januari 1898 anordnade ett diskussionsmöte i 
studentföreningens llUS. Själv refererade han frågan i ett 
röredrag, som fick de närvarande att intressera sig för saken 
och att förstå, att här i verkligheten förelåg en stor fosterländsk 
uppgift. Ty· föredraget åstadkom en liv1ig diskussion, vari 
deltogo många då för tiden bemärkta politiska ledare samt 
många unga, vilka sedermera varit med om att driva saken 
framåt. En av dessa bemärkta politiska lcdare, sedermera 
Danmarks statsminister C. Th. Zahle, har i en broschyr') om 
den danska husmansrörelsens utveckling tillmätt detta möte 
och de därav härledda initiativen en mycket stor betydelse. 

Det viktigaste, som Skjoldborgs hela skriftställarskap och 
föredrag åstadkom, var det, att Danmarks samhälle lärde 
sig förstå, att småbrukarna bilda en samhällsklass för sig, 
vars känslor, uppfattning och intressen i många avseenden 
skilja sig tydligt från å ena sidan arhetarklassens och å andra 
sidan från storbondeklassens känslor, uppfattningar och ill
tressen. För det andra fick Skjoldhorg Danmarks samhälle 
att förstå, att hos småhrukaren finnes en stark längtän efter 
idealitet, vilken det åligger samhället att på lämpligt sätt 
söka tillfredsställa. 

1) tDcn danske husmand., Köpenhamn 1 9 1 0. 
" 
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Av de åtgärder tili husmansklassens fromma, som <letta 
föredrag åstadkom eller påskyndade, må nämnas följande. 

Först oeh främst var det ägnat att påskynda och inverka 
på den viktiga lagstiftning, genom vilken man i Danmark 
sökt hjälpa dessa husmän att bliva iordägare. Den första 
lagen härom utkorn redan år 1899, men den är däl'cfter revi
derad många gångcr (t. ex. åren 1904, 1 909, 1 9 1 8), senast år 
1922. 1 samma syfte hava tillkommit lagarna av Ar 1 9 1 9  om 
försäljning av statens jord tili småbruk oeh .Om Leu og 
Stamhuses overgang i fri Ejendom., 

För det andra medförde detta föredrag, att staten år ) 900 
tillsatte en kommitte för att uppgöra förslag tili inrättande 
av speciella husrna'ttSskoloT, varorn närmare senare (II Ka
pitlet). 

En tredje för Danmarks småbruk myeket viktig åtgärd, 
vilken fiek sitt upphov från detta möte oeh växte tili en 
allmän, hela landet omfattande rörelsc, val' skapandet av en 
egen fackorganisalion för de danska småbrukarna. 

Liksom i andra länder hava storbrukarna även i Danmark 
varit de första, som fått tili stånd en lantbruksfaekorganisa
tion, då de anslöto sig tili det ,Konglige Danske Landbrugssel
skabet>, vilket dAvarande fosterlandsvänner stiftade år 1769, 
på samma sätt som liknande sammanslutningar vid samma 
tid skapades i de flesta europeiska ländcr, bl. a. i Finland 
det s. k. .Kungliga (sedermera Kejserliga, numera enbart) 
Finska Hushållningssällskapeh år 1797, i Norge »Det kg!. Se!
skapet for Norges Vei. år 1809 samt i Sverige .Kung!. Svenska 
Lantbruksakademiem Ar 1 8 13. De flesta vid denna tid stif
tade säUskap hava haft en myeket stor betydelse för främjande 
av resp. lands lantbruk, så också det ifrågavarande danska 
siillskapet. Men i stället för att motsvarande organisationcrs 
betydelse i en del andra Länder senare antingen upphört eiler 
minskats, har det danska sällskapet ända tills nu kunnat i 
mAnga avseenden uppehålla sin ledande ställning, i trots av 
att senarc uppstått många andra viktiga organisationer för 

, 

, 



2 1 1  

lantbrukets främjande. Ty i Danmark gör man i allmänhet 
oerhört myeket för lantbrukets böjande mcd statens tillhjälp, 
och där synes staten gärna lämna största delcn av sådana upp
drag åt dylika organisationer. 

Senare, under förra hälften av 1800-talet, efter böndernas 
frigörelse, grundades i olika delar av landet s. k. .Iandboför
eninga .. , vilka sedermcra blivit främst de egentliga böndernas 
lantbruksfackföreningar. De äro tili sitt område vanligen 
så stora, att de ornfatta 10-20 danska landskommuner, oeh 
deras antal är numero inaJles endast 135, ehuru de sammanlagt 
ornfatta hela landet. Till dem höra 1 15,000 medlemmar, 
främst medelstora, men även både stora oeh små lägenhetcrs 
ägare. Dessa lakala lantmannaföreningar hava sederrnera sam
manslutit sig i fyra landskapsförbund, varav det första upp
stod redan år 1 872, de andra åren 1880, 1896 oeh 1902. Oeh 
tili slut sammanslöto sig dessa fyra förbund tili ett hela landet 
omfattande eentralförbund, men detta inlräffade först år 1 9 1 7. 

Lokalföreningarna oeh deras förbund hava utfört ett mye
ket värdefullt arbete till fromma för Dunmarks lantbruk, oeh 
hava de härför även kommit i åtnjutande av jämförelsevis 
stora statsunderstöd, men de hava även under senare tider 
.beskattat. sina medlemmar ganska betydligt. 

Såsom redan tidigare framhållits, grundades de danska 
lantbrukarnas tredje, d. v. s. husmännens särskilda lantbruks
fackorganisation, under de sista åren av senaste århundrade. 
Men först efter det ovannämnda Skjoldborg-mötet i Köpenhamn 
år 1898 har denna med fart börjat utbreda sig. Stra .. " därefter 
oeh eggad härav skrev Skjoldborg sin vitt kända husmanssång, 
taek vare vilken hundratal husmansföreningar uppstått, på 
samma sätt sam h08 oss i Finland gcnom »Pcllervos sång» 
hWldratal lantmannagillcn oeh andelslag grundats. 1 denna 
sång såg Skjoldborg redan husmännen räta ut sin av Iivegenska
pen böjda rygg ocb börja insc, att även de hade en värdcfull upp
gift i det gemcnsamma fäderneslandet, samt känna, att ävcn 
de borde organisera sig på samma sätt som före dem å ena sidan 

• 
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de större lantbrukarna och å andra sidan arbetarna. Uti ett 
annat sammanhang jämför Skjoldborg detta de skilda folk· 

, 
lagrens höjande tili bildning och självkänsla med gruvarbetet, 
Klär Illan bringar i dagslj usct oavbrutet nya Inger, som legat 
i jorden under en stor tyngd •. 

Men Skjoldborg var ingalunda den enda, som sölunda 
kraftigt verkade för småbrllkarnas väckande och organise
rande. Enbart på Jylland del togo i arbetet många andra, sa· 
som tidigare omtalats. Bland dem nämnes särskilt Wilhelm 
Lassen, juris kandidat, tidningsredaktör, riksdagsman och se� 
nare finansminister, död år 1 905. De allra bästa resultat på 
detta område säges emellertid hava åstndkommits av en be· 
g� vad småbrukare vid namn Jörgen J.lielsen" född i en arbe
tarfamilj å ett av Danmarks största gods pa Fycn år 1 86S. 
Han måste taga tjänst redan vid 9 års åldcr, som 2 1  år gammal 
blev han dräng på en prästgård och började spara av sin lön, 
så att han J...."Unde vistas ett år vid en av Danmarks mest kända 
folkhögskolor. Därefter arrcnderade han ett trädgårdsbruk 
och köpte år IS93 ett eget småbruk. Även som småbrukare 
fortsattc han genom f1itig läsning att öka sin bildning och 
började skriva i· tidningar. Ar 1 90 1  kastade han sig med hela 
sin själ in i agitationsvcrksamheten för srnåbrukarnas höjande 
och organiscrande samt rcste för detta ändamål kors och tvärs 
i Jylland. Han mötte för den skull rätt mycket motstånd 
och fick ävcn lltstä förföljelse isynnerhet frän storbrukarnas 
sida, men rncd sällspord seghet förblev han trogen in sak och 
blev därigenom den danska husmansklassens ledare, vilken 
ställning han innehade till sin död år 1 9 1 4. 

1 samma agitationsarbete deltogo även tilI en början några 
socialdcmokrntcr, bl a. en tidningsman. Och husmansrörel
sens motståndare skrämde gärna sig själva och samhället 
därmed, att socialdemokraterna gjorde detta för att fä små
brukarna att ansluta sig tili deras parti. 

Men en av dem, Harald Jensen, yttrade vid ett stort möte 
i denna fråga: .Mange gaar og tror, at vi (socialdemokraterne) 
nok skal erobre Husmaendene. Nej, Husmaendene vil sikkert 
gaa samme Vej som Arbejderne og Gaardmaendene. De viI 

• 
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nemlig selv danne sig deres Organisation. Og ikke enkeltvis, 

men gennem denne viI de komme og stille Krav om en bedre 

og retfaerdigere Samfundsordning •. 
1 samma riktning går även en för saken kraftigt agiterande 

husmans, Carl H.ansen, uttalandc under rörelsens första tider: 
_ • Vi Husmaend vii selv vaere myndige, og vi  vii först og frem

mest op"ve os i Selvhjaelp .• - .Vi vii absolut ikke danne et 
politiskt l'arti. Vi samles ikke til Kamp mod Kapitalisme eller 
Socialisme, mell vi vii heller ikke lade 05 lede fra nogen av 
disse Sider. Vi vii ikke saette Skal mellem Gaardmaend og 
Husmaend eller mellem os og Landarbeiderne .• 

Ar 1 896 blev Danmarks första husmansförening bildad, 
den följdes först Ar 1 900 av den andra, men härefter fick rö
relsen en sådan fart, att: 

år 1902 
• 1906 
• 1 909 
• 1 920 

redan bildats 
• • 
• • 
• • 

100 
225 
660 

1 , 1 00 

föreningar med 
• • 
· , 
• • 

5,000 
1 6,000 
35,000 
8 1 ,000 

medl. 
• 
• 
, 

Knappast torde någon annan lantbrukarnas fackorgani
sation i något land kunna uppvisa en sådan livskraft. 1 Dan
mark hade år 1920 cirka 92 % av sAdana lantbrukare, vilka 
hade över y. ha åker, anslutit sig tili fackorganisationcrna. 
Av små, Y.-1 5  ha:s odlare, hade i Danmark 90%, i Finland 
knappast 1 0 %  organiserat sig. 

Vanör ville dc danska husmännen icke ingå i de av bön
derna tidigare bildade faekorganisationerna, utan bildade 
sig en egen? Orsaken hältill förklaras vara dcn, att de gjort 
den iakttagclsen, att konsulenterna i de gamJa organisatio
nerna ofta icke hade tid att hesöka småbrukare, då de större 
behövde dem och kunde erbjuda dem bekvämare och bättre 
villkor, samt att småbrukarna vanligen icke kunde bliva del
aktiga av pris vid tävlingar rned de större. 

Dock vore jag böjd att tro, att även sociala och politiska 
skäl tili väsentlig del förorsakat denna skilsmässa. Husmän
nen hade blivit av stat och samhälle försummade och till-
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bakasatta, ocb. detta konuno de att insc genom den väckelse, 
varom här är fråga. 

, 
Lantbrukarna höra i Danmark huvudsakligen tili det s. k. 

vänsterpartiet med en dragrung ät höger, däremot hava smä
brukarna i allmänhet anslutit sig till det är 1905 stiftade radi
kala partiet. Detta framgär oeksä därav, att f. n. tili den äldre 
eiler böndernas faekorganisation hör ett ieke litet antal smä
brukare, trots att en speeiell småbrukarorganisation uppstått. 

Denna småbrukarnas faekorganisation skiljer sig till sin 
konstruktion myeket frän bondeorganisationen. Lokalföre
ningarna inom densamma åro nämligen små, omfattande 
i allmänhct en kommunö de utgöra sammanlagt 1 , 100. Som 
orsak tili att så smlL lokalförcningar bildats anföres den om
ständigheten, att nlan endast därigenom fätt småbrukarna 
att deltaga i dem, att de gjordes så smA, att alla i föreningen 
känna varandra och möteslokalen är s nära hemmcn, att fär
den tili mötet varken kräver tid eiler pengar, synnerligast som 
mAngen småbrukare icke ens har häst. Häri skulle även jag 
tro ligger en av de vcrksammaste orsakerna till den nya ar
ganisationens snabba framgång. 

1 lokalföreningarna funnos Ar 1 920 sammanlagt 81 ,000 med
IClnmar. På samma sätt som de större lantbrukarnas lokal
förcningar erhålla även husmänncns föreningar statsanslag 
för växtodlingens främjande oeb för avlönande av konstllen
ter med lika stort bclopp, som organisationerna själva använda 
för dessa ändamål. 

Smllbrukarnas lokalföreningar skilja sig frlln de större 
lantbrukarnas sammanslutningar även däruti, att de föna 
lägga mycket större vikt vid trädgårdsskötselns, svinskötselns, 
fjäderfäskötselns, biskötselns oeh hemslöjdens främjande. 

Redan tidigt hade Jörgen Nielsen förstått, att de smä 10-
kala föreningarna icke var för sig kommc att betyda mycket, 
utan att de borde sam.maqsluta sig till gemensam verksamhet, 
först landskapsvis och slutligen i ett hela landet omfattande för
bund. Så grundades rör Jylland ett förbund år 1902. Det 
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ilr i alla avseenden det mest livskraftiga och omfattar 600 
lokalföreningar med eirka 40,000 medlemmar. Förbundet 
har sekretcrare, 5 konsulcnter och många lakala instruktörer; 
dess verksamhet övervakas av trc ordinarie utskott, nämligcn 
för åkervä., .. todling, husdjursskötsel oeh trädgårdsskötsel. 
Det får ett allmänt statsanslag på 40,000 kr. om året oeh där
till för specialändamål, såsom rör premicringar och studieresor, 
belopp, sam senare komma att nämnas. 1 medlemsnvgifter 
uppbär det 30,000 kr. Det utger en egen tidskrift, .Husmands
hjemmett, S01n har stor spridning. 

Samrna år grundades i\vcn Själlands förbund, tili vilket 
höra 23 1 lokalföreningar med 20,000 medlemmar. Även det 
har sekreterare samt 5 konsulenter, och dess arbete är för
delat på 5 utskott, nämligen för växtodling, för husdjurssköt
sel, för arbetsredskap, för föredrag oeh för småbruksiden. 
Det åtnjuter allmänt statsanslag på 30,000 kronor och samlar 
i medlemsavgifter 10,000 kr. Förbundet utgiver tillsammans 
med Fyens förbund tidskriften .Husmanden>. 

På ön Fyen finnes ett tredje förbund, vartill hörs 140 10-
kala föreningar med 8,500 medlemmar. Det har två konsu
lenter, den ella för jordbruk oeh den andra för kreatursskötsel, 
samt flera utskott. 

Redan år 1 903 insågo småbrukarna betydelsen av en hela 
landet omfattande centralorganisation. Då tillsattes ett ge
mensamt 5-mannautskott för alla danska husmansförenings
förbund. Härav utveeklade sig år 1 906 förbundet .De sam
virkende danske Husmandsforeningeu med säte i Köpen
hamn. 1 stadgarna siiges dess uppgift vara att åstadkomma 
tstörsta möjliga samarbete oeh likformighet i arbetsprogram
met inom småbrukarförbunden, utan att deras självständighet 
rubbas, samt att representera alla de under en gemensam led
ning stående småbrukarföreningarna inför den lagstiftande 
mahen>. Denna centralorganisation har grundat ett särskilt 
utskott för gemensamma uppköp av lantbruksredskap oeh 
-maskiner, enär Danmarks kooperativa affärer icke hava ut
sträckt sin verksamhet till detta område, samt ett annat iör 
gemensamma inköp av slllå isländska hästar. 
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Centralförbundets angelägenheJer handhavas av en 1:l
manna styrelse oeh en j5-manna kornmitte för löpande ärenden_ 
Det har sin byrå i Köpenhamn (i samma lokal som Själlands 
förbund) oeh där en enda avlönad tjänsteman, sekreteraren, 
vartill antagits en srnåbrukare frän landsbygden. Organisatio
nens mångåriga ordförande Niels Frederiksen, är en begåvad, 
vidsynt oeh bildad rnan samt fortfarande småbrukare. Han 
är medlcm i Danmarks folkreprcsentation oeh har som sådan 
ernått en myrket bemärkt ställning. B1and annat kallades 
han år 1 9 1 9  till ordförande i .Statens jordlagutskottt. Arbe
tet består i att handhava verkställigheten av 1 9 1 9  års lag om 
jordförvärv för småbruk (såledcs att vara en tillfällig .koloni
sationsstyrelse. ). 

Av denna redogörelsc framgår, att Danmarks småbrukare 
på kort tid (huvudsakligen under åren 1902- 1 9 1 4) förmått 
skapa en kraftig, över hela landet utbredd oeh intensivt arbe
timde organisation, som tili den grad Iyekats vinna regeringens 
bevågenhet, att den redan kommit i åtnjutande av enligt 
danska förhållanden avsevärda statsanslag. 

Denna organisation arbetar huvudsakligen på följande sätt: 
1 )  Den anordnar årligen i stor utsträekning studieresor 

för småbrukare (se sido 256) oeh tävlingar mellan välskötta små
bruk samt premieringar av dem (se sido 27 1 ). Bägge dessa 
verksamhctsgrenar h.ava på ett kraftigt sätt väekt småbrukar
klassen samt öppnat dess ögon för de stora utveeklingsmöjlig
heter, som den nya tiden med sina lätta försäljningsmöjligheter 
även för dem erbjudit. För dessa verksarnhetsformer får 
organisationen i extra statsanslag 165,000 kronor. 

2) Den av}önar konsulenter, som anordna föredrag inom 
olika delar av distriktet. Konsulenter har varj c landskaps
förbund endast ett fåtal, oeh dessa ornnämnas t. ex. i Års
boken för det danska lantbruket. Men förutom dessa hava 
de ett jämförelsevis stort antal instruktörer, assistenter oeh 
försöksledare. Sålunda fanns det t. ex. år 1 9 1 9  på Jylland 
flera tiotal sådanaj där har varje länsförbund sin egen in
struktör, varjämte många lokalföreningar hava sin eiler åt
minstone en gemensam med ortens lantmannaförening eller 
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en tillsammans med småbrukarföreningcn i grannskapet. 
Centralförbundcts konsulent leder oeh inspekterar de lokala 
instruktörernas arbete och uppgör berättelse över verksam
heten samt häller föredrag pii större mötcn. 

3) Den utgiver egna fac1.-tidskriftcr. Av dem är åtminstone 
den på Jylland utkommandc jämförelsevis god, mycket spridd 
och av stor betydelse. 1 övrigt har mig meddelats från sakkun
nigt håll, att facklitteraturen i allmänhet icke varit av stor be
tydelse för höjandet av småbrukarna, enär de merendels icke 
läsa mycket: 

4) Den bedriver en intensiv försöksvel'ksamhet på smä
bruk med uppgift att bland småbrukarna bekantgöra konst
gödselns och nya växtslags betydelse; man tror, att denna 
verksamhet i en nära framtid kommer att få en mycket stor 
betydelse. Likaså anordnar den demonstrationsfält och de
monstrationsträdgårdar för åkerväxt- och trädgårdsodlingens 
främjandc. 1 samma avseende anordnar den af ta växtodlings
utställningar. 

Med ett ord: hela det vidlyftiga, mångsidiga och verknings
fulla arbete tili fromma för småbrukets åkervlixt- oeh träd
gårdsodling, för vilket redogöres i III Kapitlet och vilket 
haft en så oerhört stor betydelse för den danska småbrukar- . 

kIassens höjande till dess nuvarande ståndpunkt, bar tili stor 
del utförts genom denna organisation. 

Oaktat flertalet av denna organisations medlemmar po
litiskt synbarligen anslutit sig tili det s. k. radikala vlinster
partiet, har förbundet som sådant hållit sig såsom en i politiskt 
avseende neutral faekorganisation. Likväl har detsamma för
utom sitt faekprogram ett radikalt agrarprogram, vari det 
tillägnat sig Henry Georges yrkanden på beskattning av 
jorden såsom enda skatt ävensom av jordvärdestegringen, samt 
på att jorden borde tillhöra staten, vilket yrkande är genomfört 
i Danmarks lag av år 1 9 1 9  om jordförvärv för småbruk. 
Organisationen häller visserligen sina hela landet omfattande 
allmänna möten före riksdagsvalcll, men endast för att fram
ställa sina agrarpolitiska krav och för att uppmana sina med 

• 
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lemmar att rösta på dem av de skilda partiernas kaudidater, 
vilka godkänna dessa. 

Denna organisation har med fullt skäl klandrats därför att, 
då man i Danmark år 1 9 1 9  grundade en gemensam lantbruks
politisk centralorganisation för lantbrukarnas skilda organisa
tioner med uppgift att representera hela den lantbrukande 
befolkningen inför staten, Rllclra näringsidkare och utlandet, 
småbrukarförbundet uteblev härifrån, sålunda försvagande 
lantbrukarnas front. Dock försäkrade förbundets ledande 
män år 1 920, att förbundct hade för avsikt att i en niira framtid 
iindra ståndpunkt härvidlag. 

Vad betriiffar denna småbrukarorganisations förhållande 
till lantbrukarnas övriga rackorganisationer, så förekom mellan 
dem i början slitningar. Men de upphärde snart.oeh numera exi
sterar tvärtom redan samarhete dem emellan. Man bör även 
komma i håg, att verksamheten för främjande av kreaturs
skötseln hela tiden varit gemensam för alla lantbrukare. 

Vii ken är nu den djupare mening, som döljer sig bakom 
aHt detta, de danska husmänllcns storartade organiserande 
oeh denna organisations mångsidiga oeh verkningsfulla arbete? 
-frågar den danska husmansrörelsens historieskrivare, f. stats
luinister Zahle, en av det nutida- Danmarks mest bemärkta 
män. -Oeh han svarar sålunda: , I al Almindelighed udtrykt 
dette: de danske Husmaend vii ikke laengere ved Styrelsen 
av deres egne Anliggender eiler i Omsorgen for deres egne 
Interesser .. ta" under Formynderskab av andre Samfunds
klasser - enten dette nu er Gaardmaendene eller Godsejerne. 
De vii selv have Ledelsen og Ansvaret i deres egne Anliggender. 
Dette er et Krav, som naturlig maatte komme mcd den vok
sende Oplysning og Erfaring fra Deltagelsen i det offentJige Liv 
- selv om det ogsaa kOIn noget ubelejligt for visse Kredse, 
at d"mme efter den Maade, hvarpaa det hlev modtaget saerlig 
i de mere konservative Lejrc •. 

Och vad säga nu Danmarks lantbruksfackmän, vilka man, 
då rörelsen sattes i gång, icke fann bland dess förkiimpar, 
men väl hland dess motståndare? På min fråga, vilken !LV 
de många faktorer, som inverkat höjande på småbru-
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ket, bör ställas framom andra, fick jag såväl av vctenskapsmän 
sam konsulenter liksom också av smiLbrukarnas egna ledare 
samma svnr, nlimligen att i främsta rummet bör ställas koope
rationen och därefter srnåbrukarnas egen fackorganisation. Ty, 
sades det, man skuUe icke ha förmått småbrukarna att intres
sera sig för höjandet av sin fackbildning, om man ickc h05 
dem väckt självkänslan. Endast denna uppvaknande själv
känsla hal' förmått dern att bcsöka Hil'okurscr, att deltaga i 
tävlingar och utställningar m. m. s. Och självkänslan vaknade 
hos dem först sedan de fingo sin egen fackorganisation med sina 
egna statsunderstöd, egna konsu]cnter och instruk-törer, egna 
försöksfält, egna tävlingar och utställningar, egna studieresor 
och sina egoa språkrör. 

B. Sverige. 

1 Sverige har ännu icke bildats någon hela landet omfat
tande fackorganisation för småbrukare, men mellan åren 1 904-
1 9 1 4  uppstodo i olika delar av landet småbrukal'organisationer, 
omfattande trängl'e eiler vidstl'äcktare områden . Deras vikti
gaste uppgift är att höja fackkunskapcn inom lantbruket. 
Jag har kännedom om 1 1  sådana, av vilka tre bil- \ts år 1 904, 
således strax efter det Danmarks småbrukarfackorganisation 
uppstått. Av dern omfatta några hela Iän, andra ctt härad eller 
någon annan större del av ett Iän, andra åtcr endast en kom
mun. De flesta av dem äro till sitt medlemsantal jämförelse
vis små, omfattande endast några tiotal mcdlClnmar, andra 
hava 1 30-250 rncdlernmar, men i 2 finnas över 2,000 med
lemmar. Av Kristianstads läns 5 kretsröreningar har man 
för a vsikt att bilda ett hela Hinet omfattande förbund; å 
andra sidan ämnar man indela kretsarna i mindrc lokalföre
nmgar. 

Enligt sina stadgar hava, såsom nämnts, dcssa förcningar 
på sitt program höjandct av fackkunskapen på lantbrukets 
område med alla de medel, som i allmänhet brukas, närnligen 
anordnandet av småbrukarkurser och studicresor, anställandet 
av instruktörer, spridandet av litteratur. Förutom detta hava 
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skilda föreningar p;i sitt program upptagit vissa specialuppgif
ter, såsom kooperationens främjande, anskaffande av cgna 
hem och småbruk åt mindre bcmedlade, försöksverksamhe
tens ordnande m. m. N ågon har på programmet upptagit 
även bcvakandet av småbrukarnas politiska intressen, varemot 
andm i sina stadgar uttryckligcn förklarat neutralitct på poli
tikens och religioncns område. Såsom villkor för att bli va an
tagen tili medlem i föreningarna har vanligen uppställts den 
fordran, att aspirantens odladc arcal icke är större än 1 2- 1 5-
20 ha. 

Såsom härav rramgår, är småbrukarnas rackorganisation 
i Sverige tiUsvidarc föga utvecklad. Rörelsen synes år 19 14  
hava avstannat, åtminstonc tillsvidarc, ty cftcr dcnna tid 
synas inga nya småbrukarföreningar hava. bildats. Antag
ligen kOIn sig denna stagnation under kriget därav, att mnn 
på annat häll bildade en politisk organisation för småbrukare, 
som började en kraftig agitation, utlovande stora fördelar. 
Den har för något år serlan sammansmält med en annan agrar
politisk organisation, det s. k . •  Bondeförbundet>, tili ctt be
märkt agrarparti, som arbetar energis1:t. Detta är antagJigen 
ägnat att hämma småbnlkarnas facksträvandcn, så länge de 
hoppas på större direkta fördelar av politiken än av åtgärder 
för lantbruksnäringcns höjandc, viIka SCIlRrc numera åro var
ken lätta eUer enkla. 

C. Norge. 

I Norge hava lantbrukarna liksom i andra kulturländer redan 
från långa tider tillbaka haft en egen fackorganisation. Dennas 
början, .Sclskapet for Norges Veh, är redan över 100Argammal. 
Detta sällskap var först ett allmänt fosterländskt sällskap, lik
som hos oss Finska Hushållningssällskapet, men förvandlades så 
småningom tili ett säUskap för lantbrukets främjande, vars 
mcdlemmar tili en början Imvudsakligen utgjordes av i stiider 
bosatta jordbruksintresserade samt storbrukare. Senare grun
dades i olika landsdelar dottersällskap, varav nu finnas 18, 
ett i varje Iän (fylke). Inom dem hava smhningom grundats 
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1 ,070 lokalföreningar, i vilka sammanlagt torde finnas 40,000 
medlemmar. Numera är ,Selskapet for Norgcs Vei. hela denna 
organisations centralorgan. 

Så myeket än delma organisation verkat till fromma för det 
norska lantbruket, har den dock ieke förmått tillfredsställa 
alla Norges lantbrukare. För den skull grundades år 1 896 
tNorsk Landmansforbundt, sam i främsta rummet började 
syssla mcd agrarpolitiska spörsmäl oeh bl. a. med stor krart 
yrkade på införande av skyddstullar för lantbruket. Då det 
emellertid ieke förmått genomdriva sina yrkanden på skydds
tullar för lantbruket, har förbundet nyligen ombildats till ett 
politiskt agrarparti, .Norges Bondelag., som redan år 1 920 
omfattade 68,000 medlemmar; det utgiver i huvudstaden en 
stor daglig tidning, .Nationem, som Ar 1 920 hade cirka 40,000 
prenumeranter. Dcnna organisation ledes av Norges större 
och mcdelstora lantbrukare, churu den även vill representcra 
småbrukarna och bevaka deras intrcssen genorn att bl. a. för 
detta ändamål av}öna en särskild konsulcnt. 

Tili detta sista skred förbundet doek först sedan för små
brukare hade grundats en särskild organisation vid namn 
.N orsk bonde- og småbrukarlag •. 

Denna organisation grundades av en skollärarc, numera små
brukaren Jl. Cock-Jensen, tillsammans med ett par andra av 
iden intresserade. De vidtogo detta stcg av den orsak, att en
ligt deras åsikt t. ex . •  Norsk Landmansforbunds. agitation 
till förmån för skyddstullar för Iantbruket icke Var förenlig 
med småhrukarnas fördelar, och för det andra av den orsak, 
att ingendcra av de äldre organisationerna speciellt arbetade 
för småbrukets höjande och icke häller vunnit småbrukarnas 
förtroende. 

1 stadgarna är ifrågavarande Norges småbrukarförbunds 
uppgift angiven på följande sätt. Förbundet vill medverka vid: 

a) Skapandet och uppbyggandet av småbruk; 
b) Förbättrandet av jordens brukning och av kreaturs

skötseln; 
c) Inköp av förnödenheter för lantbruket och försäljning 

av dess produkter; 

, 
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d) Ordnandet avo skogs- oeh Jantarbetarnas Jöne- oeh bo
stadsförhålJanden; s .. ,mt 

e) 1 allmänhet vidtagandet av alla de åtgärder, som bidraga 
tilJ att åstudkomma bättre förhålJanden för småbrukarna. 

Såsom synes har förbundet ett myeket mångsidigt program. 
Men huruvida det t. ex. för den första punkten kunnat göra 
annat än utgiva en brosehyr med ett detaJjerat program, kän
ner jag ieke. 1 denna kräver förbundet beskattning av jord
värdet oeh jordvärdestegringen samt, ifall ieke härigenom upp
nås änskade resultat, cxpropriation av jord i sådan utsträck
ning, att envar, som så änskar, mä erhålla egen odlingsjord. 

Tili medJemmar i förbundet antagas endast sådana JokaJa 
småbrukarföreningar, vilkas uppgift överensstämmer med för
bundets ändamål. Så snalt i något Jän finn!lS minst 1 0  sådana 
JokaJföreningar, bör eentralförbundet tillsc, att dessas repre
sentanter sammankomma för ntt stifta ett JänsfÖrbund. Av 
Norgcs 18 Jän ha 9 sådana Jänsförbund, oeh i 5 andra Jän runnos 
år 1920 redan så många JokaJföreningar, att man även där hade 
för avsikt att snart grunda länsförbund. 

Tili eentralförbundets årsmöte sändes från varje lokalför
ening en reprcsentant för varje 50-taI medlemmar samt frän 
varje länsförbund en representant. 

Centralförbundets angeJägenheter handhavas av en 7-manna 
styrelscj dess medlemmaT böra väljas så, att skilda delar av 
landet bli representerade. Styrelsens hemon är huvudstaden. 
För att befordra förbundets arbete väljer årsmötet dessutom 
ett s. k. finansutskott på rem medlemmar och styrelsen 
3-manna speeialutskott för särskiJda uppdrag, såsom t. ex. i 
undervisningsfrågan, i jordfrågan, för kooperationcn, för 
växtodlingen, för binäringarna m. m. 

Varje Jokalförening betalar åt eentralförbundet i årsavgift 
3 kr. för varje hushåll, som i densalnrna ingått sam nledlem; 
varje kvinno- oeh ungdomsförbund, sam ingår i centralför
bundet, bctalar frivillig årsavgift. Av sitt statsanslag utdclar 
eentralförbundct åt Jänsförbunden bidrag enligt grunder, 
som fastställas vid årsmötet oeh viJka lantbruksministeriet 
godkänt. 
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Detta småbrukarförbunds utveckling framgår av följande 
tabell: 

Lokal- Statsun- Andra Fast an-

A. rörenin-
Medlems- derstöd inkomster ställda 

aota1 funktio-
gnr kronor kronor 

närcr 

1913 5 200 0 1,187 0 
1915 34 1,200 3,000 1,103 0 
1917 76 2,700 6,000 959 0 
1919 176 6,000 37,000 1) 18,653 3 
1920 275 8,500 56,000 36,262 3 
1921 291 9,500 48,000 48,000 4 
1922 310 10,000 57,000 35.000 4 

Såsom synes, har denna organisation utvecklats jänUlt och 
t. o. m. ganska snabbt, men den har icke bland småbrukarna 
kunnat åstadkomma en så lnäktig sammanslutning, sam man 
hade väntat. Dclvis ligger orsaken härtill i N orges glesa bo
sättning och dess småbrukares jämförclsevis låga utvccklings
grad, dclvis även däruti, att de tidigare nämnda äldre orga
nisationerna efter förbundets grundande i högre grad än förut 
börjat intressera sig för småbrukarnas angelägcnheter. Mcn 
dessutom förkJaras denna förctceJse av den omständighetcn, 
att i stora deIar av Norge finnas endast småbrukare, och att 
dessa redan tidigare togo del i de förut grundade organisatio
nerna. Därför har detta förbunds föreningar uppstått huvud
sakligen i sådana trak-ter, där det förekommer medelstora 
och större lägenheter, vilkas ägare stå i spetsen för tidigare 
organisationer, för vilka småbrukarna därför hållit sig fl'äm
mande. 

Ur tabellen kunna vi filma, att i denna organisations lokal
förcningar ingå i medeltal c. 30 medlemmar, och att de således 
icke äro stora. Det är egendomligt, att organisationen under 
de fem första åren icke hadc en enda ordinarie avlönad tjänste
man, utan handhade de av saken intresserade dess angelägen
heter utan lön. Först år 1 9 1 8  organiserades arbetet på ordi-

1) Härlill kommo tillfälligtvis 60,000 honor för diverse uppdrag 
under kristiden. 
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narie fot och då anställdcs bl. a. de första avlönade funktio
närerna. Ej ens ännu finnas flera än 3 dylika, nämligen sek
reteraren, en småbrukskonsulcnt och en krcaturskonsulent. 
1\!en förutom dessa ordinaric funnos år 1921  tre extra re· 
sande föreläsare. 

Förbundet utgiver en tidskrift .Smaabrukarem, från 
Ar 1 9 1 9  varannan vecka och frän år 1 921  varje vccka. Den 
sändes tili förcningarnas medlemmar mot den tidigarc nämnda 
årsavgiften. 

Förbundet har speciellt arbetat på att få tili stånd alle
handa gemensamma företag bland småbrukarna eiler att förmå 
dem att ingå i dem, där sådana rcdan förekomma. Såsom 
sAdana nämnas tjur-, svinavels- och fåravclsföreningar, ny
odlingsföreningar ävensom maskin- samt allehanda andra 
kooperativa företag. 

Dessutom har förbundet arbetat intensivt på inrättandet 
av särskilda läroanstalter och lärokurser för småbrukare (se 
sido 226). 

En viktig uppgift har förbundet haft uti anordnandet av 
studieresor för småbrukare (se sido 264). 

JIIånga av de vik-tiga åtgärder för småbrukarklassens och 
för småbrukets väl, varom senare skall talas, äro vidtagna 
på detta förbunds initiativ. 

Också detta förbund har liksom det danska småbrukarför
bundet hållit sig utanför partipolitiken. 

1 trots av att förbundet iir litet och har smä resurser, har 
denna organisation sålunda haft en mycket bemärkt plats 
i den norska småbrukssakens framgång. Sådana norska 
auktoritetcr på lantbrukets område som förre lantbruks· och 
statsministern Gunnar Knudsen, förre ordföranden i tSelskapet 
for Norges Velt, storbrukaren Kai Möller, och direktorn i 
lantbruksministeriet O. T. Bianes giva detsamma fördenskull 
enhälligt sitt erkännande. 

Aren 1 9 1 9-1 920 hava lantbrukssällskapen i de norska 
länen omorganiserats i syfte att i högre grad än hittills kunna 
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tjäna småbruket. Så snart ett visst antal lokala småbrukar
föreningar inom ett sällskaps område uppstått, åro dessa be
rättigade att i länssällskapets styrelse invälja ctt föreningar
nas eget antal motsvarande antal represcntanter. Det är ännu 
för tidigt att säga någonting om den inverkan denna nya an. 
ordning kommer att hava på här berörda småbruksorganisa
tion och på småbrukssaken i allmänhet . 

• 

" 

-



• 

II Kapitlet. 
Åtgärder för höjande av småbrukarnas 

fackutbiJdning. 

J. Småbrukslärarskolan i Norge. 

Å'r 1 92 1  lästes i finska tidningar nyheten, att åt en laut
brnksskolas föreståndare givits ett statsstipendium för att 
studera utbildningen av lantbrnksinstruktörer i Danmark och 
Tyskland. Det var således meningen att sända en statens sti
pendiat tili tvänne länder, där det åtrninstone enligt min känne
dom icke finnes någon särskild läroinrättning för utbildande 
av lantbrnksinstrnktörer, och att lämna fullständigt å sido 
det mig vetcrligt cnda land i Europa, där en sådan finnes och 
därtill en god sådan. 

Detta land är Norge. 
1 hörjan av detta århundrade funnos i Norge icke nämnvärt 

andra lanthruksläroverk än den högskola, där främst lantbruks
tjänstemän utbildas, samt vanliga lantbrnks- och lantmanna
skolor, där undervisning främst meddelas åt söner å större 
och medelstora hondgårdar. 

Ar 1 909 hade en kommitte tillsatts för att uppgöra förslag 
tili den lägre lantbruksundervisningcns ordnande speciellt 
med hänsyn tili småbruksundcrvisningcn. Denna kommittes 
förslag godkändes cmellertid ickc av dåvarande chefen för 
lantbruksdepartementet, skeppsredaren, storindustriidkaren 
och storgodsägaren Gunnar Knud3en, som dä ledde den norska 
politiken. Han tillsatte en ny kommitte år 1 9 1 3, som fick 
sitt förslag färdigt redan samma år. Denna kommitte hade 
bl. a. upptagit ett initiativ av det tidignre nämnda Småbrukar-
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förbundet angående upprätlandet av en småbrukslärarskola 
och uppgjort förslag tili en sådan. Förslaget omfattades av 
Gunnar Knudsen och han skapade därigenom en ny lantbruks
skoleform, som helt säkert kommer att hava en synnerligen 
stor betydelse för lantbruksfackbildningens höjande i Norge 
och speciellt för småbrukets höjande. 

Knudsen har i Norges storting framställt förslaget att in
rätta en sådan läroanstalt samt att vidtaga andra åtgärder tili 
fromma för småbrukarnas fackutbildning i allmänhet, moti
verande sina förslag på följande sätt. 

Han hade först och främst påverkats av den år 1 907 första 
gången i Norge uppgjorda statistiken över jordbrukslägenhe
terna, som utvisade, att 2/3 av alla liigenheter tili sin åker
areal voro mindre än 2 ha och '/. blott 5 ha och därunder. 
För det andra inverkade på honom det fak-tum, att tili de 
dåvarande 1antbruksskolorna i allmänhet icke kommo ele
ver, som därefter blevo småbrukare, och att ickc bäller sta
tens andra åtgärder för utbredande av kunskaper i lantbruk 
nämnvärt utsträckte sig tili brukarna av de mindre lägen
heterna. Och för det tredje riktades hans uppmärksamhet på 
den viktiga omständigheten, att småbruken i Norge dittills 
skötts i allmänbet på samma sätt som de större ocb att en 
orsak härtill var den, att statens lantbruksläroverk liksom 
också de ambulerande lantbruksinstruktörerna stodo friim
mande för skötseln av ett intensivt småbruk: i dem under· 
visades icke i skötseln av små triidgårdar, ej i fjäderfäsköt
sel, ej i rationell get- och kaninskötsel, icke häller i biskötsel, 
vilka såkallade .binäringau just äro det intensiva småbrukets 
kännetecken. 

Stödjande sig på dessa fakta hade ministern med energi åta
git sig att förverkliga det nyligen stirtade Småbrukarförbundets 
initiativ och fick den nya läroinrättningen .Småbrukslärar
skolan. i gAng redan i januari år 1 9 1 5, sedan stortinget be
handlat ärendet år 1 9 1 4. 

Skolan är !>elt och hållet statens, och man Iyckades tili 
skolliigenhet förviirva en f. d. privat lantbruksskolelägenhct, 
Bern, nära Kristiania. Enligt beräkningar trodde man sig fA 
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tili stånd en sMan ikola med några hundrataltusen kronor, 
men den har blivit betydligt dyrare. Ursprungligen hade man 
avsett att skollägenheten oeh dess skötsel skulle noggrann t över
ensstämma med ett vanligt smAbruk, men detta har man 
varit tvungen att helt oeh hållet frångå, då man insett det 
nödvändiga i att skolan oavbrutet anställer försök på olika 
områden, oeh emedan en !iten gård icke kunde giva tillräek
ligt utrymme för elevernas praktiska övningar. Då jag t. ex. 
frågade, huru stor den för odlingsförsök auvända åkerarealen 
var, fiek jag tili svar, att hela åkerarealen varje år är före
mäl för försök. Där finnas visserligen även smä rutor för 
mindre försök, men på alla skiften igångsättes alltid något för
sök. På samma sätt experimentcras oavbrutet i trädgården, 
i] ladugården, i svinhuset, i hönshuset. Av dessa orsaker 
måste skollägenheten vara större och dess skötsel i många av
seenden bliva sådan, att den ieke kan tjäna som ett direkt 
mönster för småbruk. 1 stället hade redan år 1 9 1 7  på lägen
heten grundats en arbetarbostad med smä odlingar oeh man 
hade för avsikt att snart inrätta en annan, störrc, som 
mönstcr för ett småbruk. C En annan ännu viktigare avyikelse frän det ursprungliga 
programmet var följande: 1 enlighet med grundarens av det 
förutnämnda Småbrnkarförbundet ivriga önskemål inrättades 
skolan först endast som ettårig, oeh skulle den det oaktat ut
hilda dels lärare för småbrnkarskolor, dels småhrukarinstrnk
törer av elever med jämförelsevis små förkunskaper (endast 
5 månaders kurs i någon lägre lantbruks- eiler trädgårdsskola). 
Redan under det första verksamhetsåret fann skolans lärarkår 
detta omöjligt och föreslog för regeringen förlängning av 
kursen. 1 början av det andra undervisningsåret (år 1 9 1 6) 
anhöllo eleverna själva om kursens förlängning. 1 saken 
inskred emellertid Småbrukarförhundets styrelse med ett 
skarpt anfall emot skolans föreståndare och fordrade, att sko
lan forlfarande skulle vara 1 -årig. Meu regeringen insåg sitt 
misstag oeh Iät 1 9 1 7  års kurs forlsätta tilI slutet av mars 
1 9 1 8. Då ny kurs i april 1 9 1 8  började, Iät Illan veta, att den 
finge fortsätta tili slutet av år 1 9 1 9. På regeringens förslag har 
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stortinget sedermera beslutat, att kursen skall vara tvåårig 
oeh att skolan kommer att arbeta pII så sätt, att varje år en 
ny elevkontingent intages, vadan där komma att finnas tvänne 
årskurser samtidigt. TiU en början intogos endast 16  elever 
årligen, frän år 1920 mottagas 20. Denna utvidgning av läro
kursen var otvivelaktigt ett stort framsteg, ty man måste 
väl av dem, som komma att lära andra, fordra något större 
vetande än vad de böra bibringa sina "clever. 

Institutet är icke en 2-årig vinterkurs, utan bör cleven 
vistas där työnne hela iiro Undervisningen är nämligcn ordnad 
på fö1jande sätt. 

Institutets verksambet börjar den 1 januari oeh inträdes
fordringarna äro nUlTIera 1 y. årig lantbruks-, trädgårds- eUer 
småbrukarskola. 1 första klassen meddelas teoretisk undervis
ning i jämnbredd med praktiska övningar ända tilI den 15 ok
tober. Från denna tid gives ända tili den 1 mars följande år 
nästnn uteslutande teoretisk undervisning. Så följer en 2 vec
kors examenstid i de ämnen, i vilka undervisningen avslutats 
(naturvetenskaper, nationalekonomi, kooperation, bokföring 
sarnt en del av husdjursläran). Från den 1 5  mars tili det andra 
läseårets slut förekomma föreläsningar i de.J>vriga ämncna 
jämsides med praktiska speeia1övningar på 3-1 8 dagar inorn 
sådana ornråden som lantmäteri, nyodling, beteskultur, plan
tering, gödning oeh slakt av fjäderfä, motorskötscl, anordnande 
av försöksverksambet, övningar i lantbruksutställningsväsen 
oeh i bedömning av lantbrukslägenheters skötsel oeh av deras 
produl:ter o. s. v. 

Från och med år 192 1  har tili skolan antagits en ny lärare 
i elektrieitets- oeh maskinlära och kommer att i dessa äm
nen meddelas såväl teoretisk som praktisk undervisning, då 
ju lantbrukets framtid myeket kommer att vara beroende 
av elektrieitetens användning. Vidare har år 1922 anstäUts 
en lärare i insjöfiskodling oeh dammkultur. 

Denna läroinrättnings teoretiska undervisning har under 
åren varit föremål för många förändringar, men numera. tror 
man sig ha funnit den slutliga planen därför. Vid 2-åriga 
kursen 1921-22 följdes följande timfördelning: 
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Läroämnen Antal 
timmor 

Botanik, baktcriologi och växtsjukdomar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Kemi oeh fysik ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Geologi oeh jordartslära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Zoologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Nationalekonomi oeh kooperation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lanthrukets historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Jordkultur oeh gödseUära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Växtodlingslära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ograslara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Maskin· oeh rcdskapslära, elektroteknik oeh motorlära . .  . .  
Byggnadslära oeh teekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Trädgårdsskötsel oeh teekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fruktanvändning . _  . . . . . .  , _ . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Husdjurens anatomi oeh sjukdomslära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Allmän husdjurslära (utfodrings· och avelslära) . . . . . . . . . . . .  . 
Speeiell husdjurslära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kreaturssjukdomslära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
BiskötscI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1I1jölkhushållning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 "'f' k nsJo ls e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Driftslära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Bokföring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lan tmäteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pedagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1 29 
1 70 

74 
35 
86 
1 0  
80 

1 1 7  
27 
87 
60 

231 
20 
55 

140 
304 

22 
86 
1 6  
35 
40 
50 
1 8  

107 

Härtill komma även slöjd, gymnastik och fria, allmänbil
dande förcdrag. 

Särskilt fästes uppmärksamheten vid det stora antalet 
timmar, som givits åt trädgårdsskötseln oeh skötseln av 
mindre husdjur samt åt pedagogik, vari gives såväl teorctisk 
undervisning som anställes övningar. 

Undervisningen handhaves av föreståndaren (i jordbruks· 
lära), 2 överlärare (i husdjursskötsel och trädgårdsodling), 2 
lärare (i slöjd oeh hiskötsel), 3 timlärare (ogräslära, national· 
ekonomi och kooperation samt pedagogik), vilka sistnämnda 
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resa ut frän Kristiania för att meddeJa undervislling, samt 
därtill en assistent och en del av egendomens tjänstcmän. 

Om institutets praktiska övningar, vilka icke bestå i 
huvudsakligen mekaniskt arbete, såsom för praktikanter 
på privata gårdar, utan nästan uteslutande i instruktiva 
övningar och försök under resp. lärarcs ledning, alltjämt på 
nya onll'åden, tillskrev mig skolans framståcndc föreståndare 
lI1<irten F. Nielsen år 1921 bl. a. följande: 

.Selv om praksis i nutidens landbruksundervisning ikke 
egentlig er paa moden, faler jeg mig allikevel forvisset om, at 
den praksis, vi fordrer og gjennemforer mcd vore clever paa 
Smanbrukslrererskolen, er av den allerstorste betydning for 
elevernes senere virksomhet sam lrercre, bygdckonsulcn
tel' 05". 

Jeg tror at den - slik som den er ordnet hos os - er 
skolens slerke side. Og mange er de uttalelser baade fra tidligere 
elever og rra dem, som ute i bygderne har benyttet sig av deres 
hjrelp, sam gaar ut paa, at den alsidige praksis ervervet under 
opholdet pan Smaabrukslrererskolen er just den faktor, som 
lettest og sikrest skaper et godt tillidsforhold· mellem smaa
brukslrereren og publikum; thi vor tid krrever ikke alene folk, 
sam kan snakke om en sak, men sam av egen erfaring kjencler 
den sak de gir raad og veiledning i .  

1 sin nuvrerende skikkelse, lncd sin 2-aarige praktisk
teoretiske utdannelse, bygget paa en god lavere fagskole, synes 
det mig derfor som Smaabrukslrererskolen maa sies at vrere 
velskikket til at utdanne ledere og veiledere i praktisk jordbruk 
med havebruk og smaanreringer, avpasset og avstemt for 
forholdene i vort land. Og jeg har den.tro, at naar skolen blir 
mere kjendt og indarbeidet, naar den norske bonde for aIvor 
oopdagert den, viI han ogsaa bli glad i den . •  

Den del av skolans odlade jord, som är i skolans eget bruk, 
omfattar numera 1 3,. ha; därav var år 1 921  e. 2 1 ,> % i. hö 
och grönfoder, e. 1 6,7 % i säd, c. 10 % i potatis, 1 2  % i rot
frukter oeh 38 % i trädgård oeh demonstrationsfält. Av 
husdjur funnos 5 kor, 1 kviga, 2 kalvar och en tjur; dess
utom omkr. 20 getter, 7 får av Shropshireras, 20 svin, 150 
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höns och 6 tuppar; därtill ännu ett mindre antal kalkoner, gäss, 
ankor, kaniner samt 1 7  bikupor. 

Skolans anläggning och dess. första år blevo såsom nämnt 
mycket dyra, men numera äro dess underhållskostnader jäm
förelsevis måttliga. 

1 skolans budget ingå f. n.: 

Utgifter .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Inkomster ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Nettoutgift alltså ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Häri ingå även utgifterna för försöksverksamhet 

Skolans egen drift kostar sålunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Härtill komma avlöningarna till lärarna .. . . . . . . . . . . .  . 

Kr. 208,500 
• 1 38,290 

Kr. 70,2 1 0  
Kr. 8,000 

Kr. c. 62,000 
Kr. 53, 100 

Sålunda kostar skolan per år numera . . . . . . . . . . . . . . .  Kr. 1 1 5, 1 00 

Institutet vidlåder emellertid en stor brist däri, att det 
utbildar endast 20 c1ever och J O  praktikanter i året. Då det 
finnes 634 kommuner i Norge och då det är naturligt, att 
mången elev förr eIler senare lämnar sin lärar- eller instruk
törstjänst, för vilken han här skolats, är det lätt att inse, att 
denna skola aldrig kan fylla sin stora uppgift, ifall icke en 
förändring i antydd riktning kan genomföras 

II. Småbrukankolor. 
A. Danmark. 

Det är ganska vanIigt att förkIara, att det danska lantbrukets 
och det danska bondeståndets nuvarande högaståndpunkt beror 
främst dels av dess andelsverksamhet (kooperation), dcls av 
dess folkhögskolor, d. v. s. av den andIiga väekelse dessa 
läroinrättningar givit bondeungdomen. Numera torde ock de 
flesta bondesöner först genomgå en folkhögskola och sedermera 
en lantmannavinterkurs eiler lantbruksskola. 

Småbrukarna hava emellertid ieke råd att anslå två vintrar 
för sin utbildning, meI\. de ha naturligtvis samma behov av 

, 
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andlig väckelse som de större bönderna och olta en större 

längtan efter idealitet än de. Detta har man i Danmark tili 

fullo insett, vanör ock småhrukarna i Danmark redan tidigt 
fingo sina särskilda läroinrättningar. För denna åtgärd hava 
de folkhögskolan att tacka, ty därifrån härstamma de danska 
.husmansskolorna •. 

Ä ven Danmarks folkhögskoleväsen skiljer sig i en del vik
tiga avseenden från det motsvarande i de övriga nordiska 
länderna. IIos oss anses det t. ex. nästan nödvändigt, att 
folkhögskolans föreståndare är en man med akademisk hild
ning. 1 Danmark är detta icke allmänt. Ur ett arhete över 
den danska folkhögskolan har jag lärt känna c. 160 folkhög
skolföreståndare, och av dessa voro endast 55 akademiskt 
hildade, av vilka de flesta hade avlagt priistexarncn, men 75 
hade endast folkskollärarhildning och 25 ieke ens denna, utan 
självförvärvade kunskaper, som de förskaffat sig vanligen 
genom att flera år vara folkhögskolelever oeh senare lärare. 
Men vid sidan av denna anspråkslösa examensbildning hava 
de flesta av Danmarks folkhögskolmän ett rikt, förädlat 
själsliv, som fätt sin näring antingen ur en djup religiositet 
(grundtvigianismen eUer den S. k. .inre missionen» eiler ur 
den kraftiga nationcUa väckelse, som det olyckliga kriget år 
1864 åstadkom i Danmark. Förutom dessa stora väckelser 
har senare även ett varmt socialt intresse (hl. a. Henry Geor
ges läror) och isynnerhet önskan att höja husmans- eUer små
brukarklassen besjälat flera av folkhögskolmännen. 

Detta sistnämnda sociala intresse har bland andra besjälat 
folkllögskol-, sedermera husmansskolföreståndaren Jens 
Nielsen och av honom skapat en av märkesmännen i arhetet 
för höjandet av den danska husmansklassen. Denna mnn 
har haft en liknande ungdom och strävao efter kunskaper 
som så mången annan av Danmarks folkhögskolmän: ett fat
tigt hem, vallgosse oeh dräng, men därjämte en gränslös håg 
för läsning, som slutligen ledde tili läroinrättningar, antin
gen tiU folkhögskola, seminarium eiler någon fackskola. På 
dessa vägar kom även Nielsen först tili Köpenhamn såsom 
praktikant vid en trädgård (hao upptogs här i en Iiten krets 
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av grundtvigianer, vilka gåvo honom ett starkt folkhögskole
intresse), sedan tili Aarhus, varifrän han slutligen kom tili 

Askov's folkhögskola. Efter att ett par år där hava studerat 
myeket intensivt, blev han först lärare vid en folkhögskola oeh 
därifrån år 1889 föreståndare för Klank folkhögskola. Men 
han nöjde sig ieke med att gå gamla vägar. Han såg, huru 
Danmarks småbruk i allmänhet då ännu var efterblivet av den 
orsak, att de dåvarande småbrukarna ickc vågade ägna sig 
helt åt skötseln av sitt eget småbruk, utan fortfarande gingo 
på dagsverke hos större lantbrukare och skötte sitt eget såsom 
binäring. A andrn sidan hade statistiken visat att snlåbru

kens antal snabbt steg, medan andra storlekskategorier inom 
lantbruket antingen minskades eiler höllo sig oförändrade. 

Sålunda kOtn han tili den övertygelsen, att i arbetet för små
brukarklassens höjande såväl i andligt som i faekligt avseende 

låg en synnerligen viktig fosterländsk gärning. Oeh åt denna 
uppgift beslöt han ägna sin folkhögskola. Detta stod för ho

nom under de närmaste årcn så klartJ att han avfattade en 
särdeles intressaut pedagogisk programartikel .Om Hus
mandsskole og Husmands brug., som han bifogade sitt läro
verks årsbok för år 1895. 

Här framhåller han tili en börj an, hurusom folkhögskol
männcns gamla forclran, att deras undervisningsprogram helt 
och hållet bör vara av teoretisk art oeh ieke nedlåta sig tili 
fackundervisning, men att fackundervisningen bör följ a efter 

folkskol- eiler folkhögskolkursen, icke lämpar sig för fattiga 
småbrukares söncr, vilka icke hava råd att offra många år på 
sin skolgång. För det andra visar han den praktiska ohåll
barheten i påståendet, att en kortare fackkurs vore oända
målsenlig, emedan enligt hans åsikt icke cns en mero. lång
varig fackundervisning kan utbilda färdiga jordhrukare, utau 
sker detta främst genom praktiken. Som utgångspunkt för 
hela sin pedagogik tager han den tanken, att man för ung
domen hör framställa lantbruket som en hedrande Iivsuppgift 
och på så sätt för detta. vinna ungdomens intresse; först då 
blir fackundervisningen fruktbringande. 1 en annan artikel 
av år 1 907 skriver han hl. a.: .En lantbruksskollärare sade 
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åt mig en gång: folkhögskolan bör vara ideell oeh inverka på 
fantasin och källslorna, lantbruksskolan bör vara materiell och 
inverka på förståndet. 

J ag skulle önska svänga om denna sats tili dess motsats 
och säga: Folkhögskolan bör vara realistisk och alltid visa, 
att det andliga livets värde skall prövas i livets vardagliga 
verklighet. Och lantbruksskolan bör vara ideell, den bör 
lära, att det andliga är en verklig och effektiv kraft aven 
på det praktiska livets område, om detta skall bli tili någon
ting av · värde, och att en förmåga på det praktiska området, 
som ar alltför myeket fallen för det materiella, ar en olyeka 
både för individen själv och för samhället. Den berövar 
Ilrbetet den bästa glädjen och den förintar samhallskänslan 
- - - -.. 

Enligt dessa principer förandrade Nielsen år 1 895 sin folk
högskolas undervisningså, att därav blev en speciell småbrukar
skola, och ordnade denna sålunda, att där under 5 vintermåna
der meddclades undcrvisning åt ynglingar och under trenne 
sommarmånader åt fJickor. 1 den förra skolan undcrvisades i 
nedannämnda älunen följande antal timrnar i vcckan: 

Historia oeh litteratur . . . . . .  6 t. 
Danska språket o. skrivning 9 • 

Geografi och samhällslära . 3 • 

Räkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 • 
Teekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 • 

Fysik och kemi .. . . . . . . . . . . .  6 t. 
Jordbrukslära .. . . . . . . . . . . .  4 • 

Kreatursskötsel . . . . . . . . . 4 • 

Lantbruksbokföring 2 • 

Gymnastik och slöjd . . .  5 • 

Detta Nielsens banbrytande undervisningsarbetc vcrkade 
inom hans hembygd synncrligcn välsignelsebringandc i flera 
år utan att bliva allmännare känt. 

Men också den tiden skulle komma. 
Den kom genom den väckelse, som den i det föregående 

nämnda skalden Skjoldborg genom sitt möte i Köpenhamn 
år 1 898 fick tili stånd. De härav föranledda diskussionerna över 
husmansfrågan i landet, såväl i tidningspresscn som på nlö
ten, åstadkommo, att regeringen år 1 901 tillsatte en husmans-
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skolkommitte om I I  personer för att undersöka, huruvida det 
vore önskligt att !rån statens sida gjordes mera än dittills för 
åvägabringande av en lämplig utbildning för småbrukare, 
samt för att uppgöra förslag om vilken väg man härvid skulle 
taga. Det egendomliga är att, ehuru kommitte bestod av I I  
personer, i densamma icke fsnns en enda lantbruksfackman, 
utan att ordföranden var en folkhögskolföreståndarc och 
sekreteraren en i lantbruksm.inisteriets tjänst varande jurist, 
medan de andra medlemmarna voro tre husmän, två händer, 
en greve och storbrukare samt en tidningsredaktör, en sakfö� 
rare och en folkhögskolföreståndare - de flesta kända i det 
snmhälleliga och politiska arbetet. På grund av komrnittens 
enhälliga förslag utgavs år 1 902 förordningen om statsbidrag åt 
folkhögskolor och småbruksskolor, vilka sistnämnda i likhet 
med lantbruks- och folkhögskolorna ställdes att subordinera 
under undervisnings- och icke under lantbruksministeriet. 

Såsom det vanligen går i denna värld, blev den ovan om
talade Jens Nielsen icke kallad till medlem i denna kommitte, 
men faktum är, att hans redan åratal tidigare på folkhögskolan 
i lGank förverkligade läroplan i huvudsak blev kommittens 
förslag och kom tilI användning i de tre husmansskolor, som i 
enlighct med förslaget därefter grundades i Danmark. 

Den första, K aerehave, grundades på Själlanel reelan år 
1 903, och eless föreståndare blcv en av kommittens meellemrnar, 
folkhögskolläraren N. J. Nielsen-Klodskov, som haft förmågan 
att meel stor energi utveckla och utvidga skolan samt förskaffa 
den mycket elever. Den andra grundades i BorN. på Jylland 
år 1 907, men den mAste av ekonomiska svårigheter snart 
upphöra. Ar 1 9 1 0  kallaeles till dess föreståndare den ovan
nämnda Jens Nielsen, som tiUsarnrnans med sin hustru fick 
den att hlomstra. Den tredje skolan grundades år 1 907 på 
Fyen, nära staden Odense; dess föreståndare, Jacob E. Lange, 
en ivrig .georgish, är en av husmanssakens varmaste och 
eluktigaste befordrare. 

Ehuru dessa skolor äro blott teoretiska vinterkurser, har 
man vinnlagt sig därom, att deras clever icke få bliva främ
mande för det praktiska lantbruket, utan de erbjuda dem 
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tvärtom rikliga tillfällen att lära känna det modema lant
brukets olika grenar. Till varje skoJa hör sålunda ett enligt 
dansk måttstock ganska stort lantbruk (80, 44 och 48 ha od· 
lad jord, således ingalunda några småbruk) med storartade 
ladugårdar, svinhus, hönshus och trädgårdar. 

Skolorna äro beträffande sina byggnader förvånansvärt 
stora och ståtliga inrättningar, ty de böra mottaga, härbär
gera och fOOa ofta tili och med flera hundra elever på en gång. 

De åro icke statens, utan en äges av Fyens småbrukarorga
nisation och de två övriga hava tillhört skolans föreståndare. 
Ar 1922 övergick Kaerehave skola av ekonomiska skäl tili en 
garantiförening, bildad av Själlands bönder, och erhöll ett 
betydande statsbidrag. Skolorna åtnjuta i statsunderstOO 
60,000 kr. tili anläggningskostnader i form av ett billigt lån och 
år]jgen 2,500 kronor tili sitt underhåll. Utgifterna bestridas 
medels elevernas skolavgifter. En fem månaders vinterkurs 
kostar 450-500 kronor, för vilket belopp erhålles såväl logi 
sam kost och undervisning; en tre månaders kurs kostar c. 
300-400 kronor. För erläggande av denna avgift m. m. få ele
verna i stipendier av staten ända tili c. 50 % av kostnaderna. 

Dessa småbrukarskolor skilja sig frän vanliga lantmanna
skolor först och främst därllti, att unga manliga elevers vinter
kurs i dem endast räcker 3 Ii 5 månader, dä den i lantmanna
skolorna räcker 5 å 9 månader. För det andra hava lantmanna
skolelvema vanligen redan genomgått, rörutom fullständig 
folkskola, även folkhögskola, vilket eleverna vid småbrukar
skolorna vanligen icke gjort. Den tredje och största skillnaden 
förefinnes dock i skolornas arbetsprogram. 1 lantmannasko
lorna, vilka, som nämnts, i allmänhet hygga på folkhögskolans 
bildningsgrund, undervisas såsom hos oss och även i andra 
länder huvudsakJigen i lantbruksfackämnen samt i de för 
dessa grundläggande naturvetenskapliga ämnena; de äro 
sMedes ss gott som enbart fackskolor. Danmarks småbrukar
skolor därClnot lämna i sin undervisning mycketrum föralhnän
bildande ämnen. liian anser, att dessa skolors elever i första 
rununet behöva andlig väckelse för att kunna mottaga nya 
intryck icke allenast rrån skolan, utan överallt i livet. Sedan 
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själsJivet sålunda är väckt - anser man - är det lättare att 
redan i skolan även på en kortare tid undervisa i fackämnen 
så myckct, att eleverna få intresse för dem och med öppna 
ögon förmå taga lärdom ur livet. Sålunda är t. ex. i skolan på 
Fyen undervisningsprogrammet för gossarnas 5 månaders kur· 
ser följ ande: 

Timantal 
j veckan 

Historia (särskilt nyare tidens) ') . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Samhällslära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Danska spräket (Jäs- och skrivövningar och Jitteratur-

historia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
R" k . 

a rung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
H" I - d l" a SQvar s ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Teckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Fysik och kemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .' . . . . . . 
Lantbrukslära .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Trädgårdsskötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kreatursskötsel . . . . . . . . . . . . . . . .  _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lantbruksbokföring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

6 
6 
1 
I 20 

8 
7 
2 
7 
3 1 9  

Vad särskilt undervisningen i kreatursskötsel vidkomrner, 
skiljcr denna sig i småbrukarskolorna frän undervisningen i 
vanliga lantmannaskolor däruti, att den i lantmannaskolorna 
omfattar nästan uteslutande den s. k. storboskapen, då den 
däremot i småbrukarskolorna lägger mycken vikt på svin-, 
höns- och biskötsel. 

Härtill kommer ytterJigare gymnastik och tillfälliga före
läsningar eiler uppläsning om kvällarna. 

Undervisningen räcker frän klo 8-12 och )-'22-6 samt för 
tillfälliga föreläsningar och uppläsning ännu 8-9 på kvällarna. 

Dessa kurser besökas vid Kaerehave skola vanJigen av 1 00, 
vid Borris av 60 elever i gången. 

1 samband med denna 5 mänaders vinterkurs, som pågår 
1 .  1 1 -3 1 .  3, hälles på varje skola en tre månaders fortsättnings-

1) 1 liero. av dc danska luntmannaskolorna undcrvisas ä\'cn något 
i samhällsliim och danskn språket. 



239 

kurs 1 .  1-3 1 .  3 för sädana ynglingar, som tidigare besökt en 5 
månaders kurs i smäbrukarskola eiler folkhögskola. Vid denna 
fortsättningskurs skj utas de allmänbildande ämnena åt sidan, 
i det att huvudvikten lägges på fackämnen. 1 dessa tre måna
ders kurser deltager ett mindrc antal elever, vanligen blott 
25-30. 

Förutom dessa vinterkurser för ynglingar hållas vid samma 
skolor om sommaren 3-5 månaders kurser för småbrukar
döttrar och andra unga f1ickor. Å ven vid dem undervisas i 
allmänbildande ämnen proportionsvis lika mycket som vid de 
föregäende, men timantalet är dock i allmänhet för den teore
tiska undervisningcn mycket mindre av den orsak, att man 
åt den praktiska undervisningen i köket, i handarbetc, i 
trädgården, i hönshuset m. m. ägnar mycken tid. 

Dessa småbrukarskolor hava en mycket stor lärarkår. 
Sålunda finnas vid Kaerehave skola sammanlagt 1 4  lärare, 
av dem 8 ordinarie och 6 timlärare. De sistnänmda komma dels 
frän Roskilde, dels frän Köpenhamn för att giva lektioner. 
Av dessa lärare äga endast 3 lantbrukshögskolc- och trädgårds
institutsbildningj mjnga hava dels universitcts-, dels seminarie
bildning ener också hushållsskole- eiler gymnastiklärarbild
ning. ') 

Det är lätt att förstå, att livet i en sådan skola kan bliva 
andligen rikt och väckande för eleverna samt fängslande för 
lärarna. 

Det nämndes tidigare, att dessa skolors elever för sin skol
gång av staten erhåUa understöd av ända tili 50% av sina kost
nader. Denna fördel åtnjuta icke allenast eleverna vid dessa 
skolor, utan även eleverna i landets lantmanna-, mejeri-, träd
gårds- .och hushållsskolor ävensom i folkhögskolorna samt 
därjämte även de småbrukare oeh deras hustrur J som bcsöka 

1) Sedan detla skrevs, hor undervisningcn på Kacrehavc förändrats 
så mycket i överensstämmelse med vanliga lantmannasko1ors, att man 
i Icdande husmanskretsar redan umgös med tnnken på inriittandct av 
en ny husmansskola. 
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de kortvariga kurser, vilka senare omnämnas. Ansäkningcn 
av desss stipendier är för de sökande bekvämt ordnad. För 
ändamålet finnes niimligen tillgång tilI färdigtryckta blanket
ter hos varje kommunalnämndsordförande i lanrlskommunerna 
samt vid borgmästarämbetet i landsortsstiiderna. Samtidigt 
ifyller kommunalniimndsordföranden eiler borgmästaren en an
nan blankett, som avser stipendiesökanden och hans förmögen
hetsförhållanden, i det att stipendier icke beviljas åt för
rnögna eller deras barn. 

För detta iindamål har i Danmark av statsmedel offrats 
under scnare tidcr årIigen 700,000 kronor. Och dessa understöd 
måste anses vara en av de mest verksamma faktorer, med stöd 
av vilka de danska småbrukarna på en jämförelsevis kort tid 
rest sig från ekonomisk fattigdom och beroende sumt från 
andIig slöhet tili lantbrukets föregångsmiin i det land, där 
lantbruket står högre än någon annorstiides i värIden. 

B. Sver·ige. 

Ar 1907 tillsattes av regeringen i Sverige en kommitte, som 
fick i uppdrag att uppgöra förslag tilI ordnande av den lägre 
lantbruksundervisningen. 

Denna kommitte, som pubIicerade sitt vidlyftiga betän
kande år 1909, kom till den uppfattningen, att för bIivande små
brukare ej behövdes särskilda skolor, emedan enligt dess åsikt 
småbrukarna och iigarna av medelstora liigenheter behöva 
samma mått av teoretiska kunskaper i lantbruk. Hiirav fram
går sitlcdcs, att man i Sverige stiillde sig på en helt annan stAnd
punkt än i Danmark. Men jag tror, att man i Sverige icke i 
denna fråga haft den riktiga psykologiska uppfattning av små
brukarna, som danskarna haft. SiikerIigen har på detta resultat 
bl. 8. invc1"kat den olika sammansättning, sam Danmarks ti· 
digarc omnämnda småbrukarskolkommitte och den kommitte, 
som i Sverige fick uppdraget att uppgöra förs1ag tilI den lägre 
lantbruksundervisningens omorganisation, hade. PA grund härav 
förblev enligt den svenska kommittens förslag den liigre lant
bruksundervisningen i huvudsak vid det gamla, omfattande hu
vudtyperna: lnntmannaskolor med c:a 5 månaders kurser under 
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vinterhalvåret och teoretiskt-praktiska lantbruksskolor, dels 
I-åriga, dels 2-åriga. 

1 kommittens betänkande ingår emellertid en del förslag 
rörande mindrc bemcdlade eJevcr. 

Sålunda föreslås inrättandc vid sidan av de förut befintliga 
lantmannaskolorna av särskilda s. k. B-skolor, tili vilka de 
teoretiska inträdesfordringflrna äro något mindre aeh w1<ler
visningen i några ämncn av clcnna orsak något olika emot på 
linjen A, lantmannaskolan av dittillsvarande typ. Vidare 
upptagas på linjen A för modersmål , räkning och geometri sam
manlagt blott 90 timmar, men på linjen B 1 75 timmar + 25 
timmar väl�krivning. 1 stället har man på tinjen B varit 
tvungen att avsevärt minska antale"t timmar i andra ämncn: 
naturvetenskaperna hava på linjen A 1 40 men på linjen B 1 1 5 
timmar och de viktigaste fackämnena på linjen A 3 1 0  men 
på linjen B 265 timmar. 

Dessutom föres]år kommitten, att åt elever, sam före eiler 
efter genomgåendet av kursen vid skolan taga anställning som 
lantbrukspraktikanter, skulle beviljas fri järnvägsresa tili och 
från den plats, där anställning vunnits. 

Det viktigaste nv kommittens förslag är emellertid det, 
att kommitt.'n för eleverna vic! lantmannaskolorna önskar få 
tili stånd en lijmande stipendieanordning sam i Danmark och 
sam där anses vara av så stor betydelse. 1 Sverige hade man 
visscrligen redan förut givit mindre stipendier åt en och annan 
elev efter avslutad kurs, mcn denna anordning ansåg kommit� 
ten icke tillräckligt effektiv. Ellligt dess åsikt borde varje 
mindre bcmedlad elev, som jntagcs i skolanJ veta, att han 
rnånatligen med säkerhet kan crhålla ett understöd, motsva
rande hälften av utgirterna under skoltiden, ty blott en sådan 
visshct kan locka mindre bemedlade att besöka dessa skolor. 
Den utbredning av kWlskap i lanthushållning, som detta sti
pendiesystem säkert skuHe föra med sig, mäste enligt kommit
tens åsikt anscs vara så förmånlig för staten. att denna härför 
bordc kunna offra de nödiga medlen. Kommitten föreslår åt 
obemedlade elever vid lantmannaskolol' med 5 månaders kurs 
1 25 och åt mindre bemedlade 75 kr. samt åt lantbruksskolors 

" 
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. clover 100 eliel' 200 kr. för obemed1ade oeh 60 eliel' 1 20 kr. för 
mindrc bemedlade, bcroende på hurllvida kurscn är ettårig 
eller tvåårig. S dana stipendier utdelades år 19 1 9-20 vid 
lantmannaskolorna (46 skolor) sammanlagt över 78,000 kronor 
tili 573 elever - år 1 920-21 (47 skolor) c;a 56,300 kronor 
tili 389 elever. Vid lantbrllksskolornn ( 1 0  skolor) utdelndes 
år 1 9 1 9-20 sammanlngt över 30,000 kronor oeh år 1 920-2 1 
e;n 26,800 kronor - således i jämföre1se rned vad i Danmark 
utdelas ganska små belopp. 

Av detta se vi sålcdcs, att man i Sverige icke ägnat störrc 
uppmärksamhet åt de för de danska småbrukarskolorna ka
raktäristiska. drngen, nämligen för det första att ele nnse det 
vara nödvändigt att meddela småbrukarungdomen andligt 
väckande, allmänbildande undervisning i jämbredd med 
fackundervisningC"n; för det andra att småbrukarna behöva 
särskild undervisning i de s. k. osmånäringarna. (trädgårdsod
ling, svinskötscl, fårskötsel, hönsskötsel, biskötsel), vilka i de 
vanliga lantmannaskolorna i allmänhet bliva åsidosattaj samt 
för det tredje att man i Danmark offrar betydligt mera stats
medel tili stipendier lit eleverna än i Sverige. 

C. Norge. 

Småbrukarskolor hn i Norge redun förefunnits tidigarc, 
men ett särskil t intresse frän statens sida att grunda sådana har 
viiekts genom det förutnämnda Småbrukarförbundet samt ge
nom det av minister Gunnar I{nudsen i stortinget framlagda 
progl'llm, vilket tidigare blivit omtnlat. Ar 1920 fanns det blott 
6 smhbrukarskolol', men enligt progranllnet hur man för avsil-t 
att ännu upprätta e. 50, eliel' en inom varje vårt härad motsva· 
randc område. De äro grundade oeh kUlma ävcn fortfarande 
gt'undas antingen ensmnma för sig på någon välskött privat 
lägenhet eiler oekså i förelling med någon folkhögskola. At dem 
beviljas i statsanslag % av skolans utgiftsbudget på villkor, 
att de anskaffa återstoden antingen av landstinget, kommu
nen eiler på privat väg. Dessa skolors normaltyp är en 5 måna
ders vinterkurs; härtill ansluta sig tvänne praktiska sommar-
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kurscr, vilka rliekn 1-2-3 vcekor varo I samband mcd detta 
har mnn tiinkt anordnn siirskilda korta,'c (2-3 månaders) kur
scr dels uti glest befolkude fjälltrak-ter samt rör fiskare, dels för 
odlarc av arbetal'lägcnheter. Dcssa sistnämnda har Illan tänkt 
anordnn gemensamt uti trädgårds-, höns- oeh biskötsel oeh 
indc]a. dern i tre avdeJningar, nämligen 1 på vårcn 2-3 vec
kors, II på sommaren 1 veekas oeh III på hösten 1-2 vee
kors kurs. 

a) Den älsta av Norges småbrukarskolor är .Nordlands 
s1naabrukerskoleo i Tromsö stift, således högst IIppe i Norden, 
som börjnde sin verksamhet hösten 1 9 1 1  oeh arhetar med 2 
kurscl' om året: den ena från början av augusti tilI niirmare 
jul, oeh den andra från trettondagen tili början av april. Sko
lan hnr f1yttats turvis tili olika trakter av det vidsträekta 
stiftet. Den har haft 2 faekJärare oeh därtill några timlärare. 
Eleverna hava intagits vid myeket olika åldrar(från 1 3- 1 5- 1 7  
år ända tili 2 5  år gamla) samt med olika inträdesfordringar. 
Tili kursen har av allmänbildande ämnen hört norska språket 
(år 1 9 1 5 32 timmar), räkning oeh Cältmätningslära (65 timmar) 
samt fysik oeh kemi (sammanlagt 38 t.). I faekämnen har un
dervisats i jordbrukslära 100 t., husdjursskötsel 9 1  t. (+ höns
skötsel 1 3  t.), trädgårdsskötsel 12  t., skogsskötsel 22 t., lant
bruksbokföring 36 t. och ladugårdshokföring 29 timmar. I 
statsanslag åtnjöt skolan i början e. 4,000 kr. per år, år 1 9 1 7-
1 9 1 8 5,000 kronor och år 1 920--21 1 0,800 kr. Av dcnna sllmma 
utgjorde under de första åren 1 ,000 kr. och senarc 1 ,500 kr. 
stipendier åt eleverna, vilka erhöllo 20-50 kr. varo Denna skola 
bar baft myeket litet elever, Crän 7-9 tili 1 4-24, förutom un
der de senaste åren, då elevernas alltal år 1 9 1 9-1 920 utgjorde 
32 oeb år 1920-21 35. Dett oaktat torde skolan nyligen bava 
nedlagts. 

Av en annan typ är 
b) den i samband med en folkbögskola grundade &Smaa

brukcrskolen ved Nordhordlands folkhögskole», som började sin 
verksamhet år 1 9 1 6. Den arbetar l1ndcr sommarmånaderna, 
då folkhögskolan bar ferie. Från skolans andra verksamhctsår 
finnas följande uppgifter: kursen pågiek Crän 5 april tili 26 
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september. Den var såväl teoretisk som praktisk. Teoretisk 
undervisning meddelades i följande ämnen: kemi och fysik 
28 timmar, växtodlingslära 82 timmar, husdjurslära 82 tim
mar (därav allmän 20 t., storboskapsskötsel 12 t., svinskötsel 
9 t., får- och getskötsel 1 3  t., fjäderfä- och kaninskötsel 19  t. 
samt hästskötsel 7 t.), byggnadslära och teckning 1 5  t., träd
gårdsskötsel 22 t., skogsskötsel 15 t. samt kooperation I I  t. 1 
dessa ämnen undervisades sålunda, att man om våren läste de 
teoretiska oeh om sOJnmaren de praktiska ämncna i den mån de 
praktiska arbetena ute fortskrerlo. Såsom övcrlärare fungcrade 
en agronom, men därtill undervisade folkhögskolans förestån
dare oeh lärare samt en tl'ädgårdsmästare. Elevantalet var 
endast 1 0, av vilka 3 flickor; åldern varierade mellan 1 7-26 år. 
Kursen blev mycket biIlig, c. 4,000 kronor, häri inbcräknad 
även elevernas kosto Därav crhölls av staten nära 2, 600, av 
amtct c. 900, av kommunen 100 samt av eleverna samman· 
lagt 185 kr., resten blev förlust. 

Såväl skolans överlärare som folkhögskolans föreståndare 
uttalade sig om skolans resultat och framtid med största entu
siasm. 

c) Den småbrukarskola, på vilken lantbruksministeriet 
ställer de största rörhoppningarna, är .Valle srnaabrukss/cole" 
.om år 19 1 7-1918 arbetade sitt första år. Initiativet tilI 
dCJlJla skola togs av Totens kommun, som hösten 1 9 17  in
köpte åt densamma en lägenhet om 1 0  ha, till största delen od
lad jord. Då skolan blev färdig, beslöt emellertid fylket (Iänet) 
inlösa den och upprätthålla den. 

Skolan verkar som 5 månaders vinterskola (november
mars) och erbjuder åt elever, vilka sådant önska, uven praktisk 
övning under sommarcn. 

TilI skolans direktion höra 3 personcr, nämligcn en större 
lantbrukare och en småbrukare, vaIda av landstinget, och en 
trcdje, som av lantbruksmjnisteriet utses tiH ordförancle. 

Till lärarkåren höra: säsom röreståndare en agronom, såsom 
biträdande lärare en person, vilken genomgått trädgårdsskola 
och det tidigare nämnda småbrukarläral'institutet, samt som 
tillfälliga slöjdlärare en smed oeh en sruekare. Därtill få ele-
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verna handledning av skollägenhetens arbetsledare oeh krea
tursskötare. 

Första året besöktes skolan endast av 1 5  clever, år 1920-21 
av 2 1 .  A Idern för första årets clever vaI' 1 7-24 Ar. Av dessa 
hade 9 besökt endast folkskola, 3 en mellanskola, 1 handels
skola oeh 2 folkhögskola. De uppburo av staten i stipendier 
20-40 kr. var. 

Undervisning meddelacles i följande ämnen: 

Vä:x-todlingslära . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Allmäll kreatursskötscl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Speeiell kreatursskötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Därav häst- oeh koskötsel . . . . . . .  42 timmar 

Svinskötsel . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  • 

Får- oeh getskötsel ....... 18  • 
Kaninskötsel . . . . . . . . . . . . .  8 ; 
Fjäderfäskötsel . . . . . . . . . . .  36 • 

Biskötsel . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  18  • 

Trädgårdsskötsel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Andra ämnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Av dem kemi oeh fysik . . . 3 1  timmar 
Botanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 • 

Bokföring ...... . . . . . . . . . . . . .  25 • 

Kontrollbokföring . . . . . . . .  3 1  • 

Lantmäteri .... . . . . . . . . . . . . .  1 3  • 

Byggnadslära . . . . . . . . . . . . .  20 • 

Fria föredrag i olika ämnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

120 timmar 
32 • 

1 37 • 

85 • 
140 • 

18  • 
----

532 timmar 

Av fria föredrag nämnas särskilt rör sig de 6, vilka en kon
sulent i kooperation hållit. 

Under vinterkurserna hava eleverna i skiIda grupper del
tagit i praktiska övningar i husdjursstallarna, i verkstaden oeh 
i smedian. Tili somrnaren kvarstannade endast 5 praktikanter. 

Skolan åtnjöt år 1 920-2 1 i statsanslag 68,285 kr., varav 
9,600 kr. tili clevstipendier. Därtill kom understödet rrån 
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fylket (Iänet) c. 20-30,000 kr. Den bJir aJltså jämförelsevis 
dyr i förhållande tili sina 20 elever. 

d)  Dessutom har man i Norge en särskild .Smaabruksskole 
/01" kvinne" i Llibbenes nära lI101de, där kursen räeker i 9 
mAnader. 

För närvarande är man i beråd att upprälta två nya små
brukarskolor i Norge, den ella i Blaestad i Hedemarken oeh den 
andra i Frogner i Telel11ark al11t. Bägge dessa skolor skola förses 
med eget lantbruk, den ena med 6 oeh den andra med 1 0  ha 
odlad jord. Skolans program skall bliva ungefär detsamma 
som vid Valle skola. 

Såsom synes, stllr Norge på delta område iinnu huvudsak
ligen på experimentens nivA, vadan småbrukarundervisnin
gen i Norge crbjuder en mycket omviixlande, men icke desto 
mindre synncrligen intressant bild. Det förefaJler jämväl klokt 
att i 'orge, där de skilda landsdelarna iiro så olika, lämna 
frihet åt sl11åbrukarskolorna att organisera sig efter förhållan
dena oeh sAsom det för vederbörande sjiilva bäst synes. 

1 övrigt framgår det, att man i Norge fäst mera avseende 
vid betydelsen av de danska småbrukarskolornas i det före
gående framhållna särdrag än i Sverige. Av de allmänbildande 
iimnena har man visserligen oekså här helt oeh hållet uteslu
tit historia Deh samhällslära samt hemlandets Jitteratur, men 
i ställct lägges hilr myeket stor vikt vid undervisning i de 
s. k . •  smånäringarnal>, att döma av det stora tim taI, som åt dem 
givits. Därjämte hava i Norge i myeket större utsträckning 
än i Sverige allmänna mede! tagits i bruk tili stipendier åt 
eleverna i de lägre lantbruksfaekskolorna. För detta ändamål 
användes redan Ar 1 908 nära 100,000 kronor oeh år 1 921-22 
över 900,000 kronor. Av denna summa åtgår visserligen ett 
mindre belopp tili skolornas värmc oeh Iyse. Av sistnämnda 
summa betalar staten % eiler 680,000 kr. oeh länen o. a. 
återstoden. 

Varje elev erhöll nämnda år av allmänna medel 60 kr. i 
månaden. Detta bclopp har emellertid minskats för år 1922-23 
tili 40 och för år 1923-24 tili endast 35 kr. 
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IlI. Kortvariga kurser för småbrukare och deras 
hustrur. 

A. Danmark. 

De i det föregåendc nämndn. småbrukarskolorna äro avscdda 
för småbrukarwlgdomen, av vilken åtminstone en del i fram
tiden blil' småbl'ukare. De kunna såledcs icke dirckt i nämn
värd män inverka på småbrukets höjande, om också små
brukarsonen frän skolan återvänder till hemgården, vilket 
naturligtvis icke aUtid är fallet. Ty kiint iir, att han ofta har 
svårt att få sin fader att gå in på de för denna ovanHga för
bättringsförslag, vitka han hemkommen frän skolan försöker 
genomföra. 

Detta lade man märke tili redan tidigt i Danmark oeh 
däl'för ha1' rnan där vid småbrukarskolorna anordnat kortvariga 
lt::urser jör slnåbruh:are oeh deras huslrur. 

Oekså på detta område är den förut nilmnda Jens Nielsen 
en av de första i Danmark. Redan år 1899 höllos på hans 
folkhögskola de första av dessa kurscr; de utföllo .väl oeh hava 
sedan upprepats varj e är. Han förklarar själv, att det kuappa 
utrymmet på IGanks folkhögskola, vilket ieke tilliit att mottaga 
så många deltagare till dessa kurscr som det fanns sökande, 
förm, dde honom att Ar 1 9 1 0  lämna sin egen läroanstalt oeh 
ävergå tili Borris husmansskola. 

Dylika kortvariga småbrukarkurser hållas i Danmark för 
närvarande regelbunclet vid husmansskolorna av tre olika slng, 
nämligen 6 dagars (frän måndag till lördug), I I  dagars (frän 
tisdag tili den andra lördagen) oeh 1 månuds kurser. Så t. ex. 
hålJer man vid Fyens skola under året 5 sex dagars, 5 cl va 
dagars oeh 1 månadskurs. Vid Kaerehave skola håUas 1 6  
elva dagars kurscr varje år. 

1 dessa. kurser, som vanligen MO gemensamma för män och 
kvinnor, ha på Kuerehave skola åren 1903-19 dcltagit inalles 
över 8,5OQ personer, i början mindre, under senare år mera. 
Av deltagarna voro c. 5,000 kvinnor och över 3,500 män, 
de flesta småbrukare oeh deras hustrur. 
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Tili dessa kurser fordras inga förkunskapcr; deltagarna 
böra endast vara fullvuxna oeh praktiskt kiinna lant
bruket. 

Vid kurscrna iir arbetsdagen sträng: den börjar alItid kl.8 
på morgonen oeh slutar kJ. 9 eiler JO på kvällarna; måltids
raster förekomma för middagen 1 2-1,  för karre 3-y,,4 oeh iör 
kvällsvard 7-y,,8. 

Icke ens dessa kurser på Kaerehavc åro cnbart fackkurscr, 
utan hava de på progranunet en avseviird del allmiinbildande 
ämnen. 1 övrigt ordnas de i avseende å undcrvisningen uti 
faekämnena något olika för olika årstider eiler enligt elevernas 
önskningar. En del kurser år 1 920-21 hade på programmet 
köksväxt- oeh fruktträdgårdsskötsel, hönsskötsel, ' gödsellära 
oeh lantbruksbokföring. De flesta timmar iiro gemensamma 
för alla. Endast i följande ämncn 'åro män och kvinnor åt-

, skilda: då kvinnorna två timmar om dagen i köket mottaga un
dervisning i Inatlagning, undervisas rnännen under tiden i göd
sellära och bokföring, och elä kvinnorna undervisas i barnavård, 
få männen höra snmhällslära. 

Vid skolan i Borris äro dc korta Kurserna ordnade på annat 
sätt. Där undervisas uteslutande i fackämncn och detta 
sker vic! särskilda speeialkurser. Sommaren 1920 höllos t. ex. 
följande kurser: 

1 )  6-dagars i viixtsjukdomar, ogräs oeh deras bekämpande. 
Avgirt 30 kr. 

2) 8 dagars i köksväxters skötsel såväl för miin som kvin
nor. Avgift 36 kr. 

3) oeh 4) I I  dagars i huslig ekonomi för kvinnor. Avgift 
45 kr. 

5) 8 dagars i frukters oeh köksväxtprooukters förvaring. 
Avgift 36 kr. 

Under vintern 1920-21 höllos följande kurser: 
6) 1 2  dagars i lantbruksbokföring. Avgift 54 kr. 
7) oeh 8) 1 2  dagars i växtodling oeh bokröring. Avgift 

54 kr. 
9) 1 2  dagars i kreatursskötsel oeh bokföring. Avgift 54 kr. 

10) 8 dagars i trädgårdsskötsel. Avgift 36 kr . 
• 
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Dcssa kurser anser man i Danmark vara av särskilt stor 
betydelse uti arbetet för småbrukarklasscns höjandc. Först 
oeh främst blir det i dem nedlagda arbetct omcdelbart tili be· 
stående nytta för smAbruket, enär kUl'scrnas deltagare äro 
praktiska, vuxna småbrukare och deras hustrur J genom vilka 
den vid kurscrna erhållna väckelsen oeh kunskapen tillgodo· 
görcs på hemgården. Däremot lämn:. många av de ynglin
gar och unga kvinnor, vilka genomgå småbrukarskolorna, sina 
hemgårdar för att antaga tjänst på störrc gårdar eller inflytta 
till städerna. Dessutom växer under vistelsen vid dessa 
kurser samhörighetskiinslan gcnom diskussionerna, den unisona 
sången, de gcmensamma cxkursioncrna och ävcn gcnom de 
privata bekantska'ps- och vänskapsband, som där knytas. 
Oeh vid dem läres även mycket Iantbrukstcknik gcnom pri
vata samtaI, då erfarenhetcr bytas om olikartade rön oeh 
försök på lantbrukets område. 

Jag hörde faekmän säga, att dessa kortvariga kurser för 
fullvuxna hava inverkat myekct mcra på småbrukcts utveek
ling än smAbrukarskolornas undervisning iör ungdomen. 

Dcltagarna i dc kortvariga kurscrna betala för sin vistelse 
oeh undervisning vid Fycns skola blott 28 kronor för en 6 
dagars oeh 45 kronor för en I I dagars, vid Kaerehave skoIa 55 
kronor för en I I dagars kurs. Men denna avgift, liksom också 
priset å järnvägsbiljetten, betäekes tilI e. 80 % gcnom dc sti
pendier, som för detta ändamål av statsmedel beviIjas. 

B. Sverige. 

Kortvariga kllrser för småbrukare eller, såsom mun i 
Sverige uttryeker sig, för ,i mindrc jordbruk deltagande män 
och kvinllor3, hava i Sverige anordnats i minrh'c skala rcdan ti-

• digare, oeh år 1 907 anhöllo alla Sveriges hushållningssällskap 
om statsunderstöd för dctta lindamål. Den tidigare omnämnda, 
av Sveriges regering tillsatta lantbruksundervisningskommitten 
ansåg denna slags undervisning särdcles lämplig, enär små
brukarna oeh deras hustrur ieke hava tillfälle att dcltaga i 
någon långvarig undcrvisning. Enligt kommittens åsikt borde 

, 
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början göras mcd kortnre, 3-6 dagars kurscr, men så snart 
småbrukarna vant sig att bcsöka sådana, borde åt dem er
bjudas tillfälle att deltaga i 2-6 veekors kurser. l' ör att tili 
dessa kurser loeka egentliga småbrukare, borde åt sädana del
tagare, vilkas åkerareal cj överstege 1 2  ha, i understöd bcviljas 
I kr. om dagcn (i  Danmark 4 kr.). 

Dessa oeh en del andra av kommittens förslag godkändes 
i den form, som de fingo i författningcn av den 19. 1 0. 191 1 
angåcnde .med stl1tsmedcl understöddn åtgärder tili höjande 
av det mindre jordbrukeb. 

Enligt författningen böra kurserna främst anordnas av 
hushållningssällskapen. De böra vara avgiftsfl ia oeh avse att 
merldcla kunskaper i skötandet av mindre jordbruk. 

Dll. kurserna iiro avsedda för den stora o.lImänhcten, böra 
de räeka minst 6 dagar för män och minst 3 dagar för kvinnor. 

De knrser, som Iiro avscdda särskilt för luanhga clever, 
böm vara förlagda tili lantmanna- eiler lantbruksskola eller 
ock annan lämplig plats, i vars närhet finnes ett välskött smä
bruk för demonstrationsändamål, och böra ele i regel räcka 
2-6 veckor. För att vinna inträde vid dessa kurser bör elev 
hava under åtminstone 2 år deltagit i praktiskt lantbruksarbete, 
och företl'ädc bör givas sådDna, SOlU arbeta å smnbruk. At 
minst fem elcver från nnnan ort än den, där kursen håUcs, bör 
gi vas fritt kosthåll undcr tidcn för kurscn. 

De kUl'scr, som äro särskilt avsedda för kvinnliga clever, 
böra. anlingen vara allmänna husmoderkurspr, räckande 2-6 
veekor, eiler kortare speeialkurser på 6-1 2 dagar. Bägge 
kursel'na kunna anordnas såsom fasta eiler ambulerandc. 

Om ett hllshållningssiillskap önskar anordna kortare kurser 
än elo i författningen angivna, skall särskild frnmställning där
om göras i samband med n.nsökningcn om statsundcl'stöd. 

Så långt författningen. • 

Kommittens förslag att bevilja 1 krona om dagen i understöd 
åt småbrukare, som deltaga i 2-6 veekors kurser, goelkändes 
ieke. 

1 pra1:tiken har det doek gått annorlunda. Till en början 
försökte man visserligen häBa de i författningen fastställda 
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kurserna, men errarenheten visade, att man tili dem icke fick 
nämnvärt antnl deltagare. Fördenskull har tiden för kur
serna i allmänhet väsentligt förkortnts. Ar 1 9 1 7  t. ex. räekte 
de flesta kursema högst 6 dagar, andra 1-2-3 dagar oeh 
myeket få 9-10-12 dagar. Kurser "nordnas nästnn inom 
varje hushållningssällskaps område, av en del 4-5-6 kurser 
om året, av andra 1 1 -1 3-17 oeh av en del t. o. Ill . 24--42 
kurser om året. De flesta kUl'ser iiro alImännn. lantbruks
kurscr. Även anordnas i rätt stor utsträckning specialkurser, 
SMom i trädgårds- oeh skogsskötsel samt i bokföring för män, 
konservering, trädgårdsskötsel o. d. för kvinnor. Deltagandet 
i kurserna har i allmänhet val'it livligt: flcl'a tiotal, t. o. m. 
hundratnl deltagare vid varje kurs, så att totalsumman per år 
når långt övcr ettusen. 

För kurserna anviindes år 1 9 1 7  av stntsmedel nära 28,000 
kr. oeh !Lv siillskapens medel över33,000, sammanlagt 61 ,330: 50 
kronor, år 1920 sarnmanlagt nära 86,700 kr' samt år 1 92 1  sam
manlagt 93,300 kr. 

C. Norgc. 

Enligt danskt mönster har även i Norge begynt anordnas 
kortvariga kmser för småbrukare oeh deras hustrur. Härvid 
står man doek först i början oeh därtill har denna början varit 
ganska nnspråkslös. År 1 920 höllos de förstn aV dessa kmser 
oeh även de vid endast en enda skola (Valle). Där höllos föl
jande kurser: 1 )  en två månaders hushålls!':urs [ör kvinnor 
(9 dcltngare); 2) i januari en 4 dagars kurs för vuxna småbrukare 
(21 deltagare); och 3) i augusti en 5 dagars liknande kurs 
(41 deltagare). Tili sistnämnda kurs ansökte 160, men det 
ansågs ickc Jnöjligt att mottaga lnera än nänmda antal. Ar 
1 92 1  på sommaren hade mnn för avsikt att vid varje småbru
karskola få tili stånd åtminstone 2-3 lonser oeh låta dessa 
fortgå i 2 veekor för dem, som förklarade sig önska det. Å ven 
planerades speeialkurser uti särskilda grenar av småbruket, 
sMom uti hönsskötsel, trädgårdsodling o. s. v. 

, 
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Förutom dessa i samband med småbrukarskolorna anord* 
nade kortvariga kmser har även Norges småbrukarförbund 
med härför erhållna statsmedel anordnat småbrukarkurser. 

Dessa kurscr hava anordnats än för ett, än för ett annat 
ändamål; de hava vanligen räekt endast några dagar, oeh tili 
föreläsare har förbundet försökt erhålla kända faekmän. 
Ett år anordnades i Kristiania kurser i kooperation. Om dessa 
Småbrukarförbwldets kurscr hava mig lämnats följande upp-
lysningar: 

Antal Antal Resemedel åt 
Ar kurser dcltngare deltngarnn 

kronor 
1 9 16-17  3 49 2,439: -
19 1 7-18  5 72 4,953: -
19 18-19 2 65 4,687: -
1 9 1 9-20 7 1 62 1 3,023: -

Summa 1 7  348 25,1 02: -

Numera torde emellertid de nesta av dessa korta kurser 
anordnas av fylkenas lantbrukssällskap, såsom i Sverige. Detta 
framgår bl. a. därnv, att nv de 40,000 kronor, vilka senast be
viljats av statsmedel för kurserna, tillföllo 27,000 kr. luntbruks
sällskapen, 10,000 kr. kurserna vid småbrukarskolorna, 1 1 ,000 
Jå.. uv Småbrukarförbundet anordnade kurser, varjämte 2,000 
kr. utdelades direkte av lantbruksministcriet. 

Härav torde sålcdes framgå, att jämväl i Norge uppfattnin
gen om den stora uppfostrande betydelsen av denna danska 
småbrukarundervisningsmetod redan trängt igenom. 

IV. Ambulerande amåbrukainatruktörer. 

A. Danmark. 

Beträffande de för det danska småbrukets höjande arbe
tande ambulerande instruktörcrna hänvisas tili den redogö
relse, som tidigarc lämnats för den intensiva vcrksamhet små� 
brukarnas egen faekorganisations utför tili fromma för växt
odlingen. 
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B. Sverige. 

Ambulerande instTuktörer (;vandringsrättaret) har man 
ieke i Sverige länge känt till. Den meromnämnda lantbruks
undervisningskommitten ansåg derula undervisningsform ännu 
år t 909 jämförelsevis ovanlig och rnedde]ar, att den elä förc
kommit endast i ett par Iän. Kommitten eöreslog, att eör detta 
ändamål redan i p.ärmaste framtid borde bcviljas ett anslag 
av 24,000 kronor. Men eörst erän år 1 9 12  hava genom hushäll
ningssällskapen statsmedel använts till avlönande av van
dringsrättare. Då utanordnades för detta ändamål endast 
1 8,000 kr. på villkor, att hushållningssällskapen tillsköte lika 
myeket av egna medel oeh att av statsmedel ieke användes 
mera än 600 kr. för varje vandringsrättarc, vii ken summa år 
19 19  höjdes tili 900 kronor. Statsanslaget för ifrågavarande 
ändamål har höjts frän är till år, sä att det år 1 9 17  utgjorde 
42,000 kr., av vilka endast 1 8,000 kr. för Södra och Mellersta 
Sverige oeh 24,000 kr. eör norra Sverige. Ar 19 19  ökades an
slaget tili 40,000 kronor, är 1 920 tili 69,000 oeh år 1 92 1  tili 
1 10,000 kr. 

Med dessa medcl voro anställda i 1 8  sällskaps tjänst år 
1 9 17 66, åren 19 19  oeh 1 920 72 vandringsrättare. De flesta 
sällskap hava blott 2-3 vandringsrättare; doek hava de norra 
länen 4-6 sådana oeh de tvä nOl'dligaste 1 4-16. 

Vandringsrättarnas verksamhet har varit mycket mångsidig 
oeh har omfattat alla områden av lantbruket. 

C. Norge . 

• Vanderclaeren-vcrksamhetcn har i Norge varit föremål för 
många växlingar under dc senaste åren. Först, d. v. s. Ar 1 9 13. 
tillsattes av staten 6 småbruksvanclringslärare, en för vart 
stift, men dessa tjänster indrqgos redan år 192 1 .  Senm'e 
kommo småbruksinstruktörer i tjänst hos lokala småbrukar
föreningar erån öeh med år 19 15 .  

För deras avlönande har crhållits ett mindre statsanslag 
på det villkor, att eöreningen anskaffar lika myeket frän annat 
häll. Då de hälla kurser, som räeka minst 8 veekor ä en ort, 
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betalar staten därjämte åt dem % av dem tillkommande tim
lön oeh "ndra utgifter (förutom tili hyra, värme och Iyse). 
Om kurscrna äro kortare (minst 1 5  timn1ar rör 1 0  clever), he· 
talar staten % endast av lärarens timlön, beräknad eftel' 4 h. 
per undervisningstinlme. ,Ett vitIkaT är, att vederbörande 
fylkes lantbrukssällskap godkänt läraren. 

Vandringslärarens skyldighcter äro enligt lantbruksminis
teriets år 1 9 1 6  givna instruktion följande: 

1 .  Om sommaren: a) att besöka småbrukarhemmen oeh un
dervisa dem i det praktiska lantbrukets olika göromål, särskilt 
med fästat avseende vid de s. k. smånäringarna; härvid får 
han icke stanna vid att giva endast muntliga råd, utan bör 
instruktören själv lägga hand vid de olika arbetena; b) att 
samla småbrukarna för att hese instruktiva sevärdheter, för att 
inöva nya arbeten eiler för att åhöra korta föredrag; e) att 
anordna studieresor för småbrukare oeh deras hustrur tili väl
skötta småbruk antingen i egen eller någon grannsocken. 

2. Om vintern: att anordna kurser för småbrukare, särskilt 
en veekas med 2-3 timmar varje kväll. Instruktören bör upp
göra lärop1anen för dessa kurser oeh insända den tili fylkets 
lantbrukssällskap att godkännas samt i övrigt hava omsorg 
om allt det praktiska, som kursernas igångsättande kräver. 

Därjämte åliggcr det honom, i den mån tid oeh förhållanden 
det rncdgiva, att även om vintern utöva praktisk undcrvis
ningsverksamhet bland småbrukarna. 

1 all synnerhet bör instruktören arbeta på främjandet av 
kooperationen. 

Föl' att utöva kontroll över småbruksinstruktörcn väljer 
fylkets lantbrukssällskap på förslag av den lokala småbrukar
föreningen ett 3-mannautskott, som det bl. a. åligger att 
vara läraren behjälplig vid kursernas anordnande oeh vid rese
planernas uppgörande. Även bör utskottet hjiilpa honom att 
anskarra sig en egen småbrukslägenhet. 

Dessa tjänstemäns verksamhet vitsordas i Norge på sak
kunnigt häll på följandc sätt: inom småbrukarkrctsar är man, 
där sådana småbruksinstruktörcr filUl&S, synncrligen tillfl'cds
ställd med deras verksamhet, oeh det förefaller oek som om 
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de skulle funnit det rätta sättet att väeka småbmkarna tili 
insikt om betydelsen av intensivt jordbmk oeh rationell krea
tursskötsel. 

Emellertid finnes tillsvidare endast ett tiotal småbruks
instruktörer. Som orsak härtill framl1ålles, att de lokala små
brukarföreningarna hava sv rt att anskaffa den andra hälft 
av småbruksinstruktörens Iön, som utövcr statsanslaget er
fordras. Därför torde oekså dessa tjänster komrna att indragas 
i närmaste framtid. 

1 stället har anställandet av s. k . •  herred .. eller .kommunala 
agronomen i pekuniärt hänseende varit lättarc, emedan man 
för dem erhållit den för statsanslaget erforderliga alldra hälf
ten av medlen sILväl av kOlnmunerna ( y.) som av fylket ( y,j). 
Därför hava oeksä frän år 19 16, dä de första anställdes, oav
brutet nya sådana anställts, så att deras antal år 1 920 redan 
torde varit 100, oeh avsikten är att tillsätta en sådan gemen
somt för 2-4 kommul1er av Norges 634 kommuner. 

Det är meningen, att dcssa .kommunala agronomen skola 
hava samma uppgift som lantbruksministcriet i sin instruktion 
år 19 16  fastställde för småbruksinstruktörerna. 

Om dessa »kommunalagronomer» säges i lantbruksminis
teriets årsberättelse för år 19 19: Det måste anses önskvärt, 
att mnn vid antagandct av tkommunala agronomer» fordrnr 
av dem en tillräeklig fackutbildning i smäbruks skötsel oeh i 
de s. k. >smånäringarna. - - -. Irall ieke åt denna syn
punkt gives tillräcklig betydelse, komma förutsättningarna för 
de ambulerande instruktörernas verksamhet att i störl'c elleI' 
mindre grad slå fel, tili skada för småbruket. 

Om de ekommunala agronomernas» hittillsvarande verksam
het uppgives det, att den på ett synnerligen intensivt sätt åren 
19 18-1920 bidrog tili att öka sädcsodlingen oeh nyodlingcn. 

För att undvika missrörstånd i de länder, där benämningen 
agronom har en annan betydelse än i Norge, torde det vara 
skäl att tillägga, att Norgcs tkommunala ngronomen i regeln 
ej hava agronomie-, utan endast en bildningsgrad motsvarande 
våra lantbruksinstruktörers; meningcn är att småillngom för 

• 

I 

• 
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dessa tjänster anställa personer, som genomgått statcns små· 
brukslärarskola. 

Såsom av det nu rcdogjorda framgår, 'fästcs såväl i Norra 
Sveriges som i Jorges glest beColkade oeh jämförelsevis out· 
veeklade landsdelar en mycket stor vikt vid de lägre lantbruks· 
instruktörernas verksamhet och kan det konstateras en påtag· 
lig strävan att utvidga och utveckla densamma. 

V. Studieresor för småbrukare. 
A. Danmark. 

1 Danmark anses studieresorna vara ett mycket betydelse· 
fullt medel tili höjande av den lantbrukande beColknigens Caek· 
utbildning. Såsom en exponcnt härpå mä anföras, att i Köpen
hanm år 1 9 1 2  inrättades en s. k. Lantbruks·resebyrå, som 
övervakas av ett nv särskilda lantbruksorganisationer tillsatt 
oeh av auktoritativa fackmän sammansatt utskott. Byrån ledcs 
av en person, som iiger lantbrukshögskolebildning. Denna 
byrå har till uppgift att utan avgiCt biträda vid planerandet oeh 
anordnandet av studiercsor för 'Iantbrukare. Dcnna hjälp 
erbjuder den· såväl åt danskar, vilka önska gära studieresor 
antingen i eget land eIler i utlandet, som åt utlänningar, vilka 
önska Järn känna Danmarks lantbl'uk. 

Vad särskilt småbrukal'nas studieresor vidkonlmer, så har 
idcn till dem liksom oekså tili småbrukarskolorna utgått frän 
helt annat häll än Crän lantbruksfackmannakretsar, nämligen 
från Danmarks folkhögskola, vilken på så många sätt varit 
med om att höja lantbrukct i Danmark. 

Jnitiativtagaren tili Danmarks småbrukarstudieresor är 
lIöng folkhögskolas föreståndare, förre folkskolläraren Anders 
J örgel1SCn,. IIan blev redan tidigt en intresserad småbrukare, 
som började mönstergillt sköta det tili Colkhögskolan hörande 
lantbrukct. Men han nöjde sig icke enbart med att själv visa 
ett gott excmpcl åt de jämförclsevis få småbrukare, som voro 
i tillfiille att lära känna hans lantbruk; hans intresse och in
vcrkan sträckte sig längre. Han'har författat handboken .Smä· 
brukarnas bok.. At den har man visserligen skrattat mycket, 
naivt kriven som den äl' aV en icke·fackman och emrdan i den· 
snmma ingå praktiska råd för de mest olika levnadsområden 
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men småbrukarna hava älskat den så, att den sAlts i många 
upplagor oeh har den hclt säkert inverkat mycket mera för hö
jande nv småbrukarnas ekonomi än man på fackmannahåll är 
böjd att medgiva. 

Ännu större betydelse hava dock de av Jörgensen .upp
Cunna)) studieresorna för småbrukare hart. Denna ouppfinningt 
föddes mycket naturJigt och hade en helt liten början. För att 
få sin på Själland liggande skolas lilla jordbruk i möjligast 
gott skick reste han ofta för att bese andra småbrukares odlin
gar och kreatursskötscl. Isynncrhet kom han underfund med 
att han rick mycket goda initiativ genom att besöka släktingar 
på J;·yen. Småningom tog hall med sig på dessa resor sina små
brukargrannar; detta inträrrade redan på 1 880-talet. Snart 
började Fycns småbrukarc komma på återbesök tili sina nya 
bekanta på Själland. Anders Jörgensen skriver om dessa sina 
studieresor på 1880-talet bl. a. följande: ,På dessa resor lärde 
jag mig visserJigen ett oeh annat, som var nyttigt för vårt cget 
småbruk, men Sl1lUt fann jag ävcn, a.tt nästan alla vårahusmän, 
också de mest framstående, endast osäkert trevade fram och att 
envar experiment.erade på sitt sättj mcn ingcn hade en ordcnt
Jig pIan för sin stävan eller en riktig föreställning om, på vil
ket sätt jordbruket i framtiden egentligen borde skötas . •  

Vr detta Jörgensens initiativ utvecklade sig småningom 
denna numcra så omfattandc rörclse. Den har unclerstätts av 
många småbrukarvänner, vilka varit ledare vid dylika studie
resor i sin hemtrakt. Sam sådana fungerade undeT de första 
tiderna särskilt folkskollärare. Rörelsen fick ny fart sedan 
lantbruksorganisn.tionerna började giva små reseunderstöd 
för dylika resor. Från år 1 9 1 7  hava i statens budget för dcssa 
resor ävensom för premieringar av småbruk intagits följande 
utgiftspostcr: 

1 .  Tili premieringar och rescunderstöd . . . . . . .  . . . . . .  1 50,000 kr. 
2. För att ordna och leda ovannämnda premie-

ringar och resor . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  30,000 • 

3. För att täcka utgifterna för småbrukarnas re-
sor pä järnvägarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30,000 • 

17 
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Handhavandet av dessa medel samt ordnandet och led
ningen av studieresorna har anförtrotts åt småbrukarnas egna 
centralorgan isationer. 

Medlcn utdelas åt de skilda landskapens eentralorganisa
tioner enligt det i senaste statistik upptngna antalet småbruk. 

Beträl'fande medlcns användning tilI understöd hava frän 
lantbrukslninisteriet utfärdats allmänna regler, av vilka här 
medde.las följande: 

1 .  % av resekostnaderna kunna erläggas ur statsmedel; 
2. rutten att crMUa rcscundcrstöd är icke beroende av, 

om sökanden tillhör organisationen eller icke; 
3. reseunderstöd gi ves ieke åt person, som erhäUer sådant 

frän annan organisation; 
4. reseunderstöd gives icke ät jordbrukare, som häller mera 

än 1 stor eiler 2 mindre hiistar. 
Två slags resor anordnas: längre (3-2 dagars), som ut

striiekas utanför de närmaste orterna, samt korta ( 1  dags) 
tili grannskapet. De förra anordnns dels särskilt för män oeh 
kvinnor, dels gemensamt för såväl män som kvinnor. 

Ar 1 920 sökte i Danmark sammanlagt 2, 1 79 småbrukare 
och deras hustrur rescunderstöd för långvariga resor, och 
sådana erhölls av 1 ,562 personer. 

Själlands småbrukares centralorganisation berättar om de 
på dess omräde är 1 9 1 9  anordnade studiercsorna följande: 
Sammanlagt anordnades nämnda år 20 längre resor, 12 för 
män oeh 8 för kvinnor. J nalles deltogo i dem 242 män oeh 140 
kvinnor, eiler i männens resor i medeltal 20 och i kvinnornas 
1 7-18. Från andra landsdelar anslöto sig tili dessa resor 30 
rrän Jylland, 25 frän Fyen och 30 frän de övriga öarna. Där
jämte deltogo småbrukare frän Själland i de av andra lands
delars eentralorganisationer föranstaltade resorna tili följande 
antal: tili Jylland 34, tili Fyen 24 oeh tili andra landsdelar 10 . 

• 
I reseunderstöd utdelades, förutom järnvägsbiljettens pris 

i III klass, 25-37 kronor åt envar. Sammanlagt åtgiek e. 
14,000 kr. 

At varje grupp deltagare utser småbrukarnas eentralorgani
sation en särskild fäl'd1edare, vilken numera vanligen utgörcs 
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av en framstående småbrukarc, som redan tidigare företagit 

resor. Exkursionerna anordnas alla vid samma tid, så att de 

kunna samtidigt avslutas å niigon bemärkt ort. Där föranstaltas 
gerncnsam avsl utnjngsmiddag eiler ett gcmensamt aftonsam
kväm med förcdrag, deklamationer, sång m. m. s. Tili sådana 
samlingsorter utses någon historiskt minnesrik stad, någon lant

bruksläroinrättning, något välskött storbruk o. a. d.  

De kortare studieresorna företagas på en enda dag tili 

närmaste grannskap antingen med egna hästar i långa följen 

eIler per järnväg. På dessa färder resa män oeh hustrur till

sammans. Målet för resorna är vanligen något välskött små
bruk, någon lantbruksskola, niigra småbrukares försöksfält. 
Under färden beses allt sevärt oeh vanligtvis åhöres även nä

got föredrag. 
Sädana smä resor föranstaltade Själlands småbrukares 

lokalföreningar år 1 9 1 9  sammanlagt 83, vari deltogo nära 9,000 
personer eiler sammanlagt e. 100 i varje. l"ör dessa åtgingo 
sarnmanlagt nära 1 9,400 kr., eiler e. 2 kr. per person, av vilken 
summa av allmänna medel erhölls e. 3,300 kr., medan det 
övriga tillsköts av deltagarna själva. 

Från J yllands småbrukares eentralorganisations årsberät
telse för år 1 9 1 9-1 920 intaga vi här följande uppgifter om de 
av densamma föranstaltade studieresorna: Inalles anordnades 
92 endagsresor, i vilka deltogo nära 9,000 personer, eiler således 
i varje nära 100, samt 43 tvådagars resor med 1 ,200 deltagare, 
eiler i medcltal 30 i varje. Längre resor (3 dagars) anordnades 
24 st. för män och 1 3  för kvinnor. 1 de förstnämnda deltogo 
700 personer, i de senare 233, eiler således i de förra i medeltal c. 
30, i de senare c. 1 8. 

Tili stipendier användes vid dessa resor nära 50,000 kronor, 
för erläggande av järnvägsbiljetterna nära 42,000 kr. samt där
jämte för rcsornas föranstaltande och ledarnas avlönande en 
mindre summa, således sammanlagt nära 100,000 kronor. 
AlIt detta i en enda landsdel i en stat, där man i allmänhet ieke 
slösar med statsmedell 

Beträffande de längre studieresorna ingå i årsberättelsen 
korta reseprogram. Av dem framgår, att exkurrenterna nästan 
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på varje resa besctt även annat än välskötta småbruk. 8å· 
lunda omfattade ctt program ävcn en gammal kyrka, ett andels
slakteri, ett utsiktsberg, en folkhögskola, ett boktryckeri. Ett 
annat omfattade bl. a. en försöksstation, en uppfostringsanstalt, 
ett utsiktsberg, en lustresa med ångbåt samt en folkhögskola. 
En treeljc resa omfattade: ett elektricitetsverk, en herrgård, 
elär särskilt trädgården oeh skogen besågos, ett försöksfält, 
ett muscum, en havshamll Jned alla dcss inrättningar. En 
fjärde reseplan omfattade: ruinerna av ett gammalt slott, vid 
vilket tillfälle hölls föredrag om slottets historia, en domkyrka, 
ett muscum och en lantbruksskola, sam är inryrnd i ett f. d. 
kloster. Det torde ieke behöva tilläggas, att huvudelelen av 
programmen likväl utgjordes av besök på välskötta småbruk. 

Dessa studieresor anses i Danmark vara en av de viktigaste 
hävstänger, varigenom småbruket oeh småbrukarklassen höjts 
under detta århundrade. Vid en föl' Själlands resor gemensam 
avslutningsfest för något år sedan berättade ledaren för en 
grupp, sam varit på Bornholm, om sina intryck därifrån. 
Han onmämnde bl. a. skämtsamt, att någon på Bornholm 5agt 
om resenärerna, att de varo mycket vackrare än dcltagarna 
i den första småbrukargruppen, som gästade ön vid århundra
dets början. Med anledning härav hade på talarestraden upp
stigit en person, sam i tiden anordnat de första av dcssa 
resor, oeh yttrat ungefär följande: Den föregående taJaren 
nämnde på skämt att invånarna på Bornholm ansett dclta
garna i årcts resa vara vackrare än de småbrukare, vilka 
kommo hit i början av århundradet. Men jag skuUe vilja 
påstå, att i denna jämförelse ligger myeken sanning. Ty de 
danska småbrukare, som man nu träffar på studieresor, se i 
verkligheten annorlunda ut än de dåvarande: de hava rakare 
rygg, säkrare hållning oeh rörelser, blieken mera öppen oeh 
manlig iLn vnd Danmarks småbrukare i allmänhet för ett par 
tiotal år sedan hade. Med andra ord, de hava mera själv
känsla, mera bildning, större insikt därom, att de utgöra en 
talrik, i Danmarks samhäUe viktig folkklass. Oeh tilI aUt 
detta hava tili stor del dessa gemensamma studieresor upp
fostrat dem. - Så har talet beskrivits för mig; för egen del 
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tror jag, att man härtill skuUe kunnat tiUägga, att Danmarks 

smltbrukarc, sedan de under denna tidsperiod även i ekono

miskt avseende blivit välmående, icke mera se så ansträngda 
oeh utslitna ut oeh icke häller äro sn illa klädda som pä 1 890-
talet, dä de ännu fingo sin huvudsakIiga utkomst genom dags
verken h05 andra. 

Särskilt anses i Danmark den omständigheten vara av stor 

betydclse, att småbrukarna själva genom sina cgna organisa

tioncr få anordna resorna och att deras ledare numcra mesta

dels främst utgöras av utvecklade småbrukare och ickc nv 

konsulentcr. 

B. Sverige. 

StuelieI'esor för småbrukare hava i Sverige med statsmedel 
anordnats från år 1902, alltsä kort efter det man börjat med 
elylika i Danmark_ Den förutnämnda kommitten föI' elen lägre 
lantbruksundcl'visningens reorganisation anser i sitt bctänkande 
av år 1909 denna undervisningsform väl värd att med stats
anslag understödas och föres)år, att föI' dessa studieresor från 
statens sida skuUe beviljas, förutom den ersättning för jiirn
vägsresor i III kl., som elittills utgått, även bielrag tili skjuts
pengar oeh alt för sistnämnda ändamål skulle utanordnas 
6,000 kr., alltså en obetyellighet emot vad i Danmark för 
samma ändamål uppoffras. Därjämte rörordar kOlnmitten 
anställandel av en särskild statskonsulent för elet mindre 
jordbruket med uppgift bl. a. att ändamålsenligt anordna 
ifrågavarande studiercsor, enär enligt kOmnlittens åsikt eljest 
icke ernås avsett resultat av resorna. 

Uti den ofta nämnda författningen av Ar 1 9 1 1 angående 
det mindre jordbrukets främjande bestämmes om studie
resorna bl. a., att de böra orelnas så, att ele erbjuda åt deltagarna 
tillfiHle att under sakkunnig ledning vid besök å välskötta 
lägenheter skaffa sig så myeken kunskap som möjligt angående 
skötseln av ett småbruk oeh vad därtill hör. De kunna arran
geras endera såsom hembygdsresor eHer tili avlägsnarc Olter. 
Tili deItagare få antagas endast män, vilka få sin utkomst av 
lantbruk eUer lantbruksarbete, oeh får deras lägenhet omfatta 
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högst 1 5  ha för hembygdsresa oeh högst 40 ho. för längre resa. 
Angående kvinnors deltagande i resorna äga hushållningssäll
skapen utfärda närmare bestänunelser. 

Med stöd av den erfarenhet man av dessa studieresor 
under åren 1902-1910 erhållit har statskonsulenten för det 
mindre jordbruket uppgjort värdefulla praktiska anvisningar 
för dessa resors ordnande. Vr dessn anvisningar är det skäl att 
i detta sammanhang i korthet meddela följande: ') 

Först och främst anser statskonsulenten det vara önskligt, 
att studieresor anordnas ävcn för kvinnor, ehuru sAdana cn
ligt hans åsikt av praktisko. skäl böra anordnas för sig oeh 
under kvinnlig ledning. 

Studieresorna inom hembygdcn böra cnligt hans åsikt i 
Sverige hälst räeka 2 a 3 dagar, om oekså emello.nåt tili oeh 
rncd en endngs resa kan vara ändamålsenlig. 

Beträffande de längre studieresorna anser han det viktigt, 
o.tt de främst av klimatologiska skäl utsträekas tili trakter av 
sådan bcskaffenhet, att vad man under resan sett hemma kan 
tagas i användning oeh att verkligt förstklassigt skötto. lä
genheter besökas, så att deltagarna få en uppfattning om 
lantbrukets utveeklingsmöjligheter. Sllmtidigt böra de även 
kommo. i tillfälle att lära känna försöks- oeh förädlingsvcrk
samhetcn samt särskiJt framståendc trädgårdsodling, krcaturs
skötsel o. s. v. ävcnsom framstående kooperativa företag. 
För dylika resor hade använts före år 1 9 1 0  ibland endast 3 da
gar, ibland t. o. m. 3 veckor. De förra anser konsulcntcn vara 
alltför korta för svenska förhållanden, de senare åter så långo., 
att de bliva tröttnnde för deltagarna. Enligt hans åsikt äro 6-
dagars l'csor ele kortnste, som kunna. förordas. och de lämp-
ligaste anscr han 8-10-1 2 dagars resor vara. 

� 

Vad dcltagarnas antal beträffar anser hall 10-12-15 vara 
ett lämpligt anta\. 

Till ledare föreslår han främst hushållningssällskapens 

1) Aug. ÖsteTgrtm, Rcsdagsplnner tilI studicresor för i mindre jord
bruk dcll;Jlgande mUn och kvinnor. Första häftct Stockholm 191 1 .  
Andra häftet 1920. 
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jordbrukskonsulenter eller någon inom sällskapets distrikt 
verkande lantbruksskollärare. 

Studieresan bör, säger Östergren, noggrannt oeh detaljcrat 
förberedas oeh planläggas. Då nämligen 12  småbrukare skola 
besöka flera i olika traktcr bclägna småbruk, vilkas ägarc i tid 
böra få säker uppgift om besökct, måste mnn nödvändigt hava 
klart för sig, var man skall övernatta och äta, varifrån skjutsar 
skola erhållas o. s. v. Såvitt möjligt bör reseplanen även inne
hälla statistiska uppgifter om de lägenheter, som skola besökas, 
pä det man pä fÖl'hand mä kunna få klart för sig de främsta 
faktorerna i rcsp. lägenheters ekonomi. Avdenna noggranna re
seplan, som måste uppgöras med tillhjälp av tidtabell oeh karta, 
bör åt varje deltagare vid avresan lämnas ett exemplar. 

Såväl vid -uppgörandet av reseplanen som undcr själva resan 
måste det hållas i minnet, att resan skall bliva en lantbrukskurs 
med levandc undervisningsmatcrial frän det praktiska livet. 
För att uppnå detta resultat, får man ej nöja sig med ytliga 
studier. Det dugel' ieke, att deltagarna skynda att bese sä 
många lägenheter sam möjligt, utan de böra noggrannt stu
dern, vad dc se, och gå tili grundcn av frågorna. Framför 
allt böra do söka få en övcrbliek av riktningen av egendo
mens ekonomiska skötse] oeh av de huvudfaktorer, som åstad
kommit det goda ekonomiska resultat, för vars skull man 
besöker gården. 

Östergren rådcr oek, att det mä tillses, att deltagarna 
få tillräekli .. <t med mat oeh viln, att alla dcJtagare göra regel
bundna antcckningar samt att mun vinnlägger sig om att 
resan medför tilli'ueklig nytta ieke allenast för deltagarna 
själva utan för hela den trakt, där de höra hcmma. 1 detta av
seende tillråder han publicerandet av rcseberättelscr i orts
tidningarna och stiftande av en resestipendiaternas förening. 
Sådana, sägcr han, fÖl'ekomma i flcl'll. Iän, oeh anscr han dem 
särdcles nyttiga, tack vare de möten de arrangera för att 
diskutera crfarenheter från studiercsorna. 

Tili slut giver han följande myeket viktiga råd: För om
växlings skull bör man, där detta ar möjligt, besöka någon 
fabrik, något mllseum, utsiktstorn samt överhuvud taga del 
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av allt seyärt man rAkar på, isä att deltagarna från sin resa 
gcnom gamla Sverige kunna föra rncd sig många goda milment. 

Tili dessa svenska studieresor har det r,lin första början 
(lir 1 902) anmiilts mimga flera sökande än man ansett sig kunna 
medtaga. Aren 1 902-1910 har antalet sökande varit e. 1 0,000, 
men endast 3,657 hava fått vara med om studieresorna, under 
de första åren e. 200, sedermera 300-400 oeh under de senaste 
åren över 500 per år. Ar 1 9 1 7  var antalet sökande 1 ,262, varav 
endast 683 kunde emottagas. Sex hushållningssiillskap anord
nade ingen studieresa, många endast en eiler 2 oeh cndast 
9 flera; ganska mållga varo anordnadc föI' kvinnor. För rc
sorna användes niira 22,000 kr. av statsmedel oeh nära 30,000 
kr. av hushållningssällskapens medel, sammanlagt 51 ,719: 85 
kr. Ar 19 18  stod denna verksamhet ganska stilla. Endast 
1 2  sällskap anordnade resor oeh endast 296 sökande togos 
emot; för detta ändamål anviindes e. 1 6,300 kr. av statens och 
omkring 1 4,600 kr. av sällskapens medel, eiler sammanlagt 
omkring 30,900 kr. Orsaken tili denna tillbakagång var i 
friimsta rummet hushållningssällskapens svaga ekonomi. 

Ar 1 920 anordnades studiercsor av 16  siillskap. Sökandena 
uppgingo tili 1 , 1 49, varav 5 10  utsågos tili deltagare. Kostna
derna för resorna uppgingo tili sammanlagt e. 72,100 kr. 

Under år 1 92 1  stodo 1 9  hushållningssiillskap som anordnare 
av. dylika rcsor. C. 1 ,300 ansökningar inkommo, varav endast 
664 1:unde bifallas. Kostnaderna uppgingo tili nära 88,000 kr. 

c. Norge. 

Från oeh med riikenskapsåret 1 9 1 6-1917  har statsmedel 
i Norge pii initiativ av det tidigare niimnda Småbrukarförbun
det beviljats för småbrukares' )  studieresor samt för de i det 
föregåendc omnämnda slnåbrukarkurserna tili sammanlagt 
följande belopp: 

1) 1 Norgc har bcviljnts ett siirskilt mindrc nnslag att gcnom I:mt
brukssällsknpcn utdelas tili resemedel åt större lantbruknre. Det ut- .. 
gjorde år 1918 endast 10,000 l..-:r. 



år 19 16-1 7 
• 1 9 1 7-18 
• 1 9 18-19 
» 19 19-20 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .  . 
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6,000 kronor. 
20,000 » 
20,000 • 
32,000 » 
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Dessa medel hava överlämnats tili Småbrukarförbunclcts 
föryaltning. Under de två första åren gavs åt småbrukarna fuH 
ersiittning för resekostnaderna oeh därtill 1 0  kr. i dagtrakta
mentc samt dessutom ävcn ersättning för vad de undcr sin 
frånvaro förlornde i dagspenningar. Detta fann man doek snart 
vara för myeket, oeh rrän år 1920 hava bcviljats sä smä stipen
clier, att de endast delvis täcka utgiftcrna. Nya bestärnmelser 
sades dä vara under utarbetande. Följande antal studieresor 
hay& lmder skilda år anordnats: 

Sludicresor Dcltagare i � 
00 $ =- - [ � "" � 

Ar <:r ".  - � .' 

iB - � - " 'l. 3  , . 3 '< Q c' = � . 00 � 3  " '" "" - • •  • • "' 3  O Q 00 � S � .  � '"  00 '  • 00 i!. • • " rcsor , 
• • 

1916-17 - - 1 1 - - 96 96 6,265 
1917-18 1 - 1 2 40 - 157 197 13,410 
1918-19 1 1 1 3 34 47 102 183 10,963 
1919-20 2 5 2 9 75 115 105 295 9,732 

Summa I 4 I 6 I 5 I 15 I 149 I 162 I 460 I 771 I 40,370 

I-Järav framgår, att småbrukarnas studieresor i Norge tills
vidare äro i en anspråkslös början. Såsom nämnts, slösades 
för ändamålet onaturligt med reseunderstöd w"lder de fÖl'sta 
åren. Likaså måste man anse det som s}öseri, att landsexkur
sioner Ilnordnats för så stort antal dcltagare som 100-150, i 
stiillet för att man med samma medel kunde hava fått tili stånd 
flera och mera givande länsresor. Det förefaller som om de 
norska studieresorna icke varit så omsorgsfullt oeh praktiskt 
anordnadc som i Danmark och särskilt i Sverige. 

Från oeh mccl året 1 920-1 92 1 har Småbrukarförbundet er
hållit för cletta iindamål cndast 1 1 ,000 kr. årligen oeh lantbruks
sällskapen tilIsammans niimnda år 37,000, följande år 39,000 
samt år 1 922-1923 29,000 kronor. 



III Kapitlet. 
Åtgärder för höjande av småbrukens 

produktion. 

I. Allmänna åtgärder tili fromma för småbruket. 

1 .  .S m å b r u k s r å d e h i N 0 r g e. 

Ar 19 16  grundades det s. k . •  Småbruksrådett, som sub
ol'dincrade undcr Norges lantbruksministerium och vars upp
girt var att med råd och initiativ bitriida ministcriet i alla 
småbrukct och »smånäringal'na» l'örande angclägenhcter. Det 
tillsattes av ministeriet, som utnämnde 5 medlcmmar, av 
vilka en rcdaktär (och ti1Hka småbrukarc), en kvinna, en små
brukare och en stortingsman, antagligcn innehavare av mc
delstor lägenhet. Rådet har tili en början åtnjutit 1 ,000, senare 
3,000 kr. i årligt statsanslag tili rcsckostnader oeh dagtrakta
rnenten för Inedlcmmarna. Detta råd ha1' sammanträtt 2-3 
gånger årligen för att rådslå om s, dana frågor som stadgar för 
maskinandelslag, hemindustl'ikommittens bctänkande, stats
anslag till förmån för småbruket o. s. v. Serlan man : Torge 
år 1 9 1 9  grundat ett allmänt lantbruksl'åd, vari Småbrukarför
bundct även har 4 representanter, torde Småbruksrådct hava 
upphört. 

1 stället hal' det val'it fråga om att grunda en ständig 
centralkommitte för dc s. k. smånäringarna inom lantbruket 
föl' att driva propaganda för dessa näl'ingar, i vilkcn kommitte 
skulle inväljas representanter för alla de organisationer, vilka 
arbeta för de s. k. smånäringarna. 



2. S ä r s k i l d  s t a t s k o n s u l e n t  f ö r  d e t  
m i n d r e  j o r d b r u k e t. 

A. Sverige. 
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1 denna Del I I  Kap. 1 hava vi sett, hurusom i Danmark upp
stått en stor spcciell ol'ganisation för småbrukarna, vilken tagit 
sig a11 arbetet oeh propagandan för småbruket oeh i vilken 
småbl'ukarna själva iiro de ledande, och att även i Norge en 
liknande småbrukarnas egen organisation arbetar livskraftigt 
och med goda resultat för samma mäl, medan i Sverige icke 
finns någon motsvarande, hela Iandet OInfattande organisation. 
Lakala småbrukarröreningar hava förekomnut och finnas fort
farande, såsom i annat sammanhang berörcs, men dcras verk
samhet är av huvudsakligen ideell natur oeh arbetet för .det 
mindre jordbruketso (däribland småbrukets) tekniska oeh 
ekonomiska höjande omhänderhnves däl'för huvudsakligcn 
av staten oeh hushållningssällskapen. Statcns intresse för det 
mindre jordbruket daterar sig i Sverige egentligen från år I 902, 
dä prcmiering av mindre iordbruk och sludieresoT jör i det mindrc 
iordbruket deltagande män ocil kvinnor begynte anordnas med 
statsundcrstöd. Bland dem, som togo initiativ härtill och om
händerhade ledningcn, äro främst att nämna professorn vic! 
Centralanstalten för jordbruksförsök Nils Hansson och den år 
1 920 bortglmgna cheren för Lantbruksstyrclsen, överdirek
tören Wilhelm Flach. Nils Hansson hade i sin bcmä,·kta ställ
ning såsom lärare vid Hvilans folkhög- och lantmannaskola i 
Skånc, !sck vare särskilt sitt intresse för husdjul'sutfodringen 
och den kontrollföreningsverksamhet, som av honom introduce
rades i Sverige från och rned år 1 898, komrnit i livlig kontakt 
med det danska lantbruket oeh dess ledande män. Han 
ledde ett flertal studieresor av mindre jordbrukarc tili Dan
mark, innan ännu något statshidrag var anslaget tili' dylika • 
resor, och idetl om prcmiering av småbruk blev en av vinsterna 
från denna beröring rned dansk verksamhet på hithörande 
ornråde. Övcrdirektör Flach hade, innan han år 1900 kalla
des tili en krävande post inom det dä nyinrättade jordbruks
departementet, varit sekreterare dels i Sveriges Utsädcsförcning 
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i Svalöf och dels i Malmöhus läns hushållrungssällskap. Han 
mcdförde därför tili sin centrala förvaltningstjänst de nya im
pulserna frän Danmark och Skåne, och dä Hansson oeh Flaeh 
stodo i livlig kontakt med val'andra samt gärna samverkade, 
kommo de att i högre grad än andra föra fram och giva form 
åt det mångsicliga arhete för det mindre jordhrukets höjande, 
som wlcler det nya seklets första år begynte i Sverige. 
Genom sin inflytelserika ställning inom lantbruksförvaltnin
gcn oeh tack vare sitt varma intrcsse för saken. kom över� 
direktör Flaeh att göra en myeket betyclelsefull insats på ifrå
gavarande område. 

Sedan de av staten vidtagna åtgärclerna sålunela blivit allt 
f1cra oeh bl. a. olika slag av 1.-urser för mindre jorclbrukare 
kommit tili stånel, uppstoel hos ele leclande på området en 
önskan om en viss central övervakning och ledning av de skilda 
åtgärderna. Resultatet av strävanelena härvidlag blev, att på 
Lantbruksstyrelsens av regeringen gocltagna förslag från och 
med år 1 9 1 0  tillsattes en statskons1Ilent lör det mindre iordbr1lket 
med tjiinstgöring i Lantbruksstyrelsen. Denna statskonsulent 
skulle, enligt reglementet för tjänsten av den 1 5  oktober 
1909, hava tili uppgift att arbeta för det mindre jordbrukets 
förkovran inom landet och särskilt bl. a. att: 

a. med uppmärksamhct föIja verkningarna av de med stats
medel vidtagna åtgärderna för småbrukcts höjande; 

b. tillhandagå med biträde, råd och upplysningar rörande 
åtgärdcr för småbrukets främjande, slisom ifråga 
om premiering nv smAbruk, studieresor och undervis
ningskurscr ävensom nybildning av småbrukj 

c. på grund av vunnen erfarenhet lämna Lantbruksstyrclsen 
rncddelandcn om verkningarna av dessa åtgärder samt 
rör styrelscn föreslå de åtgiirdcr, som han anser böra 
ytterligare vidtagas i detta syfte. 

För dessa uppgifters fullgörande åliggerstatskonsulcntenatt: 

a. närvara vid premicringar av smAbruk, vid undervisnings
kurscr för smAbrukare o. s. V.j 
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b. på anmodan av hushållningssälJskapen biträda dem, då de 
önska planlägga och vidtaga åtgärder tili fromma för 
småbruket (premieringar, studieresor, kurser, anskaf
fandc av undervisningsmaterial, anskaffande av lämp
lig litteratur åt småbrukare o. s. v.)j 

c. vad särskilt beträffar studieresorna insamla upplysningar 
om lämpliga lägenheter oeh andra för besök ägnade 
platser samt söka åstadkomma ordning uti dessa reSOfj 

d. vid lämpliga tillfälJen hålJa föredrag för spridande av 
intresse för småbrukets utveckling samt länma an
visningar angåcnde lämpligaste sätten härför; 

e. på begäran biträda enskilda större lantbrukare, då de 
önska höja tilI deras egcndomar hörande småbruk; 

f. vid sina resor besöka med hjälp av egnahemslån nyinrättade 
småbruk rör att iakttaga deras utveekling samt att 
verke. för att nybildningen av jordbruksegnahem går i 
sund riktningj 

g. 1 den män tjänsteresorna det tilläta vara under tjänste
tiden tillstädcs inom Lantbruksstyrelsen oeh där stå 
tili styrclsens oeh alJmänhctens förfogande i angelä
gcnheter rörande småbruket. 

För den sålunda inrättade befattningen erhölls i August 
(Jstergren en ovanligt intresserad och sakkunn!g man, sam i 
denna tjänst utfört ett mångsidigt oeh intensivt arbete oeh 
genomfört, o.tt småbruksprcmicringarna, studieresorna och 
småbrukarkurserna blivit regclbundna över hela landet, såsom 
här av tidigare oeh senare redogörelser framgår. Särskilt har 
hall nedlagt myeket fruktbringande 8rbete på att få premierin
garna, studieresorna samt kurscrna ändamålsenliga, ävensom 
därpå att, såvitt olika förhållanden det tillåta, vid resor oeh 
kurser skola följas Jikartade, rationella oeh på errarenhet 
grundade prineiper.1) Av allt att döma har hans arbete i denna 

�) Synliga bevis härpå äro bl. a., ulom det i noten å sido 262 
omnämnda nrbetct .Resdagsplancn, de av honom utgivna värdefulla 
publikationerna: Protokoll. hAUet vid mötc inför Kungl. Lantbruksty· 
relsen med ordfömndena i nämndcma för prcmiermg av mmdre jord· 
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tjänst varit av synnerligen stort väl'de icke allenast rör höjan
det av Svcrigcs småbruk utan synbarligen även för sanlffia ar
bete i grannländcl'na. Fl'un och med Ar 1 920 är denna befattning 
omlagd tili en tjänst såsom statskonsulent för cgnahemsväscn
det oeh förlagd tili jordbruksdepartemcntets då organiserade 
cgnahemsavdclning. Statskonsulenten Östcl'grcn är nwnera 
därför främst sysselsatt med frågor l'örande egnahcms- och 
jordbruksnybildning, men han ägnar därjämte som förr sitt 
arbete åt det mindre jordbrukets höjande. 

B. Norge. 

En liknande småbrukskonsulenttjänst inrättades ål' 19 19  
även i Norge, synbar1igcn cftcr exempcl från Sverige, men 
utan att man näl'mare berett sakcn eller ens uppgjort någon 
instruktion för tjänsten. Tili konsulentens åligganden har 
hört: 1 )  att vara lantbruksministeriets sakkunniga rådgivare 
i alla frågor, som beröra småbruket och de s. k. småniiringarna; 
2) att inspektcra och övervaka alla statcns åtgärder på 
landsbygden för småbrukcts oeh smånäringarnas främjande 
(småbrukarskolor och annan smAbruksundervisning, maskin
andclslag, avcls- och kontrollstationer för fjäderfäskötselns 
främjande o. s. v.); ävensom 3) att hjälpa landskommuner 
vid grundandet av småbrukarskolor, avelscentra m. m. 

En kort crrarenhct har dock redan hunnit utvisa, att en 
dylik tjänst icke motsvarar sitt ändamålJ i trots av att man 
för densamma SOlU konsulent fick 1. FiveJ enligt min över
tygclsc en energisk och för smILbrukarsaken varmt intresserad 
person. Därför har numero. åt konsuIent Five givits i upp
drag att främst vcrka för fjäderfäskötsclns främjnnde, cnär 
den för närvo.rande anses särdeles viktig, ehuru han fortfarande 
officiellt kallas småbrukskonsulent. 

bruk den 10-1 1 npril. 191 1 .  Stockholm 1 9 1 1 .  - De 52 pristngnrna 
vid tävJan meJlan välskötta mindre jordbruk. Stockholm 1 9 1 1 .  -

Jordbruket och egnahemsfrugan samt nybildningen av mindrejordbruk. 
Stockholm 1 9 1 9. 
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3. P r e m i e r i  n g a v s m å b r u k a r e s l a n t b r u k: 

A .  Danrnark. 

För prcmiering av småhrukarcs lantbruk användes i Dan
mark en del av det i II KapitJets V avdclning ornnämnda stats
anslaget. Handhavandet därav är ordnat på följande sätt. 

För att leda premieringen tillsättes i samba�d mcd hus
männcns centralol'ganisationcr i varjc Janclskap ctt 7-manna 
utskott. Uti utskottet för Själland t. cx. hade år 1 9 1 9-1 920 
valts 5 småbrukare, en rnurarc och en lärare och tilI dcss sekre
terare en person med endast vanlig husmansbildning. Detta 
utskott indelade Själland i 24 kretsar och uppmanade hus
männens lokalföreningar att tillsätta lokala prisnämnder 
för dem. 1 de rIesta av dessa prisnärnnder var år 1 920 en 
småbrukarc ordförandc, i andra en handlande, trädgårdsmäs
tarc, mjölnarc, timmcrman eIler smed. 

Premieringen kan ske på tvänne sätt: endera genom att 
tilldela pris åt lägenheter, som befunnits framstående, eiler 
genom att på ansökan bevilja prcmielån åt småbrukare, som 
icke ännu hunnit få sin lägenhet i sådant skick, att den kunde 
prcmieras, men vilka visat goda föresatser och behöva JAnet 
för att sätta någon spcciell gren av sin ekonomi i mönstergillt 
skick. 

Vid utdelandct av prisen böra främst följande omständig
heter tagas i betraktande: odlingsplanen, jordbcarbetningcn, 
husdjursskötseln, handelsväxterna, gödselvården, binäringarna 
och bokföringen. Var och en av dessa huvudgrenar bedömas 
med siffl'orna 0-10. Därjämte bedömes det hclhetsintryck 
lägenheten giver med siffrorna 0-15. 

Endast l och II pris utdclas. Småbrukare, vars medeltal 
blir minst 9 poäng och icke för något området fått lägre än 6, 
fnr 1 priset; den åter, som tili medcltal får 7 eiler 8 och icke 
för något mindre än 4, får II priset. At samma person kan en
dast en gång givas l och en gång II priset; den, som fått II pri
set, kan senare få 1, ach åt den, sam fått 1 prisct ach har en 
särdcJes välskött lägenhet, kan den lokala prisnämnden före
slå erhållande av hederspris . 

• 
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Premiclånen åter beviljas på följande sätt: Sökanden OOr 
angiva, för vitket ändamål han vill använda IAnet. Lånet be� 
viljas cndast för igångsättandc av sådana förbättringar inom 
lantbruket, varav man med säkerhet kan vänta nytta för 
ekonomin, såsom för byggande av gödsc!stad eiler ul'inbehål
lare, tili utvidgande av ladugArd och tili täekdikning. Pre
mielän kan beviljas två gånger åt samma person. De kunna ef· 
tcrskänkas, sedan prisnämndcn inspekterat arbctet och funnit, 
att det ändamål, för vilket lånet gavs, blivit ordentligt fullföljt. 

Premicringsnämlldcrna sända sina förslag tili centralut
skottet. Ar 1920 hade tili Själlands eentralutskott insänts an
sökningar från sammanlagt 590 personer, vilka alla hade 
förord"ts tili erhållande av antingen pris eller premielån. Cen
tralutskottet godkände förslagen oeh utdelade den tili dess 
fÖl'fogande stående totalsumman 1 4,692 kr. mellan de olika 
krets.·nna i förhållande tili antalet pristagarekandidater i varje. 
Premieringsnämnderna utdelade endast 15  pris, men 575 pre
mielån. 1 medeltal erhöll var oeh en sAledes endast 25 kr. 

Från de på J ylland försiggångna premieringarna år 1 920 
finnas fö1jande uppgifter. Där utdelades sammanlagt 5 1 6  
pris oeh 890 premiclån. För de förra användes endast knappa 
1 5,000 kr., eiler i medelta1 30 kr., oeh för de senare över 33,000 
kr., eller i medeltal 36 kr. 

Dessutom rescrverad�s en mindre summa att användas för 
tävling om bcnämningen .mönstcrgård., varvid utdelades 
diplom och silverpokaler, men ieke penningpris. Som »mönster
gård. vili man beteckna endast något enda småbruk i varje 
amt (Iän) årligen. Ar 19 19  föreslogos tili mönstcrgårdar 1 5  
lägenheter. 

Ang ende husmännens landskapsförbunds på Lolland-Fals
tel' sätt att premiera mä nämnas fö1jande. Där beviljas nästan 
inga premielån, utan utdclas huvudsakligen pris. För premie
ringarna hava år 1 9 1 5  nya regler godkänts, vi1ka här i huvud
drag anföras, enär de i någon män skilja sig från andra. 

De småbruk, som kunna premieras, indelas i: A. husmans
bruk (småbruk), vilkas odlade jord är JI,,-4 ha, samt B. träd
gårdsbruk, vilkas areal är helt litcn. 
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De för A-lägenheterna avsedda prisen delas i 4 klasser, av 
vilka åt dem, som förts tili 4:de klassen, utdelas endast upp
muntringspengar, medan de för B-Iägenheterna avsedda prisen 
delas i 3 klasser (således I, II oeh IIl:dje pristagare). 

Av första pristagarna fordras bl. a., att de föra en sådan 
bokföring, att ur dcns81nma framgår de skilda driftgrenarnas 
räntabilitet. Om någon 4 år å rad har fätt I priset, erhäller han 
diplom

' 
oeh kan ieke mera mvla. 

I1ar Ilågon ullder 4 år fått ett lägre pris och ieke kan 
erhålla ett högre, uteslutes han under de tre följallde åren frän 
premieringarna. 

De huvud punkter, som särskilt tagas i betraktande vid 
prjsutdelningen, äro röljande. 

Lägenheten bör skötas så, att den ieke allenast för tillfäl
let lämnar goda resultat, utan. att där användes sådan gödsel, 
som ett uthålligt jordbruk behöver. Den odladc jorden bör 
helt oeh hållet vara under odling, vadan å lägenhetell således 
icke får MlIas träda. 

Vid granskning Q,V kreatursbesättningen bör avscende fäs
tas sAväl vid kreaturens beskaffenhet som vid deras antal i 
förhållande tili den odlade jordarealen. 

Gödselstaden bör vara i rationellt skick. 
Vid prisbedömningen får icke den på gården och i bostaden 

rådande ordningen lämnas utan avseende. 
Ar 1 9 1 9  beviljades för Lolland-l'alsters husmanslägenheter 

68 I, 55 II, 25 III pris oeh 4 uppmuntringsprcmier, samt för 
trädgårdsodlingarna 40 1, 29 II och 7 III pris, således samman
lagt 228 penningpris, varemot premiclån beviljades åt en
dast 8; vid premicringen blevo endast 1 8  lägenheter utan pris. 
Därjämte utdclades 1 6  diplom. 

Dessa tai äro anförda här för att framhålla cgendomlighe
ten i, att först och främst nästan alla i premicringarna an
mälda lägenhetcr fått pris och att för det andra 1 pris utde
lats i ett så stort anta!. 

En annan omständighet, som frän denna landsdcl bör 
beaktas, är penningpriscns förvånansvärt små belopp. För 
husmanslägenhctcrna var 1 prisct 1 6  kr., II 12  kr., III 1 0  kr. och 

18 
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uppmuntringspremierna 8 kr., samt för trädgårdsodlingarna 
I priset 1 3  kr., II  8 kr. och III 6 kr. 

B. Sverige. 

Premiering av mindre jordbruk har i Sverige med hjälp av 
statsmcdel försiggått frän år 1 902, då den första författningen 
angäende statens åtgärder för det mindre jordbrukets främ
jande trädde i kraft. ') I denna författning gåvos även besmm
melser och anvisningar, på vilket sätt pl'cmicl'ingen skulle 
försiggå. Sedan den förut nämnda statskonsulentcn för det 
mindre jordbruket hunuit arbcta en tid, fann han, att dcssa an
visningar borde i vissa avseenden kompletteras, cmedan ffinn 
vid premicringarna i olika delar av landet börjat använda 
i många avseenden mycket olika förfaringssätt och under
stundom förfor mindre ändamålsenligt. På hans initiativ sam
mankallade Lantbruksstyrelsen år 1 9 1 1  premieringsnämndernas 
ordförande tili ett möte, vid vilket premieringen på grund av 
statskonsulentens synnerligen belysande inledningsanföranden 
diskuterades ur olika synpunkter. På grund av resultaten av 
detta möte utarbetades den del i den förutnämnda nya för
fattningcn av 19 oktober 19 1 1 angående småbrukcts främ
jande, som berör premiering. 1 det följande komma att an
föras de detaljcrade bestämmelscr, sam förekomma i denna 
författning; även skola omnämnas ur ovan anförda diskus ions
mötes 80 trycksidor omfattande protokoll sådana punkter, 

1) För prcmieringar beviljadcs då tillsammans med för de i II Ka
pitlct momenten I och 3 beskrivna åtgärderna iivcnsom lör kontroIl
föreningnrna en mycket nnsprtlkslös summa, 25,000 kr. Denna summa 
har sedermem flero g-.ingcr höjts, så att den uppgiek: 

Ar 1 9 1 2  
• 1913-16 
• 1919-23 

. 

till 250,000 kronor 
• 270,000 • 
t 400,000 • per ar 

allt på villkor, att hushåUningssäUskapcnJ gcnom vilkas försorg dcssn 
utgärder för frnmåtskridande sku1le vidtagas, använda egna medel som 
tiJlskott för varje ändamål tili j rörfattningcn angivet bc1opp. 
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vilka icke ingå i författningen, men vilkas iakttagandc äro av 
betydelse för anordnande av ändamålsenliga prcmieringar. 

HushållningssäUskapets förvaltningsutskott väljer ord
förande oeh en medlem i premieringsnämndcnj dessa arbeta 
inom säUskapets hela område; den trcdje medlemmen väljes 
av lokalförcning oeh verkar cnclast inom dess område. Vid 
särskilda tillfäUen kan premieringsnänmden arbeta även utan 
den av lokalförcningcn utscdda medlcnullcn. 

Som premier utdelas diplom, penningpris elIer premielån 
(med andra ord ett villkorligt Iän). Tidigare fingo tili pris av 
statsmedel användas högst 50 kr., men från år 1 920 få av 
dessa medel användas 1 50 kr. för J, 100 kr. för II oeh 50 kr. för 
III pris. 

Tidigare hade uti författningen bestämts endast småbrllkets 
maximiareal ( 1 2  ha), men ingen minimiareal. Vid mötet fram
giek, att de flesta hushålIningssällskap hade fastställt en 
minimigräns, en del tili V. ha, andra tili I å 2 ha. Enligt dis
kussioncn önskade man icke i den nya rörfattningen intaga 
någon minimigräns, lItan skuUe de under olika förhållanden 
arbetande hushållningssällskapen få bestämma denna. I för
fattningen inryektes endast den allmänna regeln, att endast 
sådana småbruk kunna prcmieras, som åt sin odlare giva antin
gen hans hela eller huvudsakliga lItkomst. Beträffande den 
övre gränsen konstatcrades vid mötet, att av de prisbelönade 
lägenheterna den ojämförligt största delen hittills hade varit 
lInder 9 ha.1) Det oaktat var mötet av den åsikten, att högsta 
gränsen med hänsyn till landets mellersta oeh nordliga delar 
borde höjas tili 1 5  ha, oeh denna ändring blev oekså vidtagen. 
Denna högsta gräns äro hushållningssällskapen likväl berätti
gade att, om de så önska, underskrida. 

De lägenheter, som deltaga i premieringen, uppdelas av 
de flesta hushållningssällskap enligt sin storlek i skiida k1asser 
t. ex. på följande olika sätt: under 3 ha, 3-6 ha oeh 6-15 ha; 
under 6 ha oeh 6-15 ha; 2-6 ha oeh 6-15 ha; eiler: under 3 • 

1) De prisbelönnde lögcnhcternas odlnde nrcnl hnde under thcn 
1905-1909 varit undcr 3 hn å c. 1 ,900 liigcnllctcr, 3-6 hn å c. 2,400, 
6-9 ha å c. 1 ,300 och 9---12 hn Ii. endust omkring 800 liigenhcter. 
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oeh 3- 1 5  ha. Härigenom kunna de jämnstarka lättare tävla 
med vnrandra, och i de störres kJass har i regel utdelats något 
större pris. 

Betl'äffande fördelningen av de olika prisen enades man om 
att diplom skulle givas enligt hestämmelserna i den gamla för
fattningen, nämligen så, att de endast givas åt småbrukare, 
som tilldelats det högsta penningpris, som hushällnings
sällskapet i respektive klass kunnat utdela. Men dä en del 
sällskap haft för vana att alltid läta diplomet följa på 1:a 
pris, sä att sanuna person kunnat få f1era diplom, godkändes för 
framtiden det tillvägagångssättet, att diplomet horde utmärka 
de hästa lägenheter, som' erhäll: I:a pris oeh givas endast åt 
de bästa förstapristagarna antingcn så, att för detsamma 
fordrades ett visst högre poängtal, eiler så, att årligen utdela
dcs endast ett hegränsat antal diplom. 

Angående heviljandet av olika stora penningpris var mö
tet allmänt av den åsikten, att man vid utdelande av III 
pris i primitiva förhållanden ieke horde vara alltför sträng, 
men i stället uppställa avsevärda fordringar redan för er
nående av II pris samt att av I pris ett jämförelsevis litet 
antal horde utdelas. 

Av diskussionen framgick, att de flcsta ansågo rationell 
gödselvård sä viktig för höjandet av lalltbruket, att dylik 
borde uppställas som minimifordran redan för erhållande av 
II! pris, oeh det framhölls, att detta villkor under en lång tid 
uppställts av somliga sällskap samt att det haft ett myeket ef
fektivt inflytande. Andra framhöllo, att vid utdelandet av 
III pris hiinsyn fl'ämst horde tagas till huruvida småhrukarens 
pcrsonliga egenskaper vore sådana, att det lönade sig försöka 
hjälpa fram honom. Därest så vore fallet, horde premierings
nämnden samtidigt IllCd II! pris till honom överlämna en 
promemoria övcr de förbättringsarbeten, som han borde ut
föra; vid nästa bedömande av gården borde dessa arbeten vara 
väsentligt påhörjade för att han skulle kunna få samma pris 
som första gången, oeh för ett högre horde förutsättas, att ar
hctena vore slutförda. I fall sedermera II pris kunnat utde
las, finge småbrukarcn en ny promemoria, vari de ytterligare 
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förbättringsarbeten uppräknades, som borde utföras, ifall han 
önskade 1 pris. 

Beträffande utdelnndet av II pris uttalades på mötet den 
åsikten, att den prisbclönnde lägenheten borde vara verkligt 
god, skött efter en rationcll pIan och ickc längre behäftad 
med större bristfällighetcr; gödsclvården och dikningen borde 
vara oklanderliga, vä>.i;följden lämplig och driftcn i huvudsak 
lagd efter riktiga principcr, om ocksn ännu under utveckling. 

En lägenbet, som skall crhålla 1 pris, borde i alla avseenden 
vara i gott skick. Sliväl jordbruk som kreatursskötscl borde 
vara förstklassiga, Ii hela lägenheten borde råda god ordning, 
även henunets skötscl borde vara god och bokföringen uppvisa, 
att gården gåve ekonomiski; goda resultat. 

Beträffande premicringsåtgärderna i övrigt uttalades den 
åsiktcn, att man visserligen borde premiera det goda, som redan 
vorc gjort, men samtidigt medverka diirhän, att det, som ännu 
vore ogjort, för att lägenheten verkligen skulle bliva förstklas
sig, bleve utfört. Fördenskull borde detta arbete ordnas sA, 
att premicringsnänmden kunde besöka samma liigenheter 
vartannat år. Premieringen borde alltid hava gArdens ekonomi 
i dess helhet för ögonen oeh ieke enbart någon eUer några av 
driftens grenar. Premieringens huvuduppgift borde vara att 
tiUse, att de prisbelönta lägenbeterna bleve väl räntabla, så
ledes företag, som gåve ett gott nettoutbyte, och icke endast, 
att åkern och boskapen med stora uppoffringar lämnade vaekra 
skörde- oeh mjölkmängder. Fördcnskull borde vid premie
ringarna fasthåUas vid den fordran, att på lägenheter, som 
prisbelönas, bokföringen föres i enlighet med av Lantbruks
styrelsen godkänt bokföringssystem. Slutligen borde sär
skild uppmärksamhet fästas vid hemmets trevnad och hus
moderns arbete. 

Mcd beaktande av dessa synpunkter uppgjorde mötet den 
på följande sida återgivna, för hela landet gemensamt avsedda 
poängskalan. Om någon av nedan uppräknade grupper ieke 
får en enda poäng, kan liigenhetcn icke premieras. Om vid 
lägenheten fattas någon av de i nedanstående gruppering 
uppräknade driftgrenarna, bortfaller motsvarande poängtal. 
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PoIln. 
] .  Akcrjordtms liävd: 0-10 

(Avdikning, brukning, grund· 
förbättring). 

2. Viixtodli1lg: 0-10 
(VäxUöljdcr, rotfruktsodling, 

nnnan fodcrväxtodling). 
3. Gödselvård, • 0-10 

(Gödselstad, urinens tillvnrn
tngande, gödsclns skötsel 
och allvändning). 

4. NötkreatuTsskötstl: 0-10 
(Djurens beskaffcnbet, ut

fodring, skötsel och rnjölk
avkastning). 

5. ÖVrig kreatllTskötsel: 0-10 
(Svinskölsel, hönsskötsel o. 

s. v.). 
6. Ekonomi och bok/öring: 0-10 

(Driftsplan, ekonomiska re
sultat, bokföring). 

7. J1usmoderns a.,betsomrdde: 0-10 
(Hemrncts skötscl (ordning. 

renlighet o.s.v.) snmt hern-
,löiden). 

8. Byggnaderocli arbeuredskap: 0-10 
(Byggnaders och arbetsred-

sknps Jämplighet, besknf. 
fenhct och underhåll). 

9. Träclgårds- och markskötsd: 0-10 
(TrädgArdsskötse1n. Skogs

skötscln - vård av iildrc 
cller odling av ungskog. 
Ängsskötsel. Betesmar-
kens skötsel). 

Liigsta medclvärdc: 
För 1 pris 9 poäng. 

• II • 7 • 
• 111 • 5 • 

Liigstu medelviirdc: 
För 1 pris 8 poäng. 

• II • 6 • 
. 111 . 4 .  

Lägstn medelvärde: 
För 1 pds 6 poäng. 

• II • 5 • 
. 111 . 4 . 

(Här kan tagas i betmJ..-tande För 1 pris 9 poäng. 
10. Allmällt 011utöme: 0-10 } Lägsta medelvärde: 

iiven sådllnt, som ej ingår • II • 7 • 
i det förcgående). • III • 5 • 

Betriiffande beviljandet av penningpris intogos på grund 
av diskussionen följande bestämrnclser i författningen: För 
sanuna lantbruk får icke åt samma brukare utdelas penning
pris samrnanlagt mer ö,n 5 gånger och ej häller pcnningpris av 
samma grad, rncd undantag av högsta gradcn, rncr än 3 gån
ger. För att erhålla penningpris andra gången bör odlaren ef
ter föregående premiering göra bokföringsanteckningar enligt . 
bestämda formulär om sitt jordbruk samt göra sig förtjänt av 
åtminstone samma pris som föregående gång. 
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Förutom nämnda pris utdelas liven p remielån eiler villkor
liga pris. Det förefailer som om dessa premielån skulle givas 
endast i samband med premieringen, nämligen antingcn till 
brukare, som fätt penningpris oeh iiro villiga att enligt premi
cringsnämndens föreskrifter utröra något särskilt förbättrings
arbete på sin lägenhet, men vilka själva ieke hava tillräekliga 
medel härför, eiler också för sAdana lägenheter, som ickc ännu 
kunnat erhålla pris, Jnen bcträffande vilka premieringsnämnden 
är övertygad om, att odlaren kunde förmå föra sitt lantbruk 
framåt, om han blott finge nödiga föreskrifter oeh någon 
penninghjälp. 1 den del, beträffande vilken premielånet avser 
åstadkomma förbättring, behöver lägenheten ieke vara prisgill 
för att lånet skall kunna beviljas. 

Det är prcmieringsnämndens uppgift att bestämma, för 
vilket förbiittringsarbete lånet skall beviljas, beräkna arbets
kostnaderna, däri även inheräknat lägenhetsinnehavarens cget 
arbete, bestämma, iUOIn vii ken tid arbetet bör utföras, och 
efterse, att arbetet blir utfört samt på vilket sätt detta skett. 
När arbetet blivit avsynat oeh godkänt, anses lånet utan vi
dare betalt, varför reverscn då återlämnas. 

Om premieringarna för år 1 92 1  lämnas här en del upplys
ningar. Anta1et till premiering anmälda jordbruk uppgiek till 
1 ,746. Därav voro 441 under 3 ha, 668 mellan 3 oeh 6 ha, 34 
mellan 6 oeh 9 ha oeh 296 mellan 9 oeh 1 5  ha. Av dessa pre
mierades 841 ,  varav 88 med J, 277 med II, 449 med III oeh 
27 med extra pris. Tili pris anviindes år 192 1  av statsmedel 
63,530 kr., av sällskapens medel 658 kr., sammanlagt 64,188 kr. 

Premielånen varierade mellan 1 0  oeh 1 75 kr., oeh av de 
1 ,059 utdelade länen voro 555 130-105kr. stora. Med avseende 
på användning fördelacle sig premielåncn på följande sätt: 
för gödselstäder 637, för ny- oeh tillbyggnader 28, för 
inredning oeh reparation av uthus 180, för diknings- oeh od
lingsarbetcn 1 89 oeh för diverse andra ändamäl 25 lån. 

Tili premielån användes år 1 92 1  av statsmedel 130, 182 kr., 
av hushållningssällskapens medel 400 kr., eiler sammanlagt 
1 30,582 kr. 

Totalutgifterna för premieringcn av mindre jordbruk år 
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1 921 uppgingo tili över 255,400 lu., varav mer än 57,000 lu, 
utgjorde resekostnader. 

c. Norgc. 

Premiering av hela småbruk oeh utdelning av premielån åt 
dem har i Norge försiggAtt regelbundet under åren 1 904-1910  
inom 4 Iän (fylken) varje Ar. Från Ar 1 9 1 1 har detta verk· 
ställts i 9 fylken per ,;r, vadan sAIedes premieringar utförts 
vartannat år i varje fylke. 

För detta ändamål hava åt lantbrukssällskapen av stats· 
medel beviljats följande belopp: 

Under tidigare år 30,000 kr. per 
• . . . . . . . . . ar . 

Från år 1 9 1 0  . . . . . . . . . . . . . . .  50,000 » » » 
Aren 1 9 1 4 0eh 19 15  . . . . . . .  1 50,000 • • • 
Ar 1 9 1 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200,000 » » » 

• 1 9 1 7  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,000 • • • 
• 1 9 1 8  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300,000 » » » 
• 1 9 1 9  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350,000 • » » 

Vi se således, att detta sätt att främja småbruket i Norge 
under senaste tid bllvit sYllnerligen uppmärksammat. 

Ar 19 10  ansöktes om 641 pris oeh 944 premielån, oeh av de 
förra utdelades 377 å sammanlagt 1 0,300 kronor samt av de 
senare 561 sammanlagt 39,700 kronor. Ar 1 9 1 4  utdclades 
499 pris å sammanlagt 18,600 kronor och 1 ,456 premielån å 
sammanlagt 1 7 1 ,000 luonor. Ar 1 9 1 7  utdelades 4 1 6  pris å 
sammanlagt 1 5,000 lu. och 1 ,936 premielån å sammanlagt 
247,000 luonor. 

Härnv framgår således, att utvecklingen i Norge gått i annan 
ri1:tning än i Da'illlark; de prisbelönade lägenheterna santai 
har niimligen minskats och antalet lägenheter, sam erhållit 
premielån, har däremot ökats. 

Priscns medelstorlek var år 19 10  jämnt 30 kr., Ar 1 9 1 4  c. 
36 lu. och Ar 1 9 1 7  omkring 40 kr.; prisen voro således här lik· 
sam även i Danmark så små, att man icke skulle tro dem 
kunna locka tili några som hälst ansträngningar. 

-
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Prcmiclånens rncdclstorlek vaI' år 1 9 1 0 70 kr., år 1 9 1 4  niira 
120 kr. och år 19 17  övcr 120 kr. Man kan hiirav förstå, varför tilI 
prcmicring av hela lägcnhetcr år för år anrnält sig ett allt rnindre 
antal, rncdan an talct sökande tilI prcmie1ån hastigt vuxit. 

4. F r ä m j a n d c a v s m å b r u k a r n a s k u n
s k a p  e r i b 0 k f ö l' i n g. 

A .  Danrnark. 

För att främja bokföringen bland lantbrukarna i Dan
mark bevi1jas åt deras organisationer statsrnedel tili avlönande 
av en konswcnt, vars uppgift är att lära lantbrukarna bok
töring, insamlo. deras månadsrapporter och med stöd av dessa 
uppgöra deras boks1ut samt sända dem förutorn till 1antbru
kama själva även till lantbrukets driftstatistiska byrå i Köpcn
harnn, som på grund av dem uppgör årlig statistik och publi
cerar denna. 

Statsmedel beviljas enligt följande år 1 9 1 5  stadfästa regler: 
Statsmedel få användas för konsulentens avlönande samt för 
hä1ften av utgifterna för hans resekostnader och kontorstill
behör på viii koI': 

att konsulentcn antages i tjänst av en landboförening, hus-
mansförcning cHer något o.v dessas förbundj 

att hans befattning ornfattar hela lantbruksckonomin; 
att för bokföringen användes ctt godkänt systern; samt 
att resultaten samlas, behand1as statistiskt ocb publiccras. 
Den andra hälften av utgifterna bestrida de tili bokförings-

byråerna anslutna större lantbrukarna själva enligt taxa, 
van1igen 0: 75-1:  50 kr. per ha åker, dock minst 50 kr. per år. 
Småbrukarna bcta1a c. 1 2  kr. per 1ägcnhet; återstoden crlägges 
av Qcras organisationer. 

Arbctet fick sin början på Jylland, varest den tidigare 
nämnda, för småbrukarnas häjande hängivna Jens Nielsen läm
nadc Borris husmansskola för att bliva det jylländska llUs
rnansförbundets bokföringskonsulent år 1 9 1 6. Vcrksamheten 
var i början helt anspråkslös. Ar 1 9 1 7-19 18  avslutades endast 
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20 småbruksriikenskaper, år 1 9 1 8-1919 47, varav 37 på Jyl
land och 10 på Själland, men år 1 920 voro redan övcr 1 00 små
bruk anslutna tili dernla bokföringsbyrå. Arligen anordnas bok
föringskurser för småbrukare för att de mä lära sig att själva 
avsluta sina böcker. Frän år 1 920 anordnas bokföringstävlin
gar med premieringar. 1 senaste ärsberättelse gives åt denna 
nybörjade verksamhet start erkännande, och konsulentcn, som 
leder arbetet, hoppas att den är för år snabbt skall utbreda sig. 

En bokföringsbyrå arbetar pä följande sätt. Konslllen
ten uppgör vid bokföringsårets början inventeringen samt Iär 
småbrukarna att ifylla 4 smä formulär. Enligt dessa översän
der småbrllkaren tili konsulenten· månadsrapporter, på grund 
av vilka denna lIppgör boksllltet. Om hösten bör småbrllkaren 
å fastställd blankett insända lIppgifter angående åkerarealens 
användning och skörd. Bokslutet sändes i ett exemplar tili 
småbrukarna själva och i ett annat tili driftstatistiska byrån 
i Köpenhamn. 

B. Sverige. 

Från och med år 1 9 1 2  har för främjande av ordnad bok
föring hos småbrukare till förfogande stått ett anslag på 15,000 
kronor av statsmedel, men ända tili år 1 9 1 7  hade av dessa 
medel använts endast helt obetydligt. Nämnda år funnos endast 
inom 5 hushållningssällskaps områden bokföringsföreningar, som 
åtnjöto i statsanslag sammanlagt 6, 1 00 kronor och i anslag frän 
hushåUningssällskapen något över 8,500 kronor. Under år 1921 
utanordnades av statsmedel för ifrågavarande ändamål c. 
6,600 kr. tili 2 bokföringsföreningar och 3 hushåUningssällskap. 
Av sällskapens medel lItbetalades för ändamålet c. 5,400 kr. 

c. Norge. 

Från och med år 1 9 1 1 har i orge det tSelskapet for Norges 
Vehbenämnda centralsäUskapet med bidrag av statsmedel 
såsom en särskild avdelning upprätthållit en byrå för lant
bruksbokföring och räntabilitetsberäkning. Denna bar hu
vudsakligen arbetat tili förmån för sMana lägenheter, vilka 
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kuona hänföras tiJl småbruk. Den började med att uppgöra 39 
lägenheters bokslutc och dess arbete har långsamt vuxit till Ar 
1 9 1 6, då den avslutade 1 10 lägenheters räkenskaper, men häref
ter har arbetet icke utvidgats; Ar 1920 hade den endast 96 lä
genhcters böcker att avsluta, år 1 921 I I  1 ,  år 1922 124 och Ar 
1 923 omkr. 150. Byråns uppriitthållande kostade Ar 1 920 
56,000 kr. 

J J .  Atgärder för främjande av småbrukens åkerväxt
och trädg,årdsodling. 

A. Danmark. 
Danmarks lantbrukare få såsom känt sin inkomst nästan 

uteslutande från exporten av kreatursprodukter och därför har 
ock utlänningarnas uppmiirksamhet hittills i allmänhet kon
centrcrat sig pä. danska statens oeh lantbruksorganisationernas 
åtgärder för främjande av kreatursskötseln Deh exporten av 

• dess produkter. lIIen i verkligheten hava dessa åtgärder, såvitt 
de angå småbruket, koncentrerat sig åtrninstone i lika hög grad 
på åkerväxt- och trädgårdsodlingens främjande, såsorn ne
danstående framställning skall utvisa. 

Atgärderna på detta område och beviljandet av statsanslag 
för ändamålet åt småbrukarorganisationerna sträcka sig redan 
nära 20 Ar tiJlbaka i tiden, ehuru de blivit intensivare först 
under senaste årtionde. 1 dem inträffande visserligen under ett 
par års tid, åren 1 9 15-19 1 8, bakslag än på det ena än på det 
andra områdct, men efter denna tid hava åtgärderna på många 
områden varit mera kraftiga än någonsin förut. Detta är givet
vis en följd av att åkerväxternas pris och försäljl1ingsrnöjlig
heter under de senare åren varit, relativt sett, mycket högre 
än ladugårdsproduktcrnas. 

1 det följande rcdogöres endast för J yllands småbrukaror
ganisations verkSRlnhet wlrler ifrågavarande tid, då dess he· 
rättelser på detta område äro synnerligen klara och detal
jeradc. Dock bör man hålla i minnet, att en i huvudsak lik
nande vcrksanlhet utövas över hela Danmark. 
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R. P r e m i c r i n g  a v  å k e r v ä x t- o e h  t r ä d g å r d s
o d I i n  g a r. 

Först och främst har man på Jylland redan under en längre 
tid prisbelönat välskötta trädgårdar. Dylik verksamhet be
dre,'s år 19 1 1 av 1 42 lokalföreningar, år 1 9 1 5  av 179 oeh år 
1920 av 247 föreningal'. Sistnämnda år var antalet prissökande 
över 2,500 oeh 1 , 600 erhöllo pris. - Lika länge har man pre
luierat välskätta rotfl'uktsodlingar. Denna verksamhet ut
övades år 1 9 1 1 av 1 60 lokalföreningar, år 1 9 1 5  av 1 53 oeh år 
1 920 av 2 1 2. Sistnämnda år var antalet prissökande 3,360 
oeh pris utdelades ilt niira 2,000. Från åf 1 9 1 2  hava prisbe
lönats välskötta hela åkerodlingar. Denna premiering ut
fördes år 19 12  av 44 lokalföreningar, år 19 15  av 108 oeh år 
1920 av 1 45. Sistnämnda år söktes sådana pris av 2,300 och 
nära 1 ,400 erhöllo pris. Till alla dessa premieringar användes 
sammanlagt niira 80,000 kl'. 1 förhållande tili det stora antalet 
pristagare (5,000) är denna summa häpnadsväekande !iten, 
ty därav förslår pii varje pris i medeltal blott 1 6  kr. Pii le
dande häll synes man också redan vara böjd för att känn
bart minska pristagarnas antal och att hällre premiera hela 
åkcrodlinga.r än dclar därav. Det torde vara skäl att påpeka, 
att dessa prcmicringar åro n1igonting annat än dc i det före
gående beskrivna premieringarna av hela lägcnheter. 

b. F ö r s ö k s v e r k s a m  h e t. 

Lokala försök hava utförts redan länge. Sådana hava 
visserligen ickc utförts av mAnga lokala förcningar (c. 30-
50 per år), men försökens antal hor varit stort och tillviixer 
fortfarande. Ar 19 1 1 voro 1 43 försök i gång, Ar 1 9 1 6  423 
och år 1 920 469. Av 1 920 års försök misslyekades 68. Av 
de återstående voro största delen (c. 280) göds!ingsförsök 
och av dem de flesta föl' rotfrukter och potatis. Resten ut
gjordes främst av sortförsök. För denna verksamhet åtgick 
1 5,000 kronor. 

c. D e m  0 n s t l' a t i 0 n s f ä 1 t 0 c h -t l' ä d g å l' d a r. 

Av de förstnämnda anol'dnades år 1 9 1 2 20; år 1 920 steg de
ras antal tili 5 1 .  Fältens areal varierade från 2 Yz tili 200 ar. 
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Antal besökande varierade frän 1 0  tili 5,000. För besökandena 
hava föredrag hållits vid de fJesta fält. Demonstrationsträd
gårdar anordnades första gången år 19 18, dä sådana funnos tili 
ctt antal av 28 st.; år 1920 ranns det 39. Deras areal varierade 
frän I Yz tili 1 10 ar. Besökandenas antal varierade frän 10  tili 
5,000. Föredrag för de besökancle hava hållits vid de flesta 
trädgårdar. För anordnandet och skätseln av dessa demonstra· 
tionsfält oeh -trädgårdar hava år 1 920 använts sammanlagt 
nära 33,000 kr., eiler i medeltal e. 366 kr. för varje. 

d. U t s t ä I I  n i n g a r a v o d 1 i n g s v ä x t e r 

anordnadcs år 19 12  30, år 1 920 67. De fJesta utställningar höllos 
i oktober, andra i septembcr. 1 samband med de flesta höIJos 
1-6 förcdrag, sammanlagt 143. Mcst voro utställda foder
rotfrukter och trädgårdsalster. Åven hade utställts säd, 1'0-
tatis, frukter, konservcr och honung. Besökandenas antal var 
75-4,000, sammanlagt 26,000. Utställningarna kostade c. 
29,000 kr. oeh de flesta lämnade pekuniär vinst. De lokala 
smäbrukarförerungarna hade föranstaltat utställningarna. 

c. F ö r s ö k s 0 d 1 i n g a v u t s ä d e. 

Tili ovanniimncla verksamhet skrcd man första gången år 
19 12  och dä inom 1 2  föreningars områden; år 1920 bcdrevos 
dylika försöksodlingar redan inom 77 föreningars områden av 
sammanlagt 1 07 smäbrukare på en arenl av omkring 1 00 ha. 
FÖl'söksfältens areal varierade från 0,2 tili 8 ha . 

• För att handleda småbrukarförbundets på Jylland i det 
förcgående omnämnda olika åtgärder voro i småbrukarorga
nisationernas tjänst anställda sammanlagt 40 personcr: kon
sulenter, assistenter och försöksledarc, och det är meningen 
att antaga ännu flera i samma arbetc. För dcras avlönande 
användes år 1920 över 42,000 kr. 

På Jylland användes saJnrnanlagt för ovannämnda åt
gärder år 1920 nära 21 0, 1 1 1  kr., varav hälften eiler nära 1 05,000 
kronor erhöllos i statsanslag. 
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B. Sverige. 

a. F r u k t 0 d I a r f ö r e n i n g a r 0 c h f r  u k t t r ä d s· 
s k ö t a r e. 

Fruktodlarföreningar med fruktträdssköture hava i de 
gamla kulturländerna rätt allmänt funnits under längre tid. 
1 Sverige grundades den första av dessa föreningar år 190J .  
Ar 1 908 funnos sådana i lO Iän, tili antalet sammanlagt 1 80, 
år 19 1 1 i 1 4 1än 294 och år 1 9 1 6  i 1 6 1än sammanlagt 458 förenin-· 
gar, som i sin tjänst hade 505 trädskötare. Ar 19 19  funnos inom 
19 sällskaps områden sammanlagt 495 föreningar, år 192 1  
inom 2 1  hushållningssällskap 497 föreningar. Det framgår så
ledes, att på detta områdc utvecklingen fortskridit oavbrutet. 
Det är meningen att i framtiden få tili stånd åtminstone en fö
rening i flertalet av Sveriges c. 2,400 landskommuner. Som 
fruktträdsskötare fungerat någon hantverkare eiler annan 
intresserad trädgårdsskötare, som tagit tili sin uppgift att för 
ringa betalning ett par gånger om året besöka varje förenings
medlems trädgård för att utföra de arbeten, som äro behövliga. 
Hittilis har deras arbete varit bristfälligt. 1 det år 19 18  publi
cer"de kommittebetänkandet om åtgärderna för trädgårds
skötselns främjande främst bland småbrukare hoppus rnan i 
frarntiden få myckcn nytta för småbruket av dessa funktionä
rer. 1 detta syfte fötcslås föt trädskötarc tmdcrvisningskurser, 
sam i avseendc å slLväl rcsekostnader och uppchälle sam under
visning borde vara avgiftsfria; de borde samtidigt lämna under
visning i köksväxtodling, så att trädskötarna även häri kunde 
instruera småbrukarna. Jämväl har kornmitten uppgjort 
förslag tili formulär för kontrakt mellan trädskötare och 
fruktodlarförening, cnligt vilket trädskötaren bör åtnjuta dels 
fast lön av föreningen (hushållningssällskapet lämnar bidrag 
med viss del av lönen), dels timlön och ersättning för rese
kostnaderna av varje medlem. Trädskötaren bör sm under 
kontroll av hushållningssällskapets trädgårdskonsulent, följa 
dennas föreskrifter och tili honom ingiva rapport över sin 
verksamhet. 



287 

b. A m b u 1 e r a n d e t r ä d g ä r d s i n s t r u k t ö r e r. 

Enligt kommittens åsikt kunna kvinnliga funktionärer 
på dctta område åstadkomma rätt mycket, särskilt såsom 
ambulerande instruktriser i smAbrukarhemrncn. Kommitten 
är doek av den åsikt, att de i Sverige för närvarande arbetande 
instruktriscl'na (themkonsulenterna»), som genomgått en lant
hushållningsskola, ieke äga tillräekliga kunskaper i trädgårds
skötsel, oeh föreslår för dem 3 månuders teoretiska fortsätt
ningskurser samt därtill praktisk övning. 

e. S k o l t r ä d g å r d a r. 

En särskilt verkningsfull form av undervisning i trad
gårdsskötsel för småbrukare anser kommitten skolträdgår
darna vara oeh uppgör en heI del förslag för utveeklandet av 
denna undervisningsmetod. 

d. 1) r e m i e l' i n g a v s m å b r u k a r e s t r ä d g å r
d a r. 

Redan tidigare hade en del av Sveriges hushållningssällskap 
i mindre skala premierat välskötta trädgårdar oeh köksväxtland 
hos småbrukare. Denna ide har förutnämnda kommitte god
känt och föreslår, att den borde göras allmän, alltså antagas av 
alla sällskap oeh att staten skulle bidraga med halva kostnaden 
för dc penningpris, sam gcnom hushållningssällskapen komme 
att utdelas vid premiering av trädgårdar. Som prenlier föreslår 
kommitten smä belopp, nämligen (förutom diplom åt de bästa) 
50 kr. som I, 30 kr. som II oeh 1 5  kr. som II! pris. 

Endast lantbrukare, vilkas hela odlade areal ieke överstege 
1 5  ha, skulle fä deltaga i denna premiering. 

Vid bedömandet av småbrukarnas trädgårdar bör enligt 
kommittens förslag avseende särskilt fästas vid ·att de avkasta 
tillräckligt med köksväxter, bär och frukter för odlarens eget 
hush II samt även vid trädgårdens prydlighet och förmåga att 
skänka trevnad och hägn åt hemmet. Bcdömandet bör koncen
treras på: I. Fruktträdgården ocb bärbuskarna, IL Köks
trädgltrden jämtc bänkodling, III Prydnadsträdgården (skötsel 
och utseende) samt IV Det allmänna intrycket. 

• 

• 
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Enligt kommittens åsikt bör det ej komma i fråga att an
vända statsmedel för premiering av trädgårdar, som tillhöra 
lägenheter rned större areal än 15  ha. lI1en di. enligt kommittens 
övcrtygclse även större lägenheters trädgårdar kUlma, om de 
skötas väl, vara tilI stor nytta för omgivningen och således 
prctnlcrmgen av dem under vissa förhållanden rncdföra 
nytta även för småbruket, framhåller kornrnitten önskvärd
heten av att hushållningssällskapen använda egna medel för 
detta ändamål. 

C. Norge . 
• 

a. K o m m u n a l a  t r ä d g å r d s i n s t r u k t ö r e r. 

Även i Norge hava redan begynt nnställas s. k. kommunala 
trädgårdsinstruktörer (.herredsgartnero), ehuru namnet .kom
munala. ieke får tagas alldeles bokstavligen, ty det har med
dclats, att dessa instruktörers tjänstedistrikt kunna omfatta 
2-3, t. o. m. 4 1andskommuner. Sådana instruktörer trodde 
man det fanns i landet år 192 1  endast 60, men det meddela
des, att allt flera kommuner stodo i begrepp att anställa in
struktörcr. 

Instruktörernas vcrksamhet och avlöning hur naturligtvis 
ordnats på olika sätt på skilda orter. Enligt sakkunnigas 
åsikt är denna bäst ordnad på följande sätt. 

Medlen tili instruktörens lön, resekostnader 1Jl. m. anskaf
fas sålunda, att staten giver y", fylket )4 oeh det distrikt, 
inom vilket illstruktören arbetar, )4. Det är skäl att lägga 
märke tili, att instruktören av trädgårdsägarna får fordra 
varken skjuts eiler fritt uppehälle. 

Instl'uktörens närmaste ledare är det i hans tjänste� 
distrikt tillsatta 3-manna trädgårdsutskottet oeh främst dess 
ordförande. Denna bör biträda instruktören vicl uppgörandet 
av hans arbctsplan. 1\1en i vcrkligheten åro dessa kOInmunala 
instruktörer assistcnter hos vederbärande lantbrukssäUskaps 
trädgårdskonsulent, tili vii ken de böra vända sig i alla faek
frågor och för vilken de böra i dagboksform redogöra för sitt 
arbete. 
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Instruktörens uppgift är att i sitt distrikt giva trädgårds
ägarna eiler dem, som önska grtl.llda en trädgård, alla tili hans 
yrke hörande råd och upplysningar. Han bör resa icke allenast 
på begäran, men även utan sådan till småbrukarnas och ar· 
bctarnas hem, där han finner, att hjälp behöves. Själv är 
han icke skyldig utföra vanligt kroppsarbete i trädgården, utan 
cndast att visa, huru arbetct bör utföras. Svårare, yrkeskun
skap fordrande arbeten bör han däremot själv utföra. Därjämte 
bör han om kvällarna anordna demonstrationsarbeten för en 
större allmänhet, undervisningskurser, undervisning i folksko
lor, trädgårdsutställningar, upprätta inköps- och försäljnings
förcllingar rn. m. 

Instruktörens antagandc i tjänst försiggår på följande 
sätt. Trädgårdskonsulentcn anslår tjänsten ledig tili ansökan, 
mottager dc skriftliga ansökningarna och uppgör på grund 
härav förslag, distriktets trädgårdsutskott väljer instruktören, 
valet stadfästes av lantbrukssällskapet . Utskottet kan ej 
entlediga instruktören, om lantbrukssällskapet icke godkänt 
hans avskcdande. 

Det meddelas, att man även i N orgc ända tilI senaste tid 
haft svårt att erhälla dugande personer tili dessa tjänster av 
den orsak, att lönerna varit dåliga, varför undervisningen på 
detta område varit i hög grad bristfällig. Numera anses det, 
att den kommunala trädgilrdsinstruktörens villkor beträffande 
löne- o. a. förmåner ordnats på ett tillfredsställande sätt, och 
även trädgårdsundervisningcll har nyligen blivit omorganise� 
rad. Särskilt bör här framhållas, att statens tidigare om
nämnda Småbrukslärarskola årligen 'lppfostrar unga män 
med bl. a. trädgårdsskolebildning och att även trädgårds
skolorna fått sin undervisning väsentligt utvidgad och för
bättrad. 

.. Vidare bör i 
'
detta sammanhang omnämnas att, såsom ti-

digare framgått, trädgårdsskötseln är ett av huvudläroämnena 
i alla N orges småbrukarskolor. 

" 

• 
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b. S t a t s a n  s 1 a g f ö r s m å b r u k a r e s k 0 0 p e r  a
t i v a m a s k i n f ö r c n i n g a r. 

Ar 1 9 1 6  framlade regeringen på Norges Småbrukarförbunds 
initiativ ett förslag tili stortinget om bevi1jandet av statsmede1 
åt av småbrukare grundade lantbruksmaskinföreningar. Detta 
förslag vann stortingets godkännande oeh redan samma år 
började man grunda ifrågavarande föreningar oeh bevilja 
anslag åt dem. Med lantbruksmaskiner förstods följande: plog, 
harv, hästhacka, radsåningsmaskin, tröskverk, kastmaskin, 
haekelsemaskin samt frukt- eiler ogrässpruta. Senare kommo 
härtill även potatisupptagningsmaskin, torvströrivarc samt 
stubbrytare. För inköp av dylika maskiner beviljades enligt 
år 1 9 1 6  fastställda grunder Y4 av maskinernas pris, högst 200 

kr. för varje förening, men enligt 1 9 1 8  års föreskrifter '/. av 
priset utan nAgot högsta belopp. Anslaget beviljas, dä en 
maskin inköpes första gången, oeh det beräknas enligt maski
nens kontanta nettopris; inköp på kredit tillåtes således ieke 
och ieke häller att i priset inberäkna frakt- oeh andra merut
gifter. 

Tili en maskinförening bör enligt 1 9 1 6  års föreskrifter höra 
minst 5, men enligt 1 9 1 8  års bestämmelser blott 3 medlemmar. 
Medlem fiek ieke enligt 1 9 1 6  års föreskrifter vid senaste taxe
ring äga större förmögenhet än 8,000 kronor; år 1 9 1 8  höjdes 
denna summa tili 25,000 kronor, år 1 920 sänktes den igen tili 
10,000, emedan man funnit, att statsmedel för detta ändamål 
åtgiek oproportionerligt myeket oeh att anordningen ledde 
tili uppenbara oegentligheter. 

Antalet kooperativa lantbruksmaskinföreningar oeh belop
pet av åt dem under skilda år beviljade statsanslag hava 
varit följande: 

Ar 1 9 1 6  inalles e. 300 föreningar oeh e. 40,000 kr. statsans\. 
• 1 9 1 7  • • 1 ,700 » • • 1 1 0,000 • • 

• 1 9 1 8  • » 3,400 • • • 600,000 • • 

• 1 9 1 9  • • 7,700 • • • 2,000,000 • • 

• 1 920 • • 10,000 • • » 1 ,300,000 • • 

• 1921 • • 1 2,300 • • • 400,000 • • 
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Av de.t föregående framgår orsaken, varför från år 1 9 1 8  

uppstodo så många maskinföreningar och åtgick så mycket 
• statsmedel. Denna ansågs nämligen då såsom en av de många 

för staten dyra tillfälliga åtgärder, vilka statsmakterna år 1 9 1 8  

ansågo sig tvungna vidtaga för att stimulera brödsädsodlingen 
i eget land under en tid, då sädesbrist rådde. Sedan förmögen
hetsgränsen år 1 920 sänkts tili 1 0,000 kronor, anses denna åt
gärd numera ti1lhöra de ordinarie för småbrukets främjande. 

Denna åtgärd bedömer norska statens småbrukskonsulent 
på följande sätt: Nyttan därav har varit storartad, ty under 
dessa år hava moderna och arbetsbesparande maskiner vunnit 
spridning tili sMana trakter och sådana lägenheter, där de 
dittills varit okända eliel' mycket litet kända och där förden· 
skull jordbearbetningen stått på en jämförelsevis primitiv 
stånd punkt. 

J J J .  Atgärder för främjande av småbrukens husdjurs
skötseJ. 

1 .  N ö t k r e a t u r s s k ö t s e I n. 

A. Danmark. 

1 Danmark äro åtgärderna för nötkreatursskötselns främ
jande i allmänhet avsedda varken särskilt för små- eliel' för stor
brukare, utan gemensamma. Likväl rikta sig dessa åtgärder 
kanske mera än i andra länder direkt på småbrukarna, ty till 
och med de minsta kreatursbesättningarnas ägare i Danmark 
dcltaga t. ex. i utställningar och premieringar samt i kontroll
föreningar. Dock har jag ansett, för att begränsa ämnet och 
särskilt av den orsak, att så icke i samma utsträckning är fallet 
i de övriga nordiska länderna, det vara skäl att här icke ingå 
på redogöre1ser för andra åtgärder för nötkreatursskötselns 
främjande än dem, som omfatta tiur/öreningarna. Ty tjur
föreningar anser danska statens kreaturskonsulent vara den 
aUra verksamrnaste av alla åtgärdcr för mjölkboskapens för
bättrande hos småbrukarna. Han säger om dem i en publika
tion bl. a. följande: .Tjurföreningarna, som började med sin 
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verksamhet på 1 880-talet samtidigt med andelsmejerierna oeh 
som spritt sig som en löpeJd över hela landet, hava utgjort ett 
myeket viktigt medel för förbättrandet av Danmarks nöt
kreatursraser, ty genom tjurföreningarna hava de bästa krea· 
tursstammarnas tjurar spritt sig överallt och kommit allmänt 
tili användning •. Men härtill kommer den omständigheten att, 
ehuru, såsom nämnts, de sm! kreatursbesättningarnas ägare 
i nAgon mån tillgripit även andra åtgärder för kreatursrasens 
förbättrandc, såsom kreatursutstälIningar och -premieringar 
samt kontrollförcningar, så äro tjurföreningarna dock de, som 
i främsta rummet arbctat för förbättrande av de små besätt· 
ningarnR i Danmark. 

Tjurföreningar begynte uppstå i Danmark särskilt efter 
det lagen av den 1 april 1 888 om husdjursskötsclns främj ande 
trädde i kraft oeh staten på grund av denna åt dem började 
bevilja anslag. Denna lag förnyades den 8 juni 1 9 12.  Enligt 
denna beviljas statsanslag åt tjurförening för varje godkänd 
tjur, som föreningcn äger och som fyllt 1 Yz år sumt bJivit pris
belönad det år, då statsanslagct sökes. 1 stutsbidrag gives, så 
länge tjuren är allvändbar, i medeJtal 80 kr. per år, men om 
minst Yz-% av tili föreningen hörande kreatursägares kor 
äro underkastade fullständig kontroll beträffande mjölkpro
duktion oeh foderförbrukning, höjes anslaget tili 100-125 
kronor per tjur. ]ill föreningen bör höra l1linst 10 medlem
mar och böra dess ändamål oeh stadgar vara godkända Av 
jordbruksministn........ För detta ändamål användes av 5tat5-
rncdel under räkenskapsåret 1 9 1 8-1 9 1 9  sammanlagt 9 1 ,080 
kr. oeh följande år nära 99,000 kr. 

Tjurföreningar funnos i Danmark år 1 9 1 9  sammanlagt 
1 , 1 1 6, eiler i runt taI en i varje kommun, vilka i Danmark tili 
sin areal äro så snlå som mindre byar i Finland och tili sitt 
invånarnntal motsvara folkskoldistrikten i Finland. 

1 tjurföreningarna utgjordes medlemsantalet sammanlagt 
av 26,800 kreatursägare, eiler i medeltal 24 per förening, de 
flesta småbrukare. Nästan varje förening hade endast 1 tjur. 

Föreningarnas uppgift är att .verka tili fromma för rationell 
avel, skötsel och utveekling av ortens kreatursstam. genom att 
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inköpa en eller flera stamtjurar, som få användas för sådana 
av medlemmarnas kor, vilka befinnas lämpliga tili starnkor. 
1 detta avseende granskas korna av föreningens styrelse eiler 
av ett härför valt utskott under medverkan av kreaturs
konsulenten. 

Tili förcningens åligganden hör dessutom uppsikten över 
avelsdjuren samt undervisning i skätsel och bedömandc av 
kreatur, deltagande i krcatursutställningar m. m.  

Detta om Danmarks tjurföreningar i allmänhet. 
1 det följande meddelas närmare upplysningar om Fyens 

tjurföreningar. 
På ön Fyen, vars ytareal är blott 3,000 km', eiler ungefär 

lika mycket som ett halft härnd i Finland, oeh där hela antnlet 
kreatursägare är e. 12,000 samt koantalet e. 1 50,000, har tjur· 
föreningsrörelsen utveeklats på följande sätt: 

@ :.: l� � ;>  � 8.  lu 0 0  0 _  ". � 3  
5' S' � �  o � 3 

"" - - 3  " 0 " 
� � � o  " - ' 

1900-01 52 1302 -
1906-07 142 3,436 -
1913-14 109 2,737 25,230 
1921-22 127 3,302 27,079 

� (/l >  
8. � 0 

"' ''''' 3 S'  0 =: .... -
'"' ::1 .::: .... 0.. ;::: _. ;; '"' = 

4,710 
13,809 
10,630 
12,943 

� � l� [ Tjurarnas pris i 
c' '"' &. C') medeltal Ja. 
; ;;- �. = &.  .., -- ! Ei :0:- ' I k ta t! vill-

g on n korI. 
-

57 83 581 -
169 82 666 399 
131 81 806 732 
161 81 2,354 2,387 

Av tabellen framgår, att tjurföreningarnas antal, efter att 
först hava stigit ända tili år 1 907, därpå gått väsentligt ned. 
Tillbakagången anse de ledande personerna beklaglig, men här
leder den sig synbarligen därav, att många kreatursägare frän 
år 1 903 ökat sitt koantal och fätt hela sin besättning i sådant 
skiek, att de önska använda stambokstjur för alla sina kor 
oeh fördenskull förskaffat sig egen stambokstjur, som de ut
hyra åt sina småbrukargrannar. På dylika orter hava tjur
föreningarna således redan fyllt sin uppgift. Medlemsantalet per 
förening har hela tiden vari t c. 26-27 och dessa hade år 1 9 1 4  

envar i medeltal e. I I  kor, d'ärav omkring 4 tili stamkor god
kända. Undcr hela tiden hava i förcningarna funnits 80 god-
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kända kor per tjur. En annan omständighet, som väeker upp
märksamhet, är den metod, som i Danmark småningom b!ivit 
alltmera allmän, nämligen att tjurens inköpspris erlägges i 
tvu. eller flern rater. Den inköpes l'edan såsom ett Ar gammal 
oeh betalas dä en del av priset kontant; återstoden av priset 
betalas villkorligt efter en eiler flera utställningar, beroende 
på vilka pris tjuren å dessa fätt. Fördc"skull hade 1 3  förenin
gar Ar 1 9 1 3-1 9 1 4  tjurar, som voro födda år 1 9 1 3, oeh 34 
föreningar sAdana, som voro födda år 1 9 1 2. Det är även an
märkningsvärt att finna, att en förening hade en 1 1  är gammal 
oeh 4 föreningar 8 år gam1a tjurar. 

B. Sverige. 

Redan år 1 887 påpekade Lantbruksakademien i Sverige 
för hushållningssällskapen den stora betydelse, som tjurfö
reningarna i ut1andet haft. På grund härav begynte rcdan från 
år 1 888, eiler samma år som i Danmark, taek vare hushållnings
sällskapen uppstå tjurföreningar. Sällskapen undedättade 
anskaffningen av avelstjurar åt tjurföreningar genom ut
lämnande av Iän, för vilket ändamå1 de grundade en !iten låne
fond. Lånen hava inom skilda sällskap lärnnats på olika villkor: 
en del har givit räntefria Iän, andra hava tagit 3 a 4 % i ränta, 
somliga hava återfordrat IAnet efter 3, några efter 4-5 Ars 
rörlopp: 

Därjämte hava tjurföreningarna blivit pekuniärt under
stödda på tvänne i samband med nötkreaturspremieringen 
sMende sätt, närnligen: 

1 :0 sålunda, att hushällningssällskapen frän år 1 89 1  rörbun
dit sig att tili ett bestämt pris in1ösa alla de intyg över an
vändningen av tjurföreningarnas vid premiering godkända 
tjurar, vilka föreningarna tili inlösen framJärnna. Dessa in
lösenbelopp hava i allmänhet varit mycket låga åtminstone 
ända tili år 1 9 1 7, varierande i olika sällskap vanligtvis rrån 
2 tili 1 0  kronor, i en del doek uppgående ända tili 25 oeh 
t. o. m. tili 34 kronor. Genom denna åtgärd lära dock tjur-
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föreningarna hava fått sina kostnader antingen helt och hället 
eller till stor del täekta; oeh 

2:0 sälnnda, att dä år 1 909 utgavs en ny förordning an
gående den med statsmedel understödda nötboskapspremie
ringen, i denna upptogs bestämme1scr om s. k. tilläggspris 
för tjurföreningarnas tjurar. Dessa tilläggspris givas för sådana 
tjurar av ren ras, som blivit premierade och ägas av någon tjUl'� 
förening. För sådana tilläggspris fingo av statslnedel använ
das enligt 1 9 1 4  års förordning högst 75 kr. oeh enligt 1 92 1  
års förordning ända tili 250 kr. per tjur. Prisens storlek har 
varierat myeket i olika sällskap. 1 en del hava de uppgått till 
endast 1 5-20 kr., i andra tili 25-70 kr., i några tili 50-100 
kr., men i en del tili 100-200 kr. Under de sista åren hava 
prisen i regel höjts oeh torde i flertalet fall ligga rnellan 100 oeh 
200 kr. Under är 1 921 utgiek lägsta tilläggspriset rned 20 kr., 
högsta med 450 kr. 

Som villkor (ör erhållande av dessa tilläggspris är fast
ställt: 

att tjurföreningens stadgar äro av hushållningssällskapet 
godkända; 

att i staclgarna finnes hestämt, att åtminstone hälften av 
röreningens kor tillhöra jordbrukare, vilkas od1ade areal är 
under 40 ha (tidigare 50 ha) och för vilka jordbruket är antin
gen huvud- eller en viktig binäring; 

att föreningen bör avgiva fullständig årsberättelse tili 
hushållningssällskapet; samt 

att tilläggspris utdelas årligen, tilldess på orten en ny 
premiering av tjurar anordnas, därest det kan styrkas, att 
tjurcn skötts väl oeh att i övrigt föreskrivna villkor för er
hållande av priset blivit uppfyllda. 

För dessa tilläggspris hava beviljats av statsmedel under 
olika tider följande belopp per år: 

år 1 9 1 0- 1 9 1 3  
• 1 9 1 4- 1 9 1 8  
• 1 9 1 9-1 920 

från år 1 92 1  

30,000 kr. 
70,000 • 

1 1 0,000 • 

1 50,000 • 
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Som tillskott tili statsmedlen hava för detta ändamål an
vänts även hushållningssällskapens egna medel: t. ex. år 1 9 1 1  
21 ,500 kr., år 1 9 1 2 27,300 kr., år 1 9 1 4 47,5oo kr., år 1 9 1 7 42,400 
kr., år 1 9 1 9  37,890 kr., år 1920 42,500 kr. och år 1921 63,000 kr. 

Om de resultat man i Sverige genom dessa åtgärder ernått 
är det omöjligt att få fullständiga uppgifter från äldre tider. 

Från och med år 1 909 finnas följande uppgifter att tillgå: 

Ar 
Tjur. 

föreniu-
gar 

1909 1,115 
1913 1,367 
1914 1,355 
1915 1,486 
1916 1,491 
1917 1,370 
1918 1,218 
1919

1 
985 

1920 1,036 
1921 1,142 

Före-
nings-

medJem-
fiar 

-

11,987 
-

-

29,11'1 
23,016 
20,740 
23,568 
20,458 
'22,138 

Tjurar 

sum- / prcmie-
ma rade 

- -

1,576 897 
1,439 1,025 
1,573 1,182 
1,576 1,151 
1,412 1,140 
1,208 913 
1,o19 1 810 
1,050 924 
1,184 1,085 

FÖftDiDgs- 1If:d 16reoJllptjlU" 
b<tI<kta "" medlemmar 

tJllhOrlga tlllböc. med-I tillMriga k� I<mman>a andm _  

- - -

52,676 36,415 9,069 
- - -

- - -

- - -

100,698 77,469 17,000 
87,733 - -

77,773 63,830 20,095 
83,238 65,226 18,872 
94,150 72,859 16,698 

Av tabeUen se vi, att utvecklingen på dctta område gått 
jämnt, om oekså 1 ngsamt framåt ända tili Ar 1 9 1 5  eUer 1 9 1 6, 
men att det härefter uppstår en märkhar stagnation, beroende 
därpå, att tjurens underhåU mot slutet av kriget oeh efter 
detsamma blivit aUtför dyrt. Denna stagnation framkallade 
från statens sida de nya ätgärder åren 1 9 1 9  oeh 1 92 1 ,  vilka 
tidigare omniimnts oeh vilka jiimviil synas åstadkomma ett 
nytt uppsving. 

Av tabellen kunna vi räkna ut, att tjurföreningarna haft 
i medeltal 1 1 -17 medlemmar oeh de flesta endast en tjur. 
Det är egendomligt att se, att det år 1 9 1 3  ranns över 600 tjurar 
av 1 ,576, vilka ieke blivit premierade, samt att detta taI år 1 9 1 7  
ännu steg tili nära 300. 

Anta1et kor per förcning var är 1 9 1 7  i medeltal 70 och 4-5 
per medlem; härav kan man således sluta sig tili, att Sveriges 
tjurröreningar verkligen omfatta huvudsakJigen ägare o.v 
smä besättningar. Det är anmärkningsvärt, att ett jämfö-
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rclsevis stort antal QV föreningsmedlcmmarnas egna kor icke 

betäckas med föreningens tjur, utan att i stället ett avsevärt 
antal utomståendes kor föras tili denna för att betäckas. 

c. Norge. 

At tjurföreningar beviljar norska staten anslag genom 
lantbrukssällskapen på det villkor, att dessa anskaffa frAn 
annat håll i tillskott sanun .. belopp. 

Jag har ieke blivit i tillfälle att få uppgifter över huru mye
ket statsmedel härför stod tili buds tidigare, men år 1 9 1 0  ut
gjorde anslaget 50,000 kr., år 1 9 1 5 60,000, Ar 1 9 1 6  1 26,000, år 
1 9 1 7  oeh Ar 1 9 1 8  1 70,000, Ar 1 9 1 9  220,000 samt år 1922 260,000 
kronor. Det framgår sAIedes, att staten särskilt de senaste åren, 
då uppmärksamheten mera riktats på småbruket, myeket riko 
ligare än förut börjat understöda tjurföreningarnn; dessutom 
mä ihågkommas, att lantbrukssällskapen från annat häll an
skaffat lika stora belopp. 

Trots det jämförelsevis obetydliga statsanslaget funnos 
Ar 1 9 1 0  redan 998 tjurföreningar oeh bos dessa 1,027 tjurar. 
Härefter har tjurföreningarnas nntal ieke tillvuxit synnerligen 
snabbt. Sådana funnos Ar 1 9 1 8  endast 1 , 228, år 1 9 1 9  1 ,287, men 
år 1 922 redan 1,506. 

Enligt gällande föreskrifter beviljas åt tjurföreningarna 
statsmedel: 

a) för inköp av tjur % av illköpspriset ända tili 500 kronor 
per tjurj samt 

b) för tjurens underhåll årligen: 

för 2-årig tjur 200 kronor. 
• 3 • • 235 • 

• 4 • • 270 • 

• 5 • • 300 • 

• 6 • • 340 • 

Doek får detta understöd ieke utgå med större belopp än 
högst hälften av underhållskostnaderna . 

• 
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2. S v i n s k ö t s e I n. 

A. Danmark. 

Huru av svinskötscln i Danmark på kort tid uppstått en 
synncrligen viktig industri, hava vi i det röregående sett (se 
sido 138). Att den i Danmark rör närvarande är mycket mera 
omfattande än annorstädes, framg r av nedanstående. 

Svinstammens storlek och dess ökning eller minskning åren 
1 890-1914  var i nedannämnda länder följande: 

Dnnmnrk 
Tyskland 
Sverige 
Norge 
Finland 

(1893) 829,000 (1914) 2,497,000. Ökning 1,668,000 (200%) 
( 1892) 12,174,000 (1907) 22,147,000. • 9,973,000 (83%) 
(1890) 645,000 (1 914) 1,015,000. • 370,000 (57%) 
(1890) 273,000 (19 14) 228,000. Minskning 45,000 ( 1 6%) 
( 1 890) c. 520,OOO (l91O) 422,000. • C. 100,000 (c.20%) 

Antalet svin per 1 ,000 invänarc var 1 :  

Dnnmark 
Tyskland 
Sverige 
Norge 
Finland 

( 1893) 315 
( 1 892) 243 
( 1 890) 134 
( 1 890) 136 
( 1 890) c.219 

(1 914) 870 
( 1 907) 357 
(1914) 178 
(19 1 4) 93 
( 1910) 135 

Den viktigaste orsaken tili att svinskötseln utveckIats 
tili en så mäktig raktor i den danska lantbrukarens oeh isyn
nerhet i småbrukarens ekonomi, anse alla sakkunniga i Dan· 
mark vara den, att där kunnat fås tili stånd ett så tätt nät av 
kooperativa svinslakterier, att varje t. o. ffi. den minsta krea
tursägare kan i dem ingå som medlem samt utan främmande 
mellanhänder få sina slaktdjur transportcrade tili dem och på 
så sätt ernä för dem fullt pris. Emellertid är det icke 
enbart de förmånliga försäljningsmöjligheterna, vilka erbju
das av andelsslakterierna, sam främja denna utveckling av 
svinskötseln i Danmark, utan hava härtill tili stor del med
verkat de vetenskapligt ledda åtgärder, vilka staten och sär
skilda, delvis för detta ändamål grundade organisationer med 
gemensamma krafter vidtagit. 

• 
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För dessa åtgärder skaU här i korthet redogöras. 
a. Av särskilt stor betydelse för främjandet QV Danmarks 

svinskötsel hava de s. k. s v i n a v e l s c e n t r a  varit. 
Statens anpal't i dem ordnadcs gcnom förordningarna . av 

den 23 januari år 1 902 samt 8 juni år 1 9 1 2. 
Den senare bcstämmer bl. a. följande. 
�fed svinavelscentra förstås sådana samlingar avelsdjur 

av välkänd ras och god typ, medels vilka idkas rationell och 
väl Iyckad renavel med uppgift att sprida de på detta sätt 
erMllna avelsdjuren på landsbygden. 

En gårds avelsdjur böra vara antingen av ren dansk lant
eiler av ren engelsk Y orkshirerns för att densamma av staten 
skaU kunna bliva erkänd såsom ett svinavelscentrum och åt
njuta därför statsanslag. 

Landet är i förevarande avseende indelat i 9 distrikt. Uti 
varje distrikt har statskonsulenten i svinavel en assistent, 
vars spcciella uppgift är att hava tillsyn över de av staten er
kända svinaveIscentra. För samma ändamål finnes i varje 
distrikt ett svinavelsutskott, bestående av assistenten oeh 2 
av andelsslakterierna "aIda medlemrnar. De lantbrukare, som 
önska få sin svinbesättning förklarad såsom avelscentrum, hava 
att anmäla sig för detta utskott. HaU utskottet finner besiilt
ningen härför lämplig, ställes den under utskottets tillsyn 
uuder ett år såsom ett .prövecentrum •. Först härefter kommer 
ett särskilt utskott och undersöker, huruvida besättningen kan 
förklaras såsom av staten erkänt avelscentrum. ]\Icn detta sker 
blott för ett år i sänder. 

Såsom centrum godkänncs endast en sådan svinstam, inom 
vilken finnes åtminstone en godkänd galt oeh 3 godkända 
modersuggor. 

Ägaren av ett sådant centrum åligger bl. a. att till avelsdjur 
sälja endast godkända djurs avkomma, att uppgöra och av
lämna stamtavla över varj e frAn hans centrum utgående avels
djur samt att årligen för vederbörande försöksstations räk
ning avstA tili van1igt marknadspris 2 grisar per godkänd 
modersugga. 

Av staten erkända svinavelscentra funnos år 1922 för 

• 
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lantras inallcs 1 5 1 ,  varav 14 upprättade åren 1896-1 900, 
26 under åren 1 901-1910, 37 i perioden 1 9 1 1-1915 oeh hela 
74 erän år 1 9 1 6  tilI år 1922. Samtidigt ranns det endast 32 
avelscentra för Yorkshireras, varav 6 upprättade under åren 
1890-1900, 9 under åren 1 901-1 9 1 0, 5 under tidcn 19 1 1 -
1 9 1 5  samt 1 2  under perioden 19 1 6-1922. 

Från dessa av staten godkända svinavelseentra hava under 
ski1da år försålts följande antal avelsdjur: 

Lantros Yorkshircras 
Galtar Suggor Galtar Suggor 

Af 1898 · . . . . . . . .  221 1 ,239 
• 1899 · . . . . . . . .  287 1 ,303 
• 1900 · . . . . . . . .  257 1 ,487 
• 1901 . . . . . . . . .  435 2, 1 3 1  
» 1902 . . . . . . . . .  4 1 9  2,474 
• 1903 . . . . . . . . .  451 2,5 1 6  
• 1 904 . . . . . . . . .  637 2,480 426 57 
» 1905 . . . . . . . . . 7 1 3  2,476 335 67 
» 1906 . . . . . . . . . 955 2,620 402 77 
• 1907 · . . . . . . . .  1 ,052 2,875 555 1 77 
• 1908 . . . . . . . . .  653 1 ,743 378 14 1  
• 1909 · . . . . . . . .  559 1 ,794 375 109 
• 1 9 1 0  . . . . . . . . . 825 2,005 457 1 5 1  
• 1 9 1 1 · . . . . . . . .  1 ,059 2,340 564 1 65 
, 1 9 1 2  . . . . . . . . .  806 1 ,934 488 1 24 
• 1 9 1 3  · . . . . . . . .  1 , 1 73 2,478 651 2 1 9  
» 1 9 1 4  . . . . . . . . .  1,369 2,828 581 225 
• 1 9 1 5  . . . . . . . . . 1 ,3 1 9  2,762 488 2 1 1  
• 1 9 1 6  . . . . . . . . . 1 ,782 3,322 5 1 5  3 1 9  
» 1 9 1 7  . . . . . . . . . 1 ,067 1 ,668 298 1 1 5 
• 1 9 1 8  · . . . . . . . .  906 2,361 243 201 
• 1 9 1 9  · . . . . . . . .  1 ,040 2,371 353 277 
• 1 920 . . . . . . . . .  1 ,082 2, 1 59 379 274 
• 1921  . . . . . . . . . 1 ,547 2,900 522 344 
• 1 922 . . . . . . . . .  2,221 3,580 7 1 5  340 

Summa 22,835 57,846 8,725 3,6 13  

• 
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liian märker, huru kriget hämmade verksamhcten något 
under de 4 åren 1 9 1 7-20, men huru den kraftigt återhärntat 
sig oeh utveeklats speciellt inom lantrasen. 

Ar 1 922 funnos i de tidigare omnämnda 15 1  nv staten god
kända lantrnsavelseentra 2 1 6  godkiinda galtar oeh 1 ,056 
modersuggor. Dessa centra VQro således i allmänhet så små, 
att i dem funnos i medeltal endast en galt och 6 modersuggor. 
1 dem hade under årets lopp fötts sammanJagt 1 ,905 gris
kullar, således nära 2 kullar .per modersugga. Antalet födda 
grisar utgjorde under årets lopp 20,212, eller i medeltal 10,. 
grisar per kull och c. 20 per sugga. 

Under avvänjningstiden, el)er således de 2 7'2-3 första 
månaderna, funnos vid liv 15,227 grisar eiler 75" % av antalet 
födda, således 8,0 pcr kull. 

Avelsgrisarna säljas i regcl vid 3-4 månaders ålder. Före 
kriget togs för sädana grisar 50 kr., på senare tider c. 100 kr. 

För svinavelscentra beviljas årligen 25,000 kronor i stats
hidrag på villkor, att andelsslakterierna tillskjuta lika mycket. 
Sålunda erhälla 1 83 centra sammanlagt 50,000 kronor, som 
endast utgör 270 kronor per centrum. DCllJl& summa tillfaller 
emellertid icke helt oeh hållet dessa eentra, ty med sanuna anslag 
bekostas även annat. Men anslaget anses vara tillräckligt av den 
orsak, att 'dessa centra, emedan de äro godkända av staten oeh 

_ underkastade kontroll, få hättre pris än andra för sina djur. 
Svinavelseentra hava sammanslutit sig till tre landsförbund, 

nämligen ett för Jylland, som grundades redan år 1900, ett 
annat för Fyens stift, grundat lir 1 904, oeh ett tredje för Själ
land oeh en del andra öar, som är grundat år 1 9 17 .  Dessas 
uppgift är att med gemensamma krafter på allt sätt främja 
svinskötseln i allmänhet samt isynnerhet gott samförstånd 
mellan de skilda svinavelseentra samt mellan dessa oeh de 
i förbundets distrikt verkande svinslakterierna. Tili sina års
möten kaila förbunden därför oekså alltid representanter för 
andelsslakterierna. Förbunden publicera till facket hörande 
litteratur. Förbundens utgifter täckas dels genom avgifter 
av de tili dem hörande medlemmarna, dels genom medel 
beviljade av andelsslakterierna. 
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b. F ö r s ö k s v e r k s a m  h e t. 1 det föregående nämn
des, att varje ägarc av svinavelscentrum, som åtnjuter stats
bidrag, bör enligt granskningsutskottets besrommelse tili rnark
nadspris avstå i medeltal 2 grisar av varje ulvald st.amsugga 
åt vederbörande försöksstation för svinskötsel. Dylika försöks
stationer för svinskötsel finnas i Danmark 3, nämligen pII Själ
land, Fyen och Jylland. Ledningen av dessa tre försökssta
tioner handhaves av Veterinär- oeh Lantbrukshögskolans 
år 1883 grundade laboratorium för lantbruksekonomiska för
sök. Försöksstationerna få nämligen alla sina direktiv av 
laboratoriets vederbörande avdelning, oeh den av denna ut
sedda assistenten leder djurens utfodring oeh skötsel vid sta
tionerna. Från försöksstationerna insändas alla obscrvatio-

-

ner tili laboratoriet, som granskar dem oeh på grund härav 
utarbetar sina vetenskapliga utredningar om försöksre
sultaten. 

Försöksstationen subordinerar lokalt under det s. k. för
söksrådet. 1 detta försöksråd inväljer laboratoriet en oeh 
Danmarks andelsslakteriers förbund tvännc mcdlemmar. 
Rådct träffar överenskommelse med ägaren tili någon privat 
svingård angllende de villkor, på vilka han överlåter sin svin
gård tili försök. 

Föremål för försök äro främst de frän ovannämnda svin
avelscentra erhållna grisarna, men för ändamålet kunna emel
lanåt också tagas andra djur på laboratoriets anhåUan. Då 
svinen uppnått slaktålder, försäljas de tili andelsslakterierna, 
där veterinär undersöker dem i enlighet rned särskilda bestäm
melser såväl i levande som i slaktat tillstånd oeh insänder sin 
detaljcrade berättelse till laboratoriet. 

De för försöksstationerna erforderliga kostnaderna erläggas 
av andelsslakterierna. 

Genom försöken har man bl. a. sökt utreda, hurudana 
avelsdjurs grisar på kortaste tid och med minsta kostnader 
giva de bästa slaktdjur av det slag, som röner största efter
frågan på marknaden. 

Rcsultaten av sina undersökningar har laboratoriet utgivit 
i en serie vetenskapligt värdefulla publikationer, och på sll 

, 



303 

sätt har laboratoriet blivit det Icdande organet för hela Dan
marks svinskötsel samt av sitt lands svinavel gjort .en till
lämpad vetenskap •. 

Av försöken har bl. a. framgått, att hittills, så länge Dan
marks lantras ännu icke varit fullt utbildad, korsningsavcln 
mellan danska lant- och Yorkshiredjur givit de ekonomiskt 
bästa resultaten. 

c. Vidare finnas i Danmark s. k. S v i n a v e i  s f ö r e
n i n g a r; den första grundades redan år 1 894, och särskiHo
på grund av förordningen av år 1902 har av dem ett stort antal 
grundats. Enligt senaste underrättc!ser fallls det 240 st. 
sådana. Dessa skulle i Finland kallas galtföreningar. Enligt 
stadgarna är deras uppgift att producera sådana gödsvin, 
vilka tillfredsställa de av andelsslakterierna ställda fordrin
garna på prima fläsk och lalltbrukets fordrillgar pä rasens 
uthållighet. Detta mäl försöka föreningarna nå 1 )  genom att 
inköpa en eiler flera galtar av antingen ren Yorkshire- eiler 
ren lantras, vilka medlemmarna få använda endast fÖT ut
valda modersuggor; 2) genom att inspektera medlemmarnas 
svingårdar; 3) genom att lämna råd betriiffandc djurens 
utfodring och annan skötsel. Föreningarna hava således 
inriktat sitt arbete mot målet att på bästa möjliga sätt för 
svinskötseln utnyttja de rcsultat, tili vilka man i svinavels
centra och i försöksstationerna kommit angåcnde förbätt
rande av svinaveln och f1äskproduktionen. 

Enligt förordningen av år 1 902 !tar ät dessa föreningar 
under åren 1902- 1 9 1 2  givits 50 kr. årligen i understöd för 
varjc galt. Som villkor har uppställts, att galten antingen blivit 
premierad eiler av vederbörande fått intyg däröver, att den är 
värd pris, och anslaget !tar ätnjutits så länge galten varit 
fullt avelsdugiig. Ett viHkor har även varit, att föreningens 
stndgar äro av lantbruksministeriet fastställda och att i dem 
uttryckligen finnes bestämt, att rnedlemmarnas modersuggor 
un,dersökas och godkännas av ett därför tillsatt utskott. Efter 
år 1 9 1 2  beviljas icke längre stntsanslag för den nu redogjorda 
föreningsverksamheten, enär svinskätseln i Danmark redan 
anses blivit så stark, att den icke är i behov av statsunderstöd. 

• 



• 

• 

304 

Men detta bcklagas av sakkunniga, ty med stöd av det i 
och för sig ringa statsanslaget höllos likväl dessa nyttiga för
eningar uppe; sedan anslaget upphört, hava många av dem 
upplösts. 

På nu beskrivet sätt har man i Danmark redan länga tider 
arbetat pii svinskötselns främjande. Och av tidigare uppgiCter 
har framgått, att verksamheten medfört storartade resultat. 
Särskilt är den omständigheten ägnad att väcka uppmärksam
het, att så mycket Cätts tili stånd med jämCörelse,is små stats
medel. Detta beror dclvis därpå, att andelsslakterierna på 
ett verksamt sätt lämna sitt bistånd i arbetet, men delvis ävcn 
därpå, att hela verksamheten kunnat ordnas på ett i eko
nomiskt avseende särdelcs praktiskt sätt och att danskarna 
i allmänhet vant sig att vinna goda resultat med anspråks
lösa medel. 

B. Sverige. 

a. Den första mera betydande åtgärden för svinskötselns 
främjande i Sverige var den, att år J 906 tillsattes en särskild 
s t a t s k 0 n s u l e n  t i s v i n s k ö t s c 1. Tili en början 
bestod hans vcrksarnhet i främsta runlmct och nästan ute
slutande i att göra propaganda, enär såväl intrcsset sam ock 
sakkännedomen då föreföl!o att pii detta område i Sverige stä 
ganska lågt. Rcsultaten av hans arbete voro dock jämfö
relsevis smä ända tili år J 9 J J .  Men sedan energiska åtgärder 
nämnda ar begynte vidtagas för svinskötselns främjande, bar 
hans arbete burit god frukt. Han reste över hela riket och 
fick till stånd upprättanrle av svinavelscentra och isynner
het av svinavclsföreningar, anorrlnade tävlingar och premi
eringar samt började upplägga en riksstambok. Numera 
hava de flesta hushållningssällskap åtagit sig det huvudsak
liga av detta propagandaarbete, i det de överlämnat detsamma 
åt sina konsulenter, varförutom de ovannämnda inrättnin
garna redan genom sitt exempel verka väckande för saken. 
Fördenskull har statskonsulentens arbete mera blivit över-
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vakarens och lärarens, varjämte han börjat arbeta på för
bättrandet av svinens utfodring och hälsovård. 

Statens åtgärder för främjande av svinskötseln fingo ny 
rart Ar 1 9 1 1 tili röljd av en riksdagsmotion. Denna rcsulterade 
i tvänne kungörelser, den ena av den 19  oktober 1 9 1 1  an
gående statsanslag tili åtgärder för höjande av landets svin
avel, och den andra av sanuna dag angående den med stats-

. medel understödda svinprel1)ieringen. Dessa kungörelser hava 
ändrats genom föreskrifter av den 1 6  mars och 7 september 
1917  rörande svinpremiering samt av den 1 6  mars 1 9 1 7  an
gående statsans1ag tili åtgärder för höjande av svinaveln. 
Dessutom har Sveriges lantbruksstyrelse i ett cirkulär av den . 
3 1  maj 1 9 1 9  givit nya föreskrifter angående förandc av stam
bok över sAväl Yorkshire- som förädlade lantrassvin. 

Av dessa handlingar framgår i huvudsak följande. 
Av statsmedel beviljades för detta ändamål för året 1 9 1 2  

30,000 kronor. Detta anslag har dock höjts många gånger, 
så att det utgjorde: 

år 1 9 1 6  
• 19 19  
• 1921 

40,000 kr. 
65,000 • 

75,000 • 

Detta är dock pA lAngt när icke allt, som i Sverige rör deUs 
ändamAl användes, ty hushållningssällskapen använda härför 
ännu större summor. Så utbetalade de för ändamålet redan 
Ar 1 9 1 6 81 ,000 kr. av egna medel. Med sällskapens egna medel 
förstås dem tillkommande allmänt statsanslag, bidrag av lands
tingen, räntor på donationer m. m. 

Av detta framgår så1edes, hurusom uppmärksamheten i 
Sverige under de senaste åren i allt högre grad blivit fästad 
på svinskötseln. 

Statsbidrag utgA för följande ändamAl: 
1 )  för premiering av svin; 
2 )  för bildande och underhåll av svinavelsstationer; samt 
3) för hildande av svinavelsföreningar. 

20 
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För dessa ändamål erhälles statsbidrag på villkor, att veder
börande hushållningssällskap beviljar minst lika stort belopp 
som det beviljade statsbidraget. 

b. Angående p r e m i e r i  n g n v s v i n finnas sär· 
deles noggranna bestämmelser i ovannämnda kungärelse. 
Premieras kunna sådana galtar oeh modersuggor, vilka ägas 
av medlemmar i de svinavelsföreningar, som uppfylla de be
stämda villkoren oeh vilkas stadgar hava godkänts av hus
hållningssällskapets förvaltningsutskott. 

Premieringsnämnden består nv en ordförande, som väljcs 
av lantbruksstyrelsen, en ledamot, som utses QV hushållnings
sällskapets förvnltningsutskott, samt en annan medlem, som 
svinavelsföreningen själv utser utanför sin egcn medlemskrets. 

Under år 192 1  deltogo i premieringen 626 svinavelsförenin
gar med sammanlagt närn 1 6,000 medlemmar, vilka varo ägare 
tili 699 handjur och över 22,700 hondjur. 1 oeh för premiering 
uppvisades 692 handjur oeh 833 hondjur, av vilka 688 han
djur oeh 759 bondjur premierades eiler godkändes. Prisen 
varierade mellan 10 oeh 125 kr. Under år 1 921 utbetalades i 
pris nära 42,000 kr. oeh som ersättning för resekostnader 
3 1 ,300 kr. 

Då jag hos sakkunniga personer förfrågade mig angående 
deras åsikt om detta sätt att använda statsmedel, voro de 
ganska eniga därom, att det ieke varit så effektivt som man 
hoppats, varför mnn vorc betänkt på a.tt göra vissa inskränk
ningar. Först och främst torde det vara meningen att i fram
tiden upphöra med premieringen av modersuggor, och för det 
andra anser man, att en premieringsnämnd av 3 ledamöter är 
alltför tung och dyr, varför man bör liLta sig åtnöjas mcd en 
enda prisdomare, som staten utser. 

c. Beträffande s v i n a v e ] s s t a t i 0 n e r gälla i Sverige i 
huvudsak samma bestämmelser som i Danmark. Enligt kun
görelsen utbetalas bögst 250 kronors bidrag åt högst 2 sta
tioncr inom varje hushållningssällskaps område, med villkor 
att sällskapet bidrager med lika stort belopp. 

Ar 1921 funnos 13  svinavelsstationer för lantras oeb 26 för 
engelsk ras. Vid dessa stationer höIJos sammanlagt 1 1 8 han-
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djur (3-4 vid varje) och 597 hondjur (c. 1 5  vid varje). Frän 

stationerna försåldes under året 372 handjur och 455 hondjur. 

Kostnaderna för svinavelsstationerna uppgingo tili c. 7,900 

kr. för lantras och c. 19, 1 00 kr. för engelsk ras eiler nära 700 

kr. i medeltal för varje avelsstation. 

På detta område har Sverige således ännu icke hunnit 

långt och dock är denna verksamhet ägnad att giva de på

Iitligaste resultaten. AlImänna meningen är, att man från 

statens sida varit alltför sparsam, då det fastställts, att stats

understöd utgår tili högst 2 avelscentra inom varje hushäll

ningssällskaps område. Men å andra sidan framgår, att år 
1921 inom 3 sällskaps områden icke ännu någon enda avels
station finnes och att inom 9 andra sällskaps områden blott 
en enda finnes, oaktat statsbidraget i Sverige är mycket 
större än i Danmark. 

d. På sakkunnigt håll är man i Sverige av den åsikten, att 
bidragen tili s v i  n a v e I  s f ö r e n i n g a r n a hava visat sig 
vara det allra verksammaste medlet rör svinskötselns främ
jande och isynncrhet för svinstammens bevarande under svåra 
kristider. Här ställer man således i första rummct det arbete, 
vilket man i Danmark frångick år 1 9 1 2. Särskilt anses denna 
undcrstödsform vara den, som bäst förmår direkt främja små
brukarnas svinskötsel. 

Enligt utfärd"d kungörelse fordras i Sverige rör erhållande 
av statsbidrag, att tili en svinavelsförening skola höra åtmins� 
tone 8 medlemmar och dessa tillsammans äga minst 20 godkända 
modersuggor, att föreningens stadgar äro godkända av hushåll
ningssällskapets förvaltningsutskott och att hushålhlings
sällskapet anvisar minst lika stort belopp som det beviljade 
statsbidraget. Vidare fordras, att minst 75 % av de moder
suggor, som äro anmälda i föreningen, tillhöra medlenmlar, vil
kas odlade jordareal är högst 50 ha och vilka icke i större om
fattning driva svinskötsel för tillgodogörande av avfall frän in
dustri- eller fabriksrörelse. Därjämte fordras, att den av för
eningen använda galten uppfyller de villkor, som äro upp
ställda för intagning i riksstamboken över avelssvin. En sådan 
förening erhäller i organisationsanslag av staten ett lika stort 
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belopp som vederbörande hushållningssällskap för ändamålet 
anvisat, doek ej utöver 50 Jaonor. 

Svinavels- (eller galt-)föreningar funnos i Sverige år 1 9 1 6  
tili ett anta1 av 774. A v  sådana grundades år 1 9 1 2  148, år 
1 9 1 3  145, år 1 9 1 4  170, år 1 9 1 5  1 27 och år 1 9 1 6  164; åt dessa 
1 64 utbetalades i organisationsanslag 1 4,800 Ja. De vid 1 9 1 6  
års slut förefintliga 774 föreningarna hade 891 galtar och 25,055 
godkända modersuggor, eiler således 28 modersuggor för varje 
galt. Härefter har föreningarnas antal nedgått, så att vid 
1 92 1  års slut runnos endast 635. 

De vid 1 921  års slut existerande 635 föreningarna höllo 
sammanlagt 703 handjur oeb 22,900 hondjur. 

Under år 1921 drog svinpremieringen en sammanlagd 
kostnad av nära 89,000 Ja., varav över 3 1 ,300 Ja. belöpa sig på 
resekostnader. Kostnaderna för svinavelsstationerna uppgingo 
till 27,000 kr.; i organisationsanslag till avelsföreningar utbe
talades endast 2,525 Ja. 

Vid jämföre1se mellan de för ovannämnda olika ändamäl 
använda be10ppen finner man, att år 1 9 1 6  tili premiering åtgått 
nära 82,000 kr., men för svinave1sföreningar blott 14,800 kr. 
och att således den verksamhetsform, ars intensitet man mest 
lovordade, blivit billigast. Likaså har för premieringsnämn
dernas resor åtgått mern än vad som utgivits tilI såväl svin� 
avelsstationer som svinavelsföreningar. 

e. Redan från år 1 9 1 2  har i förening med premiering av 
svin för+,s en r i k s s t a m b o  k över avelssvin. Rörande stam· 
boksföringen hava år 1 9 1 9  nya besmnunelser utfärdats. För 
att få sina djur införda i stamboken skall ägaren till staten er
lägga en avgift av 5 Ja. för galt oeh 2 Ja. för sugga, med vilka 
medel stamboken bekostas. 

Ovan har redogjorts för åtgärderna för svinskötselns främ
jande i Sverige. Vi se, att de frän år 1 9 1 1 varit både mång
sidiga och energiska oeh att till fromma för saken år för år off
rats a11t större summor. Och svenskarna kuuua redan nu med 
stor tillfredsställelse visa avsevärda resultat. Tili det som i det 
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föregående anförts om dessa resultat, må läggas några statis

tiska uppgifter om import och export av fläsk åren 1900-1916. 

Undcr nedBn angivna år översteg importen av fläsk expor

ten med följBnde kvantitetcr: 

år 1900 c. 9,600,000 kg. 

• 1901 • 9,000,000 • 

• 1906 • 6,900,000 • 

• 1907 • 5,200,000 • 

• 1 908 • 1 ,600,000 • 

• 19 18  • 750,000 • 

• 19 19  • 25,800,000 • 

• 1920 • 6,800,000 • 

Exportöverskott har förefunllits under nedall angivna år 
och varit av följande storlek: 

år 1 909 c. 1 , 1 00,000 kg. 
• 19 10  • 1 ,900,000 • 

• 191 1 • 4,400,000 • 

• 1 9 1 2  • 10,000,000 • 

• 19 13  • 5,300,000 • 

• 19 14  • 12,800,000 » 

• 1 9 1 5  • 1 6, 100,000 • 

• 1 9 1 6  • 12,400,000 • 

• 1921 • 9,800,000 • 

Det är tydligt, att tili den för Sverige glädjande utveckling, 
som framgår av dessa siffror, bidragit även annat än statens 
ovannämnda åtgärder för svinskötselns främjande. Men det 
torde icke kunna fömekas, att även de å sin sida under de 
senaste åren kraftigt inverkat på resultatet. 

C. Norge. 

För svinskötselns främjande har den norska staten verkat, 
förutom genom sina konsulenter, av vilka det finnes fem i olika 
delar av landet gemensamt för nötkreaturs- Deh svinskötseln, 
huvudsakligen på följande sätt. 



310 , 

a. Genom att understödja s v i n a v e I  s f ö r e n i n g a T. 
Dctta har gjorts alItsedan år 191 1 ,  oeh funnos sådana för
eningar i Norge år 1 9 1 6  tili ett antal av 135 oeh år 1922 153. 
Statsbidragcn utdclas på följande villkor. Tili föreningen böra 
höra minst 5 medlemmar, som alla hålla renrasiga svin, antin
gen Yorkshire- eiler norsk lantras. Galten, som skall inköpas, 
bör vara renrasig, minst ett år gammal oeh godkänd av di
striktets statskonsulent eiler av hans befullmäktigade. 1 
statsbidrag gives för inköp av galt y. av dess pris, högst 150 
kronor, samt tili dess underhåll 100 kr. per år. Föreningens 
styrelse bör godkänna modersuggorna, vilka ieke få användas 
till avel förrän de äro 8 månader gam]s, minst en gång om året 
inspektera medlemmarnas svin samt se tili, att galten skötes 
väl oeh att dess innchavare för betäekningsförteekningar. 

b. Genom att understödja s v i n a v e i  s s t a t i 0 n e r. Ar 
1 9 1 6  funnos i Norge 20 svinavelsstationer för lantTas oeh 29 
för Yorkshireras. Ar 1922 funnos av de föregående 30 oeh av 
de senare 35. Av vartdera slaget fanns minst ett i vart oeh ett 
av landets 1 8  Iän, med undantag av två, i vilka ieke förekom 
avclsstationer för lantras. 1 varje centrum fanns endast 1 galt, 
suggor i medeltal blott 5 i varje, i många endast 2-3. De 
voro således jämförelsevis små. Doek framhålles från sakkun
nigt häll, att de i det föregående nämnda åtgärderna bägge 
varit till stor nytta för avelsmaterialets förbättrande. 

Av statsmedel har för dessa ändamål stått tili förfogande 
år 1 9 1 6  35,000, år 19 18  40,000, åren 1 9 1 9  oeh 1 920 50,000 
samt åren 192 1  oeh 1 922 60,000 kr., men på villkor, att från 
(fylket) länet anskaffas ett lika stort belopp. 

e. E n t i l i  f ä I I  i g å t g ä r d f ö r s v i n s k ö t-
s e  I n s f r ä m j a n  d e. Ar 19 18  kungjorde staten, att den 
i prernie utdelade 1 0  kr. för varje gris, som hölls hos suggan i 
4 veekor oeh såldes för ett pris av högst 50 kr. Över denna åt
gärd har fällts det stränga omdömet, att den tillhörde de många 
s. k. kristidsåtgärder, vilka man tillgrep under denna tid för 
att rädda folket rrån hungersnöd oeh som slukade stora sum
mor av statsmedel, men att mnn storligen måste betvivla 
nyttan härav. Fördenskull har densamma ieke häller fortsatts. 



3, F å r- 0 c h g e t s k ö t s e l n. 

A. Danmark. 

3 1 1  

Såsom av dcn tidigare anförda statistiken framgår (se sido 
138), har fårskötseln i Danmark oavbrutet minskats i den mån 
svinskötseln ökats. Vad siirskilt småbrukarna beträffar, 
synas de också på detta område gå i främsta ledet av utvccklin
gen. Så t. ex. höllo 8 av de 10  välskötta småbruk, frAn vilka 
jag för denna undersökning införskaffat upplysningar, alls 
inga får. 

Det oaktat arbetar mao iiven här på fårskötselns friimjande. 
a, k 1 903 grundades den första f å r a v e i  s f ö r e

n i n g e n och enligt sellaste uppgifter finnas nu 104 sådana. 
Dessa föreningar äro organiscrade och arbeta på samma sätt 
som tjurföreningarna, k 1907 grundades ett förbund för 
fåravelsföreningarna i Fyens stift. Verksamheten torde dock 
vara något matt, ty några flera uppgifter hava icke erhållits 
och de sen aste härstamma frän år 1 9 1 1 .  

b. Ännu mindre betydelse synes getaveln hava i Dan
marko För främjandet av denna gren av lantbruket synes man 
dock på senafe tider hava börjat arbeta mera och jntensivare 
än för fårskötseln. Så hava från år 1909 grundats om tjurför
eningarna påminnande g e t a  v e i  s f ö r e n i n g a r, vilkas antal 
år 1 9 1 9  uppgick tili 74. De åtnjuta i statsanslag per år 15  kr. 
för underhAII av en förädlad avelsbock. k 1 9 1 2  grundades ett 
särskilt Centralutskott för främjande av getaveln, som omorga- • 

niserades år 19 19. Uti detta inväljas representanter från envar 
av följande organisationer: 1 )  KgL Lantbrukssällskapet, 2) 
Landboföreningarnas centralförbund och 3) Husmansföre
ningarnas centralförbund. Utskottet har tili uppgift att om
händerhava de av staten för getskötselns främjande beviljade 
medlen (för året 1 920-1921 25,000 kr.). 

C. Detta utskott har bLa. grundat g e t a  v e i  s c e n t r a i 
olika delar av landet. k 1 920 funnos följande centra: För 
Saanenras på J ylland 2, på Fyen l och på ön Falster 1 ;  för 
dansk lantras på J ylland l och på Fyen 2, samt för norsk ras 
på Själland 1 .  

I 
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1 statsan lag åtnjuta dessa centra 40 kronor för varje bock 
och 10 kronor för varje get eiler sammanlagt c. 1 ,000 kr. 

B. Sverige. 

Fårskötseln i Sverige har efter år 1870 icke på IAngt när gAtt 
lika hastigt tillbaka som i Danmark. Likväl har fArstammen 
minskats frAn Ar 1871 tili tiden för världskrigets utbrott. 
Som orsak tili denna tillbakagAng nämnes bl. a. den omstän
digheten, att från utJandet begynte införas finare ull tili ylle
varufabrikerna och att skyddstullarna för den inhemska 
ullen och yllevarorna avskaffades, men den huvudsakJiga or
saken torde dock få anses vara den, att uppmärksamheten 
alltmera riktades på nötkreatursskötseln och skogshushåll
ningen. Under världskriget upplivades dock intresset för 
fårskötseln på nytt och blev så livligt, att år 19 16  en kom
mitte tillsattes, som fick sig ålagt att uppgöra förslag tili 
åtgärder, som vore behövliga för fårskötselns främjande i 
landet. 

Enligt kommittcns tanke bör fårskötseln anses förcnlig 
även med det nutida lantbruket och detta icke allenast under 
den för densamma liimpliga konjunktur, som kriget tillfälligt
vis skapat, utan även senare, då normala förhållanden in
träda. Den anser, att i Sverige på dc flesta såväl större som 
mindre lägenhetcr tillfälle finnes tili betesgång för får om som
maren, då alla möjligheter utnyttjas, och att om vintern 
tillgång finnes tili billigt och liimpligt foder i halm av balj
växter och i rotfrukter. Tili denna Ijusare syn på fårskötselns 
framtid bidragcr enligt kommittens åsikt å ena sidan den om
ständigheten, att fårskötseln undcr senare tider gått tillbaka 
i de länder (Australien, Nya Zeeland och Sydamerika), vilka 
under senaste tider fyllt Europas ull- och färköttsbehov, och 
att Förenta Staterna redan före kriget avskaffade importtul
larna på ull, av vilken orsak prisen på ull och fårkött på 
den europeiska marknaden komma att hälla sig jämförelsevis 
höga, samt å den andra sidan även den omständigheten, att 
förbättrandet av fårstammarna och av själva skötseln även-
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som den inhemska ullförsäljningens ordnande helt säkert även 
komme att göra fårskötseln mera räntabel än under senaste 
årtionden. 

För att förbättrn fåraveln föreslår kommitten främst an
ordnande av fårpremiering oeh bildandet av fårave\sför
eningar oeh avelsstationer samt dessas understödjande med 
statsmedel; därjämte inrättandet av en statskönsulentbefatt
ning i fårskötsel samt nnvändning i största möjliga ut
sträekning av inhemsk ull för statens behov, såsom för mili
tärens, järnvägens, postens oeh telcgrafens tjiinstedräkter 
samt för hospitalens oeh fängclsernas behov. 

På förslag av kommitten hava följande åtgärder vidtagits. 
];'ör främjande av fåraveln beviljade riksdagen för år 

1918 35,000 kr. oeh samma belopp har anslagits för åren 1 9 1 9  
-1921.  

Beträffande dessa medels användande utfärdades den 31 
deeember 1917 tvänne kungörelser, av vilkas innehåll här 
intagas följande punkter: 

a. För p r e m i e r i  n g a v  f å r beviljas åt hushäll
ningssällskapen statsbidrag tili högst samma belopp, som de 
själva eiler vederbörande landsting för detta andamål beslu
tat användn. Premieringcn bör ordnas på följande sätt: 

Föremål för premiering äro: 
1 )  baggar, som tillhöra någon fåravelsförening; 
2) modertaekor, som tillhöra en sädan förenings medlem

marj samt 
3) baggar, som tillhöra enskilda. 
Endast djur, som tillhöra av lantbruksstyrelsen godkänd ras, 

kunna prcmieras; djuren böra vara minst ett år gamla och fullt 
avelsdugliga; baggar böra fylla de villkor, som äro föreskrivna 
för intagning i riksstamboken. Baggar böra årligen kunna 
erhälla pcnningpris, av statsmedel doek ieke tili högre belopp 
än 25 kr.; för modertaekor få ieke utdelas pris av statsmedel, 
utan kan hushållningssällskapet endast med ett visst belopp 
in lösa betäekningsintyg, som fåravelsföreningen utfärdar vid 
betäekning av taekan med föreningen tillhörig premierad bagge; 
betäekningsintyg få icke inlösas för diur, tillhöriga andra med 
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lemrnar i avelsföreningen än sådana, som driva jordbruk som 
huvud- eiler väsentlig binäring oeh vilkas odlade areal ieke 
är större än 40 ha. 

Premiering anordnades första gången år 1918 oeh kunde då 
premieras 14 baggar, tillhöriga avelsförcningar, oeh 172 
baggar hos enskilda personcr samt 96 föreningsmedlemrnar till
höriga modcrtaekor. Ar 1921 godkändes eiler premierades 
sammanlagt 109 handjur oeh 946 hondjur, tillhöriga fåravels
föreningar, samt 458 baggar, tillhöriga enskilda personer. Pri
sen växlade från 10 tili 80 kr. 

b. För f å r a v e I  s s t a t i 0 n e r beviljas av statsmedel 
högst hälften av det belopp, som hushållningssällskapet ut
betalat, doek ieke mera än 500 kronor, på följande villkor: 

1 )  att till fårbesättningen höra förutom lamm minst 20 
modertaekor samt för varje påbörjat 40-tal modertaekor minst 
1 bagge, alla av samma ras, välskötta oeh inrymda i sunda oeh 
rym1iga stallar; 

2) att alla baggar oeh av taekorna minst 80 proeent oeh i 
varje fall minst 20 djur äro av sådan bes�affenhet, att de kunna 
godkälUlas tiU införande i riksstamboken; samt 

3) att innehavare av avelsstation ställer sig till efterrät
telse lantbruksstyrelsens bestämmelser oeb underkastar sig av 
densamma anordnad inspektion. 

Dylika avelsstationer funnos år 1920 inom 5 hushållnings
sällskaps områden. Deras antal var 1 0  oeh vid dem funnos sam
manlagt 63 handjur oeh 584 bondjur. Antalet avelsstationcr 
uppgiek år 1921  tili 8, vid vilka höllos sammanlagt 46 handjur 
oeh 527 hondjur. Intresset synes alltså vara i avtagande. 

e. För bildande av f å r a v e I  s f ö r e n i n g a r beviljas 
i statsanslag högst samma belopp, som hushållningssällskapet 
för ändamålet erlagt, doek ieke mera än 50 kr. för varje för
ening, på huvudsakligen följande villkor: 

1 )  att förcningen består av minst 8 medlemmar, som till
sammans hava minst 20 h08 föreningen inregistrerade moder· 
taekor och för varje påbörjat 40-tal modertaekor minst 1 
bagge, som uppfyller de villkor, som fastställts för intagning i 
riksstamboken; 
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2) att minst 75 % av hos föreningen inregistrerade moder
tackor tillhöra sådana medlernmar, som idka lantbruk antingen 
som huvud- eiler väsentlig binäring och vilkas odlade arenl 
icke är större än 40 hs; samt 

3) ntt föreningens stadgar äro av vederbörande hushåll
ningssällskaps förvaltningsutskott godkända. 

Sådana föreningar funnos i Sverige år 1 9 1 8  tili ett antal av 
35 och år 1 920 98; i dem funnos 804 medlemmar (år 1 920). Vid 
slutet av år 1921 uppgick föreningarnas antal tili 139 med c. 
1 , 1 30 medlemmar. På detta område ses alltså framsteg. 

d. För förande och utgivande av s t a m b 0 k över lant
rasfår beviljas av statsmedel samma belopp som hushållnings
sällskap eiler landsting för samma ändamål anvisar. 

e. För anordnande av u I I  u t s t ä I I  n i n g a r bcviljas 
av statsmedel högst hälften av det belopp, som hushållnings
sällskapet av egna eiler från annat häll erMllna medel använ
der, på villkor, att utställningen anordnas särskilt i syfte att 
främjn avsättningen av svensk ull och enligt av lantbrukssty
relsen givna närmare föreskrifter. 

f. 1 det föregående har upprepade gånger nänwls »r i k s
s t a  m b 0 k e lli; därmed förstås den stambok, däri inre
gistrcras får av Cheviot-, Shropshire- och Oxforddownras. För 
lantrasfår kan inom olika hushållningssällskap föras sär
skild stambok enligt i det föregående nämnda bestämmelser. 
Denna riksstamhok föres inom lantbruksstyrelsen QV stats
konsulenten i får- och getskötsel. Däri intagas: 1 )  avelsdjur 
vid hushållningssällskapens fåravelscentra; 2) avelsdjur 
från sådana enskilda besättningar, som lantbruksstyrelsen 
funnit vara av den betydelse, att avelsdjur från desarnma 
kunna intagas i riksstambokeni 3) fåravelsföreningarnas pre� 
mierade baggar; 4) premierade baggar, tillhörande enskilda 
personer; samt 5) på vissa villkor avelstackor, tillhörande 
medlemmar av fåravelsförening, inom vars område med stats
medel understödd fårpremiering äger rum. 

Denna riksstambok päbörjades år 1 9 1 8. 
g. Från början nv år 1 9 1 9  har i statens tjänst antagits en 

s t n t s k o n s u l e n t  i f å r- o c h  g e t s k ö t s e l. Hans 

, 
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åligganden äro desamma som statskonsulenternas i boskaps
skötsel, för vilka senast utfärdats en instruI.tion av den 8 
oktober 1 9 18. Han har med energi gripit sig an med sitt arbete, 
och tili hans åligganden hör även arhetet för getskötselns 
främjande, vilket dock ännu ligger i sin linda. 

1 samband med denna statens verksamhet arbetar i Sverige 
även en specialförening för fårsköt.selns främiande . 

.svenska fåravelsföreningem stiftades i slutet av år 1 9 1 7. 
Den bildades dels av en del större fårbesättningars ägare, dels 
av representanter för några yllevarufabriker, dels ock av några 
för saken intresserade lantbrukstjänstemän. 

Föreningens uppgift är den svenska fåravelns höjande 
främst genom att föra elitregister över de bästa i stambok 
intngna avelsdjuren. 

1 föreningens styrelse sitta storgodsägare och fabriks
direktörer, men medlemmarna utgöras tili största delen av 
ägare tili medelstora lägenbeter. Medlemsantalet var år 1 9 1 8  
530, år 1 9 1 9  687 samt år 1 920 690, men sistnänUlda år hadc 
redan över 60 medlemmar utgått ur föreningen. Dcn '/, 1922 
var medlemsantalet 693. 

Föreningens vcrksamhet har rört sig på följande områden . 
Den har påbörjat det förutnämnda elitregistret, vari intill 
slutet av år 1 920 hade intagits 45 baggar och 1 60 moder
tackor. Den anordnar årligen auktioner på baggnr för att sprida 
goda avelsdjur. För att få sådana djur spridda också bland 
småbrukare beviljades år 1 9 1 8  på auktionerna 20 % rabatt 
åt köpare, som icke hade större odlad areal än 20 ba, på ,�lIkor, 
att tackan tillhörde av föreningen godkänd ras. �fen detta ledde 
icke tili nämnvärda resultat. Föreningen har därjämte med 
för ändamålet donerade medeJ redan år 1 9 1 8  förskaffat sig ett 
eget avelscentrum för fAr av Cheviotras (stamschäferi) på en i 
klimatologiskt och vegetativt avseende synnerligen lämplig 
havsö i Halland. Detta har under de följande åren utvecklats 
och man ställer stora förhoppningar på detsamma. Enligt dona
torns uttalade önskningar kommer man att frän detta schäferi 
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bland småbrukare sprida goda avelsdjur tili nedsatt pris. För
eningen bar dessutom fått tili stånd en förmånlig överenskom
melse med ett kreatursför�äkringsbolag om försäkring av 
medlemmars fär gcnom föreningens förmedling. Den har 
börjat till landet införa goda fårklippningsmaskiner och spritt 
meddelanden om dc lämpligaste klippningstiderna och det 
bästa klippningssättet. nen har hos regeringen petitionerat 
om förbältrande av veterinärers utbildning på fårsjukdomar
nas områdc. nen har hos lantbruksstyrclsen framställt förslag 
om anordnande av kurser i fårskötsel på statens bekostnad. 
nen har uppgjort mönsterstadgar för fåravelsföreningar. 
Den har börjat utgiva serien .Svenska fårstamlnan, däri i ord 
och bild beskrivas framstående fårbesättningar och deras 
ägare; härav utkom 1 häftet år 1 920. 

Föreningens finanser äro ordnade på följande sätt: nen 
uppbär i statsanslag 5,000 kr., av hushållningssällskapen c. 
4,000 kr., i medlemsavgifter omkring 1 ,000 kr., c. 3,000 kr. 
i räntor på donerade medel. 1 donatioller har den erhållit 
nära 50,000 kr., det mesta från fabriksägare. 

Föreningens sekreterare är statskonsulenten Nils [nsu
lander. 

Såsom av det föregåendc synes, är förellingens ledning i 
hälldcrna på storbrukare, men har föreningen vidtagit anstaltcr 
även för främjande av smAbrukares fårskötsel. 

nock har jag fått den uppfattningen, att det pånyttfödda 
intresse för fårskötseln i Sverige, som framgår av allt det före
gående, tillsvidare har berört främst storbrukarlla. net har 
framhållits, att man specicllt å storbruk i Södra Sverige un
der senare år fått se stora nya fårbesättningar och att man 
där särdeles intensivt ivrar för fåravelsarbetet. 

C. Norge. 

Såsom av förut fra)11lagda (sid. 1 53) statistik framgår, har 
får- och getskötseln i Norge en jämförelscvis mycket stärre 
betydelse än i andra skandinaviska ländcr. Fördenskull äro 
ocksh staten. åtgärder för främjande av denna gren av lant-
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hushållningen mycket iildre och mera betydelsefulla iin i andra 
länder. 

a. F å r a v e I  s g å r d a r och f å r 0. v e I  5 s t a t i 0 n e r 
samt g e t a  v e I  s c c n t r R. Norskn staten ägcr och omhän
derhar själv skötseln av tre gårdar i olika delar av landet för 
friimjallde av fåraveln. Den första av dessa togs i anspråk för 
detta ändamål redan Ar 1 889, den andra Ar 1 89 1  och den tredje 
Ar 1 907. Gårdarna löna sig viiI. 

Därjämte underhåller staten tvänne Ar 1 9 1 2  grundade 
fåravelsstationer, bäggc på privata lägenheter,som erhålla 
1 ,000 kr. i Arligt statsbidrag för anskaffande och underhåll 
av en god färstam. 

För gctskötselns främjande åter grundades år 1 909 3 och 
ytterligare år 1 9 1 9  2 avelsstationer, alla på privata liigenheter. 
Statcn undcrstöder dessa i samma avsikt sam tidigarc nämnda 
färavelsstationer mcd 25 kr. per djur och år samt bekostar där
jämte veterinär ocll rncdicin vid behov ävensom dessa statio
ners inspcktion. Härtill åtgår omkring 1 0,000 kr. 

Alla här omniimnda Atgärdcr hava till uppgift att uppföda 
förstklassiga avelsdjur och få dessa genom försäljning spridda 
på landsbygden. 

Statens cglla gårdar hava fyllt denna uppgift viii samt där
jiimte gjort stor nytta genom de utfodrings- och avelsförsök, 
som på dem under åratal bedrivits. Däremot ser det ut som 
om de på privata lägenheter varande avelscentra skulle hava 
vcrkat jämförelsevis Iitet. Därför tordc det vara meningen 
att upphöra med dem i den mån kOlltrakten med ägarna 
utgå. 

1 stiillet för dem planeras stora avels- och kontrollförenin
gar i landets friimsta får- och getavelstrakter. Initiativet 
härtill har utgAtt frAn Norges Småbrukarförbund. 

b. G e t - 0 c h f å r a v e i  s f ö r e u i n  g 8 r. Från och 
med år 1 9 1 3  hava grundats getavelsföreningar, och sAdana 
fuunos år 1 9 1 7 29, Ar 1 9 1 8 42 och år 1 9 1 9 75. Från år 1 9 1 6  har 
man grundat fåravelsföreningar, och deras sntal utgjorde vid 
slutet av Ar 1 9 1 7  1 90, år 1 9 1 8 356 samt år 1 9 1 9  5 1 7 .  De under
stödjas med statsmedel, varav år 1 920 hade anslagits 40,000, 
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år 1 92 1  50,000 samt Ar 1 922 75,000 kr, aUt på villkor, att lika 

stora belopp anskaffas på annan väg. 
Statsbidrag beviljas på följande viUkor. 
Till förcningen skola höra minst 5 medlemmar, vilka sam� 

manlagt hava mmst 20 avelsdjur. Den bagge, som föreningen 
ämnar med statsmedel inköpa, bör vara minst ett år och en 

boek mmst 1 Yz år gammal samt av vederbörande konsulent 
godkända. För inköp av varje hagge eUer boek gives i stats
anslag hälften av dess inköpspris, doek högst 75 kr., samt 
högst 50 kr. per år i underhåU. 

e. T i l l f ä l l i g t u n d e r s t ö d  f ö r  i n k ö p  a v  
g e t e l I  e r f å r. Av extra statsmedcl för främjande av 
lantbruksproduktionen under kriget oeh tiden efter detsamma 
har åt Norges Småbrukarrörbund beviljats medel som bidrag 
tili anskaffande av goda getter och får åt mindre bemedlade. 
Följande belopp gåvos: 

Ar 1 9 1 6  1 ,000 kr. 
• 1 9 1 7  1 0,000 • 

• 1 9 1 8  40,000 • 

• 1 9 1 9  20,000 • 

• 1 920 1 0,000 • 

Medlen hade ända tili juni 1 920 använts på så sätt, att 
föreningen genorn sin egen konsu1ent mköpt sarnmanlagt 
923 getter oeh 286 får oeh sålt dern tili Yz priset åt enskilda 
småbrukare och arbetare i sådana trakter, där dessa djur 
dittills håUits jämförelsevis litet. Denna åtgärd var i början 
myeket populär oeh säges hava främjat getaveln hos små
bruknre oeh arbetare i hög grad. Men statsmedel för ända
målct torde ieke längre komma att beviljas; redan av anslaget 
för år 1920 var en avsevärd del oanvänd. 

d. S t a t s k 0 n s u 1 e n t 1 f å r
En särskild statskonsulent i får- oeh 
Norge år 1 9 1 8. 

o e h  g e t a v e l. 
getavel tillsattes i 

Dennas uppgift är att övervaka aUa statens åtgärder för 
får- oeh getskötselns främjande, såsom fåravelsgårdar, får-
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och getavelsstationer, att utvälja och godkänna avelsdjur, som 
tili dem anskaffas, att anordna får- och getutställningar 
o. s. v. 

4. F j ä d e r  f ä s k ö t s e I n.  

A. Danmark. 

1 det föregående (sid. 142) har framhållits, att hönsskötseln 
i Danmark kraftigt tillväxte isynnerhet under detta århundra
de. Ävcn har tidigare påvisats, huru snabbt äggexporten öka
des i detta land vid samma tid. Man erkänner där allmänt, att 
den starka ökningen av antalet höns främst föranletts av de 
år 1 895-1896 grundade kooperativa äggexportaffärerna och 
de av dem grundade lokala äggförsäljningsföreningarna. 

lI1en vid sidan härav har pågått ett energiskt och väl 
planlagt arbete för hönsskötselns höjande i Danmark. 

Detta synnerfigen mångsidiga och intensiva arbete kan 
indelas i tvänne grupper, nämligen: 1 )  de åtgärder, vilka sta
ten direkt vidtagit; och 2) de, vilka enskilda organisationer 
vidtagit. 

Om statens verksamhet anföres här följande. 
a. Ar 1 9 1 3  tillsattes en särskild s t a t s k o n s u l e n t  1 

f j ä d e r f ä a v e l. Denna tjänst besattes med hr W. A. K o c k, 
vilken först var anställd i .Landhusholdningsselskabets. 
tjänst, rnen år 1 920 blev statskonsulent: han har verkat som 
föredragshållare, varit prisdomare och inspektör av avels� 
centra Q. s. v. Sakkullniga personer anse hans verksamhet 
hava varit mycket fruktbringande. Han har dessutom ut
givit en handbok i fjäderfäskötsel, vars tredje förbättrade upp
laga utkom år 1 9 1 9  och fick ett så stort statsbidrag, att den 
kunnat spridas för ett pris av 1 kr. bland småbrukarna. Ett 
särskilt värdefullt arbete utför han som sekreterare i nedan
nämnda centralutskott för fjäderfäaveln. 

b. Ar 1903 inrättades en f j ä d e r f ä k I i n  i k v i d 
Veterinärhögskolan, vars elever undervisas i fjäderfäsjukdomar 
och deras behandling. För detta ändamål rnottages här rned 
sjukdom behäftat fjäderfä tili kostnadsfri behandling. 
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c. Ar 1 9 1 5  inrättade Lantbrukshögskolans i Danmark för
sökslaboratoriwn en särskild avdelning för försök med fjä
derfä. Denna utvidgades år 1 920 tili en självständig storartad 
f ö r s ö k s a n  s t a i  t på den staten tillhöriga stora egen
domen TroJlesminde nära Hilleröd. Här verkställas försök 
såväl med utfodring av höns som även avelsförsök. 

1 Danmark hava redan tidigt funnits flera organisationer 

lör fiäderläavel, vilka förut arbetade envar för sig, men 
vilka år 1 9 1 2  förenades tili .Danmarks förening för fjäderfä
avelt. 1 dennas ledning finnas en länsgreve, en kammar
herre, en generalkonsul o. s. v. Till den höra 1 5,000 medlem
mar, som i medlemsavgift crJägga 6 kr. per år; därjämte har 
den stora donationer. Något statsanslag uppbär den icke. 
Den har organiserats på så sätt, att den har en underavdel
ning i varje Iän. 1 sin tjänst har den en enda konsulent; för
eningen utgiver en förträfflig tidskrift, som utdelas gratis åt 
alla medlemmar, oeh anord_nar årligen allmänna utställningar 
turvis i olika delar av landet. 

Ar 1 9 1 1 grundades en särskild .Förening för fjäderfä-, 
kanin- och biavel». Den är helt liten med endast c. 1 ,200 
medlemmar, främst arhetare i Köpenharnns omgivningar. 
Å ven den utgiver en liten tidskrift, men i övrigt har dess verk
sambet varit mycket anspråkslös. 

Ar 1 9 1 4  grundades en ny organisation, som för närvarande 
är den viktigaste av alla, nämligen centralutskottet lör {iäder
läaveln (Faellesudvalget for Fjerkraeav!.) 

Denna organisation är sammansatt av följande på lant
brukets område verkande centralorganisationer: 1 )  Kg!. Lant
brukssällskapet, 2) Landboföreningarnas centralförbund 3) 
Husmansföreningarnas centralförbund samt 4) Dansk andels
äggexportaffär, vadan den sålunda representerar hela · den 
lantbrukande befolkningen och kan bevaka intressena hos 
dess olika Iager. Var oeh en av dessa fyra organisationer är 
berättigad att insätta en representant i centralutskottet. Den 
första och andra organisationen har var oeh en insatt en 

2. 
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storbrukare, den tredje en husman och den fjiirde chefen för 
sm affär. Denna nya organisation har i uppdrag att förvaIta 
statens anslag för fjäderfäskötselns främjande. Nämnda stats
bidrag - det enda i sitt slag - iir icke stort, 12,000 kr., oeh 
det har givits på sådant villkor, att de organisationer, som 
ingått i utskottet, såsom tillskott härtiU erlägga 4,000 kr. 
tiUsammans. 

Organisationen har börjat med en mycket energisk verk
samhet, som utövas i följande former: 

a. P r e rn i e r i n g  a v  v ä l s k ö t t a  h ö n s g å r
d a r. Redan en längre tid hade Danmarks andelsiiggexport
affär premierat hönsgårdar, om också i liten skala, men den 
avstod därifrån år 1 9 1 4, då centralutskottet grundades. 
Centralutskottet tiUägger denna verksamhet stor betydelse 
och har avsevärt utvidgat densamma. 

Prisen (förutom hedersprisen) hava varit följande: 

I priset först 
II . • 

III . • 

IV . • 

100, 
60 
40 
20 

senare 
• 

• 

• 

1 50 kr. 
90 • 

60 • 

30 • 

Alla, som erhållit I pris, godkännas sMom avelscentra för ett 
år framåt, varav de haft en stor ekonomisk fördel. Så hava 
frän hönsgårdar, som erhå11it pris, försålts 40,000-65,000 
ruvägg, 2,000-6,000 kycklingar och 600-800- 1 , 100 avels
djur. 

I en del av de prisbelönade hönsgårdarna funnos endast 
1 4-24, men i de största 1 00-200 höns. Hönsens medelpro
duktion varierar i dem meUan 100-170 ägg, medan hela landets 
medeltal utgör c. 90. Bland första pristagare finner man a11-
tid småbrukare, oeh i de flesta fa11 iiro pristagarna mindre 
bemedlade, sAsom arbetare, hantverkare o. s. v. 

b. A n s k a f f a n d e  a v  b i l l i g a  r u v ä g g  å t  
s m å b r u k a r e. Ansökningar om erhållande av biUiga ruv
ägg kunna småbrukare göra antingen genom lantmannaför-
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ening, husmansförening eiler äggförsäljningsförening. Central

utskottet anskaffar billiga ägg på så sätt, att det inköper dem 

frän kända hönsgärdar och betalar gängbart pris, men avstår 
dem tili billigt pris ät hönsägare, som anhälla härom. Ar 1 9 1 5  
- 1 9 1 6  betalades 1 5  öre per ägg och togs 1 0  öre; år 1 9 1 7-

1 9 1 8  betalades 40 öre och togs 1 5; år 1 9 1 9-1 920 erlades 

50 öre och togs 25. 
Äggen avstås på bestämda villkor: den som önskar erhälla 

sådana, får cndast köpa ägg QV en och samma ras, och motta
garen bör i sitt hönshus därefter hälla denna ras oblandad. 
Om utkläckningen och om kycklingarnas utveckling bör be
rättelse avgivas ät utskottet. 

Pä detta sätt hava årligen spritts omkring 1 2,000-40,000 
ruvägg och det framhålles, att härav erhållits mycket goda re
sultat. Särskilt framhälles i en av utskottets årsberättelser, 
att J yllands husmansorganisation pä detta sätt utfört ett vär
defullt arbete för spridande av framstäende hönsstammar. 

På samma satt har man även spritt avelstuppar av god ras. 
c. F ö r e d  r a g 0 c h k u r s e r i I ö n a n d e f j ä d e r

f ä s k ö t s e 1. Förutnö,mnda statskonsulent har på centralut
skottets försorg hällit föredrag landet runt, huvudsakligen i 
husmansföreningarna. Ibland har utskottet avlönat praktiska 
hönsskötare för att resa omkring som föredragare. 

1 dessa sina föredrag har konsulenten särskilt framhällit 
följande omständigheter: 

1 )  att hönsskötsel utan jordbruk i allmänhet ej mä idkas 
och att hönsgärdens storlek bör sm i förhållande tili lägen
hetens areal, pä det att hönsens utfodring huvudsakligen 
mätte kunna grundas på frän lantbruket erhället, i pekuniärt 
avseende mindervärdigt foder; 2) att hönshuset bör byggas 
så, att det har ett stort anta! fönster, alla vettande åt söder; 
3) att hönshuset bör hava ett stort sparkgolv; 4) att hönsen 
böra ruva redan i april-maj, så att kyeklingarna börja värpa 
redan i november och december, då äggprisen äro höga; samt 
5) att hönsen böra slaktas om hösten vid 2y:' års ålder. 

Därjämte har centralutskottet anordnat endagars kurscr 
i fjäderfäskötsel. Sälunda avhölls ett år en kms på en fjäderfä-
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avelsstation för 250 deltagare oeh en annan å Borris husmans
skola på J ylland för 300 deltagare samt en å Odense husmans
okola. Vid sistnämnda kurs höllos föredrag av statskonsulenten 
om hönsavel och hönsskötsel, av en professor vid Veterinärhög
skolan om hönsens sjukdomar oeh deras hälsovård samt av 
Danmarks andelsäggexportaffärs direktör om ägghandeln. 

d. G r u n d a n  d c a v s t o r  a h ö n s e r i  e r v i  d 
s m å b r u k a r s k o l o  r n a. På eentralutskottets initiativ 
hava vid sagda skolor upprättats tidsenliga hönserier oeh har 
utskottet för detta ändamål anskaffat ritningar oeh beviljat 
tillskottsmede!. Detta har det gjort för att husmännen oeh 
deras hustrur, som samlas på dessa skolor tili korta husmans
kurser, skola kunIla få praktisk demonstrationsundervisning, 
samt för att hönsgårdarna skola kunna användas även vid den 
regelbundna skolundervisningen såsom demonstrationsmate
ria!. 

Dessa hönsgårdar äro verkligen storartade. Tili den på 
Jylland grundade hönsgården hade under första året ( 1 9 1 5) 
anskaffats över 300 höns. Dessa härbärgeras i 3 skilda 
hönshus, vart oeh ett indelat i 5 avdelningar, vilka rymma 
50 höns varje, samt i 6 andra avdelningar, i vilka i var och 
en få rum 1 2  hönor och 1 tupp. Därjämte finnes en stor 
byggnad för kyeklingar. Det största av de 3 hönshusen är 
28 m långt oeh 4 m brett. Dess höjd åt söder är 1 ,0 m och åt 
norr l ,s m. Alla fönster äro på södra väggen; de äro 1 m höga 
oeh 2" rn breda samt ligga på 2" meters avstånd från varandra. 
De frarnför hönshusen helägna löpgårdarna äro så stora, att 
i den finnes 8-9 mi yta för varje djur. 

B. Sverige. 

Atgärderna för fjäderfäskötselns höjande i Sverige hava 
tili största delen vidtagits av Sverige. allmänna fiäder/äavels
/örening. Denna bildades år 1898 oeh utgav år 1 9 1 8  en 

återbliek på sin 20-åriga verksamhet. På grund härav kan 
följande framställning givas. 
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5. B i s k ö t s e 1 n. 

A. Danmark. 

Redan år 1 866 grundades Danmarks Biav1erlorening. 
Den är en centralförening, vars medlemmar utgöras av 84 
lokalföreningar, vi!ka vanligen omfatta ett av Danmarks smä 
Iän eiler ett härad. De hade sammanlagt år 1 9 1 4  blott 8,000 
medlemmar, år 1921 1 7,000. Medlemsavgiften är antingen 2 
kr. per år eiler 50 kr. en gång för alla. År 1 9 1 9  stego inkom
sterna av medlemsavgifterna tili sammanlagt 32,000 kr., medan 
statsanslaget utgjorde 3,000 kr. Detta höjdes är 1 920 tili 5,000 
kr., varjämte för motarbetande av pest i bisamhällena bevi!
jades 1 2,000 kr. per år. 

Föreningen har tili uppgift att verka .för biavelns främ
jande och försäljning av dess produkter på möjligast för
deJaktiga sättt. Den publicerar .Tidskrift Cor Biavlt. 1 dess 
ledning sm en Colkskollärare och en pensionerad sergeant. 
Organisationen är säledes heJt' och hAUet i händerna pä smä
folk. För närvarande, säger man i Danmark, utgöras biod
larna tili största delen av hantverkare, järnvägsbetjänter 
och folkskollärare. B1and småbrukare anser man det där
emot finnas jämförelsevis få biodlare, och det säges, att man 
icke häller gör mycket Cör att Cå dem intresserade hiirför. Det 
oaktat skall biaveln nnder de sen aste åren alltmera hava vun
nit fotfäste även bland småbrukarna. 

B. Svedge. 

1 Sverige hava tidigare funnits tvänne skilda organisationer 
för biskötselns främjandej den ena av dem torde vara om
kring ett par tiotal år gamma!. De fingo långa tider arbeta med 
egna medel, vilka de samlade genom donationer, fester m. m. 1 
den mån de ledande männen på lantbrukets område blevo 
övertygade om, att biskölseln medför även den stora indirekta 
nytta, att bina befrukta viktiga kulturväxter, hava hushäll
ningssällskapen småningom börjat bevilja smä bidrag för 
biskötselns främjande. Dessa sägas för närvarande uppgå tili 

• 

, 
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Föreningen arbetade de första åren som en hela landet om
fattande förening, i vilken som medlemmar ingått främst stor
brukare. Dess funktionärcr utgjordes till enbörjan endast av 
oavlönadc, för saken intrcsscradc personer, som offrade år av 
arbete till fromma för föreningen. Verksamheten hestod i 

början nästan uteslutande av agitationsarbete, vilket bedrevs 
dels genom utgivande av en tidskrift, dels genom utställnin
gar och föredrag. Det Iyckadcs även föreningen att i hög 
grad väcka intresset landet runt.. Men detta tillfredsställde 
icke i längden. På initiativ från landsorten omorganiserades 
föreningen helt och hållet år 1 902. Dess medlemmar sam
manfördes därvid länsvis till s.  k. länsföreningar, vilka tillsam
mans bildade en allmän oriksföreningt. Denna nya organi
sationsform visade sig särdeles Iyckad. Från denna tid har 
medlemsantalet börjat tillväxa och detsamma uppgives redan 
till hälften utgöras av småbrukare. Länsföreningarna hava 
crhållit såväl penningbidrag som annat verksamt understöd 
från sitt läns hushållningssällskap. Och från länsföreningarna 
hava utgått nyttiga initiativ även för höjande av livaktig
heten hos riksföreningen. 

Efter denna omorganisation har agitationsarbetet lämnats 
hu vudsakligen åt länsföreningarna, medan riksföreningen fätt 
ägna sig åt en mera djupgäende verksamhet. 

a. 1 början sköttes, såsom nämnts, sekreterarens, kassärens 
och även konsulentens tjänster i många år utan Iön. Först 
år 1 904 antogs den första avlönade k 0 n s u l e n  t e n och år 
1907 tvänne biträdande konsulenter. Dessa tjänstemäns verk
samhet har varit mycket effcktiv. Den har främst omfattat 
föredrag vid länsföreningarnas möten och vid småhrukarkur
ser, men samtidigt även inspektion av avelscentra, prisdomar� 
skap vid utställningar samt undervisning i fjäderfäskötar
skolor ävensom privat rådgivning. 

b. En annan verksmnhetsgren hos riksföreningen, som 
även anses ha varit synnerligen värdefull isynnerhet under dess 
första tioårsperiod, bilda u t s t ä I I n  i n g a r Il a, dels allmän
na, anordnade av riksföreningen, dels länsutställningar, under
stödda av densamma. Utställningarna sägas i hög grad hava 
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spritt intressct för fjäderfäskötseln, vilket framgår bl. a. därav, 
att det på varje följ ande utställning alltid funnits flera ut
ställningsföremål än på den närmast föregående. 1I1en samtidigt 
har man även funnit, att hönsstammarna förbättras i för
hållande tili föregäende utställning. Utställningar höllos näs
tan varje år ända tili år 1 9 1 2. Ar 1 9 1 1 deltog Sverige i den 
nordiska utställningen för fjäderfäavel i Köpenhamn, såsom 
det uppgives, med god framgång. 

c. FrAn Ar 1907 har riksföreningcn utgivit en t i d s k r i f t 
i fjäderfäskötsel; i samband med denna bar föreningen utgivit 
och gratis utdelat smä flygskrirter. Ar 1 9 1 3  utgavs och ut
delades bland medlcmmarna gratis en av föreningens konsu
lent författåd handbok i hönsskötsel, som vunnit mycket 
erkännande; den utkom då i en upplaga om 15,000 exemplar 
samt år 1 9 1 4  i 1 0,000 exemplar. Ar 1 9 1 4  utkom en handbok 
i gåsavel, författad av föreningens biträdande konsulent. 
Upplagan var 1 5,000 exemplar och även denna bok utdelades 
gratis åt medlemmarna. Därefter har ytterligare utkommit en 
liknande handbok i ankavel. 

d. Tack vare det snabbt ökadeintrcsset för fjäderfäskötseln, 
som i Sverige kom tili synes i början av 1 900-talet, upprätta
des talrika stora hönsgårdar, och för dessa behövdes särskilda 
fackutbildade hönsskötare, för vilka detta arbete blev en hu
vuduppgift. På grund härav väcktcs hos riksföreningen redan 
tidigt tanken att få tili stånd tidsenlig u t b i 1 d n i n g f ö r 
f j ä d e r  r ä s k ö t a r e. Sålunda anordnades redan år 1 900 på 
tvänne egendornar i Södra Sverige anspråkslösa fjäderfäskötar
skolor, vilka tili en början erböllo mAnga . elever, men torde 
skolorna efter några års rörlopp hava upphört. På samma 
sätt gick det med en år 1 904 bildad liknande skola. Ar 1 908 
grundades åter en ny fjäderfäskötarskola, denna gång på At
vidabergs egendom. 1 denna meddelade röreningens konsulen
ter teoretisk och föreståndaren för egendomens hönseri praktisk 
undervisning. Härifrån överfördes skolan år 1 9 1 0  tili en höns
gård, tillhörande en av föreningens konsulenter, oeh Iät för
eningen här uppföra rnoderna byggnader oeh anordnade flera 
3 m/maders kurser årligen_ !lien även denna skola 100 Jiksom 
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alla de föregående brist på elever; sålunda kom man tilI den 
övertygelsen, att det icke för eleverna lönnde sig att besökn 
särskilda kurser i fjäderfäskötsel, utan att unde.rvisllingen i 
ställct borde anordnas vid någon lantmnnnaskola i samband 
med lalltbruks- och hemhushållningsundervisningen. Förden
skull förflyttades fjäderfäskötarskolan Ar 1 9 1 7  till Osby lant
mannaskola för att kombineras med dcnna, sedan Osby kom
mun donerat en vidsträckt tomt i närhcten av skolan och där 
byggts ett tidsenligt hönshus. Undervisningen meddelas här av 
lantmannaskolans förestånclare, som själv är en intresserad 
hönsskötare, samt riksföreningens överkonsulent. Här har eJev
antalet vid alla kurser varit mycket stort, ty cleverna hava 
samtidigt erhållit undervisning i trädgårdsskötscl o. d. 

e. Så snart det genom utställningarna blivit konstaterat, 
var goda hönsstammar funnos, grep man sig an med att skapa 
av föreningen erkända f j ä d e r  f ä a v e I  s c e n t r a. Härtill 
togs initiativet redan Ar 1 904, då 23 hönsgårdar godkändes sA
. som sådana, och år 1 906 tillkommo yttcrlignre 10.  Sistnämnda 
Ar bcslöt föreningen fordra, att vid dem varje enskilt avelsdjurs 
värpningsförmåga skulle kontrolleras, varjämte dessa avels
centra grupperades i två grupper, nämligen i kontrollstationer 
och exteriöravelscentra. De sistnämnda nedlades år 1 9 1 0. 
Senare uppställdes den fordran, att kontrollavelsstationerna 
skulle deJtaga i värptävlingar, för vilka Ar 1 9 1 6  uppgjordes 
regler. Dessa stora fordringar torde emellertid haft tili följd, 
att antnlet avelscentra märkhart minskats. 

f. För förbättrande av hönsstnmmen har riksföreningen 
år 1909 gjort ett försök att importera goda a v  e I s d j u r 
frAn England och Tyskland, men des�a strävanden drahbades 
av mAnga motgångar, bl. a. på grund av en långvarig karan
mn. MAnga försök hava gjorts att undslippa denna, men 
utan resultat, enär medicinalstyrelsen motsatt sig detta. 

g. Riksföreningen har även arbetat på f r ä m j a n d e t  
a v  h a n d e l  n m c d f j ä d e r f ä P r o d  u k t e r. Den 
har uppgjort mönsterstadgar för lokala äggförsäljningsför
eningar och genom sina konsulenter och tidskrifter arbetat 
på åstadkommande av sådana. Den har dessutom tagit 
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initiativ tili grundande av kooperativa äggexportaffärer, i 
vilka de lokala föreningarna ingå såsom medlemmar. 1 dessa 
sina strävanden har föreningen Iyckats så, att i Sverige för 
närvarande torde finnas 3 mindre äggexportaffärer. Men tili 
dess program hörde, att sammanlagt ett 1 0-tal dylika ägg
exportaffärer skulle grundas och för dem en gemensam, hela 
landet omfattande centralaffär, som skulle använda ett gemen
samt, inregistrerat varumärke. Dessa planer avstannadc dock 
på grund av kriget och dess följder, vilka hämmade höns
skötseln och äggexporten. 

SAsom av det föregående framgår, var denna förenings 
verksamhet i början mycket famlande, men den har småning
om funnit de rätta linjerna och arbetar numera målmedvetet 
och säkert på att främja fjäderfäskötseln i sitt land. 

Föreningens räkenskaper äro på sätt och vis ägnade att 
belysa dess vidsträckta verksamhet. 1 det följande framställas 
därför dess sammanräknade inkomster och utgifter för åren 
1 902- 1 9 1 7. 

1 statsbidrag erhöll föreningen första gången år 1 903 blott 
1 ,850 kr. Statsbidraget har härefter småningom höjts, så att 
det år 1 907 steg tili 1 0,500 kronor, och har det från är 1 909 
utgjort 20,000 kr. per år. 

Medlemsavgiften "ar i början 4 kr., men då föreningen år 
1902 omorganiserades, tilldelades hälften härav länsförenin
garna, vadan riksföreningen erhöll 2 kr.; från är 1 903 minska
des denna riksföreningens andel tili 0:50 kr. och år 1 905 tili 
0: 25 kr. Härefter har den åter höjts år 1 908 tili 0: 50 kr., år 
1 9 1 7  till 0: 70 och år 1 9 1 8  tili 1 krona. 

För denna avgift har riksföreningen utdelat sin tidskrift 
kostnadsfritt åt alla länsföreningarnas medlemmar samt därtill 
även de i det föregående omnämnda handböckerna. 

Vid en granskning av föreningens räkenskaper mäste det 
erkännas, att utgifterna varit mycket anspråkslösa, då det 
tages i betraktande, att däri ingå 1 6  års sammanräknade 
utgifter. ]\fan mäste förvåna sig över, att föreningen med 
så obetydliga medel kunnat utöva en så mångsidig verk
samhet. 
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Inkomster Kr. Utgifter Kr. 

Saldo .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 2,335: - Tmnsport . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,185: -
Stat>bidrng . . .. . . . . . . . . . . .  213,350: - A vlöningar , ... .. . . .. . . . ... 82,572: -
Medlemsavgifter . . . . . . . . .  52,046: - Resekostnader . . . . . . . . . . . .  51,360: -
Räntor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  509:- Tidskriften , ..... . . . .. . . .. . 85,419: -
Andrn inkomster ... .. . . 8,303: - Hönsskötarskolan . . . . . . .  8,700: -
Överskott ... . . . ....... . . . . 17,643: - U tställninga rna .. , . . . . . . . . 13,800: -

Värptävlinrsma . . . . . . . . .  4,062: -
Försöksver samheten .. .  678:-
Resestipendier . . . . . . . . . . . .  1,045: -
Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,965: -
Porto och telefon ...... . 3,611: -

Tryckn.-kostn. o. annon. 10,732: -
Andra utgifter . . . . . . . . . . . .  8,226: -
A vskrivningar m. m . . .. 6,496: -
Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,335: -

Summa 1294,186: - Summa Im,l86: -

h. Då föreningen omorganiserades år 1 902, hade den 
endast något tusental medlemmar och cndast 2 länsförenin
gar kunde upprättas. Sedan dess har länsföreningarnas antal 
och medlemsantal ökats på följande sätt: 

Antal läns- Länsförenin-
Ar föreningar garnas med-

lemsantal 

1 902 2 1 ,428 
1 907 1 5  5,083 
1 9 1 2  23 6,701 
1 9 1 7  23 1 0,482 

Länsföreningarna hava, såsom ovan redan framhållits, 
fortsatt det agitationsarbete, som riksföreningen de första 
åren igångsatte. Detta hava de sålunda bl. a. gjort genom att 
gratis utdela fjäderfäskötseln belysande litteratur, anordna 
utställningar, hålla föreläsningar. Den allra viktigaste av läns
föreningarnas åtgärder har troligen dock varit gratisutdelnin
gen av ruvägg och avelsdj ur åt småbrukare, vilket synes 
hava shtt ganska rundligt. 

För denna sin verksamhet hava länsföreningarna fått medel 
tili c. '/. av länens hushållningssällskap, tili c. '/. genom med-

, 
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lemsavgifter och återstoden pä annat sätt. Sammanlagt hava 
de av hushållningssällskapen rrån och med sitt grundande tili 
slutet av år 1 9 1 7  uppburit över 1 80,000 kr. och i medlemsav
gifter och andra inkomster hava de under samma tid erhållit 
över 3 1 7,000 kr., vadan de i inkomster haft sammanlagt 
500,000 kr. eiler nära 2 gånger så mycket som riksföreningen. 

Tyvärr kan resultatet av denna organisations 20-äriga 
verksamhet icke mätas med tillhjälp av fjäderfästatistik, ty 
i Sverige har man först på initiativ av den ovan omtalade för
eningen år 1 9 1 7  första gången medtagit fjäderfä i den all
männa kreatursstatistiken. Däremot finncs i Sverige en nog
grann statistik över äggexport och -import ända frän år 1 87 1 .  
Därav framgår, att importen av ägg tillvuxit någorlunda 
jämnt från 35,000 st. år 1871  tili 3,700,000 st. år 1891 och tili 
84,000,000 år 1 904, men rrän denna tid börjar en ganska jämn 
nedgäng tili år 1 9 1 4, dä importen var 3 1 ,000,000 st. 

I jämnbredd med detta utvisar äggexporten frän Sverige 
följande växlingar. A:r 1871  utfördes omkr. 2,000,000 st., vilken 
mängd ökas år för år ända till är 1891,  dä utförseln var över 
18,000,000 st. Härefter nedgår utförseln ända till är 1 900, dä 

den utgjorde endast knappa 3,000,000 st. Denna skarpa ned
gång i exporten föranledde den ovan beskrivna föreningens 
grundande är 1 898. Och synbarligen måste man anse det tili 
stor del vara föreningens förtjänst, att en jämn stegring vid
tager rrän år 1902. Exporten utgjorde år 1904 nära 23,000,000, 
år 1 9 1 1 48,000,000, år 1 9 1 4  nära 56,000,000 och år 1 9 1 5  
82,000,000 st. A:ren 1 9 1 3, 1 9 1 4, 1 9 1 5  voro de första, under vilka 
äggexporten var sWrre än -importen. Under krigstiden gick 
exporten alldeles ner, men redan år 1920 exporterades c. 
1 0  mi1j. och år 1921 c. 12 milj. ägg. Likväl var importen sam
tidigt mycket större: år 1920 26 och år 1921 32 milj. st. 

C. Norge. 

Norges Förening lör Iiäderläavel grundades för 20 år tili
haka. Den hade år 1922 c. 98 10kalföreningar med omkr. 1 1 ,000 
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medlemmar. Till en början fick den åtnjuta ett helt !itet stats
bidrag, vilket år 1 9 1 4  steg tili 8,000, åren 1 9 1 7  och 1 9 1 8  till 
1 0,000, år 1 9 1 9  och ILr 1920 tili 22,000 samt år 1 922 till 42,OOO 
kr. år!igen. Den verkar för sitt ändamål på följande sätt. 

Den utgiver en cgen tidskrift; den sänder kring landet 
tillfälliga instruktörer, och som sådana hava verkat t. ex. 
sådana skollärare under sommarferierna och underofficerare 
under fritiderna, vilka äro kända som framstående fjäderfä
skötare; den anordnar fjäderfäutställningar; föranstaltar täv
lingar och utdelar pris åt ägare av goda hönserier; den har 
grundat smä privata fjäderfäavelscentra. 

l\1en genom dessa centra har föreningen icke fått tillfreds
ställande resultat. Fördenskull upprättade den är 1 922 1 1  
s. k. kontrollavelsstationer, vilka åtnjuta i statsbidrag tillsam
mans 25,000 kr. 

Ar 1 9 1 9  tilldelades föreningen 20,000 kr. såsom extra stats
bidrag tili förbättrande av hönsrasen genom inköp från väl
kända danska hönsgårdar avo ruvägg, som gratis utdelades 
genom lokala fjäderfäskötsel- och andra föreningar. Detta för
sök Iyckades dock icke och orsaken härtill säges vara den, att 
åtgärden måste genomföras så hastigt, att tillräcklig kon
troll vid äggens inköp, förpackning och transport icke kunde 
utövas, av vilken orsak en del av äggen vid framkomsten 
voro ruttna eiler söndriga. Sedan ännu år 1 920 gjorts ett för
sök, upprepades förctaget icke mera. 

Föregående framställning visar således först och främst att, 
ehuru fjäderfäskötseln i Danmark redan nu står på en ut
omordentligt hög ståndpunkt, jämförd med andra nor
diska länder, därstädes dock arbetas mera mångsidigt och 
grundligt än någon annorstädes för dess yttelligare utveck
lande. 

För det andra framgår härav, huru arbetet för fjäderfä
skötselns främjande såväl i Danmark som i Sverige tili en 
väsentlig del koncentrerar sig direkt på småbrukarna. 
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c. 1 0,000 kronor sarnmanlagt. Den 9 oktober 1 9 1 7  utfärdades 
en kungörelse angäende statsbidrag för åtgärder för biavelns 
främjande. Enligt denna utbetalas i statsbidrag för ifråga
varande ändamål högst ett lika stort belopp som hushållnings
sällskapen härför anvisat. För år 1 9 1 8  hade av riksdagen tili 
biavelns främjande beviljats ett anslag av 6,000 kr. Detta ' 
anslag höjdes från år 1920 tili 1 2,000 kr. Vid sidan härav har 
redan i f1era år mecl statsmedel lämnats understöd för kur
ser för biskötare, till en början med 500, irän år 1 9 1 8  rned 
1 ,000 kronor per år. Ar 1 9 1 9  sarnmanslogos de ovannämnda 
tvänne biskötarföreningarna tilI en, som antog namnet 
Sveriges biodlares riksförbund. Detta har 24 länsförbund och 
543 lokalföreningar med sammanlagt över 21 ,000 medlemmar. 
Då det enligt jordbruksstatistiken för år 1 9 1 9  i landet ianns 
inalles över 44,000 biOOlare (bos dem över 1 25,000 bisamhällen), 
se vi, att nära hälften av biOOlarna tillhör organisationen. PA 
min iörfrågan, frän vilka sambällsklasser medlemmarna i 
denna organisation rekryteras, fick jag av förbundets sekrete
rare en detaljerad statistik från ett länsförbund, varur jag 
uträknat, att av dess 242 medlemrnar 33 voro storbrukare, 74 
ägare tili medelstora lägenhcter, 1 7  småbrukare, 5 villaägare, 
1 2  trädgårdsmästare, 34 hantverkare, 30 arbetare, 1 7  tjänste
män och 1 2  särskilda andra personer. 

Medlemsavgiften är 5 kr., mot vilken erMlles organisatio
nens tidskrift .Bitidningen., som utkornmer i 1 5  bäften om 
året. 

Denna organisation erhåller intet statsunderstöd, men ar
bctar dock livaktigt. Förutom att den utgiver en tidskrift, 
understöder den biskötarkurser årligen med 2,000 kr. samt har 
använt samma summa per år för motarbetande av bipesten. 

Pesten har skadat biaveln i Sverige så svårt, att biOO
larnas antal starkt antages hava nedgått. Tili denna ned
gång har troligen orsaken delvis även varit den, att rnån
gen, som under kristiden tili följd av knapphet på socker 
börjat experimentera med biskötsel, nedslagits av de första 
rnotgängama. Fördenskull antages det, att bonungsproduk
tionen, som år 1 9 1 9  uppskattades tili omkring 600,000 kg, icke 

• 



334 

minskats ens närmelsevis i samma proportion som biodlarnas 
anta!. Tvärtom antager man, att biskötseln, sedan en kraftig 
organisation fåtts tili stånd på området, med stora steg skall 
börja gå framåt, ehuru den redan nu i Sverige anses stå be
tydJigt högre än i de sydligare länderna Danmark oeh Tysk
land. Dessa framtidsförhoppningar synas b!. a. hava fram
kallats därav, att man i Sverige är på god väg att uppfinna en 
för landets k1imat mera lämpJig form på bikupa än de hit
tills använda, frän södern länade modellerna. 

De av respektive organisationer för biskötselns främjande 
vidtagna åtgärderna kunna sammanfattas sålunda, att de 
huvudsakligen omfattat anordnande av biskötarskolor och 
undervisningskurser i rationell biskötsel, hållande av föredrag 
oeh lämnande av anvisningar oeh råd, bekämpande av bi
pesten, premiering 8V bigårdar, anordnande o.v utställningar, 
försäljning tili nedsatt pris av faeklitteratur, bisamhällen, 
drottningar, kupor, redskap o. dy!. 

C. Norge. 

N orges Biavlsforening bildades redan för 25 år sedan, 
men har länge arbetat jämförelsevis anspråkslöst; den hade 
år 1 922 2,500 medlemmar. 1 statsanslag åtnjöt den år 1 9 1 0  
endast 1 ,000 kr., år 1 9 1 4  3,500 kr., år 1 9 1 6  6,000 kr., år 
1 9 1 9  1 0,500 kr., år 1 920 1 1 ,500 samt år 1 922 1 3,500 kr. Av 
bidraget skulle frän och med år 1 9 1 9  6,000 kr. användas för 
bipestens bekämpande. Därjämte grundade man genom sta
tens försorg år 1 92 1  en större avelsstation för drottningar, 
vilken plaeerades vid Småbrukslärarskolan och underställdes 
dennas ledning. 



Slutord tilI andra delen. 
Framställningen av de skandinaviska ländernas energiska, 

mångsidiga och ofta systematiska ansträngningar för småbru
karklassens och småbrukets höjande och om de jämförelsevis 

. höga penningbelopp, som där för detta ändamål offrats, kan 
icke underlåta att på oss i Finland göra ett starkt intryck. 
Särskilt fästes vår uppmärksamhet vid det faktum, att dessa 
ansträngningar och dessa uppoffringar i hög grad ökats under 
de senaste åren. 

Vid en detaljerad jämförclse emellan Finland och de 
skandinaviska länderna finner man, att Finland i lika för
vAnansvärd grad blivit efter de skandinaviska länderna i 
detta avseende som i dc avscenden jämförelserna i Del 1 
visat. Och såsom slutledning härav torde vi hava rätt att 
påstå, att också häruti är att finna en viktig orsak till den aIl
männa efterblivenhet för Finland, som framgick ur Del L 

Det är därför att hoppas, att exemplen från grannländerna 
skola vara ägnade att rycka med sig de fosterlandsvänner, 
vilka vilja medverka till höjandet av vårt folks ekonomiska 
och samhälleliga välstånd och vilka förmå inse, att arbetet 
för höjandet av produktionen på våra redan förefintliga, för 
det mesta svaga smAbruk i detta vårt till sA stor del jord
ägarproletariatland är ur fosterländsk synpunkt mycket mera 
brAdskande och maktpåliggande än ett artificiellt ökande av 
detta lantbruksproletariat genom att med statens bistånd 
skapa nya smAbruk, som föra en tynande tillvaro. De här 
framställda exemplen frAn våra grannländer mäste få dem att 
ford ra upptagandet även hos oss av ett lika mångsidigt, mAl
medvetet och intensivt arbete samt pA att staten bör ikläda 
sig förhållandevis lika stora uppoffringar för höjandet av vAr 
smAbrukarklass som i de skandinaviska länderna. 
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