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90 ÅR MED LANTBRUKSKALENDER 

Lantbrukskalender – kontinuitet och förändring
Agronom Kim Nordling och AFM Peter Österman 
Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) 

Den kalender du nu håller i din hand är den 90:e utgåvan av Lantbrukska-
lendern. Det är en imponerande rad med böcker i bokhyllan. Tidsrymden 
under vilken lantbrukskalendern har publicerats är en aning längre än 90 år. 
Den första kalendern kom nämligen ut hösten 1917. Tre år saknas i raden: 
1920, 1921 och 1940. För alla andra år finns det en kalender.  
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Utgivare
De två första kalendrarna för 
åren 1918 och 1919 gavs 
ut av Arthur Rindell – som 
det sägs: ́ under medverkan 
av fackmän´ – på förlaget 
Söderström & C:o. Profes-
sor Arthur Rindell var en av 
den tidens förgrundsfigurer 
i lantbruksorganisationerna. 
Han spelade bl.a. en stor roll 
när SLF grundades år 1910 
och när den svenska 4H-
verksamheten anknöts till 
SLF i slutet av 1920-talet. 
Han var också en flitig skri-
bent i de första lantbruks-
kalendrarna.

Efter en paus på två år pga. 
svårigheter med publicering-
en gavs kalendern igen ut år 
1922. Nu var det Svenska 
Lantbrukssällskapens i Fin-
land Förbund, alltså SLF, 
som stod för publiceringen. 
Så har det fortsatt sedan 
dess, med undantag för 
krigsåret 1940.

´Under medverkan av fack-
män´….... det systemet 
gäller fortfarande. Förutom 
SLF:s hela personalstyrka 
är det årligen flera andra 
rådgivare vid lantbruks- 
och hushållningssällskapen 
samt andra sakkunniga som 
medverkar till att kalendern 
kan ges ut.

Format
Från begynnelsen och ända 
in på 2000-talet var kalen-
drarna i formatet B5. De för-
sta årtiondena var pärmen 
av grå-brun-grön papp. På 
1950-talet började lantbruks-
kalenderns pärmar lysa i 
olika färger. Följande årti-
onde gick man över till en 
allt mera böjlig plastpärm. 
Vid det nya århundradets 
början, år 2000, fick kalen-
dern sin ringrygg. År 2004 
fick kalendern sedan sitt nu-
varande format och pärmen 
gjordes i styv plast vars färg 
är antingen mörkgrön eller 
mörkblå.

Innehåll
Innehållet i lantbrukska-
lendern har förstås ändrat 
en hel del genom åren. De 
första åren och årtiondena 
var kalendern till stor del en 
anteckningsbok med utrym-
me för allehanda noteringar. 
Dessutom fanns några tio-
tal faktasidor; ́ Upplysningar 
och råd angående lantbruk´. 
Anteckningsutrymmet har 
småningom krympt till ka-
lendariet och några tabeller 
för väderobservationer. Fak-
tadelen däremot har utveck-
lats till ett gediget uppslags-
verk för den professionella 
odlaren.  

Lantbrukskalendern har all-
tid följt med sin tid. All ny 
utveckling och alla nya rön 
behandlas på ett eller annat 
sätt; växtodlingsteknikens 
frammarsch, ny utfodrings- 
och mjölkningsteknik, dju-
rens välmående, mekani-
seringen, skattereformer, 
lönsamhetsaspekter, datori-

seringen, ekologisk produk-
tion, EU-inträdet, miljöfrågor 
m.m. Detaljrikedomen i de 
äldre kalendrarna är iögon-
fallande. Förr fanns det inte 
datorer men produktionspla-
neringen och produktionen 
sköttes ändå mycket exakt.

Å andra sidan finns det också 
mycket i lantbrukskalendern 
som har bestått genom åren. 

Kalendariet med utrymme 
för anteckningar om dagliga 
sysslor, noteringar om pro-
duktionen och annat viktigt, 
adressförteckningen (kon-
taktuppgifter), utdrag ur lagar 
och förordningar samt upp-
gifter om mått och vikter. 

Mycket annat faktamaterial 
har också funnits fortlöpande 
genom åren eller återkom-
mit med jämna mellanrum; 
växtsorter, näringsvärden 
på foder, utfodringsrekom-
mendationer, modellkalkyler 
över produktionskostnader 
m.m. Trots att de här uppgif-
terna alltid finns i kalendern 
skall man komma ihåg att de 
också uppdateras alla år.

Annonser har hela tiden 
satt sin egen prägel på lant-
brukskalendern. En studie 
av dem visar att bland dem 
finns det verkliga guldkorn. 
Både förr och nu.

Temaavsnitt
Fr.o.m. år 2004 har det funnits 
ett temaavsnitt i kalendern. 
Det är ett längre faktapaket 
om något aktuellt ämne. Ge-
nerationsväxling, avloppsvat-
ten, välmående nötkreatur, 
trafikregler för lantbruksma-
skiner, biogas och personlig 
skyddsutrustning är frågor 
som har behandlats.

Jubileumskalendern till ära 
fylls temaavsnittet den här 
gången inte av aktuell fakta.  
I stället bjuder vi på en nos-
talgitripp. Vi har ”klippt” och 
”rivit” friskt i gamla lantbruk-
skalendrar, ibland litet med 
glimten i ögat. På följande 
sidor presenteras ett kollage 
av deras innehåll, faktama-
terial och annonser. Ett upp-
slag för varje årtionde bör-
jande från kalenderns första 
år till 1990-talet. Det är med 
ödmjukhet man bläddrar i det 
utmärkta material som kolle-
gorna förr i tiden har skapat. 
Samtidigt märker man att 
många frågor från förr fort-
farande är aktuella. Någon 
gång sprider sin nog också 
ett leende över läpparna.

Hoppas följande sidor ger 
njutningsfull läsning som 
väcker många minnen. Sam-
tidigt vill vi tacka alla läsare, 
annonsörer och skribenter 
som har gjort det möjligt att 
ge ut 90 lantbrukskalendrar.  
Vi räknar givetvis med att ra-
den av kalendrar i bokhyllan 
ännu skall växa till sig rejält. 
Med en ny lantbrukskalen-
der varje år…....

Bild: Eva Björkas
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Det första årtiondet, lantbrukskalender 
framför allt anteckningsbok

Mycket var lika, förr som nu: lönsamhetsfrågor, modellkalkyler, öronmärken ...

Med dagens mått mätt 
var annonserna inte alltid 
”rumsrena”.

1918 och 1919 utgiven av Söderström & Co 
Fr.o.m. 1922 utgiven av SLF

1918 och 1919 utgiven av Söderström & Co 
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1930-talet: Växtodlingens utveckling 
går snabbt

Utbudet av gödselmedel var mångsidigt

Avancerade manuella hjälpmedel
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1940-talet: Omvälvningarna under      
årtiondet sätter prägel på kalendern

Hjälpmedel för snabb bestämning av kornas 
foderbehov

Klarar vi av dessa formler idag?
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1950-talet: Mekanisering på gott och 
ont ...

Redan på 1950-talet blev entreprenad vanligt

Lyxig tilläggsutrustning till traktorn

Bränslesnåla hästkrafter
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1960-talet: Ny skattebokföring,            
ny produktionsteknik ...

Grunden till dagens skatte-
bokföring.

Maskiner och byggnader 
skulle värderas

De egna produkterna till 
matbordet skulle anteck-
nas

Ny teknik - kunniga skribenter
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1970-talet: Ekonomiplanering,         
överproduktion och reglering

Överproduktion

Bidragskalkyler blev vanliga

Lagar stiftas att motverka överproduktion
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1980-talet: Datorerna gör sitt genom-
brott; produktionstekniken fi nslipas
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1990-talet: EU-medlemskap, byråkratins 
och stödsystemens frammarsch

Mark byts mot euro

Jordbruket blir moms-
skatteskyldigt

Långa förbindelsetider
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