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1. Inledning 
 

I förordet till Jordbruket i industrisamhället 1870-1945 förkunnar Janken Myrdal att det här var en 

tid då stora delar av befolkningen fick en bättre standard. Många matvaror som innan varit dyrbara, 

såsom kött, mjölk, socker och vetemjöl blev allt vanligare.1 Bondesamhällen omvandlades till 

industrisamhällen och auktoritära styrelseskick ersattes av mer demokratiska sådana. Den här 

moderniseringen har på ett övergripande plan sett likartad ut i Västeuropa, även om skilda stater har 

tagit lite olika vägar fram till nutiden. Jämfört med en del andra stater i Västeuropa var perioden 

mellan den agrara- och den industriella revolutionen långvarig i Sverige. På 1890-talet när 

urbaniseringen kom igång hade det gått flera årtionden sedan de svenska bönderna började 

producera ett spannmålsöverskott, trots befolkningsökningen redan på 1820-talet. Denna uppsats 

kommer att handla om just det föränderliga bondesamhället under perioden 1870-1910 och om 

Hushållningssällskapets mål och strävan för böndernas utveckling. Undersökningsperioden är en tid 

som i stor utsträckning utgjordes av bönderna i samhället, även om arbetarna som klass också 

började ta plats i samhällsutvecklingen under 1800-talets senare hälft. Jordbruket förändrades och 

reglerades under 1800-talet. Det blev nya omställningar inom jordägandets former, nya 

redskapstekniker, odlingssystem och odlingsväxter. Dessa förändringar ledde till en ökad 

produktivitet i samhället och kallades den agrara revolutionen och var en förutsättning för att också 

den industriella revolutionen skulle ta fart. Under 1800-talet skedde också omvälvningar för den 

inhemska marknaden och den ekonomiska utvecklingen. Befolkningen gick från naturahushållning 

till en marknadsekonomi. Det agrara samhället fanns kvar under hela 1800-talet, även om en 

förskjutning skedde till det alltmer industrialiserade och urbaniserade. Kring år 1850 bodde 

fortfarande 90 % av befolkningen på landsbygden. Femtio år senare hade den siffran minskat till 66 

%. Allt fler människor började under den här perioden röra sig inåt städerna där industrierna växte 

fram.2 

          Det känns relevant att undersöka ett källmaterial från en omvälvande tid i historien. 

Förhoppningsvis kommer dessa årsberättelser om jordbruk och boskapsskötsel ge en inblick i hur 

bondesamhället faktiskt såg ut i Örebro län under den här tiden, både övergripande och mer 

djupgående. Dessutom är jag intresserad av Hushållningssällskapet vision för hur det skulle se ut.  

                                                 
1     Morell, Mats (2001), Det svenska jordbrukets historia. Jordbruket i industrisamhället 1870-1945, s. 7. 

2  Ahlberger, Christer och Kvarnström, Lars (2004), Det svenska samhället 1720-2000. Böndernas och arbetarnas tid, 

s. 21, 44, 65, 209. 
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2. Forskningsläge  

Tidigare forskning kommer att delas upp i två delar. Den första delen kommer att beröra 

Hushållningssällskapet och den andra delen kommer att belysa jordbruksförändringarna.  

2.1 Hushållningssällskapet 

Britt Liljewall har givit ut avhandlingen Bondevardag och samhällsförändring där hon studerat tre 

olika dagböcker från olika tidsskeden under 1800-talet. Hushållningssällskapets filial försökte 

sprida nya idéer bland bönderna i trakten där Liljewall gjort sin studie kring dagboken från 

Nyckelhult. Organiseringen under den här tiden handlade om initiativ uppifrån, men helt på frivillig 

och socialt neutral grund, framhåller Liljewall. Runt om i Sverige skapades lokala filialavdelningar 

till Hushållningssällskapet under 1800-talets mitt. Detta kunde ses som ett uttryck för frivillig 

föreningsanda som utmärkte århundradet och som en föregångare till de mer självständiga 

folkrörelserna. Målet var ofta inriktat på olika moderniseringsfrågor som handlade om att utveckla 

det lokala jordbruket och dess företagsamhet för både det allmännas och den enskildes bästa och om 

att omforma bönderna till lantbrukare. Hushållningssällskapen var organiserade som föreningar 

med vanliga medlemmar och en styrelse. Medlemmarna valde dock inte själva styrelsen, utan detta 

skedde uppifrån eller genom självsupplering. De bestämmande i styrelsen utgjorde i de flesta fall 

den ekonomiska eliten bland bönderna i häradet och kompletterades också av representanter från 

häradets olika socknar. Medlemmarna som faktiskt bestod av småbönder gav också en bild av 

sammanhållning och ett gemensamt intresse för jordbrukets förändring, menar Liljewall.3 

                 Även Kirsti Niskanen har diskuterat Hushållningssällskapet i avhandlingen Godsägare, 

småbrukare och jordbrukets modernisering som handlar om Södermanlands län 1875-1935. Hon 

menar att sällskapet såg det som sin uppgift att upplysa bönderna och att lära ut nya moderna och 

rationella produktionsmetoder. Den här inverkan torde ha varit starkast hos de godsägare som var 

aktiva inom sällskapet och inom mejeriföreningarna och jordbruksorganisationerna. Det var tydligt 

att godsägarna såg sig själva som bärare av moderniseringen.4 

         Kungliga Lantbruksakademien var en administrativ myndighet och bildades 1811. Akademien 

var förvaltande, rådgivande och fungerade som huvudman åt Hushållningssällskapen, menar 

Niskanen. Syftet var att främja produktionsökning och det gjorde man genom bland annat 

                                                 
3  Liljewall, Britt (1995), Bondevardag och samhällsförändring . Studier i och kring västsvenska bondedagböcker från 

1800-talet, s. 202 ff. 

4  Niskanen, Kirsti (1995), Godsägare, småbrukare och jordbrukets modernisering. Södermanlands län 1875-1935, s. 

79. 
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informations- och utställningsverksamhet. Det förekom att ”konsulenter” eller ”instruktörer” från 

sällskapen reste runt för att undervisa och sprida de senaste kunskaperna och forskningsrönen för 

bönderna. Det förekom även kostnadsfria kurser. Hela idén gick ut på att konsulenterna sökte upp 

bönderna och inte tvärtom. Konsulenterna gjorde dessutom resor utomlands för att studera 

marknadsförhållandena och tillverkningsmetoderna i bland annat Danmark, England, Tyskland, 

Skottland och Holland. De utbytte också tankar och idéer med konsulenter i andra län. För att 

främja kreatursproduktion genom inköp och belöning av avelsdjur förekom alltså ett stort 

bakomliggande arbete. I Södermanlands län arbetade sällskapet mest med att förbättra åkerbruket 

genom att lära ut täckdikning, gödselvård och foderväxtodling, menar Niskanen, samt att öka 

mjölkproduktionens avkastning. Lantbruks- och lantmannaskolorna under 1800-talet var också 

kopplade till Hushållningssällskapet som ansvarade för administration och som stödde 

verksamheten genom olika anslag och stipendier.5 

         Carl-Johan Gadd tar i Svensk jordbruksstatistik 200 år upp Hushållningssällskapens roll under 

1800-talet. Det allra första sällskapet bildades på Gotland 1791. Deras verksamhet fick dock inget 

större genomslag och lades ner. Mellan 1803 och 1812 bildades sällskap i Örebro, Värmlands, 

Västernorrlands, Skaraborgs, Kalmars, Hallands och Älvsborgs län. Först under mitten av 

århundradet fanns det sällskap i alla Sveriges län. Hushållningssällskapens roll blev dubbeltydig, 

menar Gadd. Dels var de intresseorganisationer för jordbruket, men de blev också i viss mån organ 

för lokala och centrala myndigheter, då sällskapen ofta hade en stark bindning till landshövdingen i 

länet. Sällskapens inverkan på det svenska jordbruket var liten innan 1850-talet. När de på nytt fick 

ansvar för insamlandet av statistik under 1860-talet, hade de betydligt större resurser och en 

förstärkt ekonomi, som dels grundade sig på avgifter från brännvinshandeln. Få stater kunde under 

den här tiden visa upp en lika ambitiös ekonomisk statistik. Den numeriska statistiken bidrog till att 

ge struktur åt den tidigare ganska oklara bilden av det till ytan mycket stora svenska riket.6 

          Knut Medin har skrivit om Statistiska centralbyråns: SCB:s roll och menar på att kommittén 

som låg bakom utgick ifrån att jordbruksstatistiken inte kunde fortsätta i detta dåliga skick, något 

var tvunget att hända. Till en början var det inte ens någon som visste i vad för volymer siffrorna 

skulle anges. Under århundradets mitt fick Hushållningssällskapen runt om i landet som uppgift att 

årligen samla in primäruppgifterna, granska dem och utarbeta ett sammandrag. Det fanns en ängslan 

                                                 
5  Niskanen (1995), s. 130, 137, 147. 

6  Gadd, Carl-Johan (1999), ”Präster och landshövdingar rapporterar. Allmän jordbruksstatistik 1802-1864” i Jorner, 

Ulf (red.) Svensk jordbruksstatistik 200 år, s. 34 ff., 45, 47. 
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om att sällskapen inte skulle vara beredda att engagera sig tillräckligt, därav den mycket hovsamma 

tonen gentemot sällskapen i materialet. Det fanns ingen skyldighet för sällskapen att redovisa hur de 

burit sig åt för att få tag på siffrorna. I princip trycktes materialet utan kontroll. Först senare började 

SCB anmärka på brister och ofullständigheter. Hushållningssällskapen lyckades emellertid inte 

åstadkomma en statistik som kunde anses som komplett. Fullständigheten syftade på den 

geografiska täckningen. Det var inte ovanligt att det saknades uppgifter för vissa länsdelar. 

Uppgifternas införskaffande varierade från län till län. Att det rådde en stark kritik mot sällskapens 

insamlade material och dess tillförlitlighet, hindrade dem dock inte från att trycka och publicera 

materialet, även om det ibland skedde efter korrigeringar, menar Medin. Kritiken synes främst 

varna för att dra alltför långtgående slutsatser av jämförelser mellan olika län. Efter hand som allt 

fler Hushållningssällskap genomförde lokalundersökningar så förbättrades situationen och 

tillförlitligheten ökade under mitten av 1880-talet.7 Under 1880-talet övergick Sverige till 

metersystem, vilket för statistiken bland annat innebar att hektar ersatte tunnland. Uppgifterna blev 

säkrare, likformigheten mellan olika län bättre och själva beräkningsarbetet enklare. 

Husdjursstatistiken var ganska begränsad i sin omfattning. Först under 1910-talet när SCB tog över 

mer än fördubblades redovisningsgrupperna.8 

2.2 Bönder i förändring  

Nu tillbaka till Liljewall och hennes bondedagböcker. Bönderna hade både kunskap och ekonomi att 

forma sin framtid, framhäver Liljewall. I den senare dagboken från Rustorp som är skriven under 

1890-talet, konstaterar hon att hon har svårt att se Rustorpsbonden som en person i underlägsen 

position.9 Under 1890-talet då urbaniseringen verkligen tog fart i Sverige, märker Liljewall att det 

fanns en fascination för det moderna i dagboken från Rustorp. Trollhättan, cirka en mil från Rustorp 

upplevde en stark industriell expansion. En arbetarstadsdel växte upp dryga halvmilen från Rustorp, 

men runt själva gården i dagboken förekom fortfarande renodlat jordbruk. Den kraftiga 

folkökningen under seklets början hade vid 1800-talets mitt stagnerat. Socknen som Liljewall 

undersöker hade 2108 invånare år 1865 och år 1880 låg siffran på 2056 stycken. Mellan åren 1880 

och 1900, ökade sedan befolkningen igen vilket spelade stor roll i det framväxande 

arbetarsamhället. År 1900 hade befolkningen i Liljewalls undersökta socken ökat med hela 500 

                                                 
7  Knut Medin (1999), ”Statistiska centralbyrån tar över. Allmän jordbruksstatistik 1865-1920” i Jorner, Ulf (red.) 

Svensk jordbruksstatistik 200 år, s. 52, 56, 59 ff., 65 ff. 

8  Ibid., s. 68 

9  Liljewall (1995), s. 119, 257, 281.   
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invånare under denna 20-års period. Befolkningen i de mer jordbrukande delarna av socknen 

fortsatte istället att sjunka. År 1895 bestod den största hushållsgruppen av arbetarfamiljer i 

Gärdshems socken. Delen obesuttna hushåll uppgick till hela 75 % under år 1895 i Liljewalls 

studie. Till de obesuttna räknades torpare, soldater, statare, arbetare, hantverkare, medelklass och 

övrig underklass. Den övriga underklassen stod för nästan 20 % av alla uppräknade grupper i 

samhället och utgjordes av inhyses, backstugusittare, pig- och dränghushåll eller av människor som 

helt saknade titel. De besuttna, det vill säga de som hade en jordbruksfastighet som skulle ge 

försörjning, bestod av bönderna, arrendatorer/brukare och ett övre skikt av bönder (godsägare, 

präster, godsarrendator, gästgivare etc.). Vid den här tidpunkten hade alltså bondehushållen minskat 

till skillnad mot i de tidigare studierna från 1840- och 1860-talen. Blott var femte hushåll i 

Gärdshem var alltså ett bondehushåll vid seklets slut. Den svenska befolkningen som hade 

jordbruket och dess binäringar som inkomstkälla mellan 1880 och 1910 minskade med över        

400 000 personer under denna tjugoårsperiod, från 79 % till 64 %. Det var de obesuttna grupperna i 

samhället som till största del stod för denna minskning. Många flyttade in till städerna och många 

emigrerade till Amerika. Bristen på pigor och drängar blev påtaglig för bönderna och det gällde att 

försöka integrera den obesuttna befolkningen på nytt.10 

          Perioden då överskottsproduktionen helt bestod av havre var slut på 1890-talet och detta 

märker Liljewall i Gärdshemsstudien. Efter de stora jordbrukskriserna i slutet av 1870-talet och 

1880-talet startade en omläggning av jordbruket, en omläggning som gick mer mot animalisk 

produktion. Dessa produktionsomläggningar krävde stora investeringar, så väl i arbete som i kapital. 

Man hade 20-25 nötkreatur på Rustorp under 1890-talet som huvudsakligen användes för 

mjölkproduktion. Detta ställde höga krav på hushållet i Rustorp, mjölktransporter till Trollhättan tre 

gånger i veckan, mjölkprovning på varje ko för att fastställa fetthalten i mjölken och därmed dess 

lönsamhet, veterinärbesök med olika tester, djurförsäkringar, avel, speciella beteshagar, extra 

grönfoder och köpt fodermjöl. Tiden med svältfödda vinterboskap var över. Överlag hade 

produktionen fått en mycket tydligare samhällelig kontroll. Oxarna hade helt försvunnit från 

trakten, fyra hästar hade man däremot och grisar föddes upp på gården och såldes. Man kunde 

fortsätta att producera ett överskott av säd och sålde förutom havre även råg och lite vete. Vid den 

här tidpunkten var balansen mellan animalisk- och vegetabilisk produktion större än vad den varit 

innan. Det gällde att effektivisera och handlade inte bara om förbättrade metoder och bättre redskap, 

                                                 
10  Liljewall (1995), s. 226 ff., 321. 
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utan också om flexibilitet och att anpassa sig till marknaden, som i exemplet ovan: variationer i 

produktionsinriktning.11 Denna gradvis övergång från en självhushållningsstrategi till specialiserad 

marknadsproduktion både betingar och betingas av befolkningsexpansionen, enligt Lena Karlsson.12  

För bondeklassen innebar industrialismens genombrott en fortsatt utveckling och förändring på 

landsbygden, där inte bara nya odlingsformer och nya tekniker var framhävande, utan också en 

ökad inriktning på boskapsskötsel. Bo Larsson har I alla de dagar som är livet undersökt bonden 

Berglind som bodde på en gård i Västmanland från 1870-talet och framåt. Perioden mellan åren 

1890 och 1910 tyder på stora förändringar. Mycket tyder på att Berglind dirigerade om sin 

produktion och utökade kreatursstammen. Spannmål som stått för en tredjedel av inkomsterna för 

Berglind under 1870-talet, stod vid 1910-talet bara för 10 procent. Smöret däremot ökade med 

nästan 25 procent och blev den dominerande varan som stod för nästan hälften av hans inkomster. 

Spannmålet torde under sekelskiftets början i stort sett bara ha gått till kreaturen. Djurförsäljningen 

var viktig för bonden Berglind under både 1870-talet och 1910-talet och stod för en tredjedel av 

inkomsten, dock med en liten ökning under den senare perioden. Han sålde mest kalvar, men även 

kor, oxar, tjurar, fläsk, ägg och honung var inkomstkällor. Under denna period på 20 år fördubblade 

bonden Berglind sin inkomst. Mycket berodde på prisstegringen i samhället, men den ökade 

kvantiteten försålt smör var också en stor bidragande faktor, som i sin tur berodde på den utökade 

kreatursstammen.13 

          […] Skörden inträffar icke mer än en gång om året, endast genom kreatursskötsel kan en 

snabb omsättning ernås.14 Niskanen har undersökt hur olika typer av jordbruk genomförde 

moderniseringen och konstaterar att runt 1870 fick 70 % av befolkningen sin inkomst från 

jordbruket och dess binäringar. Den siffran hade sjunkit till 55 % år 1900 och till 39 % år 1930. 

Andelen sysselsatta inom industri/handel ökade istället från 15 % år 1870 till 28 % runt sekelskiftet 

och till 36 % år 1930. Jordbruket gick från att i huvudsak producera och sälja spannmål, till att bli 

en mångsidig produktion, menar Niskanen. Försäljningen av animalieprodukter började spela en allt 

större roll för böndernas ekonomi. Orsakerna till produktionsomläggningen var flera: prisrelationen 

mellan mjölk och spannmål, den ökade efterfrågan på kött och smör - såväl i Sverige som 

utomlands och den tekniska utvecklingen. Allt detta gjorde det intressant och lönsamt att föda upp 

                                                 
11  Liljewall (1995), s. 230, 249 ff. 

12  Karlsson, Lena (1991), ”Torparens dagsverken” i Myrdal, Janken (red), Alla de dagar som är livet: om arbete, resor 

och umgänge under 1800-talet, s. 66. 

13  Larsson, Bo (1987), ”C-G Berglinds dagbok: en bondes arbetsliv före och efter industrialismens genombrott” i 

Myrdal, Janken (red), Alla de dagar som är livet: om arbete, resor och umgänge under 1800-talet, s. 52 f. 

14 Niskanen (1995), s. 78. 
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boskap, att producera mjölk och tillverka smör. Nötkreatur, smör, fläsk, ägg och kött stod för stor 

utförsel och under senare delen av 1880-talet översteg animalieprodukter saluvärdet av utfört 

spannmål. Runt sekelskiftet bestod jordbruksexporten så gott som enbart av animalier. Under 1900-

talets början blev fläsk och ägg oerhört viktiga exportprodukter. Spannmålets dominans under 70- 

och 80-talen var över. Trots att spannmålsexporten tog slut under 1880-talet fortsatte bönderna i 

Sverige att producera havre, dock mest som insatsvara till animalieproduktionen. Mellan 1890-1910 

ökade familjejordbruken något i antal, dock var de större gårdarnas antal oförändrade.  Överlag var 

förskjutningarna inom olika storleksklasser små. De allra flesta i Södermanlands län brukade jord 

som hade en odlad areal på 2-20 hektar, vilket utgjorde ¾ av alla jordbruk i länet.15  

          Storjordbrukare och godsägare var de som först kom i kontakt med den naturvetenskapliga 

forskningen kring boskapsskötsel och mjölkhushållning. Detta skedde under 1800-talets senare del 

genom Hushållningssällskapen, litteratur och jordbruksutbildningar. Den vetenskapliga kunskapen 

gjordes till en aktiv del av produktionen. Det dröjde dock till 1900-talets början innan detta nådde 

alla jordbrukare.16 

          Jan Kuuse har givit ut Från redskap till maskiner som handlar om mekaniseringen och 

kommersialiseringen av jordbruket och har i den avhandlingen med en tabell som tydligt visar på 

samhällsutvecklingen i Sverige. Tabellen tar upp befolkningen fördelad på jordbruk, industri och 

övriga näringar under 1870-1910 i tusental och i procent: 

  

År  

Jordbruk  

Antal          % 

Industri  

Antal         % 

Övriga näringar  

Antal         % 

Summa  

Antal         % 

1870 2996          72 613           15 559           13 4168         100 

1890 2915          61 1087         23 783           16 4785         100 

1910 2674          48 1785         32 1064         20 5522         100 

17 

Landets jordbrukande befolkningen uppgick under 1860-talet till runt 3 miljoner och hade till år 

1910 minskat med 0,3 miljoner, en minskning med mer än 10 %. Ändå kunde exporten av 

jordbruksvaror öka under samma period. Folkmängden i städerna ökade istället under samma 

tidsperiod från 1 miljon till 1,4 miljoner människor.18 

          Efterfrågan på jordbruksprodukter var en basfaktor i den svenska 1800-tals ekonomin och 

medförde produktionsförbättringar och produktionsförändringar. Omställningsprocessen som ledde 

                                                 
15 Niskanen (1995), s. 1, 5, 9, 13 f, 16, 25 f, 150. 

16 Ibid., s. 85 f. 

17 Kuuse, Jan (1970), Från redskap till maskiner. Mekaniseringsspridning och kommersialisering inom svenskt 

jordbruk 1860-1910, s. 13. 

18 Ibid., s. 12 f. 
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till en mer kommersialiserad produktion var givetvis inte lätt för alla. Den animalieinriktning som 

jordbruket fick efter prisfallet på spannmål, medförde att den inhemska konsumtionen av smör (som 

flera andra forskare också varit inne på) mer än tiodubblades från 1890-1910. Under samma period 

fördubblades även produktionen av mjölk och osten ökade med nästan det dubbla. Det skedde även 

en klar förskjutning av antalet dragdjur, där hästarna ökade och oxarna minskade markant. Den 

största kreatursökningen stod dock korna för. Kvantitetsökningen är inte största förklaringsgrunden 

till produktionsökningen, utan det berodde på kvaliteten på kreaturen. Förbättrad avel, bättre 

utfodring och därmed också förbättrad vikt på djuren var några av anledningarna. Här torde även 

prisutvecklingen för kreatur under den här perioden ha spelat roll, då medelpriserna för såväl hästar 

som nötboskap steg kraftigt. Många ardennerhästar importerades från Belgien under 1870-talet på 

grund av deras styrka och rörlighet, vilket de nya åkerbruksredskapen krävde, menar Kuuse.19 

Kuuse tar också upp de nyodlingar och jordförbättringar som bönderna gjorde, men menar att detta 

skedde i större utsträckning under 1800-talets första hälft. Från århundradets början och 60 år 

framåt mer än fördubblades landets odlade areal. Nyodling, vattentappning, täckdikning20 och 

märgling21 verkar ha nått de yttre gränserna runt 1885, då odlingen stabiliserats eller börjat flyttas 

tillbaka. Det blev viktigare att istället höja kvaliteten och återge jorden dess näringsvärde än att 

vidga åkerarealen. Under 1880-talet när jordbruket började bli mer inriktat på animalieproduktion, 

steg foderodlingarna i höjden och de intensivare brukningsformerna krävde att det naturliga gödslet 

kompletterades med konstgödsel.22      

          Sofia Holmlund har skrivit avhandlingen Jorden vi ärvde: arvsöverlåtelser och 

familjestrategier på den uppländska landsbygden 1810-1930. När hon började sin undersökning 

1810 ägde nära hälften av hushållen i Estuna jord. År 1930 utgjorde hemmansägarna blott en 

femtedel. Då den totala mängden jord var relativt konstant, blev alltså det totala jordinnehavet per 

ägare större.23  Holmlund visar antalet hushåll i Estuna fördelade på sociala kategorier: 

 

 

                                                 
19  Kuuse (1970), s. 17 f., 40 f. 
20

   Täckdikning – åkerdränering genom rör lagda i diken som sedan återfyllts  – Nationalencyklopedin, sökord: 

”täckdikning” 13-01-17 
21

   Märgling – tillförande av märgel, dvs. jordarter med hög halt av kalciumkarbonat, för kalkning – 

Nationalencyklopedin, sökord: ”märgling” 13-01-17 

22  Kuuse (1970),. 33 ff.  

23  Holmlund, Sofia (2007), Jorden vi ärvde: arvsöverlåtelser och familjestrategier på den uppländska landsbygden 

1810-1930, s. 53. 
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År  1810 1870 1930 

Jordägare  113     (48%) 83     (22%) 65     (22%) 

Varav ståndspersoner  5 3 2 

Brukare/arrendatorer 29      (12%) 20     (5%) 32     (11%) 

Varav ståndspersoner  3 5 1 

Övriga ståndspersoner och 

bönder  

12     (5%) 34     (9%) 23     (8%) 

Obesuttna grupper  71      (30%) 215   (56%) 128   (44%) 

Varav torpare och soldater  34 57 40 

Varav statare och 

jordbruksarbetare  

29 50 57 

Övriga obesuttna  8 108 31 

Yrken utanför jordbruket  11     (5%) 30     (8%) 45     (15%) 

Summa  236   (100%) 382   (100%) 293   (100%) 

24 

Majoriteten av bönderna i Estuna ägde och brukade sina egna enheter. Jordinnehavet ökade per 

generation, även om antalet bondehushåll blev färre. Att vara jordägare under 1900-talets början var 

något helt annat mot vad det varit i början av det föregående århundradet. Det var förhållandevis få 

som försörjde sig som jordbrukare utan egen jord. Precis som jordägarna var arrendatorerna under 

1930 en mer exklusiv grupp än 1810 års dito.25 

2.3 Sammanfattning av forskningsläget  

Tidigare forskning som varit relevant för den här undersökningen kan delas upp i två delar. Dels 

forskning kring Hushållningssällskapet och deras projekt och dels det föränderliga bondesamhället i 

stort. Hushållningssällskapet hade som projekt att modernisera, sprida nya idéer och utveckla 

jordbruket och dess företagsamhet både för det allmännas och också den enskildes bästa. Det 

framgår också av den tidigare forskningen att Hushållningssällskapet var ute efter att upplysa 

bönderna och lära ut nya produktionsmetoder. Viktigaste punkten var att främja produktionsökning. 

Under min undersökningsperiod framgår det av tidigare forskning att jordbrukshushållen blir färre 

och att allt fler börjar flytta in till städerna. Tiden då överskottsproduktionen endast bestod av havre 

tog slut under 1880-talet och en omläggning av jordbruket som gick mot en mer animalisk 

produktion startade. Det handlade inte bara om bättre redskap och metoder, utan om att effektivisera 

och att anpassa sig till marknaden. Jordbruket gick från att producera och sälja spannmål till att bli 

en mångsidig produktion. Trots befolkningsminskningen på landsbygden kunde exporten öka. 

                                                 
24  Holmlund (2007), s. 50. 

25  Ibid., s. 50 ff. 
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Produktionen av smör, ost, fläsk, ägg, kött och mjölk ökade kraftigt som en följd av den utökade 

kreatursstammen och här spelade också kvaliteten på djuren stor roll och den samhälleliga 

kontrollen.  

          Forskningsläget visade tydligt att jordbrukssamhället genomgick en stor förändring. Hur såg 

det då ut i Örebro län under den här tidsperioden och i de valda undersökningsområdena; 

Askersunds landsförsamling, Viby- och Lerbäck socken? Hade Hushållningssällskapets visioner fått 

fäste?  
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3. Problem och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att på ett övergripande plan undersöka hur jordbruket såg ut och 

vilken vision Hushållningssällskapet hade för hur det skulle se ut under 1870-1910 i Örebro 

län, detta genom att studera sällskapets årsberättelser. Vad deras projekt egentligen handlade 

om och på vilket sätt utvecklingen skulle ske kommer bli grundläggande delar i den här 

uppsatsen. Syftet är också att undersöka hur befolkningsutvecklingen såg ut i 

undersökningsområdena och i de närliggande städerna under den valda tidsperioden. Samt att 

undersöka hur jordägandet, jordbrukandet och kreaturshållningen förändrades under dessa 40 

år i Askersunds landsförsamling och i Viby- och Lerbäcks socken. Kortfattat handlar det om 

att undersöka jordbruksförändringarna på ett övergripande plan för Örebro län och mer 

djupgående i de valda undersökningsområdena.  

 

1. Hur såg jordbrukssamhället ut i Örebro län och hur skulle det se ut enligt 

Hushållningssällskapets visioner mellan 1870-1910? Gällande...  

a.) skördeutfall 

b.) kreatursutfall  

c.) förändrade metoder som förväntades ge högre avkastning  

d.) övrigt som säger något om förändringen  

 

2. Hur såg jordbrukssamhället ut i Askersunds landsförsamling, Viby- och Lerbäck 

socken mellan 1870-1910? Beträffande... 

a.) befolkningsmängd  

b.) kreaturshållning  

c.) jordägare  

d.) jordbrukare/arrendatorer  
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4. Material, avgränsningar, metod och källkritik  

4.1 Material  

Källmaterialet består av Hushållningssällskapets tryckta berättelser från åren 1870-1910. 

Sammanlagt handlar det om nio stycken olika berättelser som jag har använt mig av. Till en 

början skedde utgivningen av detta material varje år. Berättelserna från 1870 och år 1875 

tillhör dessa. Under 1880-talet började berättelserna komma i intervaller om flera år i taget, 

ex. ingår materialet som jag använt mig av från 1880 i årsberättelsen 1880-82 osv. I varje 

inledande årsberättelse som presenteras finns det också tillhörande text. Här kommer SCB 

med kommentarer om ofullständighet, brister, vad som varit bra/dåligt och vad det finns för 

planer för framtiden. Därefter följer statistiken län för län i Sverige. Här finns uppgifter kring 

nuvarande mantal, brukningsdelar, jordtorp, hela ägovidden, åker och annan odlad jord, 

naturlig äng, skogsbärande mark, antal ägare av odlad jord, antal brukare av odlad jord, hur 

vädret varit, skördens utfall, antal kreatur, vad den odlade ägovidden använts till såsom 

stråsäd, baljväxter, potatis, andra rotfrukter, vete, råg, havre, korn, blandsäd, ärtor, bönor, lin 

och hampa, grönfoder, hö etc. Eftersom det sker stora jordbruksförändringar under min 

undersökningsperiod tillkommer det kontinuerligt fler och fler punkter i statistiken. Några 

sådana punkter är foderväxter, fler kreatur och utfall för ost/smör per år. Städerna anges för 

sig i materialet, därefter är det uppdelat i härader och därunder socknar. Askersunds 

landsförsamling ingick i Sundbo härad tillsammans med Hammar och Snavlunda. Viby 

socken ingick i Grimstens härad ihop med Hackvad och Bodarne. Mitt sista 

undersökningsområde som är Lerbäck socken ingick tillsammans med Hallsberg och Kumla i 

Kumla härad.  

4.2 Avgränsningar  

Att jag valde att undersöka perioden 1870-1910 beror på de stora omställningarna för 

jordbruket och boskapsskötseln vid just den här tidpunkten. Jag ville undersöka tre olika 

områden med ett inte alltför stort geografiskt avstånd och dessa tre ligger nära varandra, men 

ändå inom olika härader (idag ligger dock Askersunds landsförsamling och Lerbäck i samma 

kommun). Vad gäller skörden har jag nöjt mig med att endast ta med delar av den allmänna 

uppfattningen kring årets skörd och inte fördjupat mig i detta statistiskt, då det inte handlar 

om ett jämförande. Det finns sammanfattande uppgifter för hela häraderna som jag också valt 

att inte fördjupa mig i. Annars känns det befogat att säga att de valda punkterna för 

undersökningen är de som känns mest relevanta för att se själva förändringen av jordbruket 
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och boskapsskötseln.  

4.3 Metod  

I den här uppsatsen handlar det om att undersöka hur jordbrukssamhället såg ut i Örebro län 

och vilka visioner Hushållningssällskapet hade för hur det skulle se ut (6.1). Samt hur 

jordbruksförändringarna såg ut i områdena Askersunds landsförsamling, Viby- och Lerbäck 

socken (6.2). För att kunna närma mig ett resultat måste jag arbeta både övergripande och på 

djupet. Att använda en kvantitativ metod innebär att studera kvantiteter och att forskningen är 

baserad på sifferuppgifter. I mitt fall handlar det om statistik gällande befolkning, jordägare, 

jordbrukare och antal underhållna djur. Den kvalitativa metoden är förankrad i studiet av 

materialets kvalitativa information. Den ena metoden utesluter inte den andra, utan kan istället 

komplettera varandra.26 I den här uppsatsen innebär det att jag bör koppla ihop det kvalitativa 

med det kvantitativa för att närma mig ett resultat om jordbruksförändringarna.  

4.4 Källkritik  

Primäruppgifterna som Hushållningssällskapet samlat in som statistiken baserats på, har 

bearbetats av SCB. Uppgifterna kommer från bönderna själva. Vad jag bör tänka på här är att 

bönderna inte alltid var så villiga att betala skatt. Därmed finns det en risk att de rapporterade 

in mindre siffror än vad som egentligen var fallet. Finns det en risk för undervärdering här? 

SCB ifrågasätter ofta siffror i statistiken som är ovanligt höga eller ovanligt låga och är 

bekymrade över brister i materialet. Samtidigt är de väldigt noggranna med att tala om när det 

är någonting som inte stämmer och i vilket län/socken. År 1870 går det att läsa följande i 

årsberättelsen: ”Det låter visserligen ej förneka sig, att det ernådda resultatet ännu långt ifrån 

fyller de stränga anspråkens kraf […] på månget håll råder visserligen ännu ovilja mot de 

primära uppgifternas aflemnande, men på de flesta vill det synas, som skulle de till en början 

hysta farhågorna för dessa undersökningars förmodade beskattningssyfte nu efter sexårig 

erfarenhet hafva gifvit vika för en rigtigare uppfattning och håg att äfven på detta område 

arbeta för fyllandet af ett stort och berättigadt fosterländskt intresse”.27 Både SCB och 

Hushållningssällskapet framhåller att det finns en rimlighet i att siffrorna många gånger är 

högre än vad som angetts.28 När uppgifter ej har kunnat fastställas, har uppgifter från äldre 

statistik ibland fått återkomma. Ord som tvivelaktigt, ofullständigt, brist och 

                                                 
26 Bjarne Larsson, Gabriela (red.) (2002), Forma historia: metodövningar, s. 215. 

27  Bidrag till Sveriges officiella statistik, Jordbruk och boskapsskötsel VI, Hushållningssällskapets berättelser 

för året 1870, Om de inkomna uppgifterna i allmänhet (1872), s.1 

28  Ibid., s. 14. 
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otillfredsställande är ständigt återkommande i materialet, speciellt under mina första 

undersökningsår, men det finns bristfälliga punkter även i de senare årsberättelserna. Enligt 

SCB finns det alltid mer att önska och eftersträva. Angående antalet arrendatorer så har 

uppgifterna kring dessa varit oriktiga i de tidiga undersökningarna i Örebro län. Siffrorna som 

angivits före 1885 har varit alldeles för höga framkommer det i 1890 års berättelse.29 Detta är 

enda gången som jag tydligt kan se att det finns brister i materialet som direkt angår mina 

undersökningsområden. 

 

5. Bakgrund  

För att skapa en större förståelse för min undersökning och den här tiden, väljer jag att i 

bakgrunden gå igenom och presentera de viktigaste samhällsförändringarna under 1800-talet i 

den här delen. Här kommer jag att ta upp befolkningsökningen, kvinnans ställning, nödår följt 

av emigration, utvecklingen för boskapsskötseln och den industriella revolutionen. Störst 

tyngd kommer att ligga på omställningarna för jordbruket, där Carl-Johan Gadds redogörelse 

för den agrara revolutionen är av stort värde för mig.  

5.1 Befolkningsökningen  

En viktig förändring under 1800-talet var den demografiska omvandlingen. I början av 

århundradet började dödstalen sjunka utan att födelsetalen gjorde det. Det uppstod en obalans, 

vilket innebar att befolkningen i Sverige ökade som aldrig förr. Inte förrän under 1800-talets 

mitt började födelsetalen sjunka igen. Orsakerna bakom folkökningen torde ha berott på 

freden, vaccinet och potatisen enligt Esaias Tegnér, men även den förbättrade hygienen lär ha 

spelat roll. En annan viktig del i det hela verkar ha varit familjernas nya sociala och 

ekonomiska mönster. Fler och större familjer bildades, vilket berodde på nya näringar i 

samhället. Arbetskraften var stigande inom jord- och bergsbruk och protoindustri. När 

utkomstmöjligheterna ökade kunde också födelsetalen hållas uppe. Detta medförde i sin tur att 

gruppen obesuttna ökade i samhället. Den minskade dödligheten resulterade i överbefolkning 

och proletariseringen var en oundviklig följd av den tillväxande marknaden och näringarna. 

Söner och döttrar tvingades ut i fattigdom och blev obesuttna då gårdarna inte längre räckte 

till. Att vara proletär innebar att man inte besatt några produktionsmedel, men samtidigt 

behövde man inte vara utfattig.30 

                                                 
29  Hushållningssällskapets berättelser XXV (1891) Om de inkomna uppgifterna i allmänhet, s.3 ff., 9, 13, 15. 

30  Ahlberger och Kvarnström (2004), s. 21 ff. 



17 
 

5.2 Kvinnans ställning           

Sysslorna i bondefamiljerna var ofta strikt uppdelade. Vanligtvis var det kvinnorna som tog 

hand om barnen, matlagning, övriga hushållssysslor och mjölkningen.31 Överlag var 

boskapsskötseln i stor utsträckning en kvinnosyssla, bortsett från hästarna som hade en 

speciell status och sköttes av männen.32 Männen vistades mestadels utomhus med jordbruks- 

och skogsarbete. För kvinnan skedde en rad förbättringar jämställdhetsmässigt under 1800-

talet. Lika arvsrätt infördes 1845, vilket innebar att söner och döttrar fick ärva lika mycket, till 

skillnad mot tidigare då söner ärvt dubbelt så mycket. En rad andra reformer ledde till att 

kvinnorna fick större ekonomisk frihet under 1800-talets mitt. Näringsfrihetsförordningen år 

1864 ledde till att kvinnorna fick samma näringsfrihet som männen. Reformen öppnade upp 

arbetsmarknaden för kvinnorna och även om lönerna var lägre än männens innebar det en viss 

frihet.33 Förmyndarsituationen var dock seglivad. En dotter var underordnad sin far och den 

gifta kvinnan var underordnad sin man. Först under 1800-talets andra hälft kunde ogifta 

kvinnor bli myndiga och själva bestämma över sina inkomster och kapital. Gifte sig kvinnan 

fick hon en förmyndare, precis som det varit tidigare. Även om alla män vid en viss ålder 

uppnådde myndighet, innebar det inte att de hade samma rättigheter som alla andra män. För 

vissa grupper var rösträtten begränsad. Först under 1900-talets början hade så gott som alla 

män rösträtt i samhället. Kvinnorna fick vänta ända till 1921 innan alla kvinnogrupper var 

myndiga och fick rösträtt.34 

5.3 Den agrara revolutionen och boskapen 

Under 1700- och 1800-talen förändrades jordbrukssamhället drastiskt. Kortfattat kan man 

säga att förändringar skedde i fråga om jordägande, odlingsmetoder, ny redskapsteknik såsom 

järnplogar, liar, tröskverk och slåttermaskiner. Samtidigt omformades landskapen genom 

nyodling, utdikning och skiftesreformer.35 År 1870 var åkerarealen 3 ½ gånger så stor som 

den varit under 1700-talets första hälft. Utvidgningen av åkrar, ängar och betesmarker hade 

trängt tillbaka skogen. Byarna var så gott sprängda av skiftena och stora delar av de våtmarker 

som funnits i början av 1800-talet var utdikade.36 Bönderna fick nya möjligheter och 

motivation genom nya egendoms- och beskattningsförhållanden som kunde öka produktionen. 

                                                 
31  Ahlberger och Kvarnström (2004), s. 74. 

32  Szabó, Mátyás (2003), ”Boskapsskötsel” i Arbete och redskap, s. 118 f. 

33  Ahlberger och Kvarnström (2004), s. 74, 193. 

34  Hedenborg, Susanna och Kvarnström, Lars (2006), Det svenska samhället 1720-2000. Böndernas och 

arbetarnas tid, s. 19 f. 

35  Ahlberger och Kvarnström (2004), s. 44 f. 

36  Gadd, Carl-Johan (2000), Det svenska jordbrukets historia. Den agrara revolutionen 1700-1870, s. 351. 
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Den agrara omvandlingen innebar att produktiviteten ökade och landsbygden kunde förse 

arbetarklassen i städerna med livsmedel, vilket var en förutsättning för att industrialiseringen 

skulle ta fart. Eftersom teknikerna inom jordbruket förbättrades nämnvärt, kunde bönderna 

inte bara föda befolkningen, utan även exportera en hel del havre. Bondeklassen var fria och 

välmående som hade förmågan att investera i jordbruket. Det nya levnadssättet; jordbrukets – 

och industrins expansion ledde till att även de lägre ställda i samhället kunde ta del av varor 

som kaffe, te och porslin. Böndernas roll i Sverige var unik om man jämför med övriga 

Europa. I Sverige var det bönderna som kontrollerade produktionen till skillnad från 

köpmännen i städerna i andra länder, likaså hade den svenska allmogen representation i 

riksdagen.37 

          Att säga att bönderna levt enligt självhushållning är inte helt riktigt. Sedan urminnes 

tider hade de allra flesta köpt varor som exempelvis salt och järn. Under 1700- och 1800-talen 

strömmande ändå mängder av produkter in i böndernas vardag som inte funnits där innan och 

som på sätt och vis ändå var en upplösning av ett självhushållande levnadssätt. På 1870-talet 

var det vanligt att bönder åt på porslinstallrikar, vilket tidigare varit en importerad lyx för 

överhögheten i samhället. Under 1700-talet hade en klocka varit en attiralj av lyx, under 

1800-talet fanns det så gott som en klocka i var mans hem. På 1870-talet gick i stort sett hela 

den jordbrukande befolkningen omkring klädda i bomullskläder. Material som tidigare varit 

lyxiga, blev vardagliga. Västeuropas export av spannmål fick stor konkurrens från Ryssland 

och Nordamerika efter 1800-talets mitt.38 Den billiga spannmålen i Amerika fick priserna att 

falla i Västeuropa. Detta märktes tydligt i Sverige under 1880-talet. Prisfallet innebar en stor 

kris för det västeuropeiska jordbruket som varit baserat på kommersiell 

spannmålsproduktion.39 Den minskade spannmålsexporten ledde till att man ökade 

animalieproduktionen.40 I södra Sverige blev också expansionen av sockerbetsodlingen 

betydande. Det var inte bara priserna på spannmål som föll under den här perioden utan även 

priser på redskap, maskiner och konstgödsel. Animaliepriserna drabbades inte lika hårt och 

därför förbättrades ändå jordbrukarnas villkor under ”krisen”. En del menar också på att 

producenterna valde att inte exportera havre länge eftersom det fanns bättre alternativ. Mjölk 

sålde bra, men det är viktigt att komma ihåg att det var en produktion som tog tid att 

verkställa. Förbättrade smörkärnor och separatorn som effektiviserade mjölkskumningen slog 

igenom under 1880-talet. Smör- och mjölkproduktion ökade alltså kraftigt från 1870-1910. 

                                                 
37  Ahlberger och Kvarnström (2004), s. 13, 44, 68 f. 

38  Gadd (2000), s. 361 ff. 

39  Morell (2001), s. 96 f. 

40  Gadd (2000), s. 361 ff. 
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Efterfrågan på smör var stor, inte minst från England. Även nötkreatur, nötkött och ägg var 

viktiga exportlivsmedel, men viktigast vid sidan om smöret var fläsket. Svinuppfödningen 

växte fram parallellt med mejeriernas blomstring.41          

Innan efterfrågan på mejeriprodukter började växa i slutet på 1800-talet hade kreaturen stått 

för gödsel och dragkraft för att tjäna spannmålsodlingen42, nu ledde istället 

konsumtionsvanornas förändring till att animalieproduktionen ökade i samma takt som 

vegetabiliekonsumtionen minskade. Foderväxterna expanderades starkt på spannmålens 

bekostnad. Innan hade kvantiteten av djuren varit viktigare än kvaliteten, så var inte längre 

fallet. En följd av detta blev att avel reglerades. Boskapens kvalité förbättrades också genom 

import av olika djurraser43 och genom bättre utfodring. Korna blev också större under 1800-

talets andra hälft, vilket innebar ökad mjölkmängd per ko.44 

5.4 Emigrationen 

Från och med 1861-1930 utvandrade hela 1,4 miljoner svenskar, främst var det Amerika som 

var målet.45 Det innebar ungefär var femte invånare.46 I och med nödåret 1868 var det befogat 

att tala om massutvandring, då 40 000 människor lämnade landet. Under 1920-talet satte 

amerikansk lagstiftning stopp för storskalig inflyttning och därefter har Sverige haft större 

invandring än utvandring. Hur många av utvandrarna som kom från jordbruket går inte helt 

säkert att säga, men en del bönder som utvandrat återvände efter ett par år då de 

förhoppningsvis hade både nya idéer och mer pengar i fickan. Efter 1890-talet beskrevs 

emigrationen som en nationell olycka, då landet förlorade unga arbetare mitt i det industriella 

uppsvinget. En del skyllde emigrationen på bristande ekonomisk utveckling och en del menar 

att det räddade landet från massfattigdom. Klart är att emigrationen och industrialiseringen 

avfolkade jordbruket.47 

5.5 Den industriella revolutionen           

Jordbrukets förändringar och den ökade produktionen medförde att 

industrialiseringsprocessen kunde få sitt genombrott. Den industriella eran i Sverige tog fart 

under 1850-talet och runt 1890 hade industrierna utvecklats framgångsrikt. Arbetsmarknaden 

hade många till förfogande, då befolkningen ökat starkt under århundradets gång. 

                                                 
41  Morell (2001), s. 97 ff. 

42  Ibid., s. 226. 

43  Szabó, Mátyás (2003), s. 115 ff. 

44  Gadd (2000), s. 316 ff. 

45  Morell (2001), s. 76. 

46  Ahlberger och Kvarnström (2004), s. 277 f. 

47  Morell (2001), s. 76 ff. 
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Naturtillgångarna i Sverige var goda, inte minst beträffande skogen och malmen.48 

          Jordbruket blev på något sätt inte oviktigt för den skull utan kom att leva i symbios med 

industrin. En del branscher inom industrin fick sina råvaror från jordbruket såsom livsmedels- 

textil- och läderindustrin. Andra arbetade direkt för att framställa åt bönderna, såsom 

gödselindustrin och stor del av verkstadsindustriernas produkter utgjordes av redskap och 

maskiner ämnade för jordbruket. Även konsumtionsartiklar och kapitalvaror till hushållet 

ökade under den här tiden, exempelvis järnspisar. Nytt för den här perioden var sålunda att allt 

färre kunde försörja att fler.49 

5.6 Sammanfattning av bakgrunden 

Dödstalen sjönk utan att födelsetalen gjorde det i början av 1800-talet. Freden, vaccinet, 

potatisen och den förbättrade hygienen torde ha varit orsakerna till befolkningsökningen. Den 

minskade dödligheten gjorde att gårdarna inte räckte till och gruppen obesuttna ökade i 

samhället. Kvinnornas och männens sysslor var strikt uppdelade under 1800-talet. Kvinnorna 

hade hand om hemmets sysslor, mjölkningen och det mesta som gällde boskapsskötseln. 

Männen hade hand om jordbruks- och skogsarbete. Lagen om lika arvsrätt och 

näringsfrihetsförordningen ledde till förbättrade villkor för kvinnorna under 1800-talet. Lika 

rösträtt kom först 1921. Jordbrukssamhället förändrades drastiskt under 1700- och 1800-talen 

och kunde ses som en upplösning av ett självhushållande levnadssätt. Landskapen 

omformades genom skiften, nyodling och utdikning. Produktionen i samhället ökade genom 

nya odlingsmetoder och förbättrade redskap. Att landsbygden kunde förse städerna med 

livsmedel var en förutsättning för att den industriella revolutionen skulle ta fart. Den billiga 

spannmålen i Amerika fick priserna att falla i Västeuropa, konsumtionsvanorna ändrades och 

en ökad inriktning mot animalieproduktion tog fart. Efterfrågan på smör, fläsk, mjölk, ägg, 

nötkreatur och nötkött var stor. Sammanlagt utvandrade 1,4 miljoner svenskar mellan åren 

1861-1930. Emigrationen och industrialiseringen avfolkade jordbruket, men samtidigt kunde 

allt färre försörja allt fler under den här tiden.  

6. Undersökning  
 

Denna undersökning kommer att delas upp i två delar. Först kommer jag att presentera en 

övergripande undersökning om hur jordbruket såg ut och hur sällskapet ville att det moderna 

jordbruket skulle se ut och förändras i Örebro län. I den andra delen kommer jag att presentera 

                                                 
48  Ahlberger och Kvarnström (2004), s. 296 f. 

49  Morell (2001), s. 12 f. 
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statistik som visar på jordbruksförändringen beträffande befolkningsmängd, kreaturshållning, 

jordbrukande och jordägande i Askersunds landsförsamling, Viby- och Lerbäcks socken. 

Undersökningen tar vid 1870 och slutar 1910. För att tydligt visa på förändringen har jag 

använt mig av mestadels tabeller med förklarande text i den andra delen. 

6.1 Hushållningssällskapets berättelser och mål 1870-1910 

a.) Skördeutfall 

Redan i 1870 års berättelser framfördes tydligt vikten av ägoviddernas fördelning och vad den 

odlade jorden användes till. Havreodlingen hade de senaste 20 åren ökat markant. I Örebro 

län odlades mest havre och potatis, men även råg och korn i stor utsträckning. För första 

gången visade utförseln av vete ett överskott. Den stora utvecklingen av potatisodling hade 

sin förklaringsgrund i brännvinstillverkningen. Aldrig tidigare i historien hade återstoden av 

säd och potatis varit större efter fyllandet av det egna och kreaturens behov, framhöll SCB.50 

Havreodlingarna visade på en fortsatt tillväxt för riket i helhet under 1875 och utgjorde över 

40 % av den totala odlingen i Örebro län.51 Hushållningssällskapet konstaterade att överskott 

till försäljning av spannmål inte saknades i någon socken. Det gick inte att säga att skörden 

varit medelmåttig om den endast fyllt den egna gårdens behov. Hushållningssällskapet ansåg 

att skörden skulle räcka till betydligt fler, samtidigt som det personliga behovet också ökade i 

samhället. Det gällde att exportera mer än vad som importerades. SCB tryckte också på hur 

viktigt det var att primäruppgifterna verkligen kom in och att de var tillförlitliga, för att man 

sedan skulle kunna närma sig ett svar på den mycket viktiga frågan om konsumtionsbehovet i 

samhället.52 I alla kommuner fanns antingen ett överskott av säd till salu eller så pass mycket 

att det fyllde det egna behovet år 1880. Gräs och andra foderväxter började också öka 

ordentligt.53 För första gången fanns det en redovisning över odlingar av klöver, timotej, hö 

och halm i berättelsen från 1885.54 Det fanns ett överskott av säd till salu i hela Örebro län det 

här året, bortsett från Bergslagens socknar där det rådde brist.55 Foderväxterna fortsatte att öka 

runt om i länen. Potatis och rotfrukter hade minskat en aning de senaste åren och istället hade 

gräs och andra foderväxter åt kreaturen ökat markant. Fortfarande var det havren som stod för 

den allra största delen av odlingen i Örebro län, men även vete och råg började framträda i en 

allt större utsträckning. För stråsäden var 1890 ett ytterst förmånligt år, men ytterst 

                                                 
50  Hushållningssällskapets berättelser VI (1872) s. 4 ff., 11. 

51  Hushållningssällskapets berättelser XI (1877) s. 4 ff. 

52  Ibid., s. 5, 8, 10. 

53  Hushållningssällskapets berättelser XVI (1882) s. 5. 

54  Hushållningssällskapets berättelser XIX (1885) s. 14. 

55  Hushållningssällskapets berättelser XIX (1885) Örebro län, s. 10. 
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ofördelaktigt för potatisskörden. Förutom att överskottet gick åt till föda åt rikets befolkning 

och kreatursutfodring, så gick även en del till ölproduktion.56 I 1895 års berättelse framhävdes 

återigen foderväxternas stora andel i den svenska åkerjorden. Denna ökning var mycket 

märkbar och hade varit tydlig under de senaste tio åren, påpekade SCB och hängde förstås 

samman med boskapsskötselns storartade framsteg. Värdet av hö och halm beräknades till 

högre belopp än värdet av spannmål och detta var nytt för det här decenniet.57 År 1900 var 

kreaturens ökning i bondesamhället återigen tydlig när åkerjordens olika användningsområden 

redovisades. Gräs och andra foderväxter upptog 44 % av den totala odlingen i länet.58 

          Sedan 1860-talet hade det skett stora förändringar för trädans utveckling. För att få 

bättre skördar, behövde jorden vila för att inte bli utarmad och Hushållningssällskapet ansåg 

att det var positivt att växelbruk förekom på de allra flesta ställen i länet. Under 1905 hade 

konsumtionen av vete i hög grad ökat i samhället. De två brödsädena vete och råg hade nu 

börjat spela en helt annan roll än vad de tidigare gjort. Hela värdet av 1905 års skörd 

uppskattades till inte mindre än 678 miljoner kr. Detta belopp var betydligt högre än vad det 

någonsin varit innan och 50 miljoner mer än uppskattningen året innan.59 Nytt under 1910- 

talet var den stora ökningen av sockerbetsodling, som mer än fördubblats under tio år, liksom 

utbredningen av blandsäd. Skörden hade varit nära god för året och trots prisfallet var 

totalvärdet 787 miljoner kr och det högsta någonsin.60 

    

b.) Kreatursutfall  

Vad gäller boskap såg SCB och Hushållningssällskapet ljust på framtiden och framhöll att en 

större mångfald i uppgifterna kring boskapen skulle införas framöver, eftersom de till en 

början endast innehöll de allra ”nödtorftigaste”. De framförde även som mål att vården för 

kreaturen skulle bli bättre och dessutom ge en rikligare avkastning. Dessutom skulle uppgifter 

samlas in där man tydligt kunde se på ladugårdens verkliga avkastning. På den här punkten 

fanns det mycket att lära, men det var också ett nyligen beträtt område, menade de. Ökningen 

av boskapsdjur under år 1870 var inte liten, men samtidigt påverkad av den nödtvungna 

minskningen efter missväxtåren. Än så länge hade boskapsskötseln som avkastning en ganska 

låg ståndpunkt, men mycket tydde på att detta skulle komma att förändras framöver. Djurens 

kvalitet hade höjts och SCB såg ljust på en framtida vinstgivande kreatursförsel och 

                                                 
56  Hushållningssällskapets berättelser XXV (1891) s. 9, 13, 15. 

57  Hushållningssällskapets berättelser XXXI (1897) s. 17 ff. 

58  Hushållningssällskapets berättelser XXXIV (1900) s. 7. 

59  Hushållningssällskapets berättelser XL (1906) s. 6, 14, 17.  

60  Hushållningssällskapets berättelser XLVI (1912) s. 8. 
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mejerihantering för bönderna. Detta framhölls av SCB som en mycket betydande ekonomisk 

del i jordbruket.61 Det fanns inte direkt något överskott av kreatur till salu år 1870 i Örebro 

län, men det svarade mot det egna behovet.62 Hästar, oxar och kor hade ökat markant i 1875 

års berättelse och hade gjort det sedan uppgifterna började samlas in tio år tidigare. Det gick 

att skönja en fortgående tillväxt av kreatursstocken i hela riket konstaterade SCB, bortsett från 

getterna som minskade i antal. Sällskapet konstaterade återigen att behovet av en större 

kreatursstock var stort.63 I allmänhet fanns det ett överskott av kreatur till salu i Örebro län år 

1875.64  Kreatursantalet visade på en minskning för så gott som alla kreatur 1880, med 

undantag för unghästar, tjurar och svin.65  I Örebro län var det endast brist på kreatur för 

avsalu i städerna.66 Kreatursstocken hade i sin helhet ökat 1885 med 2,3 %. Samtliga kreatur 

visade en ökning, bortsett från getter, unghästar och oxar. Särskilt anmärkningsvärd var siffran 

för svinen som ökat markant. Uppgifterna kring bisamhällen och höns var ofullständiga runt 

om i landet.67 

          Gällande kreatursstocken hade det skett en betydande ökning i hela riket år 1890, så gott 

som alla kreatursslag hade ökat. Den största ökningen stod kor, ungnöt, getter och svin för.68 

Fem år senare hade kreatursstocken återigen ökat och detta framhölls tydligt i 1895 års 

berättelse. Blott oxar, får och getter stod för en minskning. För svinkreatur hade tillväxten 

varit stor som vanligt, liksom ökningen för korna. Hästarna däremot hade varit nästan lika 

många till antalet varje år och därmed inte stått för någon större tillväxt. Under de senaste 15 

åren hade kreatursstocken ökat betydligt hastigare än folkmängden i landet, då den största 

befolkningstillväxten kommit städerna till godo istället och där boskapsskötsel endast i ringa 

grad idkades.69 Kreatursstocken som helhet stod för en minskning år 1900. Av samtliga nio 

kreatursgrupper (ej fjäderfän och bisamhällen inräknat) hade endast hästar, unghästar och 

ungnöt ökat i antal. Den största minskningen stod oxar och getter för.70  Fem år senare hade 

kreatursstocken återigen ökat i antal. Endast oxar och får hade minskat och den största 

ökningen hade skett för svinen. SCB framhöll att kreaturens kvalitet förbättrats ansenligt 

under utvecklingens gång. Kvaliteten kunde många gånger ha större betydelse än antalet, 

                                                 
61  Hushållningssällskapets berättelser VI (1872) s. 18 f. 

62  Hushållningssällskapets berättelser VI (1872) Örebro län, s.10. 

63  Hushållningssällskapets berättelser XI (1877) s. 12 f. 

64  Hushållningssällskapets berättelser XI (1877) s. 10. 

65  Hushållningssällskapets berättelser XVI (1882) s. 12 f. 

66  Hushållningssällskapets berättelser XVI (1882) Örebro län, s. 10. 

67  Hushållningssällskapets berättelser XIX (1885) s. 15. 

68  Hushållningssällskapets berättelser XXV (1891) s. 15. 

69  Hushållningssällskapets berättelser XXXI (1897) s. 17 ff. 

70  Hushållningssällskapets berättelser XXXIV (1900) s. 17. 
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menade de.71 År 1910 visade kreatursstocken åter igen på en ökning, bortsett från oxar, tjurar 

och får. Den största ökningen stod återigen svinen för. De kreatur som under dessa 40 år 

fördubblades och ökade hastigare än folkmängden var korna och svinen. Dock hade 

utvecklingen för korna stagnerat en aning, även om inte kvaliteten hade gjort det.72 

 

c) Förändrade metoder som förväntades ge avkastning  

Verkställda jordförbättringar som hade skett under årens lopp var nyodling, 

täckdikning/underdikning, ängsvattning, skogssådd, skogsplantering, märgling och 

vattenavtappning. Fler hade ägnat sig åt underdikning och märgling under 1870 än innan, 

vilket uppfattades som positivt av SCB.73 Under 1875 förespråkade SCB att 

Hushållningssällskapen skulle göra fortgående kontroller över förändringarna för nyodling 

och andra jordförbättringar.74 Jordförbättringarna var mycket ofullständiga och undermåliga 

under 1880 och på den här punkten skulle förbättringar ske snarast, menade de.75 I 1885 års 

berättelse påvisades det att fruktträd planterades runt om i landet på Hushållningssällskapets 

inrådan. Jordförbättringarna hade förbättrats, men krävde ändå större uppmärksamhet och en 

noggrannare undersökning hävdade SCB.76 I 1890 års berättelser framkom upplysningar om 

jordförbättringarnas fortsatta ofullständighet. Med hjälp av artificiella gödningsämnen hade 

det dock skett stora framsteg växtmässigt de senaste tio åren. SCB såg ljust på de senaste 

årens utveckling, inte minst inom nyodlingarna.77 Den skogsbärande markens ökning var 

mycket anmärkningsvärd i årsberättelsen från 1900. Det var en ökning som pågått sedan 

1870-talets mitt och som inte såg ut att stanna av.78  I stort sett samma resultat framkom fem år 

senare vad gäller den anmärkningsvärda ökningen för skogsbärande mark. SCB hävdade att 

förändringarna kring åkerjordens fördelning berodde på de omtalade lokala undersökningarna 

som Hushållningssällskapen åstadkommit.79 

 

 

 

                                                 
71  Hushållningssällskapets berättelser XL (1906) s. 17. 

72  Hushållningssällskapets berättelser XLVI (1912) s. 18 f. 

73  Hushållningssällskapets berättelser VI (1872) s. 20 f. 

74  Hushållningssällskapets berättelser XI (1877) s. 3. 

75  Hushållningssällskapets berättelser XVI (1882) s. 11. 

76  Hushållningssällskapets berättelser XI (1877) s. 15. 

77  Hushållningssällskapets berättelser XXV (1891) s. 9, 13. 

78  Hushållningssällskapets berättelser XXXIV (1900) s. 7, 16. 

79  Hushållningssällskapets berättelser XL (1906) s. 6. 
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d) Övrigt som visade på förändringen  

Redan i årsberättelsen från 1870 framgick det att smöret nått nära en fördubbling i utförsel på 

bara ett år. För osten hade det skett en ökning på hela 75 %.80 Fem år senare nämndes 

jordstyckningar för första gången. Det framgick att det blev lättare att stycka upp jorden i 

mindre brukningsdelar och att det var en del av förändringen för jordbruket.81 I 1880 års 

berättelse visades ökningen av utförsel av ost, smör och ägg.82 Arrendesystemet hade nått sin 

största utveckling inom Mälardalen, Östergötland, Kristianstads, Örebro och Gefleborgs län. 

Tyngdpunkten för arrendena verkade undantagslöst ligga inom 4-40 tunnland odlad jord.83 

Hushållningssällskapens lokala undersökningar torde ha gett väsentliga upplysningar och 

förändringar och detta var synligt genom de nyodlingar som skett, menade SCB.84 År 1895 

hade det skett stora framsteg för exporten av ost och smör. Speciellt smöret hade nått oanade 

höjder då värdet översteg spannmålet nära 7 gånger i utförsel. Värdet översteg även utförseln 

av järn- och stål och endast trävarorna visade högre siffror.85 Framträdande under 1905 var 

den ökade exporten av hästar, nötkreatur och hudar, samt den minskade införseln av talg. 

Störst uppmärksamhet förtjänade dock smöret på grund av dess oerhört viktiga betydelse för 

handelsbalansen, detta tack vare framstegen med boskapsskötseln och mejerihanteringen. 

Nära 6/7 av samtliga brukningsdelar brukades av ägarna själva, föga mer än 1/7 var 

arrendatorer. Arrendeupplåtelser var mycket vanligare vid de större jordbruken än vid de 

mindre, hävdade SCB.86 Under 1910 framkom det att små jordbruk om högst 2 hektar ökade 

hastigare än brukningsdelar med större ytor. Grupperna med högst 2 hektar och 2-20 hektar 

utgjorde 88 % av jordbrukarna. Grupperna 20-100 hektar och över 100 hektar utgjorde endast 

12 % i Örebro län.87 Gällande utförseln av ladugårdsalster och dylikt så hade det skett en 

avsevärd förbättring under 1910. Utförseln av boskap, kött, fläsk, talg och ister var positiv 

enligt SCB, men fortfarande var det smöret som var den mest förnämsta handelsvaran. En 

minskning av smöret under 1900-talets början ledde till oro. Man befarade att smöret skulle 

tappa exportmässigt precis som havren gjort, men det visade sig vara en obefogad oro.88 

 

                                                 
80  Hushållningssällskapets berättelser VI (1872) s. 21. 

81  Hushållningssällskapets berättelser XI (1877) s. 5. 

82  Hushållningssällskapets berättelser XVI (1882) s. 12. 

83  Hushållningssällskapets berättelser XIX (1885) s. 5 f.  

84  Hushållningssällskapets berättelser XXXI (1887) s. 8. 

85  Ibid., 17. 

86  Hushållningssällskapets berättelser XL (1906) s. 4 f, 19. 

87  Hushållningssällskapets berättelser XLVI (1912) s. 5. 

88  Hushållningssällskapets berättelser XLVI (1912) s. 20 f. 
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6.2 Sammanfattning av resultaten i årsberättelserna 

 

Skördeutfallet visade att efter havrens dominans under 1870-talet började råg, vete, korn, 

sockerbetor och blandsäd spela en allt större roll i bondesamhället, liksom den betydande 

ökningen av gräs och foderväxter åt kreaturen. Nyodlingar, export av animalieprodukter och 

jordförbättringar överlag var framträdande och det var viktigt att bönderna ägnade sig åt detta, 

enligt Hushållningssällskapet. Det var också viktigt att bönderna funderade över åkerjordens 

fördelning, att växelbruk användes och att producera för mer än bara den egna gården, enligt 

Hushållningssällskapet. Visionen var att kunna fastställa konsumtionsbehovet i samhället. 

Sällskapet uppmanade också bönderna till att öka kreatursstocken, samt förbättra vården och 

kvaliteten på djuren. Det märktes också tydligt i materialet att kreatursstocken ökade markant 

mellan 1870-1910 och att även kvaliteten gjorde det. Visionen var att boskapen och 

mejerihanteringen skulle bli en ny vinstgivande del av jordbruket och det är också tydligt att 

den visionen kommit en bra bit på vägen under min undersökningsperiod. Efterfrågan på ägg, 

ost, fläsk, kött, hudar och boskap etc. var stor under den här tiden, men den allra mest 

förnämsta handelsvaran var smöret. Jordstyckningarna innebar att det blev lättare att dela upp 

jorden i mindre brukningsdelar. De mindre jordbruken utgjorde 88 % och de större blott 12 % 

i Örebro län. Av bönderna framstod 1/7 som arrendatorer i Hushållningssällskapets material. 

          I och med denna sammanfattande del är det nu dags att gå över till den statistiska delen 

av undersökningen, där jordbruksförändringarna i Askersunds landsförsamling, Viby- och 

Lerbäck socken skall granskas.  

 

6.3 Statistik för befolkningsmängd, boskapsdjur, jordbrukare och 
jordägare 

 

a.) Befolkningsmängd  

För att göra denna statistik mer förståelig och talande, tänkte jag att det kunde vara relevant 

att ge en bild av hur många människor som faktiskt bodde i mina undersökningsområden 

under den här perioden. Jag nöjer mig här med att ta med start- och slutåret för själva 

undersökningen. Landsortsbefolkningen: 
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Tab. 1 Antal invånare 

 Askersunds landsförsamling  Viby socken  Lerbäck socken  

1870 3688 4782 6195 

1910 3012 4204 5989 

89 

Befolkningen i Askersunds landsförsamling hade minskat med 18,3 % under denna 40-års 

period. I Viby hade en minskning av befolkningen skett med 12,1 % och i Lerbäck socken 3,3 

%. För att se om stadsbefolkningen ökade när landsortsbefolkningen minskade har jag även 

kollat upp statistik för de närliggande städerna Askersund och Kumla. Stadsbefolkningen:  

 

Tab. 2 Antal invånare  
 

 Askersunds stad Kumla stad  

1870 1455 4814 

1910 2000 7740 

90 
 

Befolkningen i Askersunds stad hade ökat med 27 % under min undersökningsperiod och 

invånarna i Kumla stad med hela 60 %. 

 

b.) Kreaturshållning  

Tab. 3 Antal underhållna boskapsdjur: 
 
 Asker-

sunds 
lands-
försam-

ling 

Hästar  Hästar 

under 3 
år  

Oxar  T jurar  Kor  Ungnöt  Får och 

lamm 

Getter  

och 
killingar 

Svin och 

grisar 

Bisamhällen  Fjäderfän  

1870 183 6 471 32 1348 439 1381 - 272 - - 

1875 135 21 527 41 1400 519 1281 - 323 - - 

1880 153 25 569 34 1497 553 999 - 344 - - 

1885 139 35 547 37 1483 576 1082 - 403 52 1819 

1890 192 10 439 47 1489 595 1369 - 487 48 1553 

1895 201 22 434 44 1594 658 1216 - 500 38 1633 

1900 222 36 360 65 1671 610 1040 - 521 42 1606 

1905 293 58 261 60 1696 638 1213 - 531 41 2566 

1910 346 45 233 70 1843 838 871 - 561 30 3441 

 

Hästarna ökade under denna 40-års period i Askersunds landsförsamling, liksom unghästar, 

kor, ungnöt, svin och höns. Oxarna hade nästintill halverats i antal och tjurarna hade 

fördubblats, men var väldigt få till antalet. Fåren hade minskat, likaså bisamhällena. Getter 

                                                 
89  Befolkningsstatistik XII (1973) och LII (1972) s. 120, 14. 

90  Befolkningsstatistik XII (1973) och LII (1972) s. 120, 13 f.  
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och killingar fanns det inga alls under hela undersökningsperioden. Fåren var fler år 1870 än 

vad de var år 1910. 

 

Tab. 4 
 

Viby 
socken 

Hästar  Hästar 
under 3 
år  

Oxar  T jurar   Kor  Ung-nöt  Får och 
lamm 

Getter  
och 
killingar 

Svin och 
grisar 

Bisamhällen  Fjäderfän  

1870 214 6 551 30 1430 438 1297 - 283 - - 

1875 194 27 634 39 1682 577 1245 - 302 - - 

1880 191 30 611 42 1651 635 1055 - 353 - - 

1885 167 24 666 41 1826 662 1125 1 429 129 1046 

1890 250 16 527 54 1896 665 1112 2 487 101 1894 

1895 295 38 521 65 2160 712 1120 - 642 114 2293 

1900 301 49 417 69 2039 662 1085 - 655 148 2570 

1905 386 74 316 70 2151 647 715 - 735 137 3727 

1910 450 78 290 110 2311 783 653 3 815 231 3965 

 
Hästar, unghästar, tjurar, kor, ungnöt, svin, bisamhällen och höns stod för en ökning under 

denna period. Oxarna hade minskat markant även i Viby socken, liksom fåren. Här fanns det 

getter, men endast vid tre tillfällen och ytterst få till antalet. 

 

Tab. 5 
 

Lerbäck 

socken 

Hästar  Hästar 

under 3 år  

Oxar  T jurar  Kor  Ungnöt  Får och 

lamm  

Getter  

och 
killingar 

Svin och 

grisar 

Bisamhällen  Fjäderfän  

1870 332 3 345 40 1991 772 2705 - 338 - - 

1875 255 12 476 46 2195 827 2477 16 438 - - 

1880 221 12 462 35 2127 798 1771 15 482 - - 

1885 197 14 562 49 2228 789 1983 - 596 68 305 

1890 237 7 472 44 2244 834 1705 - 592 62 1750 

1895 275 21 389 50 2327 734 1536 3 566 44 1582 

1900 310 18 348 50 2326 628 1351 - 582 80 2025 

1905 359 36 223 55 2265 616 1155 - 582 83 2399 

1910 397 37 173 60 2358 696 607 10 673 64 3288 

91 

 
I Lerbäck socken hade hästarna inte nått samma ökning i antal. De hade snarare minskat 

under hela undersökningsperioden, men var ändå fler till antalet år 1910 än år 1870. 

Unghästar, tjurar, kor, svin och höns stod för en ökning. Speciellt hönsen hade ökat markant 

från 305 st år 1885 till 3288 st år 1910. Oxarna hade minskat här också, även om de faktiskt 

ökade fram till år 1900. Ungnöten hade en stadig ökning fram till 1900-talets början, men 

                                                 
91  VI 1870, s., 5, 9, XI 1875, s., 5, XVI 1880-1882, s., 5, XIX 1883-1885 s., 5, XXV 1889-1891 s., 5, XXXIV 

1898-1900 s., 5, XL 1904-1906 s., 5, XLVI 1910-1911 s., 5.  
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minskade därefter. Även i Lerbäck hade fåren minskat markant, från 2705 st år 1870 till 607 

st år 1910. Här fanns det några getter utspridda under årens lopp, med en topp under år 1875 

och år 1880.  

 

 

c.) Arrendatorer/jordbrukare  
 

Tab. 6 Antal brukare (av andras jord): brukningsdelar med odlad jord om: 
 

Askersunds 
landsförsamling  

4 tunnland och därunder  Ö ver 4 till och med 40 
tunnland  

Ö ver 40 till och med 200 
tunnland  

Ö ver 200 tunnland  

1870 184 132 14 - 

1875 185 158 24 5 

1880 130 155 12 - 

1885 2 116 6 - 

 Högst 2 hektar  Ö ver 2 till och med 20 

hektar  

Ö ver 20 till och med 100 

hektar  

Ö ver 100 hektar  

1890 3 121 4 - 

1895 3 114 4 1 

1900 6 106 4 - 

1905 5 104 4 - 

1910 7 102 6 1 

 
Här framgår det att siffrorna för arrendet angivits alldeles för högt 1870-1880, precis som 

Hushållningssällskapet framhöll. Siffrorna går mestadels neråt, bortsett fån den minska 

gruppen av högst 2 hektar. Den allra största gruppen arrendatorer var brukarna av 2-20 hektar, 

även om den gruppen minskade långsamt. Dock utgjordes den av förvånansvärt många, 

jämfört med hur det förhöll sig i de andra områdena.  

 
Tab. 7 
 

Viby socken  4 tunnland och därunder  Ö ver 4 till och med 40 
tunnland  

Ö ver 40 till och med 200 
tunnland  

Ö ver 200 tunnland  

1870 226 192 62 3 

1875 251 67 22 - 

1880 203 59 22 1 

1885 18 31 15 1 

 Högst 2 hektar  Ö ver 2 till och med 20 
hektar  

Ö ver 20 till och med 100 
hektar  

Ö ver 100 hektar  

1890 5 21 12 1 

1895 2 24 14 1 

1900 2 25 14 1 

1905 5 20 15 1 

1910 7 19 17 1 

 

Siffrorna fram till år 1880 kan inte heller i det här området anses som tillförlitliga. Alla 

grupper stod för en minskning i Viby socken, utom brukarna av 20-100 hektar.  
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Tab. 8  
 

Lerbäck socken  4 tunnland och därunder  Ö ver 4 till och med 40 
tunnland  

Ö ver 40 till och med 200 
tunnland  

Ö ver 200 tunnland  

1870 123 146 14 10 

1875 159 95 4 1 

1880 142 123 3 - 

1885 - 48 13 - 

 Högst 2 hektar  Ö ver 2 till och med 20 
hektar  

Ö ver 20 till och med 100 
hektar  

Ö ver 100 hektar  

1890 - 47 14 - 

1895 - 45 15 - 

1900 - 46 21 - 

1905 3 55 18 - 

1910 3 53 18 - 

92 
Även i Lerbäck socken kan materialet anses som mer tillförlitligt från och med 1885. Väldigt 

få brukade de allra minska jordarna på högst 2 hektar och ingen brukade över 100 hektar. Från 

år 1885 hade brukarna av 2-20 hektar och 20-100 hektar ökat.  

 

 
d.) Jordägare  
 

Tab. 9 Antal ägare av odlad jord: 
 

Askersunds 
landsförsamling 

4 tunnland och därunder  Ö ver 4 till och med 40 
tunnland 

Ö ver 40 till och med 200 
tunnland 

Ö ver 200 tunnland  

1870 7 40 26 4 

1875 8 32 36 6 

1880 9 45 21 3 

1885 7 38 18 1 

 Högst 2 hektar  Ö ver 2 till och med 20 
hektar  

Ö ver 20 till och med 100 
hektar  

Ö ver 100 hektar  

1890 4 41 19 1 

1895 4 47 22 - 

1900 7 50 19 2 

1905 2 50 22 1 

1910 8 69 18 2 

 

Antal ägare av odlad jord i Askersunds landsförsamling visade på väldigt varierande siffror. 

Dock går det att skönja en minskning av de allra största ägarna. Den största gruppen utgjordes 

av jordägare till 2-20 hektar som också ökade under perioden. Den minsta gruppen med högst 

2 hektar utgjorde ett fåtal och gick både upp och ner i antal under dessa 40 år.  

 

 

                                                 
92  VI 1870, s., 2, 7, XI 1875, s., 2, XVI 1880-1882, s., 2, XIX 1883-1885 s., 2, XXV 1889-1891 s., 2, XXXIV 

1898-1900 s., 2, XL 1904-1906 s., 2, XLVI 1910-1911 s., 2. 
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Tab. 10 
 

Viby socken  4 tunnland och därunder  Ö ver 4 till och med 40 
tunnland  

Ö ver 40 till och med 200 
tunnland  

Ö ver 200 tunnland  

1870 12 162 40 3 

1875 33 169 47 3 

1880 60 170 43 3 

1885 28 145 61 2 

 Högst 2 hektar  Ö ver 2 till och med 20 
hektar  

Ö ver 20 till och med 100 
hektar  

Ö ver 100 hektar  

1890 76 167 55 2 

1895 51 176 54 3 

1900 50 180 47 3 

1905 50 190 46 3 

1910 64 217 32 3 

 
I Viby ser utvecklingen annorlunda ut. Gruppen över 100 hektar ser stabil ut och hade inte 

ändrats nämnvärt. De allra minsta jordägarna ökade under dessa 40 år, liksom gruppen om 2-

20 hektar. Även jordägarna med 20-100 hektar hade ökat fram till år 1905, för att sedan 

minska under de sista fem åren av min undersökningsperiod. 

 

Tab. 11 
 

Lerbäck socken 4 tunnland och därunder  Ö ver 4 till och med 40 
tunnland  

Ö ver 40 till och med 200 
tunnland  

Ö ver 200 tunnland  

1870 108 245 62 14 

1875 124 297 36 - 

1880 98 292 12 1 

1885 41 279 11 1 

 Högst 2 hektar  Ö ver 2 till och med 20 

hektar  

Ö ver 20 till och med 100 

hektar  

Ö ver 100 hektar  

1890 45 288 11 1 

1895 46 287 11 1 

1900 40 288 10 1 

1905 60 260 7 1 

1910 35 288 8 1 

93 
 

Utvecklingen i Lerbäck socken såg annorlunda ut mot den i Viby. Gruppen jordägare över 100 

hektar störtdök redan 1875 och utgjorde därefter konstant en till antalet. Jordägarna av 20-100 

hektar minskade markant, detsamma för de minsta ägarna av högst 2 hektar. Däremot stod 

gruppen 2-20 hektar för en ökning under perioden.  

                                                 
93  VI 1870, s., 2, 6, XI 1875, s., 2, XVI 1880-1882, s., 2, XIX 1883-1885 s., 2, XXV 1889-1891 s., 2, XXXIV 

1898-1900 s., 2, XL 1904-1906 s., 2, XLVI 1910-1911 s., 2. 
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6.4 Sammanfattning av de statistiska resultaten  

Kreaturstillväxten var stor i de tre undersökningsområdena. Allra mest ökade kor, ungnöt, 

svin och höns. Oxar och får minskade och getterna hade aldrig någon vidare utbredning i 

något av områdena. Arrendeupplåtelser var betydligt vanligare i Askersunds landsförsamling 

än i de andra socknarna. Under seklets början var det till och med fler jordbrukare än 

jordägare på landsbygden där. Jordar på 2-20 hektar var vanligast att odla på både som 

jordägare och jordbrukare i de tre områdena. Överlag var det få stora jordbruk. 

Befolkningsstatistiken visar tydligt att det bodde färre på landsbygden i slutet av 

undersökningen än vad det hade gjort i början på 1870-talet. 

 

6.5 De kvalitativa och de kvantitativa tendenserna  

Visionen som Hushållningssällskapet hade var att jordbrukssamhället skulle övergå från att 

producera spannmål till att finna variationer i produktionen, där den största och viktigaste 

delen var animalieproduktion. Det handlade om att producera ett överskott för att kunna 

tillgodose avsalumarknaden. Det ville också att bönderna skulle göra jordförbättringar och 

ägna sig åt nyodlingar. Vården av djuren och dess kvalitet var minst lika viktigt som 

utökandet av själva kreatursstocken.  

          I det statistiska materialet går det att se att kreatursstockens tillväxt var stor i 

Askersunds landsförsamling, Viby- och Lerbäck socken mellan 1870-1910, samtidigt som 

befolkningen minskade i undersökningsområdena. Största ökningen stod kor, höns och svin 

för. Med tanke på att dessa djur gav både smör, ost, mjölk, ägg och fläsk tyder det på att 

Hushållningssällskapets vision fått fäste i undersökningsområdena. Boskapen hade blivit en 

inkomstbringande och vinstgivande del av jordbruket. 
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7. Diskussion och slutsatser 

7.1 Hushållningssällskapet och Örebro län  

Precis som Liljewall och Niskanen framhåller i sin forskning går det att se att 

Hushållningssällskapet i Örebro län var ute efter att modernisera, sprida nya idéer och 

omforma bönderna till lantbrukare för att främja produktionsökning och öka avkastningen.94 

Detta märks tydligt på flera ställen i materialet, anser jag. Förekomsten av växelbruk, 

ägoviddernas fördelning och vad jorden användes till framhålls som avgörande. Det går tidigt 

att se att det producerades ett överskott av havre, vete etc. och att det fanns spannmål till 

avsalu på de flesta ställen i Örebro län. Likt Liljewall märker jag att dagarna då överskottet 

endast bestod av havre var över under 1880-talet.95 Vikten av att exporten skulle vara större än 

importen var stor. Skörden skulle räcka till mer än bara den enskilda gårdens behov, samtidigt 

som också det personliga behovet ökade. Att det inte bara handlade om självhushållning, utan 

faktiskt om att producera för en avsalumarknad märks tydligt, inte bara genom exporten, utan 

också genom att delar går till brännvinstillverkning och ölproduktion. Som Karlsson påpekade 

förutsatte marknadsproduktionen en befolkningsexpansion, som också varit fallet i början av 

1800-talet.96 Att SCB och Hushållningssällskapet månade om att få in uppgifterna från 

bönderna handlade om att försöka fastställa konsumtionsbehovet i samhället. I materialet från 

1885 märker jag tydligt att odlingen av foderväxter ökade och fortsatte att göra det under hela 

undersökningsperioden, samt att klöver, timotej, halm och hö nämndes för första gången. 

Detta visar på både nyodling och att kreatursstocken hade börjat öka i bondesamhället. Att 

konsumtionen av vete och råg också ökade går det att utläsa av materialet, liksom 

sockerbetsodling och blandsäd. Även om havren fortsatte att vara sädesslaget nummer ett 

under hela undersökningsperioden, började även andra sädesslag att spela en allt större roll. 

Att en omställning mot en animalisk produktion skett i det svenska bondesamhället framgår 

klart när beloppet av hö och halm under 1890-talet värderades högre än värdet av spannmål. 

Detta var nytt för decenniet. Värdet av den totala skörden uppgick under 1900-talets början 

till rekordbelopp flera gånger om, trots att många flytt landsbygden och flyttat in till städerna.   

          De första undersökningsåren poängterar SCB och Hushållningssällskapet vikten av 

jordförbättringar för att skapa bättre avkastning inom jordbruket. I Örebro län hade en rad 

förbättringar skett under årens lopp såsom nyodling, underdikning, ängsvattning, skogssådd, 

skogsplantering, märgling, vattenavtappning och plantering av fruktträd. Kuuse framhåller här 

                                                 
94  Liljewall (1995), s. 202 ff., Niskanen (1995), s. 79. 

95  Liljewall (1995), s. 230. 

96  Karlsson (1988), s. 66. 
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att tack vare jordförbättringarna mer än fördubblades den odlade arealen i Sverige fram till 

1800-talets mitt. I de senare årsberättelserna avtar påtryckningarna om jordförbättringar, 

precis som Kuuses forskning visar på, vilket också tyder på att åkerarealen stabiliserats. 

Däremot tros de växtmässiga förbättringarna under 1880-talet bero på utvecklingen och 

ökningen av gödningsämnen. Enligt Kuuse krävde de intensivare brukningsformerna att det 

naturliga gödslet kompletterades med konstgödsel.97 Hushållningssällskapet ville gärna ta åt 

sig äran angående förändringarna för åkerjordarnas fördelning samt nyodlingarna och här 

torde de utökade lokalundersökningarna ha spelat roll, som framträtt i materialet. Både Medin 

och Gadd menar att Hushållningssällskapens inverkan på bönderna var liten innan 1850-talet 

och till en början rådde det en stark kritik mot tillförlitligheten i det insamlade materialet. 

Under 1880-talet anser dock Medin att tillförlitligheten ökat och att undersökningarna 

förbättrats avsevärt, mycket tack vare just lokalundersökningarna.98 

7.2 Animalieproduktion  

Kreatursutvecklingen är mycket framträdande i de undersökta årsberättelserna och jag kan 

skönja en fortgående tillväxt av kreatursstocken från första början i undersökningsmaterialet. 

Det märks i materialet att efterfrågan kring animalieprodukter under den här tiden var stor, 

precis som Niskanen, Kuuse, Liljewall och Larsson framhåller gick jordbruket mot en ökad 

inriktning på boskapsskötsel.99 I början av 1870-talet talade Hushållningssällskapet och SCB 

för att det fanns mycket att lära kring detta nya område. Målet var helt klart att vården av 

kreatur skulle bli bättre och ge en rikligare avkastning, samt att kreatursstocken skulle öka i 

antal, då behovet var stort. De såg ljust på en framtida vinstgivande kreatursförsel och 

mejerihantering och förklarade detta som en betydande ekonomisk del av det framtida 

jordbruket. Som Kuuse framhåller är det inte den ökade kvantiteten av kreatur som är den 

största förklaringen till produktionsökningen utan kvaliteten genom förbättrat avel och 

förbättrad utfodring.100 Larsson framhåller också den ökade kvaliteten som viktig. Bonden 

Berglind i Larssons undersökning fördubblade sin inkomst mellan 1890-1910 och detta torde 

mestadels ha berott på kvantiteten av försålt smör som i sin tur berodde på den utökade 

kreatursstammen. Även andelen försålda kreatur bidrog till den ökade inkomsten, men klart 

var att det inte var spannmålet som stod för den största inkomsten längre.101 Att den 

samhälleliga kontrollen av kreatur blev allt större, framhåller också Liljewall i 

                                                 
97   Kuuse (1970), s. 35 f. 

98   Gadd (1999), s. 45, Medin, (1999), s. 65. 

99    Niskanen (1995), s. 5, Liljewall (1995), s. 230, Kuuse (1970), s. 17, Larsson (1987), s. 52. 

100  Kuuse (1970), s. 40 f. 

101  Larsson (1987), s. 52 f. 
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undersökningen av Rustorp.102 Detta är också påtagligt i årsberättelsen från 1910. Kreaturen 

hade ökat enormt i antal under 1870-1910, vilket var mycket positivt enligt 

Hushållningssällskapet, men ännu mer positivt var ändå kreaturens kvalitet.          

          I både källmaterialet och den tidigare forskningen är blomstringen av smöret under min 

undersökningsperiod av stor vikt. Redan 1870 hade smöret nått nära en fördubbling i export 

och detta på bara ett år. Här är början till den utökade kreatursstocken och mejerihanteringen 

framträdande, en utveckling som även Niskanen, Larsson och Kuuse ser i sin forskning.103 

Smöret var den dominerande varan som höll upp handelsbalansen i jordbrukssamhället. I 

Kuuses forskning framgår det att smöret tiodubblades mellan 1890-1910.104 Dock är det 

viktigt att poängtera att även ost, hästar, nötkreatur, hudar, ägg och fläsk var viktiga 

exportvaror enligt både källmaterialet och Niskanen. Runt sekelskiftet bestod utförseln från 

jordbruket så gott som enbart av animalier. Havreexporten hade ersatts av smörexporten, dock 

är det viktigt att markera att bönderna fortsatte att producera ett överskott av säd, dock mest 

som insatsvara till animalieproduktionen enligt Liljewall och Niskanen.105 

7.3 Askersunds landsförsamling, Viby- och Lerbäck socken  

Liljewall märker tydligt att befolkningen i de jordbrukande delarna av Gärdshem socken 

fortsatte att sjunka.106 Niskanen drar likartade slutsatser då hon visar att 2/3 hade jordbruket 

som inkomstkälla under 1870-talets början och att andelen minskat till 1/3 under 1930-talet.107 

Kuuse är inne på samma spår och menar att jordbruken minskade från 72 % år 1870 till 48 % 

år 1910 i Sverige och ändå kunde exporten av jordbruksvaror öka under samma period.108 

Detta syns även tydligt i min statistiska undersökningsdel. Det bodde betydligt fler människor 

i Askersunds landsförsamling, Viby- och Lerbäck socken under 1870-talet än vad det gjorde 

under 1910-talet. Största befolkningsminskningen under dessa 40 år stod Askersunds 

landsförsamling för med hela 18 %. Samtidigt kan jag se att de närliggande städerna 

Askersund och Kumla istället ökade rejält i befolkningsmängd. Här anser jag att förändringen 

av landsbygden är tydlig, liksom den pågående industrialiseringen.  

Utmärkande för kreaturen var att getterna ständigt minskade i hela riket enligt 

årsberättelserna. Detta är även synligt i min genomförda statistik. I Askersunds 

                                                 
102  Liljewall (1995), s. 253 f.  

103  Niskanen (1995), s. 5 Larsson (1987), s. 52, Kuuse (1970), s. 17. 

104  Kuuse (1970), s. 53. 

105  Liljewall (1995), s. 256 f, Niskanen (1995), s. 16. 

106  Liljewall (1995), s. 22. 

107  Niskanen (1995), s. 5. 

108  Kuuse (1970), s. 13. 
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landsförsamling fanns det överhuvudtaget aldrig några getter under denna 40 års period. I 

Viby fanns det ett fåtal getter vid tre olika tillfällen och i Lerbäck några fler, men inte 

kontinuerligt. Oxarna stod för en stadig minskning enligt min statistik och detta är också 

tydligt i Liljewalls undersökning.109 Vad jag kan konstatera här är den klara förskjutning som 

skett av dragdjur under den här tiden. Precis som Kuuses forskning visar, övergick bönderna 

allt mer till att använda sig av hästar som dragdjur110, vilket också talar för att så även skedde 

i praktiken i mina undersökningsområden. Hästarna ökade i alla tre områdena under den här 

tiden. För svinkreatur var tillväxten konstant enligt årsberättelserna och detta märker jag 

också i det statistiska materialet. Svinen dubblerades och mer därtill i mina 

undersökningsområden. Här anser jag att kopplingen till den ökade efterfrågan på fläsk är 

framträdande. Det är tydligt att det förekommer variationer i produktionsinriktningen och att 

bönderna anpassade sig till marknaden, precis som Liljewall visar på i sin undersökning.111 

Som årsberättelserna och tidigare forskning betonar hade befolkningen i städerna ökat 

samtidigt som den minskat på landsbygden och trots detta hade kreatursstocken ökat hastigare 

än befolkningsmängden. Även korna stod för en stor tillväxt under den här perioden i 

undersökningsområdena. Att korna fortsatte att öka visar också på att mejeriproduktionen 

hade börjat komma igång och att det fanns betydligt fler kor per gård än vad det hade gjort 

innan. Prisrelationen mellan mjölk och spannmål, den ökade efterfrågan och den tekniska 

utvecklingen som Niskanen framhåller, gjorde att det lönade sig att föda upp boskap och 

producera mjölk för en avsalumarknad.112  

          Bisamhällena tycks inte ha haft någon större framgång i undersökningsområdena även 

om de ökade en aning. Hönsen hade däremot fördubblats i Askersunds landsförsamling, i 

Viby skedde en tredubbling och i Lerbäck hade hönsen ökat markant från 305 st till 3288 st, 

under perioden. Som Larsson framvisar är det tydligt att många nu hade fler inkomstkällor än 

bara spannmålet. Försäljning av vax, ägg, smör och fläsk torde ha förekommit på landsbygden 

i Askersund, Lerbäck och Viby, precis som det gjorde på bonden Berglinds gård i 

Västmanland.113 Att jordbrukssamhället övergick från att ha varit spannmålsproducerande till 

att behärska en mångsidig produktion, som Niskanen framhåller114, blir återigen 

framträdande. I årsberättelserna framkom det att fåren ständigt minskade och detta är också 

väl synligt i min statistik. I de tre undersökningsområdena hade fåren halverats i antal. Här 

                                                 
109  Liljewall (1995), s. 255. 
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111  Liljewall (1995), s. 258. 
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torde det återigen handla om konsumtionsfrågan och att efterfrågan på får/ull helt enkelt inte 

var lika aktuell under den här perioden. Den stadiga tillväxten av unghästar och ungnöt som är 

synlig i statistiken visar på en stabil tillväxt och reproduktion. Flera gårdar bör ha ägnat sig åt 

avel och försäljning av kött, menar jag.  

          Det var förhållandevis få som försörjde sig som jordbrukare utan egen jord, enligt 

Holmlund. Majoriteten ägde och brukade sina egna enheter.115 I årsberättelserna framgår det 

att nära 6/7 av jordbruken brukades av ägarna själva och blott 1/7 utgjordes av arrendatorer 

under seklets början. I mina undersökningsområden stämmer inte detta fullt ut, vilket jag 

kommer att redogöra för i den avslutande delen. I årsberättelserna trycker SCB på att 

arrendeupplåtelser är vida vanligare vid de stora jordbruken än vid de mindre, vilket inte 

heller stämmer helt med mina resultat. I mina tre undersökningsområden var det absolut 

vanligast att arrendera 2-20 hektar. Enligt årsberättelserna hade i genomsnitt 88 % av 

bönderna mindre jordbruksenheter. De större ägarna utgjorde i genomsnitt 12 % i Örebro län. 

Enligt min statistik stämmer detta bra. Efter några uträkningar kan jag konstatera att de 

mindre jordbruken utgjorde 84 % i Askersunds landsförsamling och de större 16 %. Likartade 

siffror får jag fram i Viby socken, 83 % för de mindre enheterna och 17 % för de större. I 

Lerbäck utgjordes 93 % av mindre jordbruksenheter och 7 % var större. Precis som Niskanen 

understryker i undersökningen av Södermanland, visar även mina undersökningsområden att 

2-20 hektar var den absolut vanligast enheten att bruka och ungefär ¾ av alla jordbrukare låg 

inom denna kategori. De större gårdarnas antal förändrades inte nämnvärt i Niskanens tidigare 

forskning116 och inte heller i mina områden. 

7.3 Avslutande ord 

Nu några avslutande ord kring jordbruksförändringarna och Hushållningssällskapets projekt. 

Visionen var att det moderna jordbruket skulle finna variationer i produktionen och inte bara 

inrikta sig på spannmålsproduktion. Främst syftade Hushållningssällskapet till att omlägga 

jordbruket mot en mer inriktad animalisk produktion, samt öka dess avkastning och 

företagsamhet. Något som gynnade både det allmänna och den enskilde. Att så även skedde i 

praktiken är väl synligt både kvalitativt (årsberättelserna) och kvantitativt (i det statistiska 

materialet). Bönderna gick generaliserande från att ha varit självhushållande till att behärska 

marknadsproduktion, från att ha producerat för den egna gårdens överlevnad till att producera 

för en avsalumarknad i en allt större utsträckning, vilket är väl synligt genom den tillväxt av 
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kreatur som skett. Det kvantitativa materialet visar att det var främst kor, svin och höns som 

stod för den största ökningen i undersökningsområdena. Det kvalitativa materialet visar att 

efterfrågan på just smör, mjölk, ost, ägg, fläsk, nötkreatur och nötkött var stor under den här 

perioden. Det är märkbart att bönderna kunde tillhandahålla allt fler produkter och att det 

fanns betydligt fler kreatur per gård under 1910-talets början än vad det hade gjort i början av 

1870-talet. Att kreaturen ökade torde också haft inverkan på kvinnans sysslor. Eftersom 

boskapsskötseln i stort var kvinnans uppgift att sköta, bör det ha inneburit att arbetet för dem 

blev mycket mer omfattande ute i ladugården. 

          Jag kan konstatera att arrendeupplåtelser verkar ha varit olika förekommande i olika 

områden i Örebro län. I Askersunds landsförsamling var arrendatorerna betydligt fler än 

jordägarna under hela undersökningsperioden. I Viby socken utgjorde arrendatorerna 1/7 och i 

Lerbäck socken ¼ av bönderna. En minskning av arrendatorer hade skett under 

undersökningen gång i Askersunds landsförsamling och i Viby socken. I Lerbäck socken var 

däremot arrendatorerna fler till antalet vid undersökningen slut än vad de varit under mitten 

av 1880-talet. Jordägarna hade däremot ökat i Askersunds landsförsamling och i Viby socken 

vid undersökningens slut, men minskat i Lerbäck socken. Samtidigt visar 

befolkningsstatistiken tydligt att landsbygden avfolkades under 1870-1910 och 

stadsbefolkningen ökade. Det bör ha varit de obesuttna som till största delen stod för 

befolkningsminskningen på landsbygden. Förmodligen emigrerade en del av dem och vissa 

flyttade in till städerna där det kunde gå att hitta ett arbete bland de framväxande industrierna. 

Sammanfattningsvis går det endast att se en minskning av jordägarna och jordbrukarna 

tillsammans i Lerbäck socken under perioden. I de andra områdena var jordbrukarfamiljerna 

fler till antalet vid undersökningen slut än vid dess början. Som Niskanen framhåller ökade 

familjejordbruken något i antal under 1890-1910 och detta stämmer bra med mina resultat. 

Hade jag varit ute efter att se jordbrukens minskning hade jag förmodligen fått förlägga min 

undersökningsperiod fram till 1930-talet, likt Niskanen.117 

          Överlag går det att se en likartad förändring av jordbruket i de tre områdena, även om 

antalet jordägare/jordbrukare ökade och minskade olika mycket, likaså de olika kreaturen. Det 

går att skönja en inriktning mot en mångsidig och animalisk produktion och som också visar 

att Hushållningssällskapets visioner fått fäste i Örebro län och att deras mål och strävan för 

böndernas utveckling hade kommit en bra bit på vägen. Jag anser mig kunna se en 

samstämmig bild av hur jordbrukssamhället såg ut och hur Hushållningssällskapet ville att det 
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skulle se ut. Alla dessa faktorer som tagits upp under uppsatsens gång hänger samman, 

påverkades av varandra och kan inte ses som något annat än en stor förändring av jordbruket.  

8. Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen var att undersöka jordbruksförändringarna på ett övergripande plan i 

Örebro län och mer djupgående i områdena Askersunds landsförsamling, Viby- och Lerbäck 

socken. Frågorna som skulle besvaras löd: Hur såg jordbrukssamhället ut i Örebro län och 

hur skulle det se ut enligt Hushållningssällskapets visioner mellan 1870-1910? Gällande: 

skördeutfall, kreatursutfall, förändrade metoder som förväntades ge högre avkastning och 

övrigt som sade något om förändringen. Hur såg jordbrukssamhället ut i Askersunds 

landsförsamling, Viby- och Lerbäck socken mellan 1870-1910? Beträffande: 

befolkningsmängd, kreaturshållning, jordägare och jordbrukare/arrendatorer. För att kunna 

besvara dessa frågor använde jag mig av Hushållningssällskapets årsberättelser om jordbruk 

och boskapsskötsel, samt av befolkningsstatistik. Undersökningen delades upp i två delar. 

Detta resulterade i en övergripande kvalitativ del om jordbruket i Örebro län och om 

Hushållningssällskapets visioner och i en mer djupgående kvantitativ del om jordbruket i 

Askersunds landsförsamling, Viby- och Lerbäck socken. Resultaten visade att 

jordbrukssamhället skulle övergå från att producera spannmål till att finna variationer i 

produktionen, där den största och viktigaste delen var animalieproduktion. Karaktäristiskt för 

den inriktade animalieproduktionen var också att öka dess avkastning och företagsamhet. 

Generaliserande var det en övergång från ett självhushållande levnadssätt till att behärska 

marknadsproduktion. Det handlade om att producera ett överskott för att kunna tillgodose 

avsalumarknaden och tillhandahålla allt fler produkter. Att vårda djuren och att förbättra deras 

kvalitet var minst lika viktigt som utökandet av själva kreatursstocken. I Askersunds 

landsförsamling, Viby- och Lerbäck socken går det att se att kreatursstockens tillväxt var stor 

mellan 1870-1910, samtidigt som befolkningen minskade i undersökningsområdena och 

ökade i de närliggande städerna. Största ökningen stod kor, ungnöt, höns och svin för. 

Visionen var att kunna producera smör, ost, mjölk, ägg och fläsk under den här tiden och 

tillgodose konsumtionsbehovet i samhället. Resultatet tyder på att så även skedde i praktiken i 

mina undersökningsområden, med tanke på vilka kreatur som stått för den största tillväxten. 

Det går att skönja att inriktningen gick mot en mångsidig och animalisk produktion och detta 

visar också att Hushållningssällskapets projekt och dess visioner fick fäste i de tre områdena. 

Arrendeupplåtelser var betydligt vanligare i Askersunds landsförsamling än i de andra 

socknarna. Under seklets början var det till och med fler jordbrukare än jordägare på 
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landsbygden där. Jordar på 2-20 hektar var vanligast att odla på, både som jordägare och 

jordbrukare i undersökningsområdena. Överlag var det få stora jordbruk.  
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