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I detta nummer

Lantbrukets utveckling och fram tid  har i dag stor aktual
itet. Näringen står inför en stark förändringsprocess med 
avreglering, minskade subventioner och nedläggningar. I  
över 50 år karaktäriseras de politiska ambitionerna av en 
strävan efter att reglera jordbruket. Den åtföljande struk
turomvandlingen tillsam m ans med den tekniska utveck
lingen har medfört, att allt fler lantbruk försvinner även om 
den kvarvarande glesnande bondekåren producerar allt 
mer.

Näringen utvecklades under seklet från ett fysiskt kräv
ande arbete för gårdsfolket och deras häst till ett nästan 
helmekniserat ensamarbete för bonden och hans maskiner. 
Lantbruket mekaniserades, effektiviserades och rational
iserades. Arbeten, som tidigare tog dagars och veckors 
arbetstid klaras numera av på minuter.

Detta häfte av VÄSTERBO TTEN  behandlar inte bara 
rationaliseringsprocessen inom lantbruket utan även hur 
bönderna med tiden blev allt mer beroende av den omgivande 
världen sam t av sina yrkesbröder i och med samhällets och 
näringens utveckling från natura- till penninghushållning. 
Detta medförde grundande av ekonomiska föreningar samt 
skapande av en facklig organisation inom jordbrukar
rörelsen.

Begreppen jordbruk och lantbruk kan verka förvirrande. 
Tidigare var de synonymer medan terminologin i dag är 
mer vittomfattande. Lantbruk avser numera såväl jord 
bruk (dvs. åkerbruk och boskapsskötsel) sam t skogsbruk.

Medarbetare i detta nummer:
Annika Hallinder, Skellefteå museum, som även har initie
rat och sam m anställt materialet till detta num m er av 
VÄSTERBOTTEN. Gösta Vågbrink är f.d. länsombuds- 
man vid Lantbrukarnas Länsförbund i Västerbotten. Martin 
Johansson är f.d. direktör för Västerbottens hushållnings
sällskap, där han också under många år tjänstgjorde som 
jordbrukskonsulent. Henry Lundström arbetar som foto
g ra f vid Skellefteå museum. Kjell Lööw arbetar som l:e 
antikvarie vid Skellefteå museums utställningsavdelning.

Där ej annat anges är bilderna hämtade ur Skellefteå 
museums arkiv.

T  v: N yodlingsd ike  i m yr in till kronotorpet K inneku lle  i Sorsele sn, 
ca 1930. A n to n iu s  S ten m a rk  och sonen M artia lis arbetar m ed  
spade och gräftyxa . Foto: V ästerbottens m useum .
T  h: R eusing  av åkerd iken  m ed  hjä lp  av en nykonstruerad  d ik- 
n in g sm a sk in  v id  H erängsskiftena  i Tväråbyn, L jusva ttne t, 1960.
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S k y la r  i G um boda hösten 1962.

Lantbruket i Västerbottens län under 1900-talet
Annika Hallinder

Redan under förhistorisk tid började de äldsta byg
derna i länet uppodlas, men först under 1500-talet 
får vi kunskap om lantbruket genom saköreslängder, 
jordaböcker och andra skattelängder. Bebyggelsen  
var koncentrerad till kustbygden och älvdalarnas 
nedre delar sam t till de stora inlandssjöarna. Lant
bruket baserades i huvudsak på boskapsskötsel, jakt 
och fiske medan den uppodlade arealen enbart upp
gick till ca 3 000 hektar. Brukningsdelarna var små

och frostrisken medförde, att man inte ägnade sig åt 
trädesbruk utan brukade alla åkerlappar. Korn 
utgjorde det dominerande sädesslaget och råg före
kom endast i ringa skala. Västerbottens kreaturs
stock var förhållandevis stor, vilket förutsatte skogs- 
bete vid fäbodar och foderanskaffning från myrar och 
utängar. Under 1600-talet växte bygden långsam t 
från kusten in i landet. Åkerbruket var dock av liten  
omfattning och i en kunglig skrivelse år 1607 omtalas
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S ta rrs lå tter  v id  Svansele d a m m ä n g a r 1959.

Västerbottens ”små hemm an” med de m inst om
fattande spannmålsskördarna i hela Norrland.

Stagnationen inom lantbruket upphörde först vid 
1700-talets mitt. Befolkningen ökade med hemmans- 
klyvningar och allt mindre brukningsdelar som på
följd. 1757 antogs förordningen om storskifte, vilken  
föreskrev en sammandragning av byns ägor till så få 
och stora enheter som möjligt. Samtidigt infördes 
vissa lättnader för småbruk. Avvittringen igång
sattes sedan på 1780-talet och innebar ett avskiljande 
av byarnas marker från varandra och kronan. Vid 
sidan av avvittringen kom laga skiftesförordningen 
från 1827 att bli betydelsefull för jordbrukets ägo
struktur. De små jordlotterna sammanfördes nu till

ännu större enheter och byakärnan splittrades.
H ushållningssällskapets verksamhet kom att få 

stor betydelse för lantbrukets utveckling i länet. Säll
skapet startade i Västerbotten 1814 och visade i början 
främst intresse för salpeter-, pottaska- och terpentin- 
tillverkningen. Andra viktiga binäringar var tjärtill- 
verkning, virkesförsäljning sam t fiske. Satsningen  
på binäringarnas intensiva utvecklande under 1820- 
och 1830-talet kom dock med all säkerhet att fördröja 
jordbrukets normala utveckling i länet.

På 1800-talet praktiserade flertalet jordbruk växt
följd. Redskapen var ålderdomliga. Träplogar och 
träharvar dominerade helt redskapsbeståndet och 
det dröjde ännu en tid innan man ersatte dessa med
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redskap av järn. Vid denna tid var intresset för olika 
m arkförbättringsätgärder stort. D ikningsföretag  
tilltog i både antal och omfattning och även andra 
torrläggningsarbeten igångsattes.

H ushållningssällskapet började vid 1800-talets 
m itt att agera för tillkom st av mejerier i länet. Resul
tatet uteblev inte och den 18 november 1867 öppnades 
länets första mejeri i Hössjö, Um eå socken och året 
därpå Selets mejeri i Lövångers och Estermarks och 
Flarkens mejerier i Nysätra socken. 1869 var antalet- 
mejerier i länet åtta st. Utvecklingen inom mejeri
näringen blev också mycket snabb och år 1891 var 
antalet mejerier uppe i siffran 41. På 1890-talet inväg
des i länet en total mjölkmängd av 3 milj kg.

Uppodlingen av och nybyggesverksamheten i lapp
marken hade sedan 1600-talet omfattats av statliga  
reformer. Nybyggesverksam heten kom i gång på 
allvar under 1700-talets senare del. Nybyggen placer
ades ofta på mindre frostkänsligt höga lidlägen. Näs 
och halvöar utgjorde vidare lämpliga platser för

åkerbruk. Dessutom .sökte sig de första nybyggarna 
till platser med goda slåttermyrar och fiskevatten. 
Den egentliga kolonisationsfasen avslutades vid slutet 
av 1800-talet. Staten blev då mer restriktiv i sin  
kolonisationspolitik eftersom det växte fram en ökad 
insikt om skogarnas värde. Mark uppläts däremot på 
kronoparkema, där kolonisationen skedde genom  
att man arrenderade kronotorp och kolonat med små 
arealer och med rätt att utnyttja skogen till hus
behov.

N yodling

I länet pågick vid 1900-talets början en intensiv  
kampanj för nyodling. Den betingades dels av rela
tivt god tillgång på nyodlingsjord och dels av befolk
ningens intresse för ju st nyodling, som underlättades 
av den mycket omfattande statsunderstödda s k

K J  L in d b lo m  och G un
n ar W ilhelm sson A udén  
v ila r sig  under arbetet 
m ed a tt d ika  u t S to rm y
ren  i R en b e rg sva ttn e t 
1920.
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M yrodling i M issenträsk, Jö rn s sn  ca 1930. Foto: Tor E kholtz, V ästerbottens m useum s bildarkiv.

krondikningsverksamheten i länet. Sankmarker och 
myrområden kom genom torrläggningsarbeten att 
omarbetas till åker- eller skogsmark. Hand i hand  
med utdikningsarbetet bedrevs odlingsverksamheten  
delvis med hjälp av statliga lån och bidrag.

Även täckdikningsverksamheten tilldrog sig ökat 
intresse. Täckdikning resulterade i bättre torrlägg
ning och bredare tegar. Utvecklingen gick dock lång
sam t och 1931 var t ex bara 4,7 % av hela åkerarealen  
täckdikad medan den i landet i övrig omfattade 25-50
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procent. Fördomar och kapitalbrist lade hinder i 
vägen. Möjlighet till lån och information via kurser 
och vandringsrättare började dock långsam t förändra 
inställningen.

Intresset för kulturbetesfrågor ökade markant 
efter 1920-talet. Statsm akterna uppmuntrade även 
anläggandet av kulturbeten genom bidrag och lån. 
Skogsbetet övergavs allt mer och började betraktas 
som oekonomiskt för både boskapsskötseln och skogs
bruket.



K o r n s k ö r d  p å  J o h a n  
N ilssons ägor i Renbergs- 
vattnet.

O

Å kerbruket

Den förbättrade jordkulturen medförde, att sädes
odlingen långsam t förändrades. Korn dominerade 
klart bland sädesslagen, men odlingen började sakta 
gå tillbaka. År 1919 omfattade länets kornodling 14.367 
ha och 1937 var siffran nere i 11.443 ha for att sedan  
åter öka något. Totalskörden ökade dock ständigt.
Havreodlingens omfattning minskade gradvis och 
omfattade drygt 800 ha på 1950-talets mitt. Bland- 
sädesodlingen och grönfoderodlingen höll sig genom  
åren konstant omkring ca 3000 ha i länet. Odlingen 
av höstråg däremot var mycket liten. Potatis odlade 
man i huvudsak for att tillgodose det lokala behovet 
och odlingsarealen höll sig i länet konstant omkring 
3000 ha. Rovodlingen däremot minskade stadigt med 
åren.

Åkerbruket var täm ligen statiskt i länet med få 
förändringar. Den stora omdaningen och förändring- H ästdragen  slå tte rm a sk in  i B ygdsiljum , B urträ sk  sn, som m aren
en i produktionsinriktningen kom dock med vall- 1930.



odlingens allt mer framträdande roll. Den var länge 
rätt eftersatt i länet och karaktäriserades av liten  
fröinsådd och svag gödsling på för gamla vallar. 
Hushållningssällskapets premieringar av vallodling
ar sam t tillkom sten av frörenserier medförde ett ökat 
intresse för vallkulturen och kvalitén förbättrades. 
På 1930-talet fanns inte mindre än åtta frörenserier 
i verksam het i länet.

Åkerarealen växte långsam t i omfattning i länet 
till 1950-talets början då utvecklingen bromsades 
upp. Från 1927 till 1951 ökade arealen med 29 351 ha. 
Åkerarealen utgjorde dock enbart ca 2,3 % av den 
totala ägoarealen, som klart dominerades av skogs
mark. Den senare ökade även med åren, främst 
beroende på vallodlingens utvidgning, som m inska
de behovet att utnyttja ängsmarkernas foderresur

ser, vilket fick till påföljd att ängarna växte igen och 
redovisades som skogsmark.

Västerbotten har genom åren varit ett typiskt 
småbrukarlän. Under 1900-talet böljade dock en  
tendens till ökande av enheterna att göra sig gällan
de. Den klart dominerande ägoarealen för länets 
jordbrukare har dock alltid varit i omfattningen 2-10 
ha, vilket omfattat över 60 % av länets brukningsen- 
heter.

B osk ap ssk ötse ln

Synen på boskapsskötseln och förståelsen för vikten  
av en framsynt avelsplanering förändrades under 
1800-talets slut och 1900-talets början. H ushållnings-

Vy över B o tsm a rk  om kring  1930. Foto: Tor E kholtz, V ästerbottens m u seu m s bildarkiv.
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K oboskap u tan för K arl 
M artinssons lad u g å rd  i 
B yg dsiljum  1932.

sällskapets premieringsverksamhet, som påbörjades 
på 1800-talet, blev allt mer betydelsefull och dess
utom förekom kreatursmarknader på ett flertal plat
ser i länet. Kreaturens kvalitet förbättrades stadigt. 
R esultatet blev en ökning av antalet kreatur fram till 
1950-talet, då en m inskning började märkas.

Antalet nötboskap utgjorde som m est vid 1940- 
talets m itt nära 130 000 st och tio år senare var 
antalet nere i ca 95 700 st. Intresset för premieringar, 
tjurföreningar och kontrollföreningsverksam het 
minskade dock bland jordbrukarna. N ästan all nöt
boskap utgjordes av SKB-rasen, som genom avels- 
arbete kom att bli allt större och mer avkastande. Till 
detta medverkade även en förbättring av fodersam
mansättningen. Avelsarbetet underlättades ytter
ligare 1960, då insem ination började tillämpas.

Antalet hästar i länet höll sig omkring 20 000 st. 
På 1950-talet sjönk antalet drastiskt och omfattade 
1956 endast 11 576. Orsaken till detta var den till
tagande traktoriseringen.

Inom smådjursskötseln vann svinaveln framgång
ar under 1900-talet, och antalet svin ökade ständigt

och omfattade över 27 000 djur vid 1950-talets mitt. 
Framgångarna orsakades främst av hushållnings
sällskapets ständiga propagerande för ökad svinavel 
sam t förekomsten av olika bidrag. M ålsättningen var 
att få länet självförsörjande i fråga om fläsk och 
smågrisar.

Fåraveln gick till skillnad mot svinaveln ständigt 
bakåt och bruket att hålla får vid gårdarna övergavs. 
Från 1914 till 1956 minskade antalet får från 58 519 till 
5 142. Då hade också betesförbudet på skogsmark 
böljat fullföljas allt mer. Getaveln var aldrig någon 
omfattande näring i länet och omfattade som m est 
omkring 4 000 djur på 1930-talet. Den förekom främst 
i Dorotea socken. Fjäderfäavelns framgångar inom  
länet var däremot ojämna. Mellan ett par år på 1930- 
talet kunde t ex antalet höns öka för att sedan minska 
med 10 000. Vid 1950-talets m itt fanns ca 57 000 höns 
i länet. Äggavsättningen underlättades av tillkom
sten av en äggcentral med anslutna äggförsäljnings- 
föreningar 1938.

Merparten av länets ladugårdar befann sig i brist
fälligt skick vid sekelskiftet. Mejerirörelsens fram
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marsch och kravet på en förbättrad mjölkproduktion 
medförde, att ladugårdsarbetets hygieniska och 
arbetsm ässiga förhållanden m åste förbättras. Till en 
början byggde man till ekonomibyggnaderna för att 
lösa behovet av större utrymme för djur och foder. 
Allt fler jordbrukare började dock planera för ny
byggen. H ushållningssällskapet engagerade sig i 
detta och man kunde erhålla råd och anvisningar vid 
byggnadsarbetet av framför allt vandringsrättarna. 
Utvecklingen gick så fort, att kritiska röster på 1930- 
talet betecknade Västerbottens län som ”de nya ladu
gårdarnas land”! Man kunde även få statlig bygg- 
nadshjälp och från 1937 kunde den erhållas även 
ovan odlingsgränsen.

Ladugårdar av cementtegel blev standard från 
1930-talet. Koma placerades i inredningen mot mitten  
och foderkrubborna. Hydroforanläggningar gav stän
dig vattentillrinning i hoarna. D essa nya ladugårds- 
anläggningar måste ha varit uppseendeväckande 
moderna på sin tid, eftersom korna i alla tider hade 
varit vända mot väggen i små timrade ladugårdar, 
där vattnandet skedde med pump och för hand.

En stor arbetsbesparande uppfinning inom bo

skapsskötseln var mjölkningsmaskinen, som började 
komma på marknaden på 1920-talet, men som i 
Västerbottens län framför allt introducerades på 
1940-talet. De första m jölkningsm askinerna var 
mycket enkla och ibland portabla. De krävde ofta 
inga andra installationer än ett elurtag. Mjölken fick 
bäras i spannar. Denna maskinanskaffning med
förde, att ett speciellt mjölkrum inreddes i ladu
gården för disk och kylanordning.

Foderhanteringen förenklades även. Man lät ofta 
uppföra en foderskulle ovanpå ladugården och vid 
slutet av 1950-talet byggdes många helt nya foder
lador med h iss och inkörning. De kunde rym m a går
dens hela foderskörd. N ästa steg i utvecklingen var 
installering av elektriska foderhissar.

K onstgödsel

Förr ägnade man inte ladugårdsgödselns tillvara
tagande någon större omsorg. Den spreds på åker
tegarna och med grep ända fram till man på 1940- 
talet på vissa håll böljade investera i gödselspridare.

B önderna i R enbergsva ttnet kör u t gödsel å t en sjuk  g ranne  om kring  1915.
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H ästdriven  konstgödselspridare i G ranliden, B ureå sn, m a j 1942.

Den flytande spillningen försummades ofta helt. På 
vissa håll uppförde man dock timrade urinbrunnar 
under ladugårdsgolvet, och en bit inpå 1900-talet 
började man anlägga cementerade gödselstäder och 
urinbrunnar.

Det visade sig dock, att stallgödseln inte tillräck
ligt ekonomiskt och ändam ålsenligt fyllde växternas 
näringsbehov. Kalk och benmjöl utgjorde tidiga del
vis inhem ska gödningsämnen och under 1930- och 
1940-talet kalkades jorden i betydande grad.

Vid 1800-talets senare del introducerades den 
egentliga handels- eller konstgödseln i länet och då 
först i form av superfosfat och chilesalpeter och sena
re kalisalt, thomasfosfat och svavelsyrad ammoniak. 
Användningen av kvävehaltiga handelsgödselmedel 
var em ellertid av liten omfattning till långt fram på 
1900-talet. Fosfatgödslingen kom att spela en be
tydande roll på de kalla och föga drivande torvjordar
na och resulterade i bättre vallskördar. Konstgödsel 
blev också en viktig försäljningsartikel för 
länets lantmannaföreningar. Mellan åren 1907-1914 
levererades t  ex till dem 5 335 407 ton superfosfat, 
som helt dominerade de övriga konstgödselproduk- 
tem a.

På 1930-talet infördes en ny produkt, nämligen

kalksalpeter. Importsvårigheter och ransoneringar 
under krigsåren medförde dock brist på konstgödsel. 
Efter andra världskriget ökade sedan bruket av 
handelsgödsel och då särskilt kvävehaltiga gödsel
medel, vilket resulterade i ökade skördar.

M ejeriutveck lingen

Mejerinäringens riktigt stora uppsving kom under 
åren 1905-1914 och orsaken var kontrollföreningarnas 
tillkomst. Mejeribranschen omfattades av moder
niseringar och tekniska förbättringar och allmogens 
intresse ökade för mejerinäringen, vilket medförde 
att mjölkleveranserna fördubblades.

1915 invägdes 7 972 ton mjölk och 1960 hade mjölk
mängden ökat till 127 983 ton. Till en början dominer
ades tillverkningen av Västerbottensosten, men på 
1930-talet ökade tillverkningen av andra ostsorter 
sam t smör, och försäljningen av mjölk och grädde 
tilltog. Förändringen av länets mejerihantering till 
en mer differentierad drift fortsatte och 1960 domine
rades försäljningen helt av mjölk, skummjölk och 
kärnmjölk.

N orets mejeri i Skellefteå  sn  om krin g  1931.
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M ekaniseringen

M jölkbilen k om m er till Frostkåge 1956. G un n a r L in d strö m  lastar  
m jö lkhäm tare  frå n  m jölkbryggan.

O m läggningen av m ejerihanteringen fick till 
påföljd, att hushållningssällskapets mejerikommitté 
år 1930 föreslog en centralisering av länets mejerier. 
Genom samarbete skulle länets mejerihantering 
skötas mer rationellt. De förbättrade kommunika
tionerna hade nämligen medfört en ökad konkurrens 
mellan de olika mejeriföretagen. Länet indelades nu 
i områden, s k mejericentraler, som ägdes av bolag 
eller föreningar och dess medlemmar. Mejericen
traler blev Umeå Mejeriaktiebolag i södra länsdelen  
och Skellefteortens mejeriförening u p a i norra delen  
av länet. Satsningen på större centraler medförde en 
nedläggning av små och äldre mejerier. Innan cen
traliseringens genomförande fanns år 1924 inte  
mindre än 48 mejerier i länet. Sedan minskade an
talet långsam t. 1937 var mejerierna 30 till antalet och 
1960 25 st.

Antalet mjölkleverantörer och invägd mjölkmängd 
ökade ständigt under 1900-talet. 1951 hade länets 
mejerier inte mindre än 18 800 leverantörer. Därefter 
började antalet att minska. Leverantörsbortfallet 
var störst i Lappmarken och bland de små bruknings- 
enheterna. Mjölkinvägningen däremot fortsatte att 
öka.

Den tekniska utvecklingen inom jordbruksområdet 
började egentligen vid 1800-talet slut. Jordbearbet
ningen gjordes då effektivare med förbättrade järn
plogar och harvar och inom skördearbetet fick lien  
ersätta skäran. Tröskningen förenklades med kast
maskiner och stiftströskverk. Vid sekelskiftet blev 
radsåningsmaskiner allt vanligare och resulterade i 
ett säkrare bestånd. Något årtionde in på 1900-talet 
ökades arbetseffektiviteten än mer. Då introducer
ades i länet slåtterm askiner och självrensande trösk
verk. Självavläggare började användas vid 1900-tal- 
ets början och på 1940-talet kom självbindaren, vil
ken blev den viktigaste m askinen för sädesskörden  
ett par årtionden framåt. Vid samma tid inköptes de 
första potatisupptagningsmaskinerna.

Den m askinella utvecklingen inleddes vid sekel
skiftet, då ångmaskiner böljade användas för trösk
verken. Den första traktom , Advance motorplog, till-

J P  Olofsson i R ö nn liden  m ed  hästen  Frej, som  d ra r en radsånings- 
m a sk in  1929. H a n  var den ende i trakterna  ru n t B yg d silju m  som  
hade så n in g sm a sk in  och h a n  körde därför även å t a n d ra  bönder. 
Foto: E lo f  Olofsson, V ästerbottens m u seu m s bildarkiv.
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D em onstration  av S k e l
lefteås första m otordriv
na  sjä lvrensande trösk
verk v id  1910-talets bör
ja n . I  bakgrunden  syns 
stadens g a m la  sem in a 
rium .

Den första  sjä lvb indaren  
i Hjoggböle tages i bruk  
hos L a m b er t E riks so n  
1937.



K a rl F o rsb erg  i K åge  
d e m o n s tre ra r  s in  nya  
t r a k to r  a v  1 9 2 6  å rs  
modell.

P edro E riksso n  h a rva r  
m ed sin  hem konstruera- 
de epa traktor i Skellefteå  
1933.
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verkades i Sverige av JV Svenssons Motortrafik 1912 
(se omslagsbilden). Ännu på 1940-talet var jordbruket 
dock ett fysiskt krävande arbete. Åkern plöjdes 
m estadels med häst och enskärig plog och många 
band fortfarande säden för hand. Tröskverk effekti
viserade det sista ledet i spannmålshanteringen, 
men arbetet var trots det tungt och resurskrävande.

Den egentliga traktoriseringen av landet skedde 
under 1940-talets senare del. Västerbottens län följde 
i stort utvecklingen i landet i övrigt men med en viss 
eftersläpning. 1944 fanns t ex 21 276 traktorer i 
Sverige men bara 309 i länet. För den enskilde 
jordbrukaren kunde maskinanskaffningen under
lättas av lån ur jordbrukets maskinlånefond.

De första traktorerna var tunga och svårmanöv- 
rerade. Efter andra världskriget tilläts import av 
gummi till vårt land, och traktorerna kunde förses 
med luftgummihjul som helt ersatte järnhjulen. Efter 
kriget började traktorerna också utrustas med hyd
rauliska lyftanordningar, vilket medförde att på 
traktorn monterade redskap kunde lyftas och m a
növreras med hjälp av traktormotorn. Hydrauliken  
var epokgörande, eftersom den var både tids- och ar- 
betsbesparande. Den medförde också införandet av 
nya, lätta, enkla och billiga redskap i förhållande till 
den bogserade redskapsuppsättningen. Traktorerna 
blev med åren bara större och starkare. De kunde dra 
plogar med flera skär och kombinationer av olika 
typer av harvar. 1959 m åste de dessutom för arbets- 
skyddets skull vara försedda med hytt.

Efterkrigstidens andra stora nyhet var skörde
arbetets m ekanisering i och med skördetröskans 
ankomst. Från början fanns både bogserade och själv
gående. 1954 var endast 11 skördetröskor i gång i länet 
och de ökade till 63 år 1961 och 780 år 1981. En 
förutsättningför skördetröskomas framgång var dock, 
att man anskaffade spannmålstorkanläggningar.

Parallellt med denna utveckling böljade man 
övergå till användande av hövändare med åtföljande 
skulltorkning. Det totala antalet skulltorkar i länet 
var 39 st år 1960 och efter tre år hade antalet ökat till 
130. Vid 1960-talets början introducerades också slag- 
hacken för skörd av grönfoder och ensilage. Den kom 
allt mer att ersätta slåtterm askinen. Silobyggandet

ökade, men man var i början m est inriktad på grav
silo och endast ett fåtal byggde tornsiloanläggningar.

B on deskogsbruket

Ägomönstret i de Västerbottniska skogarna förblev 
stabilt under 1900-talet. 41 % av den produktiva 
skogsmarken ägdes av enskilda, medan staten inne
hade 32 % och skogsbolagen 23 %. I skelleftebygden  
kom på 1930-talet mer än hälften av det avverkade 
virket från bondeskogar. Två tredjedelar av allt arbete 
med dessa avverkningar utfördes av bönderna själva, 
deras drängar, söner eller andra anhöriga. Trots 
detta förhållande var det arbetet på bolagens och 
kronans skogar som blev normgivande rörande för
handlingar och avtal.

Prissättningen på ett skogsskifte förbereddes på 
hösten. Priserna varierade beroende på terräng, 
virkeskvaliteter, m arkens lutning och vägarnas 
beskaffenhet. Många skogsbönder gick på 1930-talet 
samman i skogsägarföreningar för att hitta en sam- 
verkansform för att underlätta avsättningen. Sträv
an efter rimliga ekonomiska villkor och en konti
nuitet i avsättningen och en trygghet på sikt i det 
egna skogsbruket var utgångspunkten. Man ville 
senare även få inflytande över virkets vidareföräd
ling.

På 1960-talet tillkom en organisation för samspel 
m ellan skogsägarföreningen och de enskilda skogs
ägarna. Inom skogsbruksområden kunde då en grupp 
fast anställda skogsarbetare genomföra hela avverk
ningar åt enskilda skogsägare eller samverka med 
den enskilde på olika sätt. På så sätt bildades under
lag för de stora och dyrbara aw erkningsm askinem a. 
Inte all avverkning skedde dock i stor skala, ty 1980 
utfördes ca en tredjedel av arbetet på enskilda skogar 
av ägarna själva.

Den pågående jordbruksnedläggelsen har under 
senare år förändrat förutsättningarna för skogsbon- 
den. På 1950-talet var alla skogsägare verksamma 
jordbrukare och avverkade en leverans årligen som 
komplement till inkomsterna från jorden. Vid 1980- 
talets böljan hade bara ca 5 000 skogsägare skogen
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kopplad till jord. Den gamla årstidsrytmen med 
skogsvård under sommaren, kontraktsskrivning  
under hösten och tillsyn av avverkningar under vin
tern börjar förändras. Nu är arbetsuppgifterna lik
artade under året.

D en ekonom iska fören in gsrörelsen

Lantbruket kom med tiden att utvecklas mer från 
naturahushållning till penninghushållning. Den  
enskilde bonden blev mer beroende av den omgivan
de världen sam t av sina yrkesbröder.

Länets hushållningssällskap insåg tidigt vikten  
av ett föreningsbildande, och det kombinerade in 
tresset för kooperation och mejeriutveckling resul
terade i tillkom sten av ett mejeriaktiebolag år 1871, 
vilket upptog flertalet byamejerier som huvudintres
senter. Bolaget gav en fast organisation åt mejeri
näringen. Den kooperativa tanken hölls levande inom 
hushållningssällskapet. I övriga delar av landet till
kom nämligen ett stort antal inköpsföreningar för 
jordbrukare på 1880-talet och man diskuterade i 
länet hur man skulle få till stånd liknande jordbruks- 
kooperativa sammanslutningar. H ushållningssäll
skapets förvaltningsutskott uppdrog därför 1902 åt 
länsagronom Axel Bosin att studera lantmannaföre
ningarna i Västernorrlands län. Väl hemkommen 
höll denne ett föredrag om föreningarnas uppgift, och 
det resulterade omedelbart i bildandet av länets tre 
första lantmannaföreningar, nämligen i Tvärålund, 
Brån och Spöland. Fler följde och vid nyåret 1905 
hade antalet föreningar vuxit till 28 och det totala 
antalet medlemmar uppgick till över 1 000 personer.

Antalet lantmannaföreningar och deras ofta be
tydande om sättning ökade behovet av en samman
slutning av föreningarna till ett länsförbund. Nyåret 
1906 konstituerade sig Västerbottens lantm anna
föreningars förbund. Det nyinrättade förbundet in 
skränkte i början sin affärsverksamhet till vissa slag 
av lantmannaförnödenheter, såsom utsäde och frö, 
konstgödsel, kalk och kraftfoder. Verksamheten blev 
därefter mer omfattande och innebar förmedling av 
inköp och försäljning av varor och j ordbruksprodukter.

Hushållningssällskapet propagerade för tillkom s
ten av kontrollföreningar för att befrämja nötbo
skapsskötseln och för att kontrollera husdjurssköt- 
selns inkomster och utgifter. Jordbrukare i Umeå, 
Bygdeå, Sävar och Nordmalings socknar bildade den 
första kontrollföreningen för övre Norrland den 1 
november 1905. Den fick efterföljare och 1913 fanns 
inte mindre än 40 kontrollföreningar i länet. De kom 
med all säkerhet att spela en betydelsefull roll för det 
uppsving, som utmärkte mejerinäringen vid 1900- 
talets början.

Även inom mejeribranschen krävdes en enhet
ligare organisation. Företrädare för länets mejerier 
sammankallades den 4 december 1909 i Nysätra för 
att diskutera Västerbottensosten, som p g a  stor 
efterfrågan såldes vid för låg ålder. Man enades om 
att verka för ett gem ensam t försäljningsmärke på 
felfri ost och följande år registrerades varumärket. 
Det dröjde dock till 1917 då Västerbottens läns meje
riförbund u p a bildades. Inom några år vann den an
slutning från så gott som samtliga mejeriföreningar 
i länet. Dess uppgift var, att för medlemmarnas räk
ning sälja mejeriprodukter, förmedla inköp av m as
kiner och förnödenheter sam t tillvarata medlemmar
nas intressen.

R ekordkon  Tösa av fjä llra s v id  B o tsm a rks avelscentralgård 1937.
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Tjurhå llaren  Joel K arlsson och en sta m tju r  i M ossarotsträsk i 
Jö rn s sn  p å  1920-talet.

T r ä ff  fö r 170 traktorägare v id  S J :s garage i Skellefteå  i februari 
1953. F irm a n  Furberg & A ndersson  visade Ferguson-traktorer.

Framgångarna inom husdjursskötseln breddade 
marken för bildandet av tjurföreningar, vilka hade 
tillkom mit i södra Sverige redan på 1890-talet. De 
skulle befrämja boskapsaveln genom att hålla goda 
avelstjurar. År 1904 kom den första föreningen till 
stånd i Västerbotten och tre år senare hade antalet 
växt till elva för att år 1913 vara uppe i siffran 93.

På enskilt initiativ bildades 1910 Västerbottens 
läns Q äderfäavdelni n g. Den anslöt sig till det redan 
1898 bildade Sveriges allm änna ijäderfäavelsför- 
ening. För att underlätta äggavsättningen bildades 
1938 en äggcentral med anslutna äggförsäljnings- 
föreningar. Även svinaveln berördes av förenings- 
strävandena. 1912 bildades nämligen Västerbottens 
tre första svinavelsföreningar och året därpå tillkom  
ytterligare sex föreningar. En betydelsefull åtgärd 
för att befrämja svinaveln var upprättandet av Väst
erbottens läns svinavelsstation i Grubbe år 1912.

Inom hushållningssällskapet skedde ett stegrat 
intresse för hästaveln vid 1900-talets böljan. Premie
ringen understödde man frikostigt med bidrag och 
sällskapet inköpte avelsdjur. 1914 bildades Umeåor- 
tens hästavelsförening och den ombildades fem år 
senare till Västerbottens läns hästavelsförening. 
Föreningen övertog och skötte bl a sällskapets betes
plats för unghästar i Täfteå. Det dröjde dock innan  
ansatser till organiserat arbete för fåravelns befräm
jande kom till stånd. Inte förrän 1918 anlades en  
fåravelsstation och för att ge arbetet med aveln en 
fastare organisation bildades två fåravelsföreningar 
1919. Två år senare var tio föreningar verksamma.

På 1930-talet föll ständigt priserna på slaktdjur 
sam tidigt som låneräntorna drevs i höjden. Jordbru
karen kunde endast vända sig till privatslakterier för 
att få sina djur sålda och där pressades ofta priserna. 
Västerbottens RLF gjorde framställningar till hus
hållningssällskapet om bildandet av en länsomfat- 
tande slakteriförening och 1936 beslöt intressenter 
att grunda Västerbottens läns Slakteriers Central
förening upa. Föreningen inköpte tomtmark och upp
förde ett slakteri i Böleå i Umeå. Anläggningen stod 
klar i september 1938. I samband med detta bygge 
enades man om att även låta uppföra ett slakteri i 
norra länsdelen, nämligen kontrollslakteriet i Sun-
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nanå, som var färdigt 1942. Året innan hade förening
ens namn ändrats till Västerbottens Slakteriföre
ning upa. M edlem santalet omfattade då ca 10 000 
personer och omsättningen låg på ca 5,92 milj kronor. 
Verksam heten fick en fortsatt uppgång med en jämn  
och god slakttillförsel, och vid slakterierna i Umeå  
och Skellefteå satsade man på charkuterifabriker. 
Nya kontrollslakterier invigdes i Vilhelmina och 
Lycksele, och 1956 omfattade länets slakterier och 
charkuterier hela 23 anläggningar. Rationaliserings- 
strävandena inom jordbruket började dock märkas 
vid denna tid och m edlem santalet gick stadigt ned 
och medförde även nedläggningar. Själva organisa
tionsformen omändrades och 1961 ingick man en 
fusion med Örnsköldsviks slakteriförening. Sedan 
drygt 20 år tillhör man Norrlands slakteriförening.

I samma takt som lantbruket rationaliserades och 
m ekaniserades blev kapitalanskaffningen allt vik
tigare. Av kreditinstitutionerna var sparbankerna 
länge jordbrukets största långivare samt till en del 
även staten, affärsbankerna och försäkringsbolagen. 
Med åren fick de två organ som speciellt hade bildats 
för att anskaffa kapital åt jordbruket en allt större 
dominans, nämligen hypoteksföreningarna och jord
brukskreditkassorna. Jordbrukskasseorganisationen 
tillkom genom ett riksdagsbeslut 1915 för att kunna 
förse jordbruk med driftskrediter. Efter hand som 
rörelsen utvecklades fick även längre krediter, i form 
av intecknings- eller reverslån, stor omfattning. Man 
lämnade även lån mot statliga garantiförbindelser. 
1930 bildades centralorganet Svenska Jordbruks
kreditkassan. Rörelsen expanderade starkt. Jord
brukskassan, som den sedermera kom att benämnas, 
utvidgade sitt medlemsskap till att omfatta även 
ekonomiska föreningar. Större delen av utlåningen  
gick dock direkt till enskilda lantbrukare. Förenings- 
banken, som den i dag heter, har fortfarande lant
brukare som dominerande kundgrupp.

Västerbottens lantm annaföreningars förbund 
noterade inga rekordökningar i om sättningen utan  
låg i medeltal vid ca 900 000 kronor per år. 1944 
samlades alla lantmannaföreningar under samma 
tak och fick nam net Västerbottens lantmannaför
bund förening upa. Omsättningen ökade dock efter

kriget och från 1945 till 1974 steg den från 5 till 125 
milj kronor. Västerbottens lantmän ekonomisk för
ening blev då också det nya nam net eller Lantmän
nen med 12 affärer i länet. I dag är foreningsrörelsen  
samlad under Lantbrukarnas Riksförbund, dit bl a 
riksorganisationerna Svenska Mejeriernas Riksför
ening, Sveriges Slakteriförbund, Svenska Lantmän
nens Riksförbund, Svenska Ägghandlarförbundet, 
Sveriges Skogsägarföreningars Riksförbund, Sve
riges F öreningsbankersFörbund, Sveriges A l l m ä n n a 
Hypoteksbank och Svensk Husdjursskötsel hör.

D en utb ild ade bonden

En ordnad lantbruksundervisning organiserades i 
Sverige under 1830-talet. Man insåg dock redan vid 
denna tid behovet av elem entär lantbruksundervis
ning för den jordbrukande allmogen i sk lantbruks
skolor. Lantbruksakademiens förvaltningskommitté 
föreslog 1852 i en skrivelse till länets hushållnings
sällskap, att en lantbruksskola skulle inrättas i 
Norrland. Sällskapet instämde och verkade aktivt 
för tillkom sten av Yttertafles lägre lantbruksskola, 
som mottog sina första elever i oktober 1859. Under
visningsäm nena var skrivkonst och rättstavning, 
aritmetik, matematik, slöjd, dvs åkerbruksredskaps 
förfärdigande, husdjurens utfordring och vård, göd
selns rätta behandling, övning i handsådd, plöjning 
och anläggning av diken sam t skogshushållningens 
grunder. Den allsidiga utbildningen möttes dock av 
allmogens misstro, eftersom kunskap inom moder
näringen hittills hade spridits från generation till 
generation.

Skolan i Yttertavle nedlades 1904. Ett hemman i 
Brattby utsågs som lämplig egendom för en lant
bruksskola och på hösten 1905 startade undervis
ningen där. H ushållningssällskapet, som var skol
ans huvudman, började dock se fördelarna med att 
skolan flyttades närmare Umeå. Man ville göra lant
bruksskolan till en centralpunkt för länets jordbruks- 
undervisning.

Skolan i Brattby nedlades 1929 och efter omfat
tande nybyggnader och markförbättringar startade
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D eltagarna i cem enteringskursen  p å  A nderstorps la n tm a n n a 
skola  i ju n i  1935.

lantbruksskolan i Grubbe samma år och fick namnet 
Um eå lantbruksskola. Här fick skoljordbruket till
gång till stor åkerareal för att möjliggöra tekniska  
hjälpm edels användning. Skolans centrala läge 
medförde även att de utövande jordbrukarna kunde 
besöka skolan och se på nya arbetsmetoder och hjälp
medel. Till skolan knöts många aktiviteter. Ume- 
ortens hästavelsförening flyttade sin hingstuppföd
ning 1932 till skolan och h it förlädes fiskodlings- 
anstalt, hönsskötsel med avelsm ässig karaktär, och 
1945 påbörjades trädgårdsundervisning i skolan. Vid 
sidan av helårskurserna anordnade man kortare 
kurser som ladugårdsskötarkurser, beteskurser, 
ensileringskurser, skogsvårdskurser, cementerings- 
kurser och utbildningskurser för vandringsrättare.

Lantmannaskolor som skolform blev redan under 
1800-talets slut allt vanligare i södra Sverige. Lant-

E lever v id  S tröm sörs lan thushållsko la . Foto: H a n n a  B äckm an,V ästerbo ttens m useum s bildarkiv.
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mannaskolan förenades med en folkhögskola och 
huvudman för skolan var också till en början en 
folkhögskoleförening och senare landstinget. 1903 
fattade Västerbottens läns landsting beslutet att 
från 1906 upprätta en lantmannaskola i Degerfors. 
Skolan syftade till att ge allmogesöner en teoretisk  
undervisning i lantbruk och naturlära. Skolans namn 
blev Västerbottens läns folkhögskola. Folkhögskolan 
och lantmannaskolan kompletterades senare även 
med en lanthushållsskola. Lantmannaskolans hu
vudkurs hölls på sommaren, eftersom eleverna på 
vintern i huvudsak arbetade inom skogsbruket. 1954 
uppdelades kursen på linjerna jordbruk, skog och 
trädgård. Verksam heten nedlades 1965.

Länets yrkesskolor inom lantbruket var förlagda 
till södra länsdelen och hushållningssällskapet köp
te 1933 därför Anderstorps egendom i Skellefteå och 
startade den första lantm annaskolekursen. Året 
därpå blev skolan även lanthushållsskola. Till en 
början gynnades man av skolans centrala placering, 
som lockade till studiebesök, och man såg skolan som  
en centralpunkt för j ordbrukets utveckling inom norra 
länsdelen. Det centrala läget blev dock med tiden  
enbart till nackdel. Skellefteå stad expanderade och 
lade beslag på skolans marker och 1977 tvingades 
skolan upphöra.

Lappmarkens jordbrukare saknade yrkesutbild
ning. Landstinget hem ställde därför hushållnings
sällskapet om en utredning rörande länets behov av 
lantmanna- och lanthushållsskolor. Det resulterade 
i hushållningssällskapets inköp av mark i Laxbäck
en, Vilhelmina, 1936. Landstinget och Vilhelmina 
kommun gav även anslag till detta köp. På ägorna 
uppfördes Malgomajs lantmanna- och lanthushålls
skola. Den första lanthushållskursen startade i 
november 1939 och sommaren nästa år började lant
mannaskolekursen. Skolan var egentligen en skola 
med två avdelningar och gemensamma lokaler. Skolan 
fick rätt goda skördar trots det kärva klimatet. Elev
underlaget sviktade dock och lanthushållsskolan upp
hörde 1959. Efter en omfattande utredning lades 
skolan ned 1965.

1928 tillkom på enskilt initiativ en ny form av 
yrkesskolor för lantungdom, nämligen jordbruks
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skolorna, som var avsedda för ungdomar i åldern 14- 
17 år. I landet fanns endast fyra jordbruksskolor och 
inom Västerbottens län en skola i Sorsele, nämligen  
Sorselegården. Skolan startades 1941 av stiftelsen  
Västerbottens läns arbetsstugor. Den bedrev prak
tisk och teoretisk undervisning på jordbruksområdet. 
Skolan hade en avdelning för jordbruk och en för lant
hushåll. De första 20 åren fick skolan fler sökande än 
man kunde ta emot, men efterhand som grundskolan 
genomfördes minskades elevunderlaget. Vid om
organisationen 1963 blev skolan lantbruksskola men 
med bibehållen lanthushållskurs. Till skolan hörde 
ett jordbruk om 20 hektar åker, vilken huvudsak
ligen var myrjord som nyodlats av skolan. Man arren
derade även åkermark. Hösten 1970 lades verksam
heten ned.

Tillgången på yrkesutbildning för blivande jord
brukare har växlat med åren. 1960 fanns i länet inte 
mindre än sex lantmanna-och jordbruksyrkesskolor 
sam t fem lanthushålls- och husmodersskolor. I dag 
är alla utom Umeåskolan nedlagda. Grundutbild
ningen inom lantbruket kom på 1970-talet att inord
nas i gymnasieskolans tvååriga jordbrukslinje. Umeå 
lantbruks- och trädgårdsskola med landstinget som  
huvudman blev då länets enda gymnasieskola med 
inriktning på jordbruks- och trädgårdsutbildning.

R ektor M ikael Persson v id  A nderstorps la n tm a n n a sko la  demon- 
sterar en ny typ  av taggtrådsstängsel k rin g  betesm ark, v ilket ska ll 
ersä tta  skihagen. Foto frå n  1930-talets slut.



I  Jakobsfors i B yske  sn g ick  flera jordbrukare  sa m m a n  om en självbindare. H enry L in dho lm , H ednäs, och L en n a rt W esterlund, Jakobsfors, 
skördar h ä r  P aul H edström s kornåker i Jakobsfors 1959.

DET MODERNA JORDBRUKET  

J  ordbrukspolitiken

Under 1920-talet var prissättningen på jordbrukets 
produkter praktiskt taget fri från statliga ingripan
den. På 1930-talet tillkom dock olika prisreglerande 
åtgärder i syfte att stödja jordbruket i samband med 
de svårigheter som inträffade på grund av den ekono
miska depressionen. Den för det stora flertalet jord
brukare viktigaste åtgärden var den sk allmänna 
mjölkregleringen från år 1932. Den innebar bl a att 
man sökte utjämna lönsam heten för olika produkter,

så att mjölkproducenterna i stort sett erhöll samma 
mjölkpris, oavsett vilken användning mjölken fick 
efter leveransen till mejeri. Från 1940-talets början 
bestäm des de prisreglerande åtgärderna efter för
handlingar mellan jordbruket och statsmakterna. 
För att beräkna intäkterna tog man hänsyn till 
kostnadsutvecklingen inom jordbruket.

1942 tillsattes en jordbrukskommitté för att utfor
ma riktlinjerna för jordbrukets utveckling i Sverige. 
Enligt riksdagsbeslutet 1947 skulle jordbruket er
bjuda samma inkomststandard för sina sysselsatta  
som för arbetare inom andra näringar. För att er
hålla denna inkom slikställighet krävdes en fortsatt 
och vidgad rationalisering sam t ett gränsskydd kom-
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H em m ansägare Göran L indgren  i In n ervik  ju s te ra r  den sex fo t 
långa slå tterkn iven  p å  sin  F ordson M ajor in för sla ttern  1953.

yttre rationalisering. Lantbruksnämnden skulle även 
medverka till inre rationalisering genom lån och 
bidrag till bl a täckdikning, stenröjning och ett bättre 
byggnadsbestånd. H ushållningssällskapet fick nu 
en mer perifier roll och omhändertog den sk drifts
rationaliseringen.

Det jordbrukspolitiska programmet har revider
ats i omgångar. På 1950-talet ansågs m ålet för den 
yttre rationaliseringen omfatta normjordbruk på 20- 
30 ha och 1967 talade man om att stödja även special
isering och stordrift. I Norrland infördes 1960 kon
centrerad rationalisering i form av KR-jordbruk och 
den följdes sedan av SR-jordbruk, dvs särskild ratio
nalisering. Vid dessa jordbruk genomfördes på rela
tivt kort tid både yttre och inre rationalisering. 1977 
års jordbrukspolitiska beslut fastställde att all bruk- 
ningsvärd åkermark skulle bibehållas. Jordförvärvs
lagen två år senare ville förhindra markspekulation 
och värnade om att bevara jorden i den aktivt jord
brukande befolkningens ägo. Som frikrets till den 
tidigare ägaren räknades barn, barnbarn och maka/ 
make. Övriga m åste begära tillstånd hos lantbruks
nämnden, som kunde vägra förvärvstillstånd med 
motivation att fastigheten behövdes för att förstärka 
ett annat och mera bärkraftigt jordbruk.

binerat med statlig reglering av priserna på jord
brukets produkter. Staten ville understödja den yttre 
rationaliseringen genom att verka för större bruk- 
ningsenheter. Som rationella jordbruk definierades 
de sk basjordbruken på 10-20 hektar åker. Jordbruk 
m ellan 2-10 hektar åker kallades övergångsjordbruk, 
och genom sammanläggningar och annan överföring 
av jord kunde de bästa av dem utvecklas till basjord
bruk.

Jordbrukets yttre och inre rationalisering organi
serades av den nyinrättade lantbruksnämnden för 
länet. Den skulle med statliga bidrag och lån till in 
vesteringar sam t genom köp och försäljning av mark 
verka för skapandet av bättre brukningsenheter, s k M askinell po ta tisu p p ta g n in g  i Frostkåge 1956.
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H em m ansägare G u s ta f B oström  i S k rå m trä sk  var p io n jä r i S ke lle f tebygden rörande foderensilering. D en första  gropsilon byggde han  
redan 1940. H ä r v isar han  och sonen K arl-E rik en av  de tvä  grop siloan läggningarna  1952.

1960-talets ra tion a liser in g

Utvecklingen inom j ordbruket i länet präglades under 
1960-talet av rationalisering och strukturförändring. 
Många mindre brukningsenheter nedlades och jord
bruksbefolkningens andel i totalbefolkningen m ins
kade successivt. Mellan 1956 och 1961 upphörde ca 
1.700 jordbruk i länet och under samma period m ins
kade länets totala odlade areal med 5.000 hektar. 
Medelarealen åker per brukningsenhet höjdes dock 
från 6,6 till 7 hektar. Hårdast drabbades lappmar

ken, där t  ex inte mindre än 111 jordbruk nedlades 
enbart år 1968 och ca 2.000 jordbruk under en tioårs
period. Skördemetoderna för vall och spannmål för
ändrades radikalt under perioden. Vallskördemeka- 
niseringen blev mer omfattande och allt fler satsade 
på ensilage. Man skaffade slaghackar och silobyg
gandet tilltog. KR-j ordbruken blev föregångare be
träffande tornsiloanläggningar. Skulltorkarna öka
de likaså och 1963 fanns 130 skulltorkar i länet. 
Spannmålsskörden m ekaniserades i allt högre grad 
och för varje år blev skördetröskorna allt fler. Det var

189



S om m a rku rsen s elever v id  A nderstorps la n tm a n n a sko la  prövar  
a tt  a n vända  en slaghack i ju n i  1960. R o la n d  Andersson, Bygd- 
siljum , och S ten  Hernestål, Lycksele, sköter trak tor och slaghack.

Skördetröska  i Skelleftebygden i oktober 1966.

också vanligt att de utrustades med tank. Potatis
odlingen utvecklades till en specialgröda och koncen
trerades på många håll till större odlingar med en 
högt utvecklad teknik och konstbevattning. Vid 1960- 
talets början tillkom genom riksdagsbeslut ett skör- 
deskadesystem, där statens jordbruksnämnd gav viss 
kompensation för lidna skördeförluster.

Betydelsefullt för kobeståndet och mjölkproduk
tionen blev införandet av artificiell insem ination i 
länet. 1960 bildades nämligen Västerbottens l ä n s 
seminförening. Länet delades in i mindre områden 
med anslutna medlemmar och redan i januari året 
därpå var verksamheten i gång. Kvalitetsförbättring
arna till trots fortsatte dock koantalet att minska, 
vilket även medförde att antalet mjölkleverantörer 
till mejerierna stadigt minskade. Den invägda mjölk
mängden ökade däremot.

1970-talets optim ism

Statens stödkrav sänktes, vilket fick till påföljd att 
investeringsstödet till länet sjudubblades mellan 1970 
och 1978. Lönsamheten för jordbrukaren förbättrades 
genom högre priser. Det hela ledde till ett ökat 
intresse för jordbruket och jordbrukaryrket och den 
sk ”gröna vågen” inleddes.

Satsningen på rationaliseringar fortsatte och varje 
år tillkom ett 10-tal KR-gårdar. Antalet lantbruk 
minskade dock och 1973 fanns ca 6 000 lantbruk i 
länet, varav ca 500 med kreaturslös drift. Utveck
lingen gick fort och på drygt 20 år hade inte mindre 
än 6 500 jordbruk nedlagts i länet.

1970-talets förbättrade bidragsmöjligheter resul
terade i omfattande investeringar i nya ladugårdar. 
Mjölkningarbetet rationaliserades och många instal
lerade rörmjölkning. Mjölken pumpades direkt till 
mjölkrummens kyltank, varefter den fraktades med 
tankbil till mejeriet. Vid denna tid infördes även 
lösdrift i v issa ladugårdar. Korna fodertilldelades i 
en del av dessa enligt särskild programmering i 
datastyrd kraftfoderautomat.

Kobeståndet fortsatte stadigt att m inska även om 
det fanns en tendens till större besättningar och 1977
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Foto: H enry L undström .

var antalet bara 28 000 kor, vilket kan jämföras med 
1944 års kobestånd på 87 000 djur. SRB-rasen domi
nerade med 45 % av länets totala bestånd, och SLB- 
kon, som var okänd för 10 år sedan, representerade 25 
% av länets kor. Minskningen av antalet kor gick pa
rallellt med m inskningen av mjölkleverantörer till 
mejerierna. Mjölkproduktionen ökade dock, efter
som de nya raserna var högavkastande.

Centraliseringssträvandena inom mejerirörelsen 
fortsatte och länets mejeriföreningar slogs samman  
till en stor förening, Norrmejerier. Vid 1970-talets 
m itt var 13 mejerier i drift i länet. Norrmejeriers 
styrelse lade 1974 fram ett förslag om den framtida 
mejerilokaliseringen i länet. Förslaget, som segrade,

förordade två mejerier i länet - ett i Um eå och ett i 
Skellefteå. Efter ett par år stod det nya mejeriet i 
Ersboda, Umeå, med högteknologisk rationell drift, 
klart.

Inom djurhållningen ökade specialiseringen. Göd- 
svinsproduktionen tilltog och många satsade på en 
integrerad produktion med både smågrisar och göd
svin. Man lät på många håll uppföra stora svinstallar 
för flera hundra slaktsvin i boxar. Även hönsskötseln  
rationaliserades med stordrift och höns i burar samt 
transportband för äggen. Länet var dock ett under- 
skottsom råde beträffande kött- och charkuteri- 
produkter. Ca 70 % av konsumtionen täcktes av den 
egna produktionen vid länets nio slakteri- och char-
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kuteriföretag. Fyra av dessa tillhörde den jord- 
brukarägda NS-koncernen, en av Sveriges åtta slak
teriföreningar.

Den möderne bonden, som enligt de jordbruks- 
politiska målen skulle ha samma standard som en 
industriarbetare, hade dock liten möjlighet till ledig
het. För att förändra detta förhållande organiserades 
1975 Avbrytartjänst AB som ett dotterföretag till 
LRF. Verksam heten fick dock en trevande start med 
ett fåtal anslutna jordbrukare. Tio år senare var 420 
jordbrukare anslutna till de 69 avbytarkretsarna.

1980-talets problem  och  m öjligheter

Vid slutet av 1970-talet började den uppåtgående 
trenden att vända och lönsam heten försämrades 
genom kraftiga prisstegringar på bl a byggnader och 
inventarier. De som hade gjort stora kapitalkrävan- 
de investeringar drabbades dessutom av räntehöj
ningar. En del stödåtgärder infördes, men för vissa  
jordbruksföretag återstod bara konkurs. 1986 var 50 
lantbrukare i länet i akut behov av ekonomisk hjälp.

Åkerarealen fortsatte att minska. Från 1951 och 
fram till 1981 reducerades den med nästan en tredje
del till 89 000 hektar, fördelat på 5 800 jordbruk. 
Nära hälften av den brukade åkerarealen arrendera
des. Tendensen till större enheter var bestående och 
över 700 jordbruk hade ägor på över 30 hektar.

Vallskördearbetet utvecklades. En ny rundbals- 
press för ensilage, halm och torrt hö introducerades. 
1985 lades 400 000 balar i säck i länet. Ensilering  
svarade 1988 för hälften av den totala grovfoder- 
mängden.

Ca 200 bönder slutade varje år att leverera mjölk 
och koantalet minskade. Förbättrade avels- och ut- 
fodringsmetoder resulterade ändå i att mjölkav
kastningen ökade.Mjölkhämtarna försvann helt vid 
1980-talets början och tankbilarna ersatte mjölk
bilarna. Nya bestämm elser kom även att reglera 
mjölkmängden. Från 1985 tog tankbilen emot en 
mjölkmängd på 30 liter och tre år senare höjdes 
gränsen till 40 liter. Resultatet blev att många små 
besättningar nedlades.

Broänge mejeri i septem ber 1986. C hrister N o rd lin g  sköter u p p 
tagningen av ostm assan  och fördelar den ner i ostformar. M ejeri
driften  nedlades sedan  i april 1988. Foto: H enry Lundström .

På 1960-talet byggdes många ladugårdar efter 
stalldriftsmodell, där korna fick stå inne året runt. 
1988 innefattades hälften av länets kobesättning av 
denna typ av stallhållning. Detta år infördes dock 
lagen att alla mjölkkor skall ha möjlighet till grön
bete. Regeringen har dock gett dispens från lagen  
fram till 1991. Paradoxalt nog genomfördes stallhåll
ningen på många hålljust för att garantera erhållan
det av statliga lån.

Det västerbottniska jordbruket förändrades i grun
den under 1900-talet och karaktäriserades av meka
nisering, strukturrationalisering och avfolkning.
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Foto: H enry L undström .

Antalet lantbrukare minskade stadigt. Hästarna  
lämnade plats åt traktorerna. Jordbruket fick en  
närmast industriell karaktär och blev starkt beroen
de av inköp av insatsvaror utifrån och i statliga  
utredningar skildades arbetet i rent ekonomiska 
termer, där strukturförändringar och effektivitet var 
honnörsord. Det svenska jordbruket står nu åter 
inför nydaningar. Regeringens nya livsmedelspolitik  
avser att avreglera det svenska jordbruket. Denna  
process igångsattes redan 1947 med undertecknan
det av det sk GATT-avtalet. Ett tull- och handels
avtal, som avsåg att m inska subventionerna till jord
bruket. 1991 beräknas den interna marknadsreg
leringen upphöra och 1994 skall reformen vara ge
nomförd i sin helhet, och troligen kommer m inst en 
tredjedel av landets nuvarande åkermark att ha 
nedlagts och m ellan en tredjedel och en fjärdedel av 
betesdjuren att ha försvunnit. Framtiden får utvisa  
om lantbruket i länet kan överleva och utvecklas 
eller om det kan karaktäriseras som ett avvecklings- 
projekt.
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Tre av B ackenm ötets huvudpersoner. F rån ovan: V iktor Jo h a n s
son, J .A . N ordström  sa m t N ils  E riksson. Ill: E in a r H ärlin .

När bönderna 
organiserade sig
Gösta Vågbrink
Det är förmodligen inte särskilt många Västerbott- 
ningar som känner till att en av våra största folk
rörelseorganisationer och sam tidigt böndernas fack
liga organisation, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, 
hade sin vagga på Backen väster om Umeå.

H istorisk t m öte

”På fettisdagen 1928 skockades täta led av vadmals- 
klädda jordbrukare på kommunalhusets tomt, leden  
tätnade så att det stod klart att inte alla skulle få 
plats i h u set... de grå gestalterna formligen vällde in 
på tomten, och man började ropa på att få använda 
kyrkan...M en kyrkans män ville inte låna ut kyrko
rummet till så profana saker som ett fackförenings
möte, och mängden fick tränga sig in i kommunal
husets alla rum så väggarna bågnade... det var ändå 
ingen liten skara som blev kvar ute på gården, u te
stängd från överläggningen.”

”Så började det roliga. I talarstolen, steg en liten  
satt och tväraxlad man med buskiga ögonbryn och 
kvicka ögon.” Prästgårdarrendatorn och mönster
jordbrukaren Viktor Johansson hade inlett mötet 
som skulle lägga grunden till böndernas fackliga 
organisation. Citat ur Västerbottens Kuriren, 6 april 
1963, ”När stormen födde LRF” av kåsören och teck
naren Einar Härlin som närvar vid det historiska 
mötet i Backens kommunalhus den 21 februari 1928.

B akgrunden  var följande

1920-talets efterkrigskris med ständig press nedåt 
på jordbrukets produktpriser kändes hårdare år efter 
år. En stark inbördes konkurrens och splittring bland 
jordbrukarna och inte m inst bristen på ett samlat
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utbud av produkterna blev ekonomiskt ruinerande.
Tanken på ett samarbete i någon form för att 

skapa bättre villkor för jordbruket började växa fram  
i olika delar av landet. Den fick sin klaraste utform
ning i Västerbotten. Backenmötet 1928 blev den 
signal man väntat på och arbetet på att fackligt 
tillvarata jordbrukets intressen kom igång.

Förspelet till Backenmötet och initiativtagarna  
till detta har sitt särskilda intresse. Missnöjet bland 
bönderna var allmänt men hur man skulle gå tillväga 
för att lösa problemen var den stora frågan. Strax före 
jul 1927 ställde tidningen Västerbottens Kuriren en 
fråga till ett antal personer i länet: ”Vad skulle du 
göra om du vore diktator?” En av de tillfrågade var 
hem m ansägaren J Arvid Nordström, Anumark, 
Umeå, och han svarade: ”Jag skulle organisera mina 
yrkesbröder, jordbrukarna, i en facklig organisation, 
som hade möjlighet att m edelst sina organ tillvara
taga böndernas intressen såväl fackligt som ekonom
iskt och socialt.” Svaret publicerades i tidningen på 
nyåret 1928. Det väckte tydligen stort intresse och 
Nordström fick många förfrågningar om han inte 
ville närmare utveckla sina synpunkter vid ett all
m änt jordbrukarmöte. Nordström förklarade sig vil
lig ordna ett möte men ansåg sig inte kunna hålla 
något föredrag utan rekommenderade Viktor Jo
hansson i Backen för denna uppgift, som han åtog sig.

Inbjudan till mötet skedde genom en liten oansen
lig annons införd i Västerbottens Kuriren och Ume- 
bladet den 18 februari och var egentligen riktad till 
jordbrukare i Umeå socken, men fick en vida större 
tillslutning. Olika källor anger att mötesdeltagarna 
kom från 10-11 socknar på avstånd om 10-12 mil från 
Umeå. Totalt trängdes 400-500 bönder i och utanför 
kommunalsalen, där Viktor, som omvittnat var en 
medryckande talare inledde debatten som varade i 
fem timmar. Något beslut om att bilda en facklig 
organisation togs inte även om många uttalade sig 
för detta. Resultatet blev att en kommitté tillsattes 
för att föra frågan vidare.

Den vid mötet tillsatta kommittén arbetade raskt 
och den 3 mars hölls första sammanträdet med Vik
tor Johansson som ordförande och Edvin Eriksson, 
Västerhiske, som sekreterare.

Jordbrukare
och a l l a  för  m o d e r n ä r i n g e n  i n t r e s s e r a d e  
i n b j u d a s  till m ö t e  i k o m m u n a l h u s e t  å  
B a c k e n  t i s d a g e n  den  21 febr .  kl. 11 fm. 
för  ö v e r l ä g g n i n g  i e k o n o m i s k a  d a g s f r å 
g o r  som rö r a  j o r d b r u k s n ä r i n g e n ,  bl.  a. 
f r å g a  om s a m m a n s l u t n i n g  för  b e s t ä m 
m a n d e  av p r i s  ä  v å r a  p r o d u k t e r .  F ö r e 
d r a g  hå l l e s  av  L ä n s v e t e r i n ä r  J o h a n n e s  
M o d i g  och  A g r o n o m  C. W i k l u n d .

Västerbottens-K uriren 18 februari 1928.

Viktor Johansson hade redan utarbetat ett stad
geförslag som debatterades under sex timmar. Efter 
några mindre ändringar antogs förslaget och beslöts 
att framlägga detta vid ett nytt jordbrukarmöte som  
skulle hållas den 24 mars. Reaktionerna på Backen 
mötet överträffade förmodligen vad arrangörerna 
någonsin kunnat föreställa sig. Pressen tog initia
tivet på allvar och därmed fick idén spridning över 
hela landet. Brev till Viktor Johansson anlände från 
M älaröarna, Å ngerm anland och V ästergötland. 
Sam tliga dessa kontakter liksom det intresse tid-

Umejordbrukarna
starta böndernas

egen fackförening.

Slevl m ole på 'Backen i går.

O v er 4 0 0  d e l ta g a r e .  —  S ax  t im m a r s  d isk u ss io n , v a r u n d e r  
J o r d b r u k a r n a s  t r y c k ta  e k o n o m is k a  lä g e  d r y f ta s .  —- 

A r b e ta r r ö r e l s e n  som  fö re d ö m e  i  d e n  e k o n o m is k a  
k a m p e n . —— E n  o p o lit is k  l a n d s o r g a n is a t io n  s k a l l  

å s ta d k o m m a s . —  K o m m itté  u ts e d d  a t t  u t a r 
b e ta  s ta d g a r .

Västerbottens-K uriren 22 februari 1928.
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ningspressen visade m åste ha stärkt Viktor Johans
son och den tillsatta kommittén i deras arbete med 
att lägga grunden för den nya organisationen. Det är 
helt uppenbart att arbetet fortgick med arbetarrörel
sen som förebild. En tidning benämnde den organisa
tion som ännu bara var en idé, som en ”Jordbrukar- 
klassens landsorganisation”.

L antm ännens producentförbund  
bildas

Den 24 mars hölls det konstituerande mötet på 
ordenshuset i Umeå. D etta möte samlade omkring 
450 deltagare från Um eå och angränsande socknar. 
J Arvid Nordström valdes till ordförande och ordet 
överlämnades till Viktor Johansson som inledde:

”Då vi fick i uppdrag av det riksbekanta s.k. 
Backenmötet att urarbeta ett förslag till stadgar och 
i övrigt försöka göra något för en sam ling av jord
brukarna på en gem ensam  linje för att tillvarataga 
deras intressen så stod det klart för oss var och en i 
kommittén att vi åtagit oss ett värv som vida översteg 
den förmåga som vi kunde tänkas förfoga över. Ända 
sedan Hedenhös har den svenske bonden lärt sig att 
leva sitt eget liv. Ensam  på sin gård och vid sin plog 
har han lärt, att vad som kan vinnas skall vinnas 
genom ett ihärdigt och uppoffrande arbete och genom  
att försaka lyx och överflöd och m est genom att lita på 
sig själv och sin egen kraft. Och om ordspråket — 
Hjälp dig själv så hjälper dig Gud -  i praktiken 
tilläm pats av någon så är det förvisso av den svenske 
jordbrukaren.

Denna självständighet och i många fall isolerade 
tillvaro har givetvis fört med sig en viss misstro mot 
sådant som gäller vårt moderna föreningsliv. Det har 
därför i mer än ett avseende synts kommittén svårt 
att komma till några positiva resultat när det gällt 
att försöka utforma någonting som skulle kunna 
läggas till grund för en Böndernas organisation. 
Utom bondens medfödda misstro mot föreningslivet 
så har vi mångsidigheten i hans yrkesutövning att 
räkna med. En mångsidighet som inte har sin mot
svarighet inom några andra yrkesgrupper eller

samhällklasser. Emot dessa förhållanden har kom
m ittén haft att glädja sig åt den entusiasm  för saken  
som kom till synes vid mötet på Backen sam t den 
anklang som detta möte väckt över stora delar av 
landet för att nu inte nämna de skrivelser med 
sympatiuttalanden som kommittén fått mottaga från 
enskilda och kooperativa från vitt skilda delar av 
Sverige.

Vi har därför gått till arbetet med en känsla av att 
tiden kunde trots allt vara mogen för handling, att 
även bondeklassen börjat inse och förstå, att om den 
vill göra sig gällande så fordras ett gem ensam t upp
trädande för att då så anses nödvändigt kunna sätta  
makt bakom ordet. För en sam m anslutning av rent 
facklig karaktär finns såvitt vi kunna utröna förut 
ingen motsvarighet inom jordbrukarkretsar i landet. 
Vi har därför varit hänvisade uteslutande till oss 
själva när det gällt att finna de lämpliga formerna för 
en dylik organisation”, slutade Viktor Johansson.

Efter dessa inledning informerade kommittén  
ytterligare hur man tänkt sig det fackliga organisa
tionsarbetet, medlemsavgifter och fackliga arbets
metoder. Stadgeförslaget föredrogs punkt för punkt. 
Efter en ingående diskussion bifölls stadgeförslaget, 
med tillägg om rätt för organisationen att framledes 
göra de ändringar och tillägg som kan anses erforder
liga och de närvarande beslöt enhälligt att bilda den 
föreslagna organisationen vars namn fastställdes till 
Lantmännens Producentförbund.

Detta innebar en ändring från det ursprungliga 
förslaget så att ”Västerbottens” ströks ur namnet. 
Ändringen var helt klart påverkad av det stora in
tresse som kommit till uttryck i andra delar av 
landet. Därmed markerades att syftet med det nya 
förbundet var att det skulle bli landsomfattande.

Till interim sstyrelse valdes det förutvarande 
stadgekommittén. På listor som cirkulerade i m ötes
lokalen antecknades sig omkring 200 personer som 
medlemmar. Lantbrukets fackliga organisation hade 
bildats och arbetet med att ena bönderna kunde 
börja. En uppgift som ännu på sitt sätt är aktuell.

Ur de antagna stadgarna är det av särskilt intresse 
att lyfta fram det nybildade förbundets ändamål som  
uttrycks i tre punkter i inledningen.
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Förbundets ändam ål är:
-  att på grundvalen av en enhetlig och fast org
anisation verka för tillvaratagandet av jord
brukarnas ekonomiska intressen sam t genom  
facklig upplysning höja deras ställning.
-  att i enlighet med av förbundets antagna or
ganisationsformer bilda lokalföreningar sam t 
verka för allmän tillslutning till desamma.
-  U tåt vill förbundet verka för spridandet av 
större kunskap bland dem konsumerande all
m änheten om värdet av och produktionskost
naderna för lantbrukets produkter och deras 
betydelse för folknäringen.

D essa tre punkter är utformade med stor framsynt
het, vilket bestyrks av att det fortfarande är grund
läggande för LRF-organisationens verksamhet. Att 
förbundet skulle vara politiskt neutralt fastlades 
också i stadgarna.

Redan i april 1928 startade Viktor Johansson och 
Arvid Nordström agitationsresor i länet med syftet 
att värva medlemmar och bilda lokalavdelningar. 
Första lokalavdelning blev som sig bör Backens loka
lavdelning ”Backen N:o 1”, bildad den 7 april 1928 
med Viktor Johansson som ordförande.

S tad getillägg  och  nam nändring

Rörelsen fick snabbt spridning både inom och utanför 
länet. Efter ett förberedande möte i Lycksele med 
företrädare för Lappmarken och Ångermanland hölls 
ett möte den 6 juli i Um eå med syfte att jämka 
samman synpunkter på förbundets inriktning och 
arbetsuppgifter. Det blev långa och häftiga debatter, 
och enighet kunde först uppnås vid midnatt sam t ett 
tillägg beträffande förbundets ändamål som bl.a. att 
”söka tillförsäkra medlemmarna rättm ätig ersätt
ning för skogs- och jordbruksprodukter” sam t ”skäli
ga arbetslöner och verka för en sund och rättvis sko
glagstiftning” vidare att ”värna om äganderätten och 
bekämpa alla från äganderättssynpunkt främmande

åskådningar, som på ett eller annat sätt undergräva 
äganderättens bestånd”.

Nam net på förbundet ändrades också till Lands
bygdens Producentförbund.

R iksförbund b ildas

Från hela landet kom alltfler förfrågningar till Viktor 
Johansson om den nya jordbrukarorganisationen. 
Han fick kontakt med personer på Mälaröarna som 
arbetade med liknande uppgifter och tanken på att 
bilda en facklig jordbrukarorganisation för hela lan
det mognade fram. Det hela ledde fram till att Riks
förbundet Landsbygdens Folk, RLF, konstituerades 
vid ett möte den 16 mars 1929 på Läkarsällskapets 
lokaler i Stockholm. Till det nya riksförbundets ord
förande utsågs Viktor Johansson, Backen, Umeå.

Onekligen raskt marscherat av bonden på Backen 
som på förmiddagen den 21 februari 1928 tillsam 
mans med sina två söner körde grus för vägstyrelsen, 
bytte blåblus och vadmalsbyxor till helgdagskos- 
tymen och gick på möte i kommunalhuset.

Den 27 mars 1929 -  elva dagar efter RLF:s bildan
de -  höll Landbygdens Producentförbund sitt första 
årsmöte. Den nyvalde riksförbundsordföranden i RLF 
Viktor Johansson presiderade som ordförande vid 
m ötet som hålls på Gammlia i Umeå. Tjugotre lokal
avdelningar med femtiotvå ombud mötte upp jämte

Deltagare i RLF:s d is trik tsm ö te  i B u rträ sk  1935.
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ett stort antal medlemmar från lokalavdelningarna. 
Mötet beslöt enhälligt om anslutning till riksförbun
det. Nam net Landsbygdens Producentförbund änd
rades till Västerbottens Provinsförbund av Riksför
bundet Landsbygdens Folk.

Två andra viktiga frågor vid första årsmötet var 
hur man skulle ordna med slaktdjuren och med 
avsättningen av skogsprodukter. Mötet tillsa tte  
kommittéer för utredning av frågorna. Beträffande 
skogen ledde detta efter en tid fram till bildandet av 
föreningen Tall och Gran som efter en del år och 
några m ellanled blev Västerbottens Skogsägare
förening. Efter diverse turer med enskilda företagare 
och ett intensivt teckningsarbete bildades Västerbot
tens Slakteriförening. Till provinsförbundets första 
styrelse valdes Viktor Johansson, ordförande, J Arvid 
Nordström, Anumark, Edvin Eriksson, Västerhiske, 
Ludvig Johansson, Yttertavle och J  A Nilsson, Näs, 
Bygdeå.

Vid provinsförbundets årsmöte den 10 maj 1930 
på Ordenshuset i Um eå uttalades att mycket vore att 
göra ute i bygderna med olika frågor och J A Nilsson  
i Näs föreslog att en ombudsman borde anställas. Det 
skulle vara en som borde likna Rössiö, en jordbruks- 
apostel som kunde göra sig hörd och gällande ansåg  
J A Nilsson. Provinsförbundets skrala ekonomi stjälp
te dock förslaget. Styrelsen utökades från fem till sju
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personer. De nyvalda var W illiam Rudin, Vänjaur- 
bäck och O A Ågren, Bjurholm.

Denna styrelse omvaldes vid årsmötet den 13 juni 
1931. Nu hade provinsförbundet växt till 43 lokal
avdelningar varav 17 nya hade tillkom mit under 
året. Antalet medlemmar uppgick till 2 800. De med
lemmar som ville ha tidningen ”Landsbygdens Folk” 
skulle insända 60 öre så skulle tidningen erhållas.

Efter årsstäm man den 13 juni 1931 fram  till 
september 1936 finns inga protokoll och handlingar 
bevarade om länsförbundets verksam het och omfatt
ning. Tydligt är att en nedgång i verksam heten  
förelåg. Detta hade säkerligen samband med Viktor 
Johanssons engagem ang i riksförbundet. Genom 
interna m otsättningar i ledningen och vad man 
numera kallar ”mygel” blev hans ställning som riks
förbundets ordförande undergrävd. Vid extra riks- 
förbundsstämma i Stockholm den 13 mars 1932 fick 
han lämna förubndsstyrelsen och ersattes som för
bundsordförande av nämndemannen C G Johansson  
i Lövnäs, Stora Skedevi. Det stannade inte vid detta. 
För att klara av ekonomiska åtaganden som han 
iklätt sig m åste Viktor Johansson genom auktion 
realisera en stor del av sina djur och inventarier. 
Fyra års hårt arbete för sina kolleger, jordbrukarna, 
resulterade personligen i närmast ekonomisk ruin. 
Resultatet rent allmänt var att riksförbundet vid 
denna tidpunkt hade drygt 40 000 medlemmar för
delade i 611 lokalavdelningar över hela landet. Vik
tor Johansson lämnade också länsförbundets styrel
se. Verksamheten låg ingalunda nere men det är 
tydligt att en viss sordin inträdde efter de första 
årens framgångar.

Det första protokollet som återfinns efter 1931 är 
daterat den 12 september 1936 i en ny protokollbok. 
Den gamla boken var inte färdigskriven och någon 
förklaring till det fem år långa uppehållet i dokumen
teringen av verksam heten har inte gått att finna. 
Hösten 1936 var Alfred Olsson i Vindeln länsförbun
dets ordförande och i övrigt bestod styrelsen av J  A 
Nordström, Anumark, vice ordf, Hugo Lundström, 
Fahlmark, Magnus Nilsson, Varuträsk och Jöns 
Jönsson, Svanavattnet. Anton Dahlström, Böjern, 
Hällnäs var länsförbundets sekreterare och kassör
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men stod utanför styrelsen.
Vid länsförbundsstyrelsens sammanträde den 28 

februari behandlades en skrivelse från riksförbundet 
angående en gratifikation till Viktor Johansson med 
anledning av förbundets 10-årsjubileum. Styrelsen  
tillstyrkte förslaget med tillägget att Viktor Johans
son skulle hedras som RLF-idéns skapare och att 
även de fyra övriga ledamöterna i den första styrel
sen efter Backenmötet skulle ha ett hedersomnäm
nande.

Årets sommarting hölls i Norsjö kyrkby. Den  
länge debatterade om budsm annafrågan löstes i 
samarbete med de ekonomiska föreningarna och den 
5 augusti 1939 anställdes Magnus Nilsson, Varu- 
träsk som den förste RLF-ombudsmannen i Väster
botten.

H ot om  m jölkstrejk

Det började kärva till med det ekonomiska läget för 
bönderna. O m kostnaderna ökade m en produkt
priserna följde inte med uppåt. Um eå mejeri hade 
t.o.m. sänkt mjölkpriset till leverantörerna. Norr
länningarna ansåg att riksförbundet var för und
fallande vid prisförhandlingarna med statsm akter
na och man började tala om mjölkstrejk. Det framgår 
av ett sammanträde på hösten med den tillsatta norr- 
landskommittén för RLF i Norrland. Den 5 oktober 
kallade länsförbundet till extra stämma på Gammlia 
i Umeå. Drygt 200 medlemmar mötte där förbunds
ordföranden Bernhard Ekström och sekreteraren  
Gösta Lundgren som fick en het dag med västerbott- 
ningarna. En resolution antogs där man krävde 5 öre/ 
liter mer för mjölken. Någon mjölkstrejk blev det inte 
och förhandlingarna gick vidare hårt kritiserade av 
bönderna i Norrland och Dalarna.

Vid årsstämman 1941 avgick Alfred Olsson som 
ordförande och lämnade styrelsen. Viktor Johansson  
invaldes åter i styrelsen och stämman utsåg honom  
sam tidigt till länsförbundets ordförande och J A 
Nordström till vice ordförande.

1942 blev ett mycket händelserikt år inom läns
förbundet. För första gången hedrades Västerbotten

med att svara för värdskapet för en riksförbunds- 
stämma. Den hölls i Umeå. Ett nytt samarbetsorgan  
inom föreningsrörelsen tillkom detta år genom inrät
tandet av en samarbetsnämnd, senare kallad före- 
ningsnämnden, mellan Lantbruksförbundet och de 
lokala ekonomiska föreningarna. H ushållningssäll
skapet och RLF kom också med i nämnden och 
sam arbetet inom hela föreningsrörelsen konsoli
derades. De ekonomiska föreningarna lämnade vissa  
bidrag till det fackliga arbetet.

Förhandlingsläget med statsm akterna om pro
duktpriserna blev allt kärvare med krav på prissänk
ningar från statens sida. Den 30 oktober kallade 
länsförbundet till en extra stämma där ledamoten i 
den s.k. 27-mannakommittén riksdagsman Helmer 
Johansson, Norrfors, redogjorde för förhandlings
läget om mjölk- och vedprisem a. Det blev en mycket 
hård debatt. Man ville ha upp mjölkpriset till 35 öre/ 
liter. Arbetsutskottet förstärkt med John Lindgren i 
Bureå fick i uppdrag författa en resolution från stäm 
man att via riksförbundet direkt tillstä llas jord
bruksministern. Men mjölkprisfrågan tillspetsades. 
Bönderna i Dalarna gick i vild mjölkstrejk. Väster
botten sympatiserade med Dalarna och riksförbundet 
fick en uppmaning att kämpa bättre. Resolutionen  
från stämman den 30 oktober blev inte besvarad och 
den 29 november var det dags för en ny extra stämma 
i Um eå där 250 bistra medlemmar mötte upp. Par
tiell mjölkstrejk hade inletts i norra länsdelen. Det 
blev debatt med massor av hårda inlägg.

Avtalsarbetet för skogsarbeten och andra frågor 
fick en allt större omfattning och 1945 anställde 
Riksförbundet Knut B Carlsson som heltidsombuds- 
man för dessa ärenden i de fyra nordligaste länen. 
Till hans efterträdare som länsombudsman utsågs 
Willner Kjellberg, Umeå, som började sin tjänst den 
1 november 1945. Året därpå tillsattes en biträdande 
ombudsman, Börje Lindgren, Lycksele. Fru Clary 
Sundin, Um eå anställdes 1948 som skrivbiträde. 
Hon efterträddes 1949 av Karin Åberg, Rickleå. 
Genom personalutökningen kunde mera arbete läg
gas ned på organisationsarbetet. Det resulterade i 
många nybildade RLF-avdelningar med en betydan
de ökning av medlemsavtalet. År 1946 tillkom den
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första tryckta verksam hetsberättelsen. I den redovi
sades 8 ortsförbund med tillsam m ans 230 lokalav
delningar och 10 543 medlemmar. Därav 1130 fam il
jemedlemmar. Under hösten rådde en stor arbets- 
konflikt i skogarna. Den bilades den 15 januari 1947 
med ett för RLF framgångsrikt resultat.

N y tid  över tegarna

De första tjugo åren av RLF i Västerbotten har här 
getts en förhållandevis detaljerad redogörelse. De 
därpå följande tjugotvå åren innan RLF blir LRF och 
tiden därefter m åste av utrym m esskäl bli mera 
koncentrerade. Händelserna ligger oss också när
mare i tiden och hör ännu inte det förgångnas h is
toriska intresse. En ny tid bryter in över jordbruket 
och föreningsrörelsen. Betecknande är att det gamla 
invanda bondemönstret alltmer suddas ut i takt med 
den våldsamma strukturomvandlingen inom jord
bruket och samhället. Jordbrukets tekniska utveck
ling är enorm för Norrlands bönder. Samma är för
hållandet för skogsägarna och skogsarbetarna. Stäm 
mor och möten får inslag av nya ord och nya begrepp. 
Fusioner, horisontell och vertikal integration, strata, 
semin, koncentrerad rationalisering, norm- och bas
jordbruk och mycket annat hade bönderna på Back
enmötet 1928 ingen som helst aning om. Delegatio
ner och utredningar arbetar. Nya nämnder tillkom
mer och storebror vill ha alltmer att säga till om.

Under 1950-talet börjar också dens.k. polarnatten  
för jordbruket i Övre Norrland. Det anses mer eller 
mindre obehövligt i en tid då den industriella utveck
lingen ropar efter folk och livsmedlen kan importeras 
från utlandet till förmånliga priser enligt politiska 
bedömanden. Man har helt glömt bort att det var 
bondens arbete och dåligt betalda produktion som 
räddade landet från svält och utländskt beroende 
under de hårda krisåren på 1940-talet. Bondeyrkets 
status sjunker förfärande snabbt och avfolkning hör 
till tidsbilden. Det var en smärtsam procedur. Under 
1950-talet inträffade flera svåra skördeskadeår i 
Norrland med kännbara ekonomiska bakslag för 
jordbrukarna. Man fick ta till stödlån, arealbidrag

H em m ansägare A u g u st L in d m a rk  till höger sa m ta la r m ed  en  
traktorförare i In n ervik  i ju n i  1953.

och med tiden ett täm ligen bristfälligt skördeskade- 
skydd. Men för jordbruket i sin helhet, inom- och 
utomlands, var det överproduktion och fallande priser. 
Mjölken, som betydde m est i Norrland, blev hårt 
drabbad. Minskad arbetstillgång och inkomst från 
skogen ingav oro i bondeleden.

I hälsningsanförandet vid 1955 års länsförbunds- 
stämma hett det att sällan har kravet på en stark och 
hårdför facklig jordbrukarorganisation varit större 
än nu.

E tt riksdagsbeslut 1956, grundet på 1952 års u t
redning om jordbruksprissättningen, fastställde nya 
regler för prissättningen och upphävde därmed den 
15 år gamla totalkalkylen som bas för prissättning
en. Nu kom den s.k. typkalkylen där basjordbruket 
med 10-20 hektar åker skulle vara underlaget. Med 
typkalkylen menade man att nå fram till inkomstlik
ställighet med de grupper inom industrin som jord
brukarna ansågs böra jämföras med. Första avtalet 
gällde tre år fram till 1959.
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Jordbruk sm in ister m ot väggen

Det nya treårsavtalet gav inte norrlandsbönderna 
någon större utdelning. 1958 skulle länsförbundet ha 
firat 30-årsjubileum men läget för jordbruket inbjöd 
inte till några festligheter.

Det var också oro inom de politiska leden. Pen
sionsfrågan låg i stöpsleven och på våren 1958 blev 
det nyval till riksdagens andra kammare. Under 
valturnén skulle jordbruksminister Gösta Netzén  
tala på två platser i Västerbotten: Burträsk och 
Flarken. Jordbrukarna ansåg att det skulle vara 
lämpligt tillfälle att få kontakt med regeringens 
främste representant för näringen.

Det hände den 23 maj 1958 och sammanlagt 
besöktes mötena av omkring 4 000 personer. Det var 
det senare mötet i Flarken som hölls på kvällen och 
natten som blev det m est omskrivna. Upplopp, kra
valler och skandalscener var några av rubrikerna i 
massm edia om mötets förlopp. I verkligheten gick 
det betydligt lugnare till även om det inte skall för
nekas att det skiftades hårda hugg från ömse sidor. 
Bönderna höll perfekt ordning men mötesledningen  
var inte situationen vuxen och en del bläck flöt.

På textade plakat ställde man fyra frågor: När  
tänker regeringen hålla ingångna avtal med jord 
brukarna? Skall norrlands småbrukare gå samm a  
väg som kon ? H ur länge skall talet om inkom stlikstäl
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lighet för jordbrukarna vara tomt pra t från regering
ens sida? Var i kanslihuset ligger skogskomplette- 
ringsfrågan begraven? Frågorna gav en klar bild av 
det kritiska tillståndet inom jordbruket.

1950-talet var en mycket livlig och aktiv period 
inom länsförbundet. Man nådde också 1956 det högsta 
medlem santalet någonsin: 12 321 medlemmar. Där
av 10 355 aktiva och 1966 familjemedlemmar. Sedan  
blev minustecknet obligatoriskt i medlemsstatistiken. 
Norrlandsjordbrukets s.k. polarnatt tog sin tribut 
och m innet av sädesfälten som böjde sig i vinden blev 
allt vanligare hos invånarna i tätorter och höghus. 
Men bonden har trots allt sina rötter i jorden och seg  
tåga.

Den fackliga aktiviteten fortsatte oavbrutet under 
1960-talet och avspeglades bland annat i den längsta  
och debattrikaste stämman i länsförbundets h is
toria. Den hölls den 22 april 1963 i Skellefteå och 
pågick i nära elva timmar. Det var följderna av 1960 
års jordbruksutredning och det norrländska jordbru
kets framtid var på tapeten.

RLF b lir  LRF

Strukturomvandlingen inom sam hället under 1950- 
60-talen gick inte jordbruket spårlöst förbi. Antalet 
brukningsdelar minskade starkt och därmed också 
m edlem santalet. Det gällde både den fackliga och 
ekonom iska föreningsrörelsen. Inom den senare 
ställdes krav på större och rationellare enheter och
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fusioner och sammanslagningar blev vanliga. Det 
ständigt ökande kostnadsläget blev ett bekymmer. 
Ett omfattande föga m eningsfyllt dubbelarbete inom  
det fackliga RLF och den ekonomiska föreningsrörel
sen via Sveriges Lantbruksförbund (SL) i deras roller 
mot statsm akten och andra grupper i sam hället 
kostade mer än det nyttade. Tanken på en samman
slagning m ellan organisationerna blev alltmer ak
tuell och efter omfattande utredningar beslöt de båda 
förbundsstämmorna 1970 om ett samgående i en ny 
gem ensam  organisation.

Av RLF och SL blev Lantbrukarnas Riksförbund, 
LRF, som trädde i funktion 1971. LRF är uppbyggd 
som ideell förening, som ekonomisk förening och i ett 
ekonomiaktiebolag, som alla har samma styrelse, 
stämm a och verkställande direktör. Länsförbunden 
blev kvar men föreningsnämnderna upphörde. Före- 
ningsnäm ndens uppgifter har övertagits av de nya 
länsförbunden.

Länsförbundens främsta uppgift är att fungera 
som de enskilda medlemmarnas, lokalavdelningar
nas, de ekonomiska föreningarnas och riksförbun
dets kontaktorgan på det lokala planet i fackliga och 
allmänna frågor. Det är en mångfald av uppdrag och 
uppgifter som innefattas i detta arbete inom länsför
bundet och kan sammanfattas i:

Jordbruks- och näringspolitisk bevakning 
Informations- och upplysningsverksamhet 
Medlemsservice 
Regional samverkan

Inom ramen för detta breda arbetsfält är det länsför
bundets uppgift att i alla sammanhang i den löpande 
verksamheten tillvarata medlemmarnas, lantbrukets 
och landsbygdens intressen.

M er att läsa:

LANTBRUKARNAS LÄNSFÖRBUND I VÄST
ERBOTTEN -  60 ÅR. Um eå 1988.



Hushållningssällskapets
Martin Johansson

N ågot om  k on su len ters och  vandringsrättares  
arbete inom  växtod lings- och  husdj ursom rådet 
u n d er tid en  1864-1967.

B akgrund

H ushållningssällskapet (sällskapet), en ideell med
lemsorganisation, har haft stor betydelse för utveck
lingen av länets jordbruk under en lång tid. I denna 
artikel vill jag belysa hur sällskapets rådgivnings- 
verkamhet bedrivits från 1864 och fram till 1967, det 
år då all rådgivning, som finansierades med statliga  
medel, överfördes till de helstatliga lantbruksnämn
derna.

När landstinget 1862 övertog sällskapets allm än
na, sociala och ekonomiska arbetsuppgifter, fick

Tre jo rd b ru kskä n d isa r  i Västerbotten sam lade p å  Umeå L a n t
bruksskola  någon gån g  p å  1950-talet. F rån vänster: konsulenten  
1936 och efter 1947 sä llskapets d irektör N ils  Tärnvik , konsu len t 
1948 G un n a r Å ström , la n tb ru ksn ä m n d en  och A u g u st E kström  
1922-1956 jo rd b ru ksko n su len t hos sällskapet.
Foto: M  Johansson.

sällskapet möjlighet att helt ägna sig åt jordbrukets, 
eller som man sade, lanthushållningens, utveckling. 
Trots att landstinget gav sällskapet ekonomiskt stöd 
begränsades uppbyggnaden, av en rådgivning för lä 
nets jordbrukare, av brist på medel. Man kunde i alla 
fall starta upp en mängd aktiviteter, som med tiden  
utvecklades till en omfattande rådgivningsverksam
het på många områden.

Här kan nämnas: Lantbruksskolan i Yttertavle, 
som via Brattby åren 1905-1929 numera är Umeå 
lantbruks- och trädgårdsskola och som sedan 1953 
ägs av landstinget. 1864 anställdes den förste läns- 
agronomen 1877 den förste dikningsförmannen och 
1887 den förste länsmejeristen. Före sekelskiftet 
började man med växtodlingsförsök, premiering av 
nötkreatur, nyodling och täckdikning och en stor 
insats gjordes för att starta mejerier.

V erksam heten  växer

1890 började lantbruksstyrelsen sin verksam het och 
1900 tillkom jordbruksdepartementet. Staten börja
de nu föra en mera aktiv och en allt mera omfattande 
jordbrukspolitik. En följd därav blev att det nu blev 
lättare för sällskapet att få statliga medel till sin 
rådgivning.

V andringsrättare, lantm ästare och  
agronom er

Sällskapet anställde personer med olika slag av jord- 
bruksutbildning. Det var dikningsförmän, vandrings
rättare, lantm ästare och agronomer.

Dikningsförmän  var anställda från 1886 till 1910. 
De hade lång jordbrukspraktik och hade gått lant
bruksskola kompletterad med specialkurs för dik-
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T äckd ikn in g sku rs hos S e th  L övsted t i Övre B äck i s lu te t av 1930- 
talet. 1 bildens m itt p eka r jo rd b ru ksko n su len t S H J  L in d strö m  och 
rörläggare O skar B urlin . T ill höger s tå r  S e th  Lövstedt.

ningsförmän. De anställdes under sommarhalvåret 
och arbetade i huvudsak med planläggning, avväg
ning och läggning av täckdiken sam t gav råd om 
torrläggning av moss- och myrmarker. De arbetade 
under vägledning av länsagronomen.

Vandringsrättare började anställas 1911 och hade 
samma praktiskt inriktade utbildning som diknings- 
förmännen kompletterad med en vandringsrättar- 
kurs. De var helårsanställda och arbetsuppgifterna 
framgår bra av sällskapets verksam hetsberättelse 
för 1913.

Man skriver:1 'Vandringsrättarna har befunnit sig 
på vandringar (en rättare som vandrar mellan byar
na) inom sina distrikt undervisande såväl teoretiskt 
som praktiskt i jordbrukets skötsel. De hava dessu
tom biträtt konsulenterna vid uppvägning av konst
gödsel och utsäde för fältförsöken, med upprättande 
av planer för nyodlingar sam t inspektion av äldre 
nyodlingsföretag. Sommartid har de biträtt jordbru
karna med anläggning av cementgolv i stallar och 
gödselstäder."

Lantmästare. Yrket omfattades av i stort sett 
samma krav på praktik som vandringsrättarna men 
kompletterades med en ettårig teoretisk utbildning

på Alnarps lanbruksinstitut. Man kunde därefter 
söka tjänst som jordbruksinstruktör.

Agronomer. Efter real- eller studentexamen, viss 
jordbrukspraktik och i vissa fall lantbruksskola samt 
därefter en tvåårig teoretisk utbildning på lantbruks
instituten på Alnarp eller Ultuna blev man agronom.

Efter 1932 flyttades agronomutbildningen till 
lantbrukshögskolan på Ultuna. Utbildningen blev 
nu treårig och studenten kunde välja olika äm nes
inriktning såsom växtodling, husdjur, m askin eller 
ekonomi. Agronomerna kunde söka tjänst som läns- 
agronom, länsm ejerist (mejerikonsulent) eller på 
senare tid som jordbruks-, husdjurs-, maskin- eller 
ekonomikonsulent.

Vad sysslad e länsagron om en med?

1868 anställdes agronom H F Rossing som länsag- 
ronom. I hans arbetsinstruktion står bl.a. följande: 
”Länsagronomen skall enligt plan upprättad av säll
skapets förvaltningsutskott (FU) resa omkring i 
bestämda distrikt och lämna såväl teoretiskt som 
praktiskt den undervisning och handledning i lant
hushållningens alla grenar, vartill årstider sam t 
provinsens ort och klimatförhållanden kunna föran
leda”. Det var en mångfald uppgifter inom jordbruk 
med binäringar, som åvilade en länsagronom. Han 
skulle t.ex. ge råd och undervisa om jordens avdik- 
ning och gödsling, växtkulturer och växtföljder, 
husdjursskötsel och mejerihantering sam t husslöjd 
(med stor brist på verktyg och redskap). Det var 
egentligen endast fiske han ej skulle behärska för här

M isstänksam  m ot n yh eter  -  ib land

Länsagronomen berättar: I Mårdsele hade läns
agronomen blivit avvisad, då han erbjöd sitt bi
träde, med att ”alla hade redt sig h ittills utan  
något sådant”.
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J o r d b r u k s k o n s u l e n t  
G unnar B ergdahl sam t 
j o r d b r u k  s i n s t r u k t ö r  
M a rtin  H öög d e m o n 
strerar en  frösån ings-  
m a skin  p å  O skar W ahl
bergs fö r sö k so d lin g  i 
G um m ark  p å  1930-tal- 
et. W ahlberg till vänster 
p å  bilden.

hade sällskapet redan 1865 anställt en egen instruk
tör. I arbetsinstruktionen fastslogs därtill att han  
m åste vara en god psykolog och pedagog.

Arbetet krävde god kondition. Länsagronomen 
skulle enligt instruktionen vara ”en kringresande 
undervisare i lanthushållningens olika grenar”. Att 
det kunde ha sina risker framgår av länsagronom  
Lindströms berättelse från 1888. Där skriver han, att 
när han under den beordrade tjänsteresan i socknar
na Fredrika, Åsele, Dorotea, Vilhelm ina och Lyck
sele kommit till byn Tuggensele ställdes resan mot 
hemmet. Det var visserligen planerat att efter Tug
gensele besöka Byssträsk dit han var kallad, men 
efter föregående vandringar var hans fötter så onda 
att det föreföll omöjligt att vandra den två mil långa 
och besvärliga vägen.

L änsm ejerist kom m er 1887

Länsagronomen var således en m ångsysslare men 
med tiden tog mejerifrågorna allt mer av hans tid och 
1887 anställdes den förste länsm ejeristen (här före

kommer ibland titeln  mejeriinstruktör eller mejeri
konsulent). Han hette J F Nyberg och var agronom. 
Han arbetade träget för att utveckla mejerinäringen  
och få till stånd export av Västerbottensostar både 
till Stockholm och Köpenhamn. Under sina tjänste
resor runt om i länet med besök på många gårdar 
förutom alla mejerierna påtalade han ofta behovet av 
bättre ladugårdar och bättre foder för att öka av
kastningen och få en bättre inkomst från mjölkpro
duktionen. Han påtalar dock i sin verksam hetsbe
rättelse från 1888 att från 28 mejerier har levererats 
ost för 200.000 kronor eller 7.400 per mejeri. ”Vari
från, utom mejeriet, taga denna stora penning
summa?”

D ikningsförm an -  vandrin gsrättare -  
j or dbruksinstruktör

Länsagronomen hade under sommaren hjälp med 
fältarbetet av en dikningsförman. Denna tjänst över
går efter kort tid till helårsanställda jordbruksrät- 
tare (fyra stycken), som 1911 omändras till van-
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U pptagning av p o ta tis  i storlåda  dem onstreras p å  en jordbrukar-  
dag. Foto: M  Johansson.

dringsrättartjänster. Efter 1947 blir de jordbruks- 
instruktörstjänster och nu krävs det lantmästar- 
utbildning.

R åd givn ingen  får flera  tjänster

Fram till 1908 hade en länsagronom  hela länet som 
sitt distrikt, men fr.o.m. 1887 fick han hjälp av 
mejerikonsulenten, som då tog hand om mejeri- och 
husdjursfrågorna. 1908 indelades länet i fyra jord
brukskonsulentdistrikt och då anställdes iyra jo rd 
brukskonsulenter. Det medförde att 1911 anställdes 
även fyra vandringsrättare, en i vardera jordbruks
konsulentdistrikt. Ökade arbetsuppgifter medförde 
att antalet vandringsrättare succesivt ökade fram  
till 1937 då det var sexton stycken.

Mejerikonsulenten hade också hela länet som 
distrikt. Den tjänsten upphörde med agronom Unger 
1936, då tjänsten överfördes till Sveriges Mejeriers 
Riksförbund (SMR). Redan 1930 anställdes den förs
ta husdjurskonsulenten i länet, agronom Vilhelm  
Svedbäck. Sällskapet hade nu inget ansvar för meje
rinäringen, utan konsulenten kunde helt ägna sig åt 
rena husdjursfrågor. Till sin hjälp på husdjursom- 
rådet hade han vandringsrättare och efter 1947 jord- 
bruksinstruktörer. Mejerikonsulentens arbetsupp
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gifter år 1910 framgår av hans verksamhetsberättelse. 
Han gjorde då 117 resdagar som mejerikonsulent, 12 
för lantmannadagar (kursdagar), 39 för nötboskaps- 
premiering och 40 för jordbrukspremiering = 208 
resdagar +110 arbetsdagar i hemmet, vilket blev 318 
arbetsdagar under året.

N ya tjänster

Tjänsten som dikningsförman upphörde när vand- 
ringsrättam a kom 1911. Konsulentkåren utökades 
1950 med en m askinkonsulent och 1961 anställdes 
en ekonomikonsulent.

Att antalet tjänster ökade kraftigt under 1900- 
talets första hälft kan förklaras av den ökade efter
frågan på rådgivning, som ledde till långa väntetider. 
Därtill kom handläggning av allt fler låne- och bi- 
dragsärenden.

N ya arbetsup pgifter

Efter sekelskiftet engagerades sällskapet allt mera i 
förmedling av statliga lån och bidrag t.ex. i egna
hemsrörelsen och nyodlingsverksamheten. Så ökade 
åkerarealen från 1900 och till 1951 från 80 000 till

P sykolog i

En av jordbrukskonsulenterna skrev 1911 i sin  
verksam hetsberättelse angående vandringsrät- 
taren: ”Nyttan av vandringsrättarens verksam 
het torde vara obestridlig, enär han har lättare 
att så att säga komma landtm ännen mera in på 
livet än konsulenten. Han kan ock, själv infödd 
västerbottning, lättare än konsulenten förmå 
kvinnorna att övergiva gammal slentrian och 
införa mera rationell utfodring av kreaturen. 
Önskligt vore att han framledes under vinter
halvåret finge undervisa även i smörberedning 
i hem m et”.



123 000 ha vilket klart visar nyodlingens stora om
fattning. Att åkerarealen, när detta skrives, åter är 
ca 80 000 hektar är en annan historia.

E gn ahem slånerörelsen

1905 åtog sig sällskapet att svara för statens egna- 
hem slåneverksam het sam t från 1906 förmedling av 
lån ur norrländska nyodlingslånefonden. Lån till 
egnahem beviljades obemedlade arbetare och gällde 
dels jordbrukslån och dels bostadslån. Egnahem s
lånen skapade stora arbetsuppgifter för sällskapet 
både vad gällde fältarbete för konsulenter och vand- 
ringsrättare som FU:s handläggning av ett stort 
antal låne- och bidragsärenden.

1912 inrättades en egnahemslånenämnd för att 
avlasta FU handläggningen av dessa ärenden.

1917 anställdes en jordbrukskonsulent som sek
reterare och skattm ästare för egnahemsnämnden. 
Endast två län hade nu större verksam het än V äst
erbotten och över 300 lån beviljades under 20-talet 
för ca 1,5 miljon kronor per år.

Efter 1936 fick egnahemsrörelsen även hand
lägga den statliga jordanskaffningsverksamheten.

1940 förstatligades egnahemsnämnden och upp
gick 1947 i den statliga lantbruksnämnden, som var

Jo rd b ru ksin stru k tö r G un n a r Lönneborg väger skörden frå n  ett 
vallförsök. Foto: M  Johansson.

Västerbottens jo rdbru ksin stru k tö rer prö va r en få rvåg  under en 
tredagarskurs i septem ber 1959.

handläggare av den yttre rationaliseringen. I och 
med lantbruksnämndens tillkom st minskade antalet 
jordbrukskonsulentdistrikt till två, norra och södra 
länsdelen. Två jordbrukskonsulenter och tre van- 
dringsrättare övergick nu från sä llsk a p et till 
lantbruksnämnden. Egnahem slånerörelsen hade en 
mera social än jordbruksekonomisk uppgift. Efter 
förstatligandet 1940 blev m ålsättningen att tillskapa  
familjejordbruk, dvs. ge en familj dess utkomst.

K ursverksam het

Det var endast ett begränsat antal jordbrukare, som 
kunde gå på lantbruksskolorna. Behovet av utbild
ning var stort och därför började sällskapet hålla 
kortare kurser i byarna. Den första kallades ”lant
mannavecka” och hölls i Vindeln 1906 med så kvali
ficerade föreläsare som professor Juhlin-Dannfeldt
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och fil.dr. Paul Hellström. Antalet kurser ökade snabbt 
och konsulenter och vandringsrättare, efter 1947 
jordbruksinstruktörer, svarade för undervisningen. 
1966/67 — sista året som sällskapet svarade för kurs
verksam heten -  hölls 245 kurser med totalt 5 621 
kursdagar.

V äxtod lingsförsök

Redan vid sekelskiftet böljade man lägga ut växt
odlingsförsök på olika platser i länet. Konsulenter 
och vandringsrättare, efter 1947 jordbruksinstruk
törer, skötte dessa försök, som gav värdefulla resul
tat, som sedan låg till grund för kursverksamhet och 
rådgivning.

1966 utfördes i sällskapets regi 156 fältförsök,

Försök m ed  a tt  skörda  
klöverfrö m ed skördetrös- 
ka  i B yg d s ilju m  1961. 
V id  ra tten  m a sk in k o n 
su len t Bo W'etterblad och 
på  tröskan två  av del
ägarna i tröskan H ans  
G ustavsson  och B irger  
Bygdem o.

som bl.a. belyste gödslings-, sort-, ogräs och odlings- 
tekniska frågor. Denna verksam het bedrivs numera 
av Röbäcksdalens försöksanstalt i Umeå.

H usdjursaveln  stim uleras

Redan före sekelskiftet 1895 började sällskapet att 
stimulera avelsarbetet bl.a. genom premiering av 
nötboskap. Vandringsrätterna under husdjurskon- 
sulentens ledning arbetade mycket för att få till 
stånd tjurföreningar och kontrollföreningar.

1941 anställdes en av vandringsrättarna som  
överassistent med uppgift att vara verksam hetsleda- 
re för den då länsomfattande kontrollföreningen, 
som stod under sällskapets ledning fram till 1967. 

1964 hade 1 117 besättningar med 8 268 kor
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anslutits, och nu hade 127 tjurföreningar bildats. För 
att stimulera avelsarbetet utgick vissa statsbidrag. 
Handläggningen av dessa bidragsärenden kunde vara 
en grannlaga uppgift för husdjurskonsulenten efter
som det kunde förekomma mycket livliga diskus
sioner om vilken ras som var bäst att satsa på.

Studieresor

1904 ordnade sällskapet den första studieresan (för 
män). 80 deltagare anmälde sig men endast elva 
stycken kunde beredas plats. Resan gick ned till 
Gävle och via Tobo till U ltuna och Stockholm. Däref
ter till Bjärka-Säby i Östergötland, och Flahult i 
Småland. Hemresan gick bl.a. via Jämtland. Många 
olika företag och gårdar med anknytning till jord
bruk besöktes. 1911 ordnades första resan för kvin
nor med 15 deltagare under 15 dagar. Under resan  
besöktes gårdar m.m. i Ångermanland och H älsing
land, Skansen och Örebroutställningen. På hem 
vägen blev det besök i Dalarna och Jämtland och 
sista besöket blev på Zingmarks gård i Vindeln.

D essa studieresor pågår fortfarande även om 
uppläggningen är en annan. Detta år — 1990 — är 
sällskapets hemkonsulent ute med länets husmödrar 
på Gotland.

Ö vriga åtgärder för att stim ulera  
närin gen

Här kan näm nas mönsterjordbruk, demonstrations
gårdar och premiering av mindre jordbruk.

M önsterjordbruk innebar att sällskapet skrev 
tioårigt avtal med ett antal, totalt 17, ägare av lämp
liga hemman enligt vilken ägaren skulle följa av säll
skapet upprättad drifts- och investeringsplan. Mål
sättningen var att i praktisk drift verkligen visa att 
av sällskapet föreslagna åtgärder gav ett bra resul
tat. D istriktets vandringsrättare svarade för plane
ringsarbetet och rådgivning. Verksam heten pågick 
åren 1906-1920 och uppvisade ett gott resultat. 
Gårdarna blev föremål för många studiebesök.

Demonstrationsgårdar användes för att belysa  
möjligheterna till driftsrationalisering. Sällskapet 
betalade en intrångsersättning för att ägaren förde 
bok och förband sig att samråda med vandringsrätta- 
ren om gårdens drift. Under tiden 1942-1964 hade 
sällskapet 14 gårdar. Även dessa blev värdefulla 
objekt vid studieresorna.

Premiering av mindre jordbruk, möjliggjordes 
genom en generös donation. Genom denna premie- 
ring har uppmärksamheten riktats på sådana jord
brukarfamiljer, som skött sina företag på ett före
dömligt sätt. För rådgivningsverksamheten har er
farenheterna från mönsterj ordbruk, demonstrations
gårdar och premiering av mindre jordbruk haft stor 
betydelse.

Sam m anfattning

Under ett sekel hinner stora förändringar ske. H us
hållningssällskapets rådgivningsverksamhet, med 
syfte att främja lanthushållningen, började 1864, 
med en länsagronom anställd av en ideell m edlem s
organisation. 1967 -  efter drygt ett sekel -  är tiden  
mogen för att sällskapets rådgivare, fem konsulenter 
och tolv jordbruksinstruktörer skall få en ny arbets
givare, den helstatliga lantbruksnämnden. Där fort
sätter de sitt rådgivningsarbete -  nu för att främja 
jordbrukets rationalisering.

K ällor och  m er att läsa

ENANDER, B. Västerbottens läns hushållnings
sällskap 1814-1914. Uppsala 1933.

JOHANSSON, M. MFL Västerbottens läns hus
hållningssällskap 175 år.

TÄRNVIK, N. Västerbottens läns hushållnings
sällskap 150 år.

VÄSTERBOTTENS LÄNS HUSHÅLLNINGS
SÄLLSKAPS HANDLINGAR 1864-1967.

209



777171

Bröderna Edströms lantb
Bilder av Henry Lundström

Hemmanet grundades av Werner Lindfors 1915 på 
ett utskifte där han lät uppföra ett bostadshus samt 
en ladugård. Åkerarealen på 5 hektar utökades genom  
nyodling med 3 hektar.

Hemm anet såldes 1940 till mågen Erik Edström, 
som igångsatte omfattande kron- och täckdiknings- 
arbeten på markerna. Den gamla ladugården var 
dock för kall och dragig så 1954 byggdes en ny bygg
nad för 12 kor med gödselkällare sam t foderlada.

1958 införskaffades den första traktorn och två år 
senare blev Erik delägare i byns första skördetröska. 
Han fortsatte att investera i nya maskiner och red
skap sam t att köpa och arrendera ny mark. 1980 
omfattade den brukade arealen inte mindre än 88 
hektar, varav knappt hälften var egen mark. De 
omfattande markköpen krävde dock en ny ladugård 
och 1975 stod byggnaden klar med en inredning för 
50 kor och lika många ungdjur. Man satsade på
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K affepaus under vårbruket. F r v .E rik  E dström  tillsa m m a n s m ed  
sönerna S te fa n  och Lennart.

lösdrift, ett system  som dock lantbruksnämnden  
ogillade och ansökan gick därför ända upp i Lant- 
bruksstyrelsen innan den godkändes.

1979 sålde Erik hem m anet till sina två söner 
Stefan och Lennart, som tidigt hade börjat hjälpa sin  
far med jordbruksarbetet. De äger nu allt gem ensamt 
och tillämpar en viss arbetsfördelning. Stefan sköter 
nämligen maskinerna och driften ute på fälten medan 
Lennart svarar för ladugårdsskötseln.
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G rönm assan transporteras via rörledning upp i gårdens två  silotorn.
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Ladugårdsdelen  m ed  slu ten  
lösdrift. De lösgående korna  
tra m p a r sjä lva  ned s in  g ö d 
sel i öppningen m ellan  sp a l
ten i golvet. K orna få r  sin  
kra ftfo d ertilld e ln in g  en lig t 
sä rsk ild  program m ering  och 
via en d a ta styrd  kraftfoder- 
autom at.
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T ra d itio n e ll la d u g å rd sd e l  
m ed ka lvkä ttar.



M jölkn ingsavdeln ingen  m ed  ned sä n k t golv fö r m jölkningspersonalen. D ärifrån skötes såvä l m jö lkm a sk in  som  grindreg lering  och 
kra ftfodertilldeln ing .
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Arbete m ed harv  ning, gödse lspridn ing  och så d d  under vårbruket i m a j 1990.
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T ra kto rrä fsa  och la s ta rv a g n  i 
arbete m ed vallskörden.



M

■ ■ ■HlBi

Ovan: Skördetröskans tank  
töm m es i en lastvagn  hösten  
1981.

Den 77-årige E rik  E dström  
rensar åkern  frå n  sten  u n 
der årets vårbruk.
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M jölkerska  i K arl N yströ m s ladugård  i Hebbersliden, Skellefteå  sn.
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Lantbrukskvinnan
Annika Hallinder

Fårens ull bereddes till garn, som sedan vävdes tyg  
och stickades strumpor av. N ästan alla kläder tillver
kades nämligen hemma och vävstolen stod alltid  
uppställd. Man vävde inte bara tyg till kläder utan  
även textilier till hemmet. Dagarna blev långa. Laga 
kläder och stoppa strumpor fick kvinnorna ofta ta  
nätterna till.

Stortvätt förekom två gånger per år. Tvättmöjlig
heterna under vinterhalvåret var mycket begrän
sade och ofta sågs kvinnor stå med bara händer och 
skölja tvätten i sjöns iskalla vatten på vintern.

Efter vårtvätten började vårbaket i bagarstugan. 
Det räckte i två till tre dagar beroende på hur stor 
familjen var. När baket var undanstökat skurades

K ö k sin te r iö r  hos J A  V ik 
ström  i B oviken  v id  1900- 
ta lets början. F r v: A u g u sta  
Ö h lu n d , A n e tte  B o strö m , 
K ristina  V ikström  sa m t E l
len T järnqvist.

Bondhustruns roll har alltid varit betydelsefull. Hon 
skulle inte bara vara en god maka och mor och sköta 
hushållet utan hon förväntades även hjälpa till med 
jordbruket. Uppdelningen mellan manliga och kvinn
liga sysslor var åtm instone för mannen knivskarp. 
Kvinnan däremot fick finna sig i att sköta både inom- 
och utomhusarbetet, särskilt vid de tillfällen då 
mannen låg ute på skogsarbete.

Arbetet i ladugården och mjölkhanteringen u t
gjorde typiska kvinnosysslor. Fyra gånger per dag 
skulle därtill familjen serveras mat. Arbetsbördan 
var tung, eftersom inga bekvämligheter fanns i bo
staden och ved och vatten fick bäras in i köket.

I självhushållningens tid gjordes allt i hemmet.
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Tvättbestyr v id  älven  i Å byn , Byske sn.

bagar- eller sommarstugan och man flyttade in för 
sommaren. Den övergivna vinterstugan städades 
därefter upp.

På våren sådde kvinnorna kom et och sommaren 
upptogs sedan av arbete med slåtter, höbärgning och 
skördearbete. När hösten kom och arbetet med pota
tisupptagning, tröskning, ladugårdsskurning och 
tvättning av korna avklarats, flyttade man tillbaka 
in  i vinterstugan. Vid slutet av året var det åter dags 
att förnya hushållets brödförråd och då skedde även  
höstslakten, vilken innebar att husmodern skulle 
tillreda allt kött och tillvarata alla användbara in 
gredienser.

Inkom ster och  dagsverken

Termen yrkeskvinnor är modern. Kvinnor har alltid  
arbetat, men m annens sysslor gav högre status. 
Förutom lärarinnan var det ont om egentliga yrkes
kvinnor ute i byarna. Det fanns dock sömmerskor, 
som gick mellan gårdarna och sydde upp kläder.

Den gifta kvinnans naturliga arbetsplats var i 
hemmet. Det ansågs nästan opassande att förvärvs
arbeta, ty m annens självklara skyldighet var att 
försörja sin familj. Hustrun hade m estadels inga  
egna pengar, utan hon fick be maken om kontanter.

B a kn in g  i bagarstuga i E rsm ark , Skellefteå  sn.

L isa  M a rk lu n d  i G ärdsm ark m a ta r  hönsen.
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"85 å r fy ller den  12 dennes A nna-G reta  P ersdotter i Böle. F ödd  i 
Tallberg, Jörn , fick  hon redan m ycket ung bege sig  u t frå n  hem m et, 
och kom  d å  till N orsjö försam ling"...

...H on  berä ttar själv: 'Jag  var blott p å  m itt å ttonde å r då  ja g  
fick  ge m ig  u t och börja förtjäna  m itt  levebröd som  vallflicka. M in  
första  p la ts  var i Svansele. D är tyckte de a tt ja g  var så  liten  a tt de 
trodde a ldrig  det sku lle  gå  fö r m ig. M en det gick. J a g  följde korna  
varenda dag ... S ed a n  ja g  blev vuxen tjänade ja g  p iga  h ä r  och var, 
årslönen var 20-25 och högst 30  kr. O m sider blev ja g  erbjuden en  
jo rd b it i Böle a t t  b ruka '...

. ..S ed a n  hon fic k  sig  eget hem  hade hon en fö ljd  av år en ko och 
e tt p a r  får, till v ilka  hon i h u vu d sa k  själv bärgade foder. H on gick  
dessu tom  dagsverkare, och tog hon lien och slog evad det var åker  
eller äng, stod  hon icke m ännen  lång t efter. H on blev åven ofta  
a n lita d  som  körsven, t. ex. v id  vårbruket och ku n d e  även då  sköta  
såvä l tö m m a r som  p log  som  en r ik tig  karl, fa s t nog lackade svetten  
ib la n d ." Ur N orra Västerbotten 7 februari 1931.

Fj äderfj äskötseln ansågs dock som en kvinnlig näring 
och dess intäkter gav många husmödrar egna sk 
äggpengar.

Det förekom dock, att hustrun skaffade sig en 
extrainkomst genom dagsverken av olika slag. Var 
man t ex känd som en duktig matlagerska kunde man  
bli anlitad som ”rajdajdersk” och ansvara för kalas
maten vid bröllop och begravningar. Man utförde 
även städning och tvätt hos familjer som behövde 
extra hjälp. Bakning var en annan typisk dagsverks- 
syssla. En del kvinnor gick nästan året om mellan  
gårdarna och bakade. Man kunde leja en bakukvinna 
tillsam m ans med gårdens piga eller dottern i huset. 
På landsbygden tjänade en bakukvinna 1:50 kr per 
dag och i Byske 2 :25 kr per dag före 1930. Arbetsdagen 
varade från kl 7 till 19. Den som kavlade bestämde 
över den som naggade, gräddade, sopade och vek  
brödet. Medhjälperskan tjänade i regel hälften av 
vad kavlerskan tjänade. Beklagade man detta, fick 
man dock ofta till svar: ”Sopa du och var belåten med 
det du har!”

B ondpigan

När flickorna hade gått ut skolan och konfirmerat sig 
kunde de börja arbeta som pigor. I ett bondhem  
innebar det dock ett tungt arbete. Mjölkning och 
mockning i ladugården utgjorde huvuduppgifterna 
tillsam m ans med hushållsarbetet. Pigtj änst var dock 
ofta det enda arbete som erbjöds på landsbygden.

Pigornas arbetstid motsvarade i stort sett den 
vakna tiden. Deras m anliga motsvarighet - drängar
na - hade det fördelaktigare, ty de var ofta lediga på 
kvällarna och tjänade dessutom bättre. Tjänstefolket 
städslades för ett år i taget från den 24 oktober. 
Veckan därefter utgjorde sk frivecka, vilken ofta var 
den enda tiden på året då man kunde läm na sin  
arbetsplats och besöka sitt föräldrahem. I anställ
ningen ingick fri mat, husrum och klädtvätt.

Tidigare utbetalades en del av lönen i form av 
kläder och skor, men under 1900-talet kom lönen 
m estadels att bestå av månadsutbetalningar. Vid
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Kor v id  N ils  S p a rrm a n s som m arladugård  i B jörkliden , Jö rn s sn. 
S o m m arp igan  stå r  till höger.

A rbetslag  i en B u rträskby  la sta r sista  hölasset för transport till 
ladan  i ju l i  1930.

sidan av helårstjänst var sommarpigjobb den van
ligaste anställningsformen.

Gunhild Nilsson, Byske, berättar på följande sätt 
om när hon vid 1930-talets m itt arbetade som piga: 
”Våren efter min konfirmation blev jag bondpiga hos 
en äldre hemmansägare i Bergsviken. Familjen be
stod då av makarna sam t fyra söner. Under det första 
året flyttade dock två av sönerna hemifrån.

Till de dagliga sysslorna hörde att sköta ladugår
den, där det fanns fem mjölkkor, som skulle hand
mjölkas morgon och kväll. Om kon hade nykalvat fick 
man middagsmjölka i 3-4 veckor. På den tiden ut- 
fodrades korna även m itt på dagen på vintern.

Pigan skulle därutöver diska, sopa och städa. Till 
de dagliga sysslorna hörde också att varje morgon 
fara ut med mjölkhämtare till en del hushåll nere i 
sågverkssam hället, där man bytte ut den fulla kann-
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hämtaren mot en tom. Vintertid användes sparkstöt
ting och sommartid cykel.

Vår och sommar blev arbetet betydligt tyngre och 
jäktigare. Då skulle mycket av vinterns tvätt ske och 
uthus och bodar skulle städas. Man flyttade ut till 
sommarstugan och mangårdsbyggnaden skurades 
upp grundligt. A llt skulle vara gjort före midsommar.

Veckan efter midsommar var som en liten and
hämtning. Sedan började slåtterarbetet och det var 
ett tungt jobb, kanske m est för kvinnfolket. De skulle 
hässja hö och det var tungt med klöver och timotej 
ihopkört i stora högar. Karlarna satte upp hässje- 
virket och körde ihop höet, men när kvinnfolkets 
armar inte räckte till vid hässjan, så lade karlarna 
upp dom sista varven.

Att slå diken och räfsa upp var i regel också 
kvinnogöra sam tidigt som det skulle vara mat på 
bordet vid bestämda tider. Slåttanna räckte i regel så 
länge att det knappt blev något uppehåll till det var 
dags att ta upp grönfodret, som även var ett tungt 
arbete när det ofta slogs med lie. Därefter kom 
'sjålanna' och 'potatisanna'.

Det förekom väl att det blev någon dag mellan de 
olika 'annorna'. Då var det mycket annat som skulle 
uträttas som tvättning, bärplockning och stoppning 
av strumpor. Någon dag på hösten fick jag vakta 
korna när dom skulle beta av återväxten. Det tyckte 
jag, att det var ganska skönt om vädret var bra. Då 
kunde man få sitta och sy eller stoppa och t o m  läsa  
i smyg.

Lönen för en piga var 10 kronor i månaden plus 
lite i natura. Jag minns, att jag fick ett par nya skor 
en gång, och så blev det ett förklädestyg någon gång.”

En god h u stru  var värd sin  v ik t i gu ld

När en yngling förr kom för att begära sin utvaldas 
hand medförde han en egenhändigt förfärdigad fäs
tegåva. I gengäld erhöll han t ex en särk eller hängs- 
len, som flickan hade tillverkat. Hon skulle därmed 
visa, att hon kunde ta hand om ett hushåll. Kvinno
rollen var sålunda klart utstakad och bestämd.

Att ta hand om hushållet innebar, att kvinnan

Au

K vin n a  sår. Lövångers sn.
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skulle sköta matlagning, städning, textilarbete och 
barn. Dessutom ålåg ladugårdsarbetet henne sam t 
sommartid även delar av jordbrukssysslorna. Hade 
man en piga anställd på gården underlättades dock 
husmoderns arbetsinsatser. Kvinnans arbetsområde 
var överhuvudtaget mer vittomfattande än m an
nens. Hon kunde t ex lasta och sprida ut gödseln 
under vårbruket och hugga ved ute i vedboden. 
Mannen kunde också utan att bli generad gå ut i 
ladugården och mocka om han hade tid, men han åtog 
sig knappast att diska, tvätta ett spädbarn eller att 
mjölka. Han riskerade då, om detta kom till grannar
nas kännedom, att bli utskrattad och ansedd som 
undermålig.

Många har sagt, att ”en god hustru är värd sin vikt 
i guld”. Båda makarna i ett hem styrde och ställde, 
men inomhus härskade nog ofta kvinnan oinskränkt. 
Ett förhållande som de flesta män var införstådda 
med. Hon skulle dessutom sätta pigan i arbete. I 
familjen fanns i regel en stor barnaskara och de 
gamla bodde kvar på gården till sin död. Maten egen- 
producerades till stor del och därför var en god 
ledning från husmodern mycket betydelsefull. Det 
gällde att få maten att räcka till och att även kunna 
spara något ifall skörden slog fel.

En flicka, som utstrålade hälsa och arbetsglädje, 
välkomnades säkert som sonhustru. Hade hon dess
utom kunnighet i gårdens alla sysslor var allt väl. 
Bleka och magra flickor tilltroddes däremot ej så stor 
förmåga i arbetet. E tt uttryck som bedömde en flicka 
var, att ”hon hadd frökenhändren och dug int del ett 
jota”. Männen accepterade sällan svag fysik samt 
sjukdom och många kvinnor fick lida i tysthet för att 
försöka vara duktiga husmödrar och hustrur. Kvin
noidealet för både kvinnor och män representerades 
nog av de kvinnor, som vid sidan av sina husliga och 
alldagliga sysslor även orkade med utearbetet. Än i 
dag lever berättelser om starka och duktiga kvinnor, 
som skötte sina utomhussysslor trots att de var 
gravida och framfödde barnet under arbetet. Efter 
förlossningen virades den nyfödde in i trasor och 
kvinnan återgick till sitt arbete.

Socken- och byastämmor var m annens område 
även om kvinnor i vissa fall hade rätt att deltaga. Vid

Sch å la n n a  hos S ir i  och L en n a rt Jonsson  i H olm träsk, N orsjö sn.

röstning till riksdagen lämnade också ofta hustrun  
sin fullmakt till mannen och nästan allm änt domine
rade då också m annens åsikt. Man sade nämligen  
”röst med det grötfat du ät ur”.

Att bli titulerad fru var inte många förunnat. De 
utgjordes av herrskap med hatt, handskar och tjänste- 
folk som predikantens fru, handlarens fru och lära
rinnan. Man kunde också tituleras med makens 
namn som fru Per Persson och om det fanns många 
med namnet Anna i en by så sattes m annens förnamn 
före hennes, t ex Augusts Anna. Titeln madam där
emot bars av högaktade äldre kvinnor.

B arnen - Guds gåva

En stor barnaskara räknades som Guds gåva. ”Han  
som giv öge, han giv föda” var ett ordspråk, som togs 
till tröst när barnantalet ökade oroväckande. Pojkar 
ansågs belasta familjens ekonomi mer än flickor. De 
åt mer mat och behövde mer kläder. Flickorna där
emot kunde redan vid 7-årsåldern bli anställda som 
lillpigor eller sk ”barnfoster”.

Berta Hedman i Stensjön, Byske sn ”barnfost- 
rades” hos familjen Engströms i Tåmeträsk som 7- 
åring på 1920-talet. Hennes uppgift var, att passa 
familjens lilla flicka. De satt uppe i en säng nästan  
hela dagarna och fick inte gå ut. Sådana enkla upp
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E llen  V ikström  i B oviken  m jö lkar en ko och lilld rä n g  ä r O skar Lundgren.

gifter rörde det sig om för dessa småpigor, som ”födde 
bort sig”. Berta tyckte dock, att sysslan blev olidligt 
tråkig och hon bad att få flytta hem till sin egen familj 
igen.

Barnens uppväxt präglades av hem m ets eko
nomiska ställning sam t barnantalet. Barnkullarna 
var större än nu och barnen lärde av varandra. Ofta 
hade syskonen speciella sysslor de skulle utföra. Man 
fostrades även av de äldre generationerna. En liten  
flicka kunde t ex lära sig olika kvinnogöromål av sin 
mor eller av farmor eller mormor. Man förväntades 
alltid hjälpa till med arbetet i hemm et och på gården

sam t med passning av småsyskon. Skolbarnen hade 
det säkert många gånger ansträngande att kombi
nera arbetet med eventuella hemuppgifter från sko
lan. I bostaden fanns knappast en lugn vrå och belys
ningen var bristfällig.

När ungdomarna lämnade barndomshemmet sade 
ofta föräldrarna:”Kom ihåg att arbeta och gör rätt för 
dig och se till att arbetet du utfört är så bra att du får 
komma tillbaka!” De fick ofta tunga och slitsam m a  
arbeten och långa arbetsdagar. Det gällde att visa 
tacksamhet och vördnad även om arbetsgivaren var 
fordrande och snål med både lön och mat.
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D eltagare i konserveringskurs i F ällfors om kring  1926.

K unskapsförm edling

Erfarenhet och kunskap om hemm ets skötsel och 
jordbruksarbetet gick i arv från generation till gene
ration. Mejeriernas uppkomst under 1800-talets 
senare del och tillsättandet av mejerskor och framfö
rallt en länsmejerska kom delvis att förändra den 
bilden. Många kvinnor på landsbygden fick då större 
insikt i vikten av god mjölkhygien sam t nyheter inom  
olika hushållsbestyr.

Länets lantbruksundervisning var så gott som 
uteslutande inriktad på manliga elever. Vid hushåll
ningssällskapets nya lantbruksskola i Brattby star
tade man dock 1907 en kortare kurs i ladugårdssköt- 
sel och mjölkhushållning i huvudsak avsedd för kvinn
liga elever. Tre år senare anordnade hushållnings

sällskapet för första gången en studieresa för att ge 
allmogekvinnor från Västerbotten en inblick i ladu
gårds skötsel och mejerihantering i södra delen av 
vårt land. Reseledare var Anna Sidenmark, som 1910 
och 1911 ledde kurser i lanthushållning på sin gård 
Tuböle i Skellefteå. Kurserna syftade enligt en an
nons i Skelleftebladet den 17 oktober 1910 till: ”att 
söka bibringa blifvande husmödrar insikt i att plan
m ässigt och m ålm edvetet och med vaket intresse 
sköta sitt både för familjen och hela landet så viktiga 
kall som husmor. Lärokursen omfattar teoretisk och 
praktisk undervisning i ämnen, som beröra kvinnans 
område, som husmor, såsom t ex hushållslära, hälso- 
och barnavård, hushållsmejerihandtering, husdjur- 
slära, trädgårdslära, väfnad och sömnad sam t dessu
tom svenska och räkning.”
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K u rsa vslu tn in g  fö r A nderstorps la n th u sh å llssko la s elever i oktober 1942.

H ushållningssällskapet strävade dock efter att 
låta kvinnor få möjlighet till utbildning. Man anord
nade 1911 kurser i torkning och konservering av 
grönsaker i Um eå och 1913 anlade man en lanthus- 
hållsskola i Strömsörs gård i Nordmaling. Nu per
m anentades äntligen utbildningsm öjligheten för 
kvinnorna inom lantbruket. Ladugårdsskötseln inom  
länet baserades då trots allt helt på kvinnlig arbets
kraft.

1921 anställdes två trädgårdsinstruktriser eller 
hemkonsulenter i länet för att ge kvinnorna på lands
bygden nödvändig rådgivning i olika hushållsgöromål. 
I början var konsulentarbetet inriktat på att lära folk 
trädgårdsskötsel och smådjursuppfödning. Man in 
formerade även om vikten av god kost och hygien  
sam t förbättring av boendeförhållandena.

1938 blev hemkonsulenterna statsanställda enligt 
ett beslut av riksdag och regering och året därpå 
tillsattes de vid alla hushållningssällskap. Arbetet 
skulle ledas av den tillsatta  sk hemnämnden. I 
kommunerna inrättades sam tidigt hemkommittéer 
för den lokala verksamheten. De omorganiserades 
1950 och benämndes hushållsnämnder. U te i byarna 
fanns sedan 1800-talet hushållningsgillen, som bl a 
anordnade studieresor och kurser, skötte rådgivning 
sam t utdelade premier. Andra världskriget var extra 
krävande för konsulenterna. Då infördes ransonering 
på nödvändiga varor och man fick åter lära sig själv
hushållning. Ransonerna räckte inte till och utbudet 
på varor var mycket begränsat. Hemkonsulenternas 
kurser och demonstrationer omfattade bl a mat, 
kläder, säng- och bäddutrustning och textilier.
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När m ännen  tog  över tek n ik en

Mjölkningen var förr kvinnogöra. Unga pojkar fick 
ibland lära sig att handmjölka, men de tog dock 
sällan plats på mjölkpallen i vuxen ålder. Könsroller
na markerades klart. När mjölkmaskinen introdu
cerades på 1930-talet och slog igenom efter andra 
världskriget var kvinnorna ofta tveksamma. När ett 
inköp t ex blev aktuellt hos familjen Johansson i 
Stensjön, Byske sn., kommenterade Valborg Johans
son: ”Nog kan jag väll mjölka än!” Men de avfärdade 
hennes invändning och köpte en maskin.

Tveksamheten bottnade i ett ifrågasättande om 
m askinen mjölkade tillräckligt effektivt och kvinnor
na fortsatte därför till en början att mjölka ur för 
hand efter maskinmjölkningen. Det verkar, dock som  
om m askinernas intrång i ladugårdsarbetet kom att 
få männen mer intresserade av mjölkhanteringen. 
Dessutom medförde mejerirörelsens allmänna ex
pansion på 1930-talet, att man insåg mjölkens värde. 
Förtjänsten var inte bara avhängig av mjölkens 
kvantitet utan även av dess kvalitet.

Mekaniseringen av mjölkningsarbetet kom snabbt 
att ändra arbetsfördelningen i ladugårdarna. Män
nen tog m estadels över den dagliga mjölkningen. 
Diskningen av kärlen överlät man däremot åt kvin
norna. Ofta var det nog också så att männen ansågs 
mer kunniga och intresserade av mekaniska hjälp
medel. Att kvinnorna så snabbt överlät arbetet på 
männen berodde nog även på att de med lättnad och 
glädje gärna avstod från den tunga och krävande 
mjölkningen. I Nordsvenska Dagbladet den 24 juni 
1953 uttalade sig t ex Anna Lindgren i Innervik om 
maskinmjölkningen som de införde för sex år sedan 
- ”Mor Anna prisar den dag då mjölkmaskinen kom 
till gården. Då hade hon själv mjölkat för hand så 
länge, att händerna till sist domnade, innan sista kon 
var klarad. M askinen gav den då 13-årige sonen 
Göran en chans att klara mjölkningen och den sköter 
han än i dag”.

En likartad utveckling skedde på mejerierna. Mej
erihantering var ett typiskt kvinnoyrke fram till 
1920- och 1930-talen, då manliga mejerister tog över 
yrket. Mejeriarbetet förvandlades allt mer till ett ma-

H em m ansägare G u s ta f Boström  i S k rå m trä sk  a n vä n d er å r 1952 
sa m m a  m jö lkm ask in , som  h a n s svärfar O skar D anielsson köpte  
till g ården  1930.

skinskötarjobb, där separatorn och kärnan fick säll
skap av moderna pastöriseringsapparater och m as
kinrörda ostkar.

Kvinnornas insats i ladugården blev i fortsätt
ningen m estadels som reservarbetskraft. Lanthus- 
hållsskolorna fortsatte dock att lära ut mjölkning. 
Inställningen var emellertid klart markerad och vid 
Grans lanthushållsskolas sommarkursavslutning be
tonades i ett referat i Jordbrukarnas Föreningsblad  
den 26 november 1949 vikten av en gedigen utbild
ning för flickorna inom lantbruket sam t att ”männen 
alltmer övertar hela ladugårdsskötseln är naturligt
vis en utveckling i rätt riktning, men detta bör inte
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tas så rigoröst, att lanthem m ens unga damer helt un
derlåter att lära sig den ädla mjölkningskonsten!”

E tt nytt kv in n oid ea l

I 1930-talets industrisam hälle dominerade männen  
som experter, tekniker och maskinskötare och de 
äldre kvinnliga kompetensområdena inom produk
tionen försvann med en tilltagande mekanisering. 
Synen på kvinnlighet och kvinnors plats i sam hället 
förändrades radikalt. Tidigare hade den mångsidiga 
bondhustrun, som klarade både hem och hushåll 
tillsam m ans med djurskötsel och jordbruksarbete, 
varit idealet. Under mellankringsåren skulle kvin
nan vara endast maka och mor och hem m et utgjorde 
hennes naturliga arbetsområde.

Den allm änna inställningen till det nya kvinno
idealet förändras dock långsam t inom länet och hus
hållningssällskapets sekreterare Adolf Granström  
skrev därför 1936 i sällskapets Tidskrift för Väster
bottens län följande:

”K v i n n a n s plats är i hemm et är också söderöver 
en mera självklar sak än bland jordbrukarna här, där 
ej bara kreatursskötseln utan även rena jordbruks
arbeten räknas såsom kvinnfolksgöra. Ändå räknar 
jag icke dit vattenbärning, vedhuggning och vedbär- 
ning, som här kan komma på kvinnornas lott, fast det 
är gott om manfolk i gårdarna. Sådant bör vara upp
lysta män ovärdigt. Men även om sådant grovt m iss
bruk av kvinnokraften ej förekommer, är det dock 
tydligt, att vi m åste mera intressera oss för bättre 
anordningar i köken... Vad jag här velat framhålla 
är, att kvinnans ställning söderut i viss mån är en 
annan och behagligare, jag vill säga lämpligare. I 
våra bygder böra vi därför underlätta att kvinnorna 
få ägna sin huvudsakliga tid åt hemm et, dess förbät
tring och förskönande. Trevnaden vinner därpå.” 

Kvinnorollen kom dock endast långsam t att för
ändras och endast undantagsvis kunde bondhustrun 
ägna sig enbart åt hushållssysslor. I boken ”Lanthus
hållet - Handbok för landsbygdens husmödrar” från 
1946 insåg man också, att husmodern i det mindre 
lanthushållet inte enbart kunde tillgodose det inre

hushållet utan även m åste hjälpa till med det yttre 
arbetet för att ge gården en god ekonomi. Idealbilden  
var dock en annan och helt följdriktigt påpekade 
man, ”att i den mån husmodern m åste ägna stor del 
av dagen till utomhussysslor m inskas hennes möjlig
heter att sköta hemm et väl till skada inte bara för 
henne själv utan också för man och barn.”

B ostadsförbättringar

Landsbygdens bostäder hade på 1930-talet mycket 
låg standard. Uppvärmningen skedde med jäm spisar, 
kakelugnar och kaminer. Golvens isolering var brist
fällig. M atkällaren utgjordes av ett utrymme innan
för golvets mullbänk och tillgänglig genom en lucka 
i köksgolvet. Inga skafferier och garderober fanns. 
Vatten och avlopp saknades i 85% av landsbygdens 
bostäder i Dalarna och Norrland. Vid diskning an
vände man diskbalja och köksavfallet slängdes i en  
slaskhink.

Köken förblev under 1900-talets början mycket 
primitiva. Förändringar och moderniseringar sked
de i ytterst långsam  takt och troligen beroende av att 
köket var en kvinnlig arbetsplats och så länge hus
modern höll till godo och inte klagade, lade man inte 
ned några pengar på bekvämligheter som avlopp, 
rinnande vatten sam t belysning. När järnspisen
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U R f i n i  
In UMh 
kin!

Landsbygdens problem få r delvis 

sin lösning, om lantbrukarna sätta  

in sin energi icke blott på a t t  ra

tionalisera själva jordbruket utan 

även på a tt underlätta kvinnornas 

arbete i kök och ladugård. Vat

tenledning, avlopp och central

värme äro tiotusentals västerbott

niska husmödrars högsta önskan. 

Glädjande nog börja lantbrukar

na få  ögonen öppna för orsaks

sammanhanget mellan flykten 

från landsbygden och de omoder

na köken och ladugårdarna. Vi 

u tföra varje år e tt ständigt ökat 

antal installationer av moderna 

värme-, vatten- och sanitära an

läggningar, brunnsborrningar, 

hydrofor- och pumpanläggningar 

runt om i Norr- och Västerbotten.

tur rådde och jordbruket befann sig i kris sedan flera 
år. Kvinnosysslorna betraktades nog ofta som im 
produktiva delar av verksam heten på gården. Inve
steringar i det egentliga jordbruket gick nästan alltid  
före bostadsförbättringar.

Under denna period skedde en förändring inom  
hushållet i och med att konserveringstekniken för
bättrades. Allt fler hem införskaffade konserverings- 
apparat, vilken möjliggjorde att livsmedel och grön
saker kunde inkokas herm etiskt och sedan förvaras 
i glasburkar.

Statliga bostadsförbättringsbidrag infördes efter

Delgiv oss Ed ra problem av hithörande slag, och vi skola utan 

kostnad eller köptvång upprätta det ur ekonomisk och teknisk syn

punkt bästa förslaget till problemets lösning!

J. F. LINDHOLMS
Värme- & Vattenledningsaffär

Tel. namnanrop: »Lindholms Värme*.

S K E L L E F T E Å .

SKELLEFTEHAMN,
F i l i a l e r :

tel. 311 48. BOLIDEN, tel. 8. MALMBERGET, tel. 61.

A n n o n s i N orra Västerbotten 16 m a j 1942.

började installeras i hemmen omkring sekelskiftet, 
var det den första bostadsförbättringsnyheten i 
hemmet någonsin. Järnspisen var energisnål, gav 
god värme och underlättade matlagningen. Man fick 
även tillgång till varm vatten i den vidhängande 
vattenbehållaren. Järnspisen mörkläde dock köket, 
vilket åtgärdades genom fotogenlampor. Samtidigt 
med järnspisen kom den andra stora arbetsbes- 
parande nyheten in i kvinnornas liv, nämligen sepa
ratorn, vilken underlättade mjölkhanteringen.

1930-talet var överhuvudtaget en ekonomiskt 
mycket kännbar tid för jordbrukarna. Lågkonjunk K uinna  h in ka r  upp vatten  i M yckle. 1950-tal.
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1933 och även om själva bidragsdelen var låg blev de 
snabbt populära. Under de första fem åren beviljades 
65 000 bidrag i landet och i Västerbottens län upp
rustades åtm instone en gård i de medelstora byarna. 
D essa bostadsförbättringar uppmärksammades och 
fick i sin tur efterföljare. Andra lån- och bidrags
former tillkom och vid 1950-talets slut hade merpar
ten av länets hushåll på landsbygden vatten och 
avlopp sam t centralvärme.

E lek trisk a  hjälpm edel i h u sh å lle t

Glödlampor förknippades länge med elektricitet, 
eftersom belysning var det första m ålet med elek
trifiering. Vid första världskriget blev fotogen en 
bristvara och karbidlamporna ansågs illaluktande. 
Detta påskyndade mångas beslut att ansluta sig till 
elnätet. Kokplattor och elektriska strykjärn inför
skaffades ofta redan på 1920-talet i hemmen och på 
1930-talet började allt fler installera elektriska spi
sar. Järnspisen användes dock länge parallellt med 
denna som värmekälla.

Arbetet med tvätten utgjorde en av de tyngsta  
hushållssysslorna. På 1920-talet introducerades de 
första tvättmaskinerna. De var enkla i sin konstruk
tion och av trä. Man hällde varm vatten i maskinen  
och drog den för hand. På 1940-talet kom de första 
elektriska tvättm askinerna i handeln. De var en 
direkt utveckling av de vedeldade bykgrytorna och 
ansågs som lyxartiklar i de flesta hem. Tvättm as
kinens tekniska vidareutveckling fortsatte sedan  
under hela 1950-talet, då allt fler lät installera dem 
i sina hem. Efter andra världskriget bidrog staten  
med medel till uppförande av gem ensamma tvättstu
gor. Länets hemkonsulenter kom då aktivt att arbeta 
för uppförandet av både kommunala och andelsägda 
tvättstugor och för att de utrustades ändamålsenligt.

L andsbygden utarm as

På 1920- och 1930-talen skedde en allt mer omfat
tande flyttning från landsbygden. Industrin började

expandera efter depressionsåren i början av 1930- 
talet och behovet av arbetskraft var stort. Ung
domarna, som nästan enbart hade dräng- och pig- 
tjänster som försörjningsalternativ på landsbygden, 
valde i allt större omfattning att söka sig till bättre 
betalda arbeten med reglerad arbetstid i tätorterna. 
Ett större nöjesutbud verkade också lockande.

Den kvinnliga utflyttningen dominerade dock öven 
den manliga och följden blev ett betydande överskott 
av ogifta män på landsbygden. I flyttströmmen 1921 
till 1930 gick det 132 kvinnor på 100 män.

Den omfattande kvinnliga utflyttningen sågs som 
en protest mot de dåliga arbetsförhållandena i lands- 
bygdshushållen, ty det var både bonddöttrar och 
pigor som flyttade. Den statliga utredningen om 
kvinnors arbete i de mindre lanthemmen från 1939 
fastslog även detta i följande formulering: ”Den star
ka flykten av kvinnlig ungdom från landsbygden har 
givetvis många orsaker men torde i icke ringa grad 
sammanhänga med just den stora arbetsbelastning  
och de i många fall synnerligen obekväma och för 
ungdomen mindre tilltalande förhållanden, under 
vilka det kvinnliga arbetet m åste utföras i det min
dre jordbruket.”

K vinnorna organ iserar sig

Landets hemkonsulenter, lanthushållslärarna samt 
även veckopressen försökte få landsbygdskvinnorna 
att engagera sig och att börj a ställa krav. Tidigt fanns 
ute i byarna hushållsgillen, som skulle sprida infor
m ation om hushålln ingssällskapet och hem kon
sulenternas arbete och anordna kurser och olika råd- 
givningsdagar. 1919 bildades Sveriges husmoders
föreningars riksförbund. Den kom att utgöra topp
organisationen för de lokala husmodersföreningar
na, som bildades ute i landet och som i sin tur 
engagerade sig i hem-, uppfostrings- och skolfrågor.

1933 bildades en kvinnoorganisation med lands- 
bygdsinriktning, nämligen Svenska Landsbygdens 
Kvinnoförbund, som politiskt var knutet till bonde
förbundet. I Jordbrukarnas föreningsblad, som bör
jade utges 1930 uppmärksammades lanthusmödrar
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nas speciella intresseområden i en speciell kvinnlig 
avdelning ”För lanthem m et”.

Föreningsrörelsen inom lantbruket organiserades 
för och av män. Kvinnan tilläts inte att naturligt växa 
in i arbetet. Den första allmänna kursen i förening- 
skunskap med enbart kvinnliga deltagare anordna
des av bl a Lantbruksförbundet 1949. Lanthusmöd
rarna fick då ta del av jordbrukets ekonomiska före- 
ningsrörelse och gavs inblickar i hur de olika bransch
föreningarna arbetade.

En attitydförändring gjorde sig långsam t gällan
de. På kvinnligt initiativ infördes 1950 Landsbygds- 
kvinnornas Dag under LRF:s Lantbruksvecka, efter
som man ansåg, att lanthusmödrarnas intressen  
dittills varit mycket eftersatta.

H usm oderssem ester

Många landsbygdskvinnor var utarbetade och i stort 
behov av vila och avkoppling. Semester- eller husmo- 
dershem inrättades på 1940-talet av Svenska Lands
bygdens kvinnoförbund, Husmodersförbundet, Röda 
Korset sam t andra föreningar. Verksamheten fick 
statligt stöd 1946 och kom i viss mån att regleras av 
statliga bestämmelser. Inom varje landstingsområde 
skulle en husm oderssemesternäm nd leda och över
vaka verksamheten.

Semesterhem mens intagning behovsreglerades 
och avgiften för vistelsen var förhållandevis låg. 
Mindre bemedlade familjer kunde dessutom erhålla 
ekonomiskt bidrag. Semestervilan gällde till en bör

H u sm ö d ra r  och p e rso n a l v id  
M ångbyns husm odershem  i m a j 
1942.

H em m et tillko m  året innan  
genom  en donation  av arvtagar
na till M ina och Jo h a n  Bexelius 
och skä nktes till R öda  Korset. 
H u sm oder sh em m et var i bruk  
under åren 1942 -1967.



jan äldre husmödrar och senare kom den att innefat
ta även yngre lantbrukshustrur. Problemet var dock, 
att kvinnorna hade svårt att få hjälp med barnom
sorg och hushållsarbete, men ofta ställde anhöriga 
upp och skötte hemm et under frånvaron.

Semesterhem men fyllde säkert ett stort behov för 
de uttröttade husmödrarna, som fick möjlighet till 
två veckors rekreation. En omgång på 38 husmödrar 
vid sem esterhem m et i Ratan år 1942 hade t ex sam 
m anlagt 277 barn. Samma år vistades vid hus- 
modershemmet i Mångbyn en kvinna, som under ett 
25-årigt äktenskap inte hade haft en ledig stund att 
ägna sig åt handarbete eller att bevista gudstjänsten  
i kyrkan.

K vinnans p lats var i hem m et

Lantbrukets kvinnor blev på 1950- och 1960-talen  
liksom männen allt mer ensamma inom sina arbets
områden. Utflyttningen till städerna intensifierades 
och mannen övertog nästan allt arbete på gården i 
takt med att jordbruksredskapen blev allt mer tekno
logiskt avancerade. Eventuella söner i familjen tog 
under uppväxten successivt över moderns utomhus- 
sysslor. Det verkar som om m annens inställning och

Adele Jakobsson b juder på  kaffe  under slåtterarbetet i E rsm a rk  på  
1950-talet.

kvinnans intresse avgjorde hennes arbetsinsats. Så 
länge slåtter- och skördearbetet inte hade helmeka- 
niserats behövdes dock fortfarande periodvis alla 
familjemedlemmar som arbetskraft under intensiva  
dagar.

Om mjölkmaskinen ansågs tekniskt svårhanter
lig och krävde mannens översyn och skötsel utgjorde 
traktorn än mer m annens område. Traktorkörning 
var nämligen det första genuint manliga arbetet 
inom jordbruket och det dröjde innan kvinnorna 
tilläts eller ens vågade sig på den sysslan. De tog ofta 
plats bakom ratten enbart för att förhöja reklamvär
det vid maskinparader. Undantag fanns givetvis, 
men de var fåtaliga.

Ansvaret för ekonomi och arbetsorganisation vi
lade på bonden och hustrun kom att ägna sin mesta  
tid åt hushållet. Nu först började verkligheten att 
närma sig 1930-talets idealvision. Arbetet förenkla
des med en förbättrad köksstandard och installation  
av tvättm askin och kylskåp sam t senare även frys. 
Arbetsbelastningen minskade dock inte eftersom  
kvinnan nu ensam  skötte både barn och hushåll.

D agens lantbrukskvinna

Effektiviseringen av ladugårdsskötseln och den fort
satta mekaniseringen av jordbruket medförde, att 
antalet arbetstimmar minskade. Kvinnorna reduce
rade i allmänhet sina arbetsinsatser mer än männen. 
De började också alltmer att yrkesarbeta utanför 
hemm et. Kvinnan blev därmed betydelsefull för 
gårdens ekonomi och utgjorde en rörlig resurs inom  
det egna företaget.

På 1970-talet blev allt fler kvinnor medlemmar i 
LRF och 1973 valdes den första kvinnan in i länsför- 
bundsstyrelsen. Länsförbundet satsade på medlems- 
utbildning och startade seminarier för lantbruks- 
kvinnor runt om i länet på 1980-talet. Det första 
”Kvinnan i LRF” - sem inariet startade i Skellefteå  
och man studerade då ämnen som ekonomi, juridik  
och lantbrukskooperation. Kvinnor intog även ordfö
randeposter i LRF-avdelningar samt valdes till leda
möter i bl a distrikts- och kretsråd. 1987 bestod 27
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D et är num era  ingen ovanlighet, a tt även kvin n o r stä ller upp som  
representanter fö r lan tbrukarkåren . H ä r protesterar bönder u n 
der LRF:s m jölkblockad u tan för N orrm ejeriers d istribu tionsloka l 
i Skellefteå  den 9 april 1990. Foto: H enry L undström .

procent av medlemskåren av kvinnor. Kvinnorepre
sentationen inom den övriga föreningsrörelsen är 
däremot fortfarande låg.

LRF har på senare år medvetet försökt få kvinnor 
mer engagerade i föreningsarbetet och en särskild  
Emilia-grupp skall se till att kvinnor får in fler 
representanter i föreningsrörelsen. Kvinnorna har 
därmed fört in nya frågor och bl a uppmärksammat 
riskerna med att lantbruksföräldrar ofta tvingas ta 
med sig barnen ut till arbetet. D essa krav ledde till 
att skördedagis startades på flera håll i länet.

Den moderna lantbrukskvinnan har närmat sig 
sin äldre föregångare. Numera är hon delägare i före
taget och delar det dagliga arbetet med mannen om 
än i olika grad beroende bl a på förvärvsarbete samt 
tillgång till barntillsyn.

K ällor och  m er att läsa

Artikeln bygger till stor del på uppteckningsmaterial 
av studiecirklarna i ämnet ”Kvinnor i Skelleftebyg- 
den”, som 1986-1987 anordnades av Studieförbundet 
Vuxenskolan i Skellefteå i samarbete med Skellefteå 
museum.

ENGLUND, G. Hemmets teknik - igår, idag och 
imorgon. Daedalus 1978/79.

FRYKMAN/LÖFGREN (ed). Moderna tider - Vision 
och vardag i folkhemmet. Lund 1985.

HAGBERG, J-E. Tekniken i kvinnornas händer. Hus
hållsarbete och hushållsteknik under tjugo- och tre t
tiotalen. Vimmerby 1986.

HEMKONSULENTVERKSAMHETENS UTVECK
LING OCH AVVECKLING. Länsstyrelsen Västerbot
tens län. Planeringsavdelningen. Umeå 1986.

LANTHUSHÅLLET. Handbok för landsbygdens hus
mödrar. Stockholm 1946.

VÄSTERBOTTEN 3.75. Kvinnors liv och arbete.
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Västerbottens lantbruksmuseum
Annika Hallinder

Den 28 februari 1990 bildades Stiftelsen Västerbot
tens lantbruksmuseum av Studieförbundet Vuxen
skolan i Västerbottens distrikt, lantbrukskoopera- 
tionen i länet sam t Lövångers hembygdsförening.

1984 började man inom LRF och Studieförbundet 
Vuxenskolan i Skellefteå diskutera ett framtida lant
bruksmuseum i den norra delen av Västerbottens 
län. M useet skulle belysa lantbrukets utveckling  
från 1920 fram till i dag. I ett tidigt stadium föll blick
arna på Lövånger p g a  dess förhållandevis centrala

läge sam t dess karaktär av genuin jordbruksbygd 
och inarbetat turist- och konferenscentrum.

Lantbruksmuseets lokaler uppföres för närva
rande öster om storstugan i Lövångers samhälle. N y
byggnaden skall inredas i utställningslokaler samt 
arkiv och bibliotek. Besökarna kommer dessutom att 
kunna utnyttja storstugans konferensrum sam t res
taurang. I den närbelägna kyrkstaden kan man över
natta och det finns även möjlighet att bese Lövångers 
hembygdsförenings sockenmuseum.

I  a vva k ta n  p å  pro jekterandet av V ästerbottens la n tb ru ksm u seu m  börjar Lövånger redan etablera sig  som  trä ffp u n k t fö r länets  
lantbrukare. P å b ilden syns deltagare i LRF:s län sfö rb u n d ss tä m m a  vid  L an tbruksveckan  i Lövånger ta en p a u s  m ed "mjölkgym pa" vid  
m ötet i F olkets h u s  den 2 7  m ars 1990. Foto: P är L indström , N orra Västerbotten.
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Västerbottens lantbruksmuseums m ålsättning är, 
att dokumentera, utveckla och belysa lantbrukets 
sam t landsbygdens utveckling inom Västerbottens 
län. M useet får en fyrdelad inriktning:

M ötesp lats och  konferen scen tru m

I lantbruksm useets lokaler kommer såväl distrikts- 
som lokalföreningar att kunna anordna möten, kon
ferenser, kurser, seminarier och föreläsningar. Stu
dieförbundet Vuxenskolans nära anknytning till 
institutionen kan initiera lokalernas nyttjande för 
studiecirkelträffar och stimulera till studier i arkiv 
och bibliotek samt möjliggöra en redovisning av stu
diecirkelresultat i form av bl a utställningar, debatt
kvällar sam t teaterföreställningar.

Arkiv och  b ib lio tek

Lantbrukskooperationens tillkom st och framväxt 
speglas till stor del i bevarade handlingar och man 
har inom lantbrukarnas föreningsrörelse insett vik
ten av en ändam ålsenlig arkivering. Ett arkiv utgör 
även en betydelsefull del av lantbruksm useet. I 
brandsäkra och klimatstyrda arkivlokaler skall tryck
ta verksam hetsberättelser sam t till en del även ori
ginalhandlingar förvaras sam t studiecirklarnas 
dokumentation rörande landsbygdens utveckling i 
form av rapporter, manuskript, bandinspelningar 
samt fotografier. Arkiveringsarbetet bör ske i intim t 
samarbete med Folkrörelsearkivet i Västerbottens 
län.

I anslutning till arkivet placeras lämpligen m u
seets bibliotek med studierum. Biblioteket bör inne
hålla både svensk och utländsk facklitteratur med 
anknytning till lantbruket.

U tstä lln in gar

Lantbruksmuseets huvudsakliga inriktning är att 
belysa landsbygdskulturens särdrag och speciella

resurser och kunna påverka kulturdebatten. Mu
seets utställningar kommer därmed mer att få for
men av debattinlägg och tillfälliga utställningar än 
av permanenta expositioner baserade på föremål. 
Lantbruksmuseet har därför inte till huvuduppgift 
att samla in föremål med anknytning till lantbruket 
utan man räknar med att för olika utställningar låna  
in föremål från föreningar, privatpersoner sam t från 
Lövångers hembygdsförening.

F orsk n in g  och  dokum entation

Lantbrukets utveckling inom Västerbottens län efter 
1920 är en eftersatt forskningsuppgift. Lantbruks
m useet vill stimulera till att en omfattande doku
mentation kring lantbruket i länets byar igångsättes. 
Detta arbete kan ske i grupp i studiecirkelform eller 
enskilt. M ålsättningen är att medvetandegöra by
borna om sitt ansvar för kulturarvet och lära dem  
tillvarata den muntliga traditionen. I arbetet ingår 
även insam lande av äldre dokument som bya- och 
föreningshandlingar sam t fotografier. Fn planeras 
även en inventering av äldre jordbruksredskap. Det 
insam lade dokumentationsmaterialet överföres till 
lantbruksmuseet, där det blir tillgängligt för en vid
are och mer omfattande bearbetning och forskning. 
För att förverkliga forskningsambitionerna krävs 
även ett nära samarbete med Um eå universitet och 
Skogshögskolan.

Miljön, odlingen och kulturlandskapet var förr 
nära förenade. Enskilda personer och beslutsfattare 
har i dag mycket att lära av tidigare generationer och 
ett lantbruksmuseum kan fungera som kunskapsför
medlare och opinionsbildare. Västerbottens lant
bruksmuseum vill uppmärksamma landsbygdskul
turens särdrag och resurser för att kunna påverka 
kulturdebatten, värna om landsbygdskulturen och 
påverka samhällsutvecklingen. Ett väl fungerande 
lantbruksmuseum kan förverkliga dessa intentioner 
och skapa ett idé- och debattforum - ett agrocentrum.
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M öda för föda
-  presentation av en basutställning
Kjell Lööw

1989 invigdes en ny basutställning på Skellefteå  
museum. U tställningen beskriver de agrara basnä
ringarna i historiskt perspektiv. Tonvikten ligger på 
förhållandena i Skelleftebygden i början av 1900- 
talet. U tställningen kallas Möda för föda.

Men vad speglar egentligen det namnet? Att vi 
idag får vår föda utan möda? Utan kostnad? Utan  
problem?

Utan m öda? Ja, kanske, om man därmed menar 
att det idag är ytterst få av oss som är direkt enga



gerade i livsmedelsproduktionen. De flesta är konsu
menter. Men inte om man talar om dagens rationelle 
högproducerande jordbrukare som har en tung  
arbetsbörda och långa arbetsdagar -  längre än de 
flesta. Utan kostnad? Nej, det moderna jordbruket är 
oerhört energikrävande och trots statliga subven
tioner har Sverige bland de högsta livsm edelspriser
na i världen. Utan problem ? Nej, det moderna jord
bruket är problematiskt ur flera aspekter. Vi tycks 
vara kemikaliejordbrukets fångar. U tan kemikalier 
skulle produktiviteten bli for låg för att vara lönsam  
-  sam tidigt som överproduktionen inom jordbruket 
är ett av de stora problemen. Men framför allt medför 
det moderna jordbruket miljöproblem. Vi har vår 
egen ”Möda för föda”!

Hur såg då ”mödan för födan” ut vid början av 
1900-talet? Vid denna tid ansåg utom stående iakt
tagare -  i synnerhet den dåtida expertisen -  att det 
norrländska jordbruket var, i jämförelse med för
hållandena söderut, skrämmande outvecklat och 
orationellt. Jorden brukades med ålderdom liga 
metoder och redskapen var primitiva...

Men idag finns förutsättningar för att se på de 
dåtida förhållandena ur ett annat perspektiv. Ju mer 
man lär känna de gamla metoderna såsom de utveck
lades inom det traditionella jordbrukarsamhället i 
övre Norrland så frapperas man istället av hur väl 
dessa brukningsmetoder var anpassade till rådande

förutsättningar. Och de var ju  trots allt inte de allra 
b ästa ... Man skulle här kunna tala om ett ekologiskt 
anpassat jordbruk.

Vi hoppas att utställningen Möda för föda  förmed
lar något av detta. Och om den gör det, så är det 
främst tack vare de träskulpturer som utställningen  
utformats kring och som också satt sin prägel på 
utställningen såväl rumsligt som tem atiskt. De ut
ställda flgurgrupperna beledsagas naturligtvis av 
bild, text och originalföremål, men det är figurerna 
som står i centrum för uppmärksamheten.

D essa träskulpturer utgör en del av det stora 
antal figurer, figurgrupper och modeller (i skala 1:10) 
som  S k e lle fteå  m u seu m  har i s in  ägo, vars  
upphovsman är Karl-Bertil Stenm ark  -  småbrukare, 
konstnär och hembygdsforskare, anställd vid m useet 
på 1970-talet. Hans skulpturer gestaltar på ett fasci
nerande och åskådligt sätt liv och arbete i det för
industriella agrarsamhälle, som ännu på 1930-talet 
levde kvar i relativt obruten tradition här i övre 
Norrland.

Emellertid fick Karl-Bertil Stenmark inte upp
leva färdigställandet av den utställning där hans 
figurer är en så väsentlig del. Han avled i juni månad  
1989, 77 år gammal. Den 1 december samma år 
invigdes utställningen Möda för föda.

Foto: H enry Lundström .
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Höstens och vinterns utställningar
,  fffrj .

2 2 .9 -4 .1 1  UPPVÄXTÅREN I  LAPPM ARKEN UNDER 1920- OCH 30-TALEN r  &
Akvareller av Anna-Lisa Grundström. % \ € b  3

6 .1 0 -11 .11  D E T F IN N S E T T  N U -V A D  BLIR  D E T FOR E T T  SEDAN?
En vandringsutställning om m änniskan som av fallsproducent. ^  t/IVV

-1 4 .1 0  ALLA TID ERS VINDELÄLV
En utställning om Sveriges längsta riksintresse som handlar om människor, miljöer och kultur vid 
Vindelälven från forntid till nutid.

-1 4 .1 0  A LLA  TID ERS VÄSTERBO TTEN
Om våra kulturhistoriska riksintressen.

2 8 .1 0 -2 .1 2  M ARIA-BILDER
Om Maria-kulten och om jungfru  M arias liv skildrat genom konstverk från senmedeltid till modern tid. 
Från Statens Konstmuseer.

-11 .11  NÅGRA VÄSTERBO TTEN SK O N STN ÄRER
sedda av E inar Härlin (1899-1963) journalist, konstkritiker och tecknare på Västerbottens-Kuriren under 
45 år.

17 .11-20 .1  D JU R I  D JURPARKER  
Teckningar och grafik av Dan Lekberg.

1 8 .1 1 -3 .2  L IV  OCH VATTEN  -  PÅ N A TU R E N S VILLKOR
Om två kulturers förhållande till den omgivande ekologiska miljön, Bushm ännen i Kalahari och Choco- 
indianerna i Colombia visar sin förmåga att överleva i öken och regnskog.
Prod: Folkens m useum  / Göteborgs Etnografiska m useum  / R iksutställningar  / SIDA.

1 5 .12 - "JAG M ÅLAR SÅ N T  SO M  GÖTEBORGSKOLORISTERNA ALDRIG SÅG "
A l f  Lindbergs (1905-1989) sista storslagna måleri.

Omslagsbilderna
Framsidan: En s.k. motorplog i umebygden på 1910-talet. Foto: Berndt Lundstedt, Västerbottens museums bildarkiv. 
Baksidan: G ustaf Lindgren höstplöjer i Storklinten, Norsjö sn, år 1959.
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