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100 ÅR MED LANTBRUKSKALENDER

Lantbrukskalender – en resa genom tiden

VD Peter Österman 
Svenska lantbrukssällskapens förbund 

Den kalender du nu håller i din hand är den 100:e utgåvan av Lantbrukska-
lendern. Kalenderns pärm är jubileet till ära i guldfärg. Det är en imponerande 
rad med böcker i bokhyllan.  Den första kalendern kom ut hösten 1917. Nedan 
kan man läsa förordet i den allra första kalendern skrivet av utgivaren Arthur 
Rindell. Jubileet till ära har vi sammanställt en resa genom kalenders olika 
årtionden; från 1920-talet till 2010-talet. Inalles blir det alltså 10 årtionden av 
lantbrukets utveckling med Lantbrukskalendern.  

Innehåll och format
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 tabel-
ler för väderobservationer. 
Faktadelen däremot har 
utvecklats till ett gediget 
uppslagsverk för den pro-
fessionella odlaren. Kalen-
dern görs ännu i dagens 
läge ´Under medverkan av 
fackmän´… Förutom SLF:s 
hela personalstyrka är det 
årligen flera andra rådgivare 
vid lantbruks- och hushåll-
ningssällskapen samt andra 
sakkunniga som medverkar 

till att kalendern kan ges 
ut. Från begynnelsen och 
ända in på 2000-talet var 
kalendrarna i formatet B5. 

Förordet i den allra första kalendern som utkom hösten 1917.

De första årtiondena var 
pärmen av grå-brun-grön 
papp. På 1950-talet började 
lantbrukskalenderns pärmar 

lysa i olika färger. Följande 
årtionde 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. Årets kalender är 
som sagt guldfärgad, vi får 
se vilken färgen blir på nästa 
års kalender.

Digert faktapaket
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.

Mycket annat faktamate-
rial har också funnits fort-
löpande genom åren eller 
återkommit med jämna 
mellanrum; växtsorter, nä-
ringsvärden på foder, ut-
fodringsrekommendationer, 
modellkalkyler över produk-
tionskostnader m.m. Trots 
att de här uppgifterna alltid 
finns i kalendern skall man 
komma ihåg att de också 
uppdateras alla år.

INNEHÅLL FRÅN DE GÅNGNA ÅRTIONDENA PÅ 
FÖLJANDE UPPSLAG

1920:  Det första årtiondet, lantbrukskalender framför   
 allt anteckningsbok

1930:  Växtodlingens utveckling går snabbt

1940:  Omvälvningarna under årtiondet sätter prägel   
 på kalendern

1950:  Mekanisering på gott och ont

1960:  Ny skattebokföring, ny produktionsteknik

1970:  Ekonomiplanering, överproduktion och reglering

1980:  Datorerna gör sitt genombrott, produktions-  
 tekniken finslipas

1990:  EU-medlemskap, byråkrations och stöd-
 systemens frammarsch

2000:  Euron införs, internet blir ett vardagligt verktyg

2010: Hållbar utveckling blir alltmer viktig, digitalisering  
 även inom lantbruket

Digitalisering även 
för kalendern
Under de senaste åren har 
digitaliseringen varit oerhört 
snabb speciellt inom tid-
nings- och publikationsbran-
schen. Lantbrukskalendern 
har följt sin tid och bland 
annat kan nämnas att fak-
tadelen publiceras som en 
e-bok. Den kan man ladda 
ner och läsa från sin smart-
telefon eller dator. 

Även så kallade appar har 
publicerats och köparen av 
lantbrukskalendern får till-
gång till dessa. T.ex. med 
”utsädesappen” kan an-
vändaren bekvämt räkna ut 
den rätta mängden utsäde 
för sådden. Trots digitalise-
ringen är ändå pappersfor-
matet av kalendern den ab-

solut populäraste produkten. 
Det är något speciellt med 
att första gången bläddra 
igenom årets nya kalender 
och visst är det så att i den 
hittar bonden i stort sätt all-
ting som är väsentligt om 
jordbruket. 

Jubileumskalendern till ära 
fylls temaavsnittet den här 
gången inte av aktuell fakta.  
I stället bjuder vi på en nos-
talgitripp. Hoppas följande 
sidor ger njutningsfull läs-
ning som väcker många min-
nen. Samtidigt vill vi tacka 
alla läsare, annonsörer och 
skribenter som har gjort det 
möjligt att ge ut 100 lantbruk-
skalendrar. Vi räknar givetvis 
med att raden av kalendrar 
i bokhyllan ännu skall växa 
till sig rejält. Med en ny lant-
brukskalender varje år.
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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

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
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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 antecknas

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 momsskatteskyldigt

Långa förbindelsetider
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EU:s jordbrukspolitik innebär nytänkande 
på arrendemarknaden
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2000-talet: Euron införs, internet blir ett 
vardagligt verktyg

Bokföringssällskapet grundas år 2005

Kalendern får sitt större A5-format och tema-avsnitt år 2004
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2010-talet: Hållbar uveckling blir alltmer 
viktig, digitalisering även inom lantbruket

Förändringar i stödregionerna år 2015
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