
Den 4/2 1963. 

 

Något om jordbruksavdelningen vid Hofors Bruk: 

och svenskt jordbruk just nu. 

 
Besökare i Hofors kan inte undgå att lägga märke till den s.k. Kornskruven, numera flyttad 

upp till Kanalen och restaurerad. Den är vacker och det är roligt, att den bevarats till 

eftervärlden. Den var nämligen under en svunnen tid av stor för att inte säga livsviktig 

betydelse för bruket och människorna här. Under den s.k. naturahushållningens tid 

förvarades i och utlämnades vid denna byggnad den större delen av de anställdas lön, som 

på den tiden utgick ”in natura”. Det kallades för livets nödtorft. Hit räknades mjölk, 

spannmål eller mjöl, fläsk, sill, salt, fotogen – snus och brännvin.  

Namnet ”Kornskruven” fick den av att, när kornet som skulle förvaras här skulle matas fram 

till kvarnen, eller flyttas, användes en skruvformig transportör. Det var naturligtvis en sagolik 

teknisk finess på den tiden. Större delen av dessa livsmedel producerades på det egna 

jordbruket.  

 

En annan för bruksdriften lifsviktig produktion, som på den tiden åvilade 

jordbruksavdelningen, var produktion av dragkraft. På den tiden fanns inga bilar. Alla 

vägtransporter av folk och gods utfördes med hästar. För själva åkerbruket användes jämte 

hästar även oxar i stor skala som dragare. 

Omkring sekelskiftet användes här vid Bruket 125 st egna hästar  plus ett stort antal inlejda 

för skogsdriften, gruvorna m.m. 1943 fanns här ännu 36 st. varav 10 gick åt för framforsling 

av träkol i bruket.  

-Nu har vi 2 st. egna, som uteslutande används för skogskörningar.  

 

Så småningom kom bilarna, och de längre och tyngre transporterna övertogs av dessa, allt 

mer och mer. Av praktiska skäl delades då jordbruksavdelningen upp i två underavdelningar 

en för den egentliga jordbruksdriften med Tjärnäs Gård som centrum, en för transporter, 

diverse arbeten och tjänster för brukets räkning, med central vid Hofors Gård. Detta var 

alltså brukets första motoriserade transportavdelning.  

Det var många skyldigheter och arbetsuppgifter av de mest olika slag, som åvilade denna 

avdelning: såsom distribution av mjölk och spisved, sophämtning, likskjutsarna, snöplogning 

och snöskottning, upptagning och utkörning av is, skötsel av grusgropar och matjordstag 

m.m.  

 

Under 30-talet började den åsikten göra sig gällande, att det blev för tungrott att ha alla 

lastbilar koncentrerade på ett ställe, vid en central. Man delade då transporterna och 

placerade en del bilar nere i verket för transportbehovet där och jordbrukets 



transportavdelning fick ta hand om brukets körningar och div. arbeten utanför 

verksområdet. Så är det nu. 

 

Det egentliga återbruket, med Tjärnäs som centrum, består numera av 5 gårdar, sedan 

Fagersta helt skogsplanterats. De heta: Tjärnäs, Långnäs, Sälgsjönäs, Vibyhyttan och vad som 

finns kvar av Hofors Gård. De ligga i Hofors och Torsåkers socknar. Dessa gårdar drevs 

tidigare som särskilda enheter, men sköts numera som en enda gård. Genom att man 

numera har snabbgående gummihjulstraktorer och lättransporterade skördetröskor spelar 

avstånden mellan brukningsdelarna betydligt mindre roll än förr. Avsikten med denna 

sammanslagning till en enhet är att därigenom kunna utnyttja dyr arbetskraft och moderna 

maskiner bättre. Man strävar efter så stort antal körtimmar som möjligt för maskinerna. Det 

är ju den allt för korta användningstiden per år för hela svenska jordbrukets dyra 

maskinpark, som är en av de största orsakerna till den ringa lönsamheten. Jordbruksdriften 

här vid Hofors var vid sekelskiftet av stor omfattning. Då hörde flera gårdar hit: Gustafsberg, 

Särstaholm, Toretorp m.fl. Sammanlagda åkerarealen torde ha varit c:a 1000 har. Genom 

försäljning av hela gårdar och frånstyckning till tomter och egna hem minskades den totala 

åkerarealen avsevärt och hade vid 1940-talets början sjunkit till c:a 350 har. Sedan dess har 

arealen, huvudsakligen genom skogsplantering av sämre och ur brukningssynpunkt 

ofördelaktiga åkrar nedbringats till 200 har. Det är den maximareal, som eftersträvats och 

som kunnat uppnås utan att väsentligt ha ändrat bygdens utseende och karaktär.  

 

Vad är det nu för skillnad mellan jordbruksdriftens inriktning på våra gårdar nu i dag i 

jämförelse med låt oss säga för 15-20 år sedan. Skillnaden är rätt väsentlig. Vi hade tidigare 

hela vår produktion inriktad på framställning av animalier, mjölk och kött. På åkrarna 

odlades gräs och klöver till hö och ensilage samt havre. Allt förädlades genom nötkreaturen. 

Det visade sig emellertid, att denna produktionsinriktning i ekonomiskt avseende ställde sig 

mycket ofördelaktig, emedan den tarvar relat. stor mängd mänsklig arbetskraft och även är 

svår att förbilliga med hjälp av arbetsbesparande maskiner. De utom visade sig utvecklingen 

på mjölkpriset till producenten på grund av stor överproduktion inom landet, 

ofördelaktigare än för vegetabiliska produkter.  

 

Vi hade tidigare på gårdarna c:a 300 nötkreatur, varav c:a 150 mjölkande kor. Man brukar 

beteckna en dylik driftsform som kreatursstark.  Vi ha på senare år succesivt minskat vår 

besättning och är nu nere i ett antal av c:a 100 st, varav c:a 50 är mjölkande kor. Samtidigt 

med denna minskning har skogsplanteringen succesivt skett på de sämre åkrarna. 

Åkerarealens genomsnittliga bonitet har avsevärt förbättrats. Sedan kreatursbesättningen 

alltså reducerats till 1/3, besås nu den större delen av åkerarealen med salugrödor: såsom 

vete, oljeväxter och korn till utsäde.  

Med hjälp av arbetsbesparande maskiner och hjälpmedel försöka vi dels öka produktionen 

och dels producera så billigt som möjligt. Då endast ekonomibyggnaderna på Tjärnäs Gård 

används för jordbruksdriften ha husen på övriga gårdar blivit lediga och används för 



industriens förråd. Folk och fä samt maskiner, reparationsverkstad, spannmåls- och 

foderförråd är centraliserade till Tjärnäs Gård.  

 

Genom nämnda maskiner och hjälpmedel såsom traktorer, skördetröskor, spannmålstork 

m.m. har jordbruksdriften fått en mycket markerad säsongskaraktär med ett mycket stort 

behov av maskiner och folk vid sådd och skörd. Vi ha som grundstomme 7 man fast anställda 

på det egentliga jordbruket och ett visst underskott på maskiner. För toppbehoven leja vi 

traktorer och skördetröskor med bemanning. Det har hitintills inte mött några svårigheter.  

Den fasta arbetsstyrkan sysselsättes under vinterhalvåret med huvudsakligen 

skogskörningar, snöplogning o.d.  

Även transportavdelningen vid Hofors Gård är dimensionerade efter samma modell. Alltså 

lejer vi även där in extra maskiner med bemanning vid toppbehoven. Den fasta 

arbetsstyrkan vid Hofors Gård är numera reducerad till 16-17 man, chaufförer och 

traktorförare inräknade.   

 

I dessa dagar börjar åter diskussionens vågor gå höga om priset på jordbrukets produkter 

och den s.k. jordbrukskalkylen. Jag vågar mig inte på en analys. Det finns lika många 

tydningar, som det finns s.k. experter. Alla partier har i Riksdagen förklarat sig stödja 

principöverenskommelsen om att den s.k. "basjordbrukaren" d.v.s. 15-harsbonden 1965 

skulle vara uppe i en årsinkomst som motsvarade medelinkomsten för industriarbetaren. 

Rationaliseringar skulle göras och producentpriset ställas i relation till världsmarknadspriset 

och vårt kostnadsindex. Eftersläpningen för lika rättigheter har genom div. fördyrningar blivit 

mycket stor och lär för hela svenska jordbruket vara 650 milj.kr. enl. vissa beräkningar. Den 

förkalkylen, som gjordes för några år sedan, och som ingen tycks förstå, måste nog falla på 

sin egen orimlighet, trots datamaskin och expertis. 

Man frågar sig: när nu jordbruket har så dålig lönsamhet, hur kan då i praktiken bönderna 

hålla på? Svälter dom inte ihjäl? 

Man måste då ha i minnet, att det finns en del mycket bra jordbruksdistrikt här i landet/god 

jord och gott klimat/, där man bärgar mycket höga skördar. Dom klarar sig alla gånger. Värre 

är det för de ur jordbrukssynpunkt svagare gårdarna, utan inkomst från skog eller annat 

arbete. Kostnaderna för att driva ett dåligt jordbruk är väl så höga som för ett gott. Nå, hur 

går det nu till: Jo, genom att taxeringarna ideligen ha höjts på fastigheterna har man fått 

möjlighet att inteckna dem högre och högre och få loss pengar, för nödtorftigt underhåll av 

byggnader och maskiner eller har man levt upp dem. Sen är det så, att till svaga gårdar under 

20 har åker utgår efter behovsprövning s.k. arealtillägg med visst belopp. En dyl. gård har 

just inga utgifter för lejd arbetskraft, familjen utför nödigt arbete. Statsmakterna ha under 

de senaste årtiondena genom bidrag och subventioner till de mindre jordbruken sökt 

förhindra landsbygdens allt för hastiga avfolkning. Givetvis har man samtidigt fördröjt en 

anpassning, som måste komma. Svenska jordbruket fortsätter att producera 115-120 % av 

vad vi behöva för eget behov. Överskottet dumpa vi på utlandet till mycket låga priser.  

 



Ofta ställs den frågan: ”Varför driver Hofors Bruk jordbruk”? På detta kan svaras, att det är 

av stor betydelse för en rörelse i Hofors Bruks omfattning med gruvor, skogsdrift i stor skala 

m.m. att man med oinskränkt befogenhet besitta och förfogar över närmast 

omkringliggande mark. Det var nämligen så, att vid Storskiftet och s.k. laga skiftet under 17- 

och 18-hundratalet gjordes de s.k. stamfastigheterna till grunden och nyckeln till själva 

ägandet av marken. Till stamfastigheten knöts vissa s.k. allmänningar d.v.s. man var delägare 

i allt möjligt, t.ex. sjöar rätt att byta torv skogssamfälligheter m.m. m.m. Enligt den s.k. 

jordförvärvslagen få icke bolag och ”icke jordbrukare” förvärva jordbruksfastighet av 

nämnvärd storlek. Därför bör man med tanke på framtiden vara rädd om det man verkligen 

äger.  

 

Plats för frågor 

 


