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Résumé. 
Part i e A. Enquête sur l 'endettement de l 'agriculture. 

La recherche est fondée sur des renseignements, donnés par les propriétaires aussi bien 
que par les cultivateurs des propriétés foncières et remis aux présidents des commissions 
de taxation respectives à l'occasion des déclarations générales sur les revenus de 1934 
(Ordonnance royale du 10 novembre 1933). L'état, les conseils généraux, les communes, 
autres communautés etc. étaient exempts du devoir de donner des renseignements. Les 
renseignements utilisables donnés pour l'enquête montaient à 356 446, comprenant 
93-8 % des terres labourables du pays entier. 

Le texte du rapport comme les tableaux traitent le principal des matériaux de l'en
quête, à savoir les données des cultivateurs du sol et des propriétaires fonciers p r i v é s 
(»enskilda företagare»), correspondant à la désignation »personnes physiques». A cause 
de la conformité du caractère de l'agriculture les données de certaines »personnes juridi
ques» sont aussi y comprises, à savoir les maisons mortuaires et les masses privées de la 
faillite. Autres personnes juridiques, comprenant principalement les sociétés anonymes 
(»aktiebolag m. fl.»), ont été traitées séparément, à cause du type divergent, que l'agricul
ture y représente (chapitre VIII). 

Au point de vue du droit de propriété et d'usufruit les matériaux des entrepreneurs 
privés ont été partagés en cinq g r o u p e s d e p r o p r i é t a i r e s (»ägaregrupper»), 
à savoir groupe 1, propriétaires fonciers, ne cultivant pas eux-mêmes leur propriété; 
groupe 2, propriétaires, cultivant seulement le sol qu'ils possèdent eux-mêmes (les agri
culteurs propriétaires); groupe 3, agriculteurs auxquels n'appartient rien de la terre 
qu'ils cultivent (les tenanciers proprement dits); les groupes 4 et 5 forment les combinai
sons des groupes 2 et 3; dans le groupe 4 l'agriculteur possède la majorité, plus de 50 % 
de la valeur taxée de l'exploitation, dans le groupe 5 plus de 50 % est affermé. En géné
ral les tableaux donnent des renseignements seulement pour tous les groupes réunis et 
pour les groupes 2 et 3. Cela provient partiellement de manque d'espace et partiellement 
de ce que ces deux groupes, seulement les propriétaires et seulement les tenanciers sont 
tout à fait homogènes et forment la masse principale, environ 89 %, du nombre total des 
personnes privées, qui ont donné les informations. 

Plus, les matériaux ont été partagés en six c l a s s e s d e g r a n d e u r (»storleks-
grupper») avec la valeur taxée des propriétés comme principe de division, à savoir des 
propriétés foncières avec une valeur taxée de 5 000 couronnes et moins, 5 000—10 000, 
10 000—25 000, 25 000—50 000, 50 000—100 000 et 100 000 et plus. 

Outre la répartition usuelle d'après départements (»län») une répartition par régions 
agricoles naturelles (»naturliga jordbruksområden») a été exécutée à l'élaboration. 

Quant aux résultats principaux de l'enquête les chiffres suivants (selon tabl. 1 et B) 
méritent tout d'abord d'être relevés. 

Pour obtenir du moins des chiffres approximatifs pour le pays entier on a fait, selon 
le tableau ci-dessus, une évaluation complémentaire à cause de l 'état incomplet des 
matériaux originaires. 

Les entrepreneurs privés devaient aussi donner des renseignements de l'actif et du 
passif total, ainsi comprenant aussi autre actif et passif que pour le besoin de l'agri-
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culture. Pour les entrepreneurs, ayant donné des renseignements complets à cet égard, 
on a obtenu les montants analogues suivants de l'actif, du passif et de la fortune, donnés 
en millions de couronnes: 

Ainsi la condition économique des agriculteurs paraît beaucoup plus favorable si l'on 
prend en considération le total actif et le total passif. La fortune (actif moins passif) 
a augmenté de non moins de 42-6 %. 

Quant à l'actif pour le besoin de l'agriculture (»tillgångar för jordbrukets behov») 
chez les entrepreneurs privés des chiffres absolus sont donnés dans les tabl. 1 etvB, des 
chiffres relatifs dans les tabl. 2 et C. D'après l'espèce l'actif a été réparti en quatre groupes; 
à savoir propriétés foncières possédées (»ägda jordbruksfastigheten), cheptel vivant 
(»levande inventarier»), cheptel mort (»döda inventarier»), stocks emmagasinés de céréales 
etc. (»inneliggande lager»). Le capital d'exploitation pour le besoin de l'agriculture ne 
devait pas être y compris. Les données sur l'actif se rapporteraient aux renseignements 
correspondants de la déclaration générale, donnés par les personnes en question. Ainsi 
la valeur des propriétés foncières possédées égalerait à la valeur taxée. 

Dans le tableau suivant des chiffres pour le pays entier sont donnés pour l'actif, répart 
d'après l'espèce pour tous les groupes de propriétaire réunis et pour les groupes 2 et 3 

Si l'on examine la répartition correspondante dans les différentes classes de grandeur 
(tabl. C), on trouve, qu'en général, les pourcentages pour le groupe 2 sont égaux indépend
amment de la grandeur de la propriété foncière. Pour le groupe 3 paraît comme trai t 
caractéristique, que la part à pour cent du cheptel vivant s'amoindrit, plus les pro
priétés sont grandes tandis qu'arrive le contraire pour les stocks emmagasinés. 

Le passif pour le besoin de l'agriculture (»skulder för jordbrukets behov») comprend 
aussi le passif pour le sylviculture et pour les industries secondaires de l'agriculture. 
Mais les personnes, donnant les renseignements ne devaient pas comprendre les dettes 
n'ayant pas rapport à l'acquisition ou l'exploitation des propriétés foncières, quand même 
la garantie en totalement ou partiellement consisterait en hypothèque. 

Les dettes ont été classées d'après leur espèce en six groupes, à savoir dettes hypothé
caires sans garantie supplémentaire (»lån mot fastighetsinteckning utan annan säkerhet»), 
dettes hypothécaires avec garantie supplémentaire (»lån mot fastighetsinteckning jämte 
annan säkerhet»), dettes contre caution sans garantie supplémentaire (»borgenslån utan 
annan säkerhet»), emprunts garantis par des biens meubles etc. (»lån mot inventarie
inteckning o. d.»), dettes sur des lettres de change (»växelskulder»), et autres emprunts 
et dettes (»övriga lån och skulder»). L'entête »emprunts garantis par des biens meubles 
etc.» comprend aussi les emprunts rares, faits par l 'Etat sur droit d'hypothèque de céré
ales. »Autres emprunts et dettes» sont caractérisés par le manque de garantie. 

Une part considérable de ceux-ci doit consister en emprunts, sans garantie, des parents 
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et d'autres personnes privées. Dans une certaine étendue des dettes chez les marchands 
e t autres fournisseurs sont aussi y comprises. 

Quant aux dettes pour le besoin de l'agriculture des entrepreneurs privés les tabl. 1 
et B donnent les chiffres absolus et les tabl. 2 et C les chiffres relatifs. Un rapprochement 
a été fait des chiffres du pays entier dans le tableau suivant. 

Le tabl. C contient des données sur la répartition relative à cet égard dans les diffé
rentes classes de grandeur des propriétés foncières. Concernant le groupe de propriétaire 
2 les traits caractéristiques suivants se font remarquer. Les dettes hypothécaires 
prennent de l'extension à mesure que la grandeur des propriétés augmente; il en est 
de même, quoique moins marqué, des emprunts garantis par des biens meubles etc. 
L'inverse arrive pour dettes contre caution, autres emprunts et dettes et, dans une 
moindre étendue, dettes sur des lettres de change. Dans le groupe 3 les pourcentages 
augmentent de la classe la plus petite à la plus grande — comme pour le groupe 2 — 
concernant emprunts garantis par des biens meubles etc. mais de plus aussi quant aux 
dettes contre caution, tandis que les pourcentages pour autres emprunts et dettes, 
comme pour le groupe 2, diminuent. 

Quant aux dettes sur des lettres de change les pourcentages diminuent de la classe de 
grandeur la plus petite à la classe de 10 000 à 25 000 couronnes pour remonter ensuite. 

Selon les tabl. 2 et C les dettes, garanties par hypothèque, font, en pour cent de la valeur 
de la propriété, 36-2 % pour tous les agriculteurs privés du pays et 37 1 % pour le groupe 
de propriétaire 2. En comparant les différentes classes de grandeur dans le groupe 2 on 
trouve, que les pourcentages diminuent de la classe la plus petite à l'une des classes 
moyennes pour remonter ensuite très fortement. 

L'entête »Emprunts garantis par des biens meubles etc.» comprend aussi, comme déjà 
montré, les emprunts faits par l 'Etat sur droit d'hypothèque de céréales. Pourtant, 
comme cette espèce de dettes a une étendue insignifiante, on a fait une comparaison 
entre le premier groupe de dettes et la valeur des biens meubles (les tabl. 2 et G). Le peu 
d'importance de cette forme d'emprunts ensuit de ce que ces emprunts font 3-2 % de la 
valeur des biens meubles pour tous les agriculteurs privés, 1-9 % pour le groupe de pro
priétaire 2 et 7-0 % pour le groupe 3. 

La superficie sur laquelle la production de l'agriculture est principalement fondée, 
comprend outre des terres labourables aussi des prairies. Pourtant, comme les matériaux 
de cette enquête manquent des données sur la superficie des prairies, il est impossible de 
comparer les dettes pour le besoin de l'agriculture avec la superficie agricole totale. 
Bien que le resultat puisse devenir un peu trompeur pour les districts, où la prairie joue 
un rôle plus important, on a tout de même fait un calcul concernant la relation entre 
les dettes et la superficie des terres labourables. 
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Les résultats en sont donnés dans le tabl. D. Pour tous les agriculteurs privés du pays 
l'endettement fait 657'9 couronnes par hectare de terres labourables. Pour le groupe 2 
le chiffre correspondant monte à 708-7 couronnes et pour le groupe 3 à 165-9 couronnes. 
Le tabl. D donne aussi des renseignements pour les différentes classes de grandeur. Pour 
le groupe 2 paraît comme typique que l'endettement relatif est en général grand dans la 
classe de grandeur la plus petite, ensuite tombant au minimum dans la classe de 10 000 
à 25 000 couronnes, et atteignant successivement le maximum dans la classe la plus 
grande. Aussi le groupe 3 est caractérisé par un endettement relatif, successivement 
montant, avec le maximum pour la classe la plus grande; pourtant l'endettement le moins 
important se trouve en général dans la classe de 5 000 à 10 000 couronnes. 

L'examen de la relation entre les dettes et la superficie des terres labourables a été 
complété avec un calcul de la grandeur des dettes sur 1 000 couronnes de la valeur 
agricole taxée. Les résultats en sont donnés dans le tableau E. Les traits caractéristi
ques, donnés ci-dessus comme typiques pour l'endettement par hectare des terres la
bourables paraissent aussi ici, pourtant avec l'exception importante, que les chiffres 
relatifs pour le Nord de la Suède sont d'ordinaire plus petits que les moyennes pour le 
pays. Cela s'explique par l'inconvénient, déjà mentionné, d'employer seulement la super
ficie des terres labourables au calcul de la relation pour de telles régions comme le Nord 
de la Suède, où les terres labourables remplissent une part comparativement insignifiante 
de la superficie agricole totale. Sans doute la valeur agricole taxée donne en ce cas 
un résultat plus exact. 

Quant aux intérêts des dettes pour le besoin de l'agriculture (»skuldräntor för jord
brukets behov») des chiffres absolus sont donnés dans les tabl. 1 et B, des chiffres relatifs 
dans les tabl. 2 et C. Les intérêts des dettes payés pendant l'année de l'enquête ont été 
calculés en pour cent des dettes pour le besoin de l'agriculture à la fin de cette année. 
Ainsi on obtient pour tous les agriculteurs privés du pays un pourcentage de l'intérêt de 
4-49; pour le groupe 2 le pourcentage monte à 4-51 et pour le groupe 3 à 4 '4i . 

Comme une mesure de la grandeur relative de l'endettement le pourcentage de l'endet
tement, c'est-à-dire le passif en pour cent de l'actif, y est inséré. Le pourcentage de l'en
dettement pour le besoin de l'agriculture (»skuldprocent för jordbrukets behov») est 
calculé sur le passif et l'actif pour le même but; le pourcentage de l'endettement total 
(»total skuldprocent») se réfère au total passif et au total actif. Les tabl. C et F donnent 
des renseignements, mutuellement comparables, sur les deux espèces de pourcentage de 
l'endettement calculées sur les matériaux, homogènes concernant les données sur les deux 
espèces de l'actif et du passif. Pour les agriculteurs privés des chiffres du pays entier 
sont donnés dans le rapprochement suivant. 

La situation économique la meilleure montre le groupe de propriétaire 1, c'est-à-dire 
le groupe seulement possédant, ne pas cultivant de propriété foncière. Le groupe i, qui 
consiste en agriculteurs principalement propriétaires, se joint au groupe 2, tandis que le 
groupe 5, comprenant pour la plupart des tenanciers, est principalement du même type 
que le groupe 3. En comparant les agriculteurs propriétaires avec les tenanciers, ce 
dernier groupe montre entièrement un endettement relatif beaucoup plus grand. Pour 
toutes les catégories la situation économique paraît beaucoup plus favorable, si l'on 
prend en considération le total actif et le total passif. 

En examinant le pourcentage de l'endettement dans les différentes classes de grandeur 
(tabl. C), on remarque les traits typiques suivants. Quand au groupe de propriétaire 2 
l'endettement est d'ordinaire le plus important pour les classes de grandeur les plus petites 



X 

et les plus grandes; le minimum plus ou moins fortement marqué du pourcentage de 
l'endettement se trouve dans les classes centrales. Dans le groupe 3 ce pourcentage fait 
en général une série, montant successivement de la classe la plus petite à la classe la plus 
grande. L'endettement fort, paraissant en particulier pour les agriculteurs propriétaires 
dans la classe de grandeur la plus petite, doit s'expliquer de ce que beaucoup de ces 
exploitations sont trop petites comme moyens d'existence pour une famille, et ainsi ces 
petits propriétaires fonciers sont fortement dépendants de l'offre changeante des revenus 
accessoires. A la formation nouvelle de telles exploitations l'endettement nécessaire 
pour le renouvellement des biens meubles, pour les nouvelles construction etc. excède 
assez souvent la valeur taxée de la propriété foncière. La situation économique beaucoup 
plus favorable, caractéristique pour les agriculteurs propriétaires avec des propriétés 
foncières dans la classe de grandeur de 10 000 à 25 000 couronnes et, dans une certaine 
mesure, aussi dans la classe de 25 000 à 50 000 couronnes, indique apparemment un 
rendement meilleur pour les exploitations en question. La grandeur limitée permet aussi 
souvent l'exploitation avec l'assistance des membres de la famille sans employant des 
ouvriers loyés. 

Les trois régions principales montrent des écarts considérables des pourcentages du 
pays entier, (tabl. C). L'endettement relativement le plus grand paraît dans les plaines 
de la Suède méridionale et centrale (groupe de propriétaire 2 pour le besoin de l'agriculture 
4:9-4 %, total 44-5, groupe 3 respectivement 60-3 et 50-5 % ) . Les chiffres pour les régions 
forestières de la Suède méridionale et centrale indiquent une situation beaucoup plus 
favorable. La situation paraît encore un peu meilleure dans le Nord de la Suède, parti
culièrement quant au groupe 3 (35'i respectivement 32-8 pour le groupe 2, 48 • 4 respecti
vement 41-i pour le groupe 3). 

Le tabl. 4 contient des chiffres absolus concernant la répartition du nombre des agricul
teurs privés sur et les deux espèces de pourcentage de l'endettement, et la grandeur des 
propriétés foncières. Le tabl. G donne des chiffres relatifs au même sujet. De tous les 
agriculteurs privés du pays — si l'on tient compte du pourcentage de l'endettement pour 
le besoin de l'agriculture — 26-3 % étaient non endettés, 36-4 % endettés de moins de la 
valeur demie de l'actif correspondant et 9-5 % étaient surendettés. Les chiffres corres
pondants pour le groupe 2 faisaient respectivement 24-4, 37• 7 et 9-2 %, pour le groupe 
3 respectivement 29-7, 28-o et 14-7 %. 

Comme un moyen ultérieur pour juger la situation économique des agriculteurs on 
a calculé des données sur la fortune, c'est-à-dire actif moins passif. D'après le caractère 
de l'actif et du passif on distingue entre la fortune pour le besoin de l'agriculture (»för
mögenhet för jordbrukets behov») et totale fortune (»total förmögenhet»). De plus, il y 
a la fortune positive (»positiv förmögenhet») qu'on obtient, quand l'actif excède le passif 
et la fortune négative (»negativ förmögenhet»), quand le passif excède l'actif. Des chiffres 
absolus sur la fortune et des renseignements sur la fortune par agriculteur sont donnés 
dans le tabl. F. Pour tous les groupes de propriétaire réunis la fortune pour le besoin 
de l'agriculture montait à 8 418 couronnes par agriculteur et la fortune totale à 12 005 
couronnes par agriculteur. Pour le groupe 2 les chiffres correspondants faisaient 7 883 
et 10 280 couronnes, pour le groupe 3 respectivement 1 829 et 2 957 couronnes. 

Le tabl. 5 donne des chiffres absolus concernant la répartition du nombre des agri
culteurs privés d'après et fortune et grandeur de la propriété foncière, le tabl. I des 
chiffres relatifs au même sujet. Pour tous les groupes de propriétaire réunis 90-5 % 
des agriculteurs ont de la fortune positive. Pour le groupe 2 le pourcentage est à peu 
près le même; pour le groupe 3, au contraire, il tombe à 85-4. Des différences plus grandes 
paraissent, si l'on calcule le pourcentage pour les agriculteurs, ayant la fortune positive 
de plus de 10 000 couronnes. 

Pour le groupe 2 on obtient alors 26-6 %, pour le groupe 3, 3-0 %. En comparant les 
différentes classes de grandeur on trouve, d'après toute attente, que la fortune augmente 
successivement d'après les valeurs montantes des propriétés foncières. 
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Part ie B . Enquête pour certains districts du pays concernant les causes 

de l 'endettement chez les agriculteurs l es plus endettés etc . 

Chargé par le gouvernement le bureau central de statistique a exécuté aussi une enquête 
statistique sur, entre autres, les causes de l'endettement chez certains agriculteurs avec 
un endettement en 1933, excédant 75 % de l'actif. L'enquête en question comprend 
certains districts choisis représentatifs avec un total d'environ 10 % des agriculteurs 
p r o p r i é t a i r e s avec un endettement, excédant 75 % de l'actif pour le besoin de 
l'agriculture au temps de l'enquête sur l 'endettement de l'agriculture. Les matériaux 
comprennent près de 6 000 réponses aux questionnaires, distribués spécialement pour 
ce but l'été 1936. 

Outre la répartition par classes de grandeur d'après la valeur de la propriété foncière les 
matériaux ont été répartis aux égards suivants: 
1. D'après le mode d'acquisition de la propriété foncière 

a) par achat sur le marché libre (»genom köp i fria marknaden») 
b) par achat des personnes apparentées (»genom köp från nära anhörig») 
c) par héritage (»i samband med arvskifte»). 

2. D'après l'année d'acquisition 
a) avant 1916 b) 1916—1920 c) 1921—1925 d) 1926—1930 e) après 1930. 

3. D'après la présence de contrats d'aliments 
a) avec contrats d'aliments b) sans contrats d'aliments. 

La plupart, ou 68-8 %, du nombre total des agriculteurs, ayant rempli le questionnaire, 
ont acquis la propriété foncière par achat sur le marché libre, 22-5 % par achat des per
sonnes apparentées et seulement 8-7 % par héritage. 

Si l'on tient compte de la date de l'acquisition de la propriété foncière, on trouve tou
jours la période 1926—1930 la plus fortement représentée avec environ 1j3 des propriétés 
foncières, indépendamment du mode de l'acquisition. 

Pour 20-6 % des propriétés foncières il y a des contrats d'aliments. Naturellement la 
fréquence de ces cas est la plus forte pour les propriétés foncières, achetées par une per
sonne apparentée (51-9 %) et acquises par héritage (37-1 % ) . 

Afin de donner plus de clarté à l'exposition le compte rendu ne comprend que les pro
priétés foncières, sans contrats d'aliments (environ 80 .% des propriétés examinées). 

Le tabl. 7 démontre, que les circonstances, accompagnant l'acquisition de la propriété 
foncière, font la cause principale de l'endettement fort (à peu près ou plus de 50 % des 
propriétés). Il n'en est pas de même pour les propriétés, acquises avant 1916. Car pour 
celles-ci d'autres causes de l'endettement sont données, surtout amendements du sol, 
nouvelles constructions et achats des biens meubles. Pour les autres périodes on trouve, que 
les circonstances, accompagnant l'acquisition de la propriété foncière, deviennent la cause 
de plus en plus dominante de l'endettment, plus tard que les propriétés ont été acquises. 
Pour les propriétés, achetées sur le marché libre, le pourcentage monte ainsi de 48 • 3 pour 
la période 1916—1920 à 75-1 pour la période après 1930. Cependant cette augmentation 
paraît aussi pour les propriétés, acquises d'une autre façon. 

Outre la cause de l'endettement, provenant des circonstances, accompagnant l'acqui
sition de la propriétés foncière, et amendements du sol, nouvelles constructions, achats 
des biens meubles et les prix réduits des produits agricoles montrent en général les chiffres 
les plus élevés. 

Dans la même période d'acquisition il n 'y a guère des différences, si l'on compare les 
propriétés, acquises de différentes façons. 

Le tabl. 8 donne des renseignements sur la répartition du nombre des agriculteurs 
selon et la grandeur du prix d'achat, respectivement la valeur évaluée de propriété et de 
biens meubles, et la grandeur de l'endettement en connexion avec l'acquisition de la 
propriété. Les périodes 1916—1920 et 1921—1925 se distinguent en particulier par une 
augmentation des prix d'achat et de l'endettement, surtout quant aux propriétés, achetées 
sur le marché libre. 
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Le tabl. 9 (ligne 1) donne des chiffres relatifs sur la relation entre les prix d'achat et 
les valeurs taxées des propriétés. Il s'ensuit, que les propriétés, achetées sur le marché 
libre, demandent en général des prix plus élevés (environ 10—20 % de la valeur, taxée) 
que les autres deux catégories. Aussi les prix des propriétés foncières montrent une forte 
augmentation, ne pas suivi d'un aussi grand haussement des valeurs taxées. L'augmen
tation culmine pendant la période 1916-—1920 (213-3-—128-5 % de la valeur taxée); en
suite les prix baissent et après 1930, en rapport avec la valeur taxée, ils se maintiennent 
au même niveau qu'avant 1916. Les pourcentages pour les différentes classes de grandeur 
présentent une série descendante avec l'augmentation relativement la plus grande des 
prix d'achat dans la classe la plus petite. 

Le tabl. 9 (ligne 3) donne des renseignements sur l'endettement à l'acquisition en pour 
cent des prix d'achat totaux, respectivement les valeurs évaluées des propriétés foncières 
et des biens meubles. En général l'endettement a atteint une somme de plus de a/8 des prix 
d'achat, respectivement des valeurs évaluées. Quant aux différentes classes de grandeur 
les chiffres montrent un endettement relatif un peu plus grand dans les classes les plus 
petites à l'exception de la période première et dernière. 

Si l'on compare l'endettement avec les valeurs taxées des propriétés foncières, on trouve, 
selon le tabl. 9, lignes 4—6, que l'endettement relatif en 1933, pour toutes les propriétés 
réunies, est plus petit qu'à la date de l'acquisition quant aux deux périodes premières, 
mais un peu plus grand pour les périodes 1921—1925 et 1926—1930, tandis que la période 
après 1930 ne montre guère de changement. En comparant les différentes classes de gran
deur au dernier égard, on trouve en général une diminution considérable de ces chiffres 
relatifs pour la classe la plus petite en particulier et une augmentation, pourtant par si 
marquée, pour les propriétés les plus grandes. Cette situation s'explique de ce que l'endet
tement absolu pour les petites propriétés a diminué en même temps que les valeurs taxées 
sont montées, tandis que l'inverse est arrivé pour les grandes propriétés. Cela est indiqué 
par les pourcentages du tabl. 9 (ligne 7 et 8). 

Les propriétés foncières, acquises avant 1916, font exceptions. Car, selon le tabl. 9, 
ligne 7, toutes les classes de grandeur et catégories de ces propriétés montrent une forte 
augmentation de l'endettement absolu, accompagnée d'une accroissement aussi complète 
des valeurs taxées (ligne 8), celle-ci, pourtant, comme dans les autres périodes, la plus 
forte pour les propriétés les plus petites. Le groupe de propriétés, acquises avant 1916, 
occupe aux plusieurs égards une situation à part remarquable. Ce groupe devait consister 
en propriétés foncières, pour lesquelles on a dépensé beaucoup de l'argent en amendements 
du sol, en nouvelles constructions etc., de sorte que l'endettement a augmenté fortement 
après l'acquisition de la propriété. Au même temps les valeurs taxées des propriétés ont 
augmenté considérablement. 

Le tabl. 10 montre, qu'à partir de 1933 la situation de l'agriculture au point de vue des 
dettes s'est améliorée pour environ 50 % de toutes les propriétés, acquises pendant les 
années 1916—1930. Pour les propriétés, acquises avant 1916, seulement 1/3 montre d'amé
lioration. Les propriétés, acquises après 1930 tient le milieu entre ces deux catégories. 



Avd. A. Utredning angående jordbrukets 
skuldsättning. 

I. Inledning. 

Utredningens planläggning. Med anledning av motioner till 1932 års riksdag 
hemställde riksdagen i skrivelse den 13 juni 1932, n:r 367, att Kungl. Maj:t 
ville taga under övervägande, vilka riktlinjer som borde följas för erhållande 
av en allsidig utredning rörande jordbrukets skuldsättning samt låta utarbeta 
plan och kostnadsberäkning för arbetets utförande ävensom för riksdagen 
framlägga det förslag, som härav kunde föranledas. 

På anbefallning av Kungl. Maj:t utarbetade jordbruksutredningen ett för
slag till plan och kostnadsberäkning. Enligt detta skulle behövliga uppgifter 
i första hand erhållas genom de till 1933 års taxering till inkomst- och för
mögenhetsskatt avgivna självdeklarationernas uppgifter angående skulder och 
tillgångar. De mera ingående uppgifter, som därutöver kunde erfordras för 
frågans mera allsidiga belysning skulle insamlas genom stickprovsundersök
ning från ett begränsat antal jordbrukare, förslagsvis Vi0 av landets samtliga 
jordbruk. 

över detta förslag avgåvo statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen 
infordrat gemensamt utlåtande, vari vissa ändringar i jordbruksutredningens 
plan föreslogos. Utredningen borde uppskjutas till år 1934, då de vid 1933 
års allmänna fastighetstaxering åsatta taxeringsvärdena hunnit påverka de 
deklarerade förmögenhetsuppgifterna. Ämbetsverken framhöllo vidare, a t t 
praxis bland jordbrukarna i fråga om avgivande av deklarationer till de år
liga taxeringarna vore mycket växlande ; i vissa delar av landet inkommo dekla
rationer endast sporadiskt. Materialet kunde därför befaras bliva så ofull
ständigt, att de vid bearbetningen framkomna resultaten bleve missvisande. 
För den händelse en på de allmänna självdeklarationerna grundad utredning 
skulle komma till stånd, ansågo ämbetsverken, att taxeringsnämnderna borde 
förständigas att införskaffa självdeklarationer från alla innehavare av jord
bruksfastighet med ett taxeringsvärde av lägst exempelvis 5 000 kr. Innehavare 
av jordbruksfastighet under denna gräns borde åläggas en begränsad deklara
tionsskyldighet. 

Med hänsyn till vikten av att få detaljerna klarlagda för så stor del av total
massan av jordbruk som möjligt och risken att vid ett representativt urval er
hålla resultat, som ej kunde anses till fullo rättvisande, förordade emellertid 
ämbetsverken för sin del, att utredningen borde grundas på en speciell under
sökning, utsträckt att omfatta så vitt möjligt alla innehavare av jordbruksfas-
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tigheter. I det för den speciella undersökningen avsedda formuläret borde an
tecknas även övriga i deklarationsformuläret ingående uppgifter, som vore 
för utredningen erforderliga, bl. a. detaljerade uppgifter om tillgångarna. Ut
redningen kunde på så sätt grundas på ett enda och lätthanterligt formulär, 
utan att de för taxeringen avgivna självdeklarationerna behövde införskaffas. 
I fråga om bearbetningen framhölls, att till grund för gruppering i storleks
klasser borde läggas taxeringsvärdet och ej såsom jordbruksutredningen före
slagit åkerarealen. Vidare borde offentliggörande kommunvis icke äga rum. 
Rörande sättet för uppgifternas insamlande föreslogs, att uppgifterna skulle 
insamlas genom taxeringsnämndsordförandena i samband med de allmänna 
.självdeklarationerna till 1934 års taxering. Efter vederbörlig granskning av 
ordförandena kunde uppgifterna insändas till statistiska centralbyrån, så snart 
taxeringsnämnderna avslutat sitt arbete. 

I proposition till 1933 års riksdag, 1:9, punkt 114, föreslog Kungl. Maj:t, 
att den av riksdagen begärda utredningen om jordbrukets skuldsättning finge, 
såsom statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen föreslagit, omfatta så 
vitt möjligt alla innehavare av jordbruksfastighet och byggas på särskilt för 
ändamålet från jordbrukarna insamlade uppgifter i enlighet med de av jord
bruksutredningen föreslagna grunderna med av ämbetsverken däri ifrågasatta 
jämkningar och kompletteringar. Insamlandet av uppgifterna borde ske först 
år 1934. I skrivelse den 7 mars 1933, nr 82, anmälde riksdagen, att densamma 
fattat beslut i överensstämmelse med Kungl. Maj:ts framställning. 

Den 10 november 1933 utfärdade Kungl. Maj:t en förordning, nr 605, om 
uppgifter angående jordbrukets skuldsättning (se Bilaga A, sid. 197). Upp
gifterna skulle avfattas å blankett i enlighet med samtidigt fastställt formulär 
(se Bilaga B, sid. 199). 

Materialets bearbetning. Enligt nämnda förordning skulle taxeringsnämnder
nas ordförande omedelbart efter taxeringsarbetets avslutande insända inkomna 
uppgifter till statistiska centralbyrån. Först under augusti månad 1934 hade 
dock materialet i sin helhet inkommit. Bearbetningen påbörjades emellertid den 
1 juli och fortsatte sedan i större omfattning till den 1 november 1935 med en 
personal, som under större delen av tiden uppgick till nära 40 personer. Efter 
sistnämnda datum har för denna utredning och därmed kombinerad undersök
ning angående orsakerna till skuldsättningen hos vissa jordbrukare använts ett 
mindre antal biträden. 

Det ålåg taxeringsnämndernas ordförande att granska uppgifterna under jäm
förelse, där så kunde ske, med självdeklarationer och andra taxeringshand
lingar samt söka åstadkomma rättelse, där uppgift innehöll uppenbara fel 
eller oegentligheter. Det konstaterades dock inom kort, att uppgifterna ty
värr icke alltid utgjorde ett fullgott material. Det visade sig nödvändigt att 
inom centralbyrån företaga en mycket omfattande granskning av uppgifterna. 
Med hjälp av 1933 års fastighetstaxeringslängder kontrollerades bl. a. mate
rialet beträffande ägande- och nyttjanderätt till fastigheten, storleken av åker
areal och taxeringsvärden, varjämte materialets fullständighet fastställdes. 
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I samband med granskningen utsändes c:a 17 600 anmärkningsmemorial för 
erhållande av rättelser och kompletteringar. En stor del av dessa skrivelser, 
c:a 7 500, gällde enbart införskaffande av upplysningar om lån från statens 
avdikningslånefond. Det visade sig nämligen, a t t uppgiftslämnarna i de flesta 
fall antingen ej medtagit dylika lån bland skulderna eller också angivit fel
aktiga belopp för dem. Orsaken härtill var, att vederbörande ej hade känne
dom om hur den årliga annuiteten fördelade sig på kapitalavbetalning och 
ränta. Med hjälp av i statskontoret förefintliga nominativa uppgifter fö,r varje 
avdiknings företag och enskild låntagare samt vederbörlig amorteringsplan fast
ställdes i varje särskilt fall det, vid 1933 års slut resterande skuldbeloppet för 
lån från statens avdikningslånefond samt beloppet av den för samma år utgå
ende räntan. Granskningsarbetet blev visserligen härigenom mycket tidsödande, 
men tillvägagångssättet framtvingades av det förhållandet, att lån av ifråga
varande karaktär, för riket i sin helhet motsvarande en skuldsättning å c :a 45 
milj. kronor, eljest till större delen icke skulle ha blivit redovisade bland skul
derna. 

Komplettering av materialet har varit nödvändig i ytterligare ett hänseende, 
nämligen beträffande taxeringsvärde för vissa mindre arrendelotter, torp o. d. 
Oaktat kommunalskattelagens 8 § tydligt ger vid handen, att om en jordbruks
fastighet utarrenderas i arrendelotter, varje sådan lott skall vara taxerings
enhet, visade det sig, att en del dylika lotter ej åsatts taxeringsvärde. Med 
ledning av de medeltaxeringsvärden per hektar åker, som för varje kommun 
erhållits genom den av särskilda sakkunniga verkställda undersökningen av 
taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet vid 1933 års allmänna fastig
hetstaxering, har ett approximativt värde för arrendelottens åkerareal beräk
nats. Åkerarealens storlek har nämligen angivits av uppgiftslämnaren. Hän
syn till andra ägoslag har i dylika fall ej varit erforderlig, då sådana lotter i 
regel utgjorts av enbart åker. Däremot har för byggnader tillagts ett värde, 
till storleken växlande i förhållande till de värden, som av taxeringsnämnden 
åsatts fastigheter av liknande storlek inom samma kommun. 

Vid bearbetningen har materialet uppdelats i följande hänseenden. För det 
första har ur ägande- och nyttjanderättssynpunkt en uppdelning företagits i 
fem ägaregrupper, nämligen ägaregrupp 1, jordägare, vilka ej själva bruka 
sin fastighet; ägaregrupp 2, sådana som bruka endast av dem själva ägda 
jordbruksfastigheter, d. v. s. de »självägande» jordbrukarna, vilka utgöra c:a 
75 % av samtliga; ägaregrupp 3, sådana som bruka endast av dem själva ej 
ägda fastigheter, d. v. s. rena arrendatoTeT ; ägaregrupperna 4 och 5 utgöra 
kombinationer av grupperna 2 och 3, där vederbörande sålunda brukar såväl 
ägd som arrenderad fastighet; i ägaregrupp 4 äger jordbrukaren huvudparten, 
mer än 50 % av brukningsdelens taxeringsvärde, i ägaregrupp 5 är mer än 50 % 
arrenderat. 

Den nu skildrade uppdelningen i ägaregrupper har genomförts för huvud
massan av utredningens material, uppgifterna från de enskilda jordbrukarna 
och jordägarna, motsvarande beteckningen »fysiska personer». Hit har dock, 
på grund av överensstämmelse i jordbrukets karaktär, hänförts även uppgifter 
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från vissa »juridiska personer», nämligen stärbhus och enskilda konkursbon, 
Övriga juridiska personer, omfattande huvudsakligen aktiebolag, hava på 
grund av den avvikande typ, som jordbruket där representerar, behandlats se
parat, och redogöres närmare för denna grupp i avdelningens sista kapitel. 
Framställningen i övrigt, liksom tabellbilagan, avser sålunda den första grup
pen, som i fortsättningen för enkelhetens skull benämnes »de enskilda före
tagarna». 

Tabellerna lämna i regel uppgifter endast för samtliga ägaregrupper sam
manslagna samt för ägaregrupperna 2 och 3. Anledningen därtill är dels ut
rymmesskäl, dels den orsaken, att dessa två ägaregrupper, enbart självägande 
och enbart arrendatorer, ärö fullt homogena och utgöra den övervägande mas
san, c:a 89 % av totala antalet enskilda uppgiftslämnare. För övriga ägare
grupper finnas detaljerade uppgifter, i manuskript, tillgängliga i statistiska 
centralbyrån. 

Materialet har vidare uppdelats i sex storleksgrupper med fastigheternas 
taxeringsvärde som indelningsgrund, nämligen fastigheter med högst 5 000, 
5 000—10 000, 10 000—25 000, 25 000—50 000, 50 000—100 000 och övei 
100 000 kr. taxeringsvärde. 

Med hänsyn till jordbrukets intima beroende av naturförhållandena har vid 
bearbetningen ytterligare en uppdelning genomförts, nämligen i naturliga 
jordbruksområden. Härvid har alltigenom följts den reviderade områdesindel
ning, som beträffande jordbruksstatistiken för första gången tillämpats vid 
1932 års allmänna jordbruksräkning1). För vinnande av större överskådlighet 
har i vissa fall en sammanslagning enligt samma princip skett till de tre lands
delarna: södra och mellersta Sveriges slättbygder, södra och mellersta Sveriges 
skogsbygder samt norra Sverige. 

Materialets fullständighet. Det inkomna primärmaterialet omfattade ursprung
ligen nära 395 000 uppgifter. Efter bortgallring av dubbeluppgifter och oan
vändbara kvarstod ett material, uppgående till c:a 356 400 uppgifter. För att 
erhålla en kontroll av materialets fullständighet ha jämförelser gjorts med 
dels 1932 års jordbruksräkning, dels 1933 års fastighetstaxeringar, och med
delas resultaten därav i tab. A. 

Enligt 1932 års jordbruksräkning uppgick åkerarealen för hela riket till 
3 724 625 hektar; till den här föreliggande undersökningen redovisas som 
brukad åkerareal 3 495 515 hektar, eller 93'8 %, vilket resultat torde få anses 
gott. Stat, landsting, kommuner, andra menigheter m. fl. voro visserligen be
friade från uppgiftsskyldighet i fråga om jordbrukets skuldsättning, men då 
större delen av de fastigheter, som tillhöra dessa kategorier av ägare, äro ut
arrenderade, torde uppgifter för desamma i regel ha inkommit från respektive 
arrendatorer. 

Jämförelsen med resultaten från 1933 års skattetaxeringa,r ha gällt de bru
kade fastigheternas jordbruksvärde. Såsom av tab. A framgår, omfattar un
dersökningen angående jordbrukets skuldsättning 91'9 % av jordbruksvärdet för 
hela riket. Detta procenttal är lägre, än det som erhålles vid jämförelse be-

1 Se vidare Jordbruksräkningen år 1932 av Statistiska Centralbyrån. 
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Tab. A. Utredningens omfattning beträffande brukade fastigheter i jämförelse med 1932 
års jordbruksräkning, 1933 års skattetaxeringar m. m. 

träffande åkerarealen. Orsaken därtill torde vara, att i jordbruksvärdet ingår 
även värde å skogsmark och att rena skogsfastigheter utgjorde en stor del av de 
fastigheter, för vilka deklarationer ej inkommo, på grund av att ägarna, i en
lighet med vad förut nämnts, voro befriade från uppgiftsskyldighet. Härav 
förklaras också de låga procenttal för redovisat jordbruksvärde, vilka uppträda 
i Kopparbergs län och norrlandslänen, under det att de utpräglade jordbruks
länen uppvisa höga procenttal. 

De siffror, som i tab. A lämnas angående antalet från brukare av fastighet 
inkomna, användbara uppgifter, belysa också materialets omfattning, då ifrå
gavarande antal sättes i relation till antalet såsom jordbruk taxerade fastig
heter enligt fastighetslängderna. Det framgår härav, att 85-7 % av antalet jord
bruksfastigheter i riket bildat materialet för undersökningen. Detta procent
tal är något lägre än det som erhålles vid de två andra kontrollmetoderna. Or
saken därtill torde vara dels att åtskilliga uppgifter avse mer än en fastighet, 

*2—353876. 
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dels att uppgifts skyldigheten fullgjorts något sämre av brukarna till mindre 
fastigheter. 

I tab. 3 lämnas en sammanställning länsvis av åkerareal och fastighetsvärde, 
som av de enskilda jordbrukarna redovisats i utredningens material. Dessa 
uppgifter ha i första hand använts för tab. A, för bedömande av fullständig
heten hos materialet. 

Av tab. 3 framgår emellertid även den av enskilda företagare brukade åker
arealens fördelning mellan självägande brukare och arrendatorer, vilken 
kan ge en viss kontroll av materialets tillförlitlighet. Av samtliga brukade 
fastigheters åkerareal kom 248 % på arrendatorer och 75-2 % på självägande. 
Som jämförelse må nämnas, att vid 1932 års jordbruksräkning av samtliga 
brukningsdelar med mera än 2 hektar åker 26'7 % brukades av arrendator och 733 
av ägaren själv. Göres liknande beräkning på grundval av de totalbelopp, som 
vid denna utredning erhållits för det taxerade jordbruksvärdets fördelning, fin
ner man, att 234 % av jordbruksvärdet belöper sig på arrendatorer, 76-6 % på 
självägande jordbrukare. 

Beträffande den arrenderade åkerarealens relativa förekomst inom olika län 
enligt föreliggande utredning i jämförelse med resultaten vid 1932 års jord-
bruksräkning lämnas en sammanställning i följande tablå. 

Såsom synes föreligger i regel en nära överensstämmelse mellan resultaten 
vid de två undersökningarna. Jordbruksräkningen visar dock genomgående 
något högre tal, vilket torde bero därav, att till denna erhållits fullständigare 
uppgifter beträffande mindre arrendejordbruk, torp o. d. 

1 Avser endast länet. 
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II. Utredningens huvudresultat. 
Enligt tab. 1 och B samt följande tablå uppgå de till utredningen redovisade 

tillgångarna, avsedda för jordbrukets behov och tillhöriga enskilda företagare, 
till 5 445-1 milj. kr., vartill komma 625-9 milj. kr., tillhöriga aktiebolag m. fl., 
eller sammanlagt 6 071-0 milj. kr. 

Såsom förut framhållits, är ju dock materialet av olika anledningar ej full
ständigt. Med ledning av relationen mellan å ena sidan tillgångar, å andra si
dan åkerareal och taxerat jordbruksvärde, har emellertid en approximativ be
räkning verkställts för att erhålla en totalsiffra för hela riket. Enligt denna 
beräkning synes man med hänsyn till ofullständigbeterna böra företaga en höj
ning med c:a 390 milj. kr., varför sålunda tillgångarna för jordbrukets behov 
för hela riket beräknas utgöra c :a 6 460 milj. kr. 

Motsvarande tal beträffande skulder för jordbrukets behov uppgå till 2 2591 
milj. kr. för enskilda, 283-3 för aktiebolag m. fl. eller sammanlagt 2 542-4 milj. 
kr. Den approximativa beräkningen på grund av materialets ofullständighet 
ger här en ökning av c:a 160 milj. kr., och skulle således jordbrukets skulder 
uppgå till en totalsumma för hela riket av c :a 2 700 milj. kr. 

Enligt formuläret för utredningen skulle uppgifter lämnas även om totala 
tillgångar och skulder, således omfattande även andra tillgångar och skulder 
än för jordbrukets behov. Dylika uppgifter föreligga endast för enskilda före
tagare och giva följande totalbelopp : 7 023·7 milj. kr. i tillgångar samt 2 597-8 
milj. kr. i skulder (tab. 1) . Dessa summor äro emellertid ej direkt jämför
bara med förut angivna belopp av tillgångar och skulder för jordbrukets behov, 
emedan en del företagare, som lämnat uppgifter i sistnämnda hänseende, ej 
redovisat totala tillgångar och skulder. De belopp, som motsvara varandra, 
äro upptagna i följande tablå och angivna i milj. kr. 

Därav framgår, a t t den ekonomiska ställningen synes avsevärt gynnsam
mare, om man tager hänsyn till de totala tillgångarna och skulderna. Skulder
na ökas visserligen med 17-5 % men tillgångarna stiga med ej mindre än 32·2 %, 
varigenom förmögenheten (tillgångarna minskade med skulderna) växer med 
ej mindre än 426 %. 



Tab. B. Tillgångar, skulder, förmögenhet och skuldräntor för jordbrukets behov, totala tillgångar och skulder samt total 
förmögenhet, kronor. 
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III. Tillgångar för jordbrukets behov. 

I ifrågavarande hänseende lämnas absoluta tal i tab. 1 och B, relativa tal i 
tab. 2 och C, varjämte följande sammanställning gjorts av rikssiffrorna. 
Samtliga uppgifter avse endast enskilda företagare. 

Tillgångarnas fördelning efter art. Fördelningen har verkställts i följande 
grupper: ägda jordbruksfastigheter, levande inventarier, döda inventarier, in
neliggande lager av spannmål m. m. Driftskapital för jordbrukets behov skulle 
sålunda ej här medtagas. Det befarades nämligen, att jordbrukarna i annat 
fall blott undantagsvis skulle kunna lämna tillförlitliga uppgifter i dylikt hän
seende, då sådant driftskapital sällan funnes tydligt avgränsat från övriga ka
pitaltillgångar. Enligt till taxeringsnämndsordförandena lämnade anvisnin
gar skulle uppgifterna om tillgångarna för jordbrukets behov överensstämma 
med motsvarande uppgifter i den av vederbörande lämnade allmänna själv
deklarationen (avd. H. Förmögenhet). Värdet av ägda jordbruksfastigheter 
skulle således vara lika med taxeringsvärdet. I övrigt torde rubrikernas for
mulering tydligt angiva, vilket slag av tillgångar, som avses. 

Den relativa fördelningen mellan de olika grupperna av tillgångar för de 
självägande jordbrukarna i ägaregrupp 2 ansluter sig, såsom tablån visar, nära 
till den, som erhålles för samtliga ägaregrupper sammanslagna. Värdet av 
ägda jordbruksfastigheter utgör den största andelen, 82-9 %, under det att le
vande och döda inventarier representera 9% respektive 4'7 % samt inneliggande 
lager endast 3-2 %. För ägaregrupp 3 visar fördelningen helt naturligt ett an
nat utseende. Då gruppen omfattar enbart arrendatorer, saknas värde för ägda 
jordbruksfastigheter, och tillgångarna fördelas med 57 l % på levande inventa
rier, 25-6 % döda inventarier och 173 % inneliggande lager. 

Undersöker man motsvarande fördelning inom de olika storleksgrupperna en
ligt tab. C, finner man, att procenttalen för ägaregrupp 2 äro i stort sett lika, 
oberoende av fastigheternas storlek, med undantag av att döda inventarier ut
göra en något mindre andel inom den lägsta storleksgruppen. För arrendatorer 
framträder dessutom som karakteristiskt drag, att de levande inventariernas 
procentuella andel blir mindre ju större fastigheterna äro, under det att för
hållandet är motsatt beträffande inneliggande lager. 



1 0 * JORDBRUKETS SKULDSÄTTNING. 

Tab. C. Relativa tal angående tillgångar, skulder, skuldprocent och skuldräntor för 
ägare- och 
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jordbrukets behov samt total skuldprocent, inom olika landsdelar, med fördelning på 
storleksgrupper. 



1 2 * JORDBRUKETS SKULDSÄTTNING. 

Tab. C (forts.). Relativa tal angående tillgångar, skulder, skuldprocent och skuldräntor för 
ägare- och 
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jordbrukets behov samt total skuldprocent, inom olika landsdelar, med fördelning på 
storleksgrupper. 
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Tab. C innehåller även uppgifter för de tre landsdelarna. Följande avvikel
ser från rikssiffrorna må framhållas. I södra och mellersta Sveriges slättbyg
der utgöra de levande inventarierna en något större andel fö,r ägaregrupp 2, 
10-4 % mot 9"2. I södra och mellersta Sveriges skogsbygder märkes för ägare
grupp 2 en mindre ökning i procenttalet för fastigheterna, 84 l % mot 82-9, un
der det att inventarier och lager visa någon minskning. För ägaregrupp 3 in
om samma område konstateras en något ökad andel för levande inventarier, 
58-8 % mot 57'1, motsvarad av en minskning för döda inventarier och innelig
gande lager. Inom norra Sverige framträder, liksom i södra och mellersta Sve
riges skogsbygder, för ägaregrupp 2 ett något större procenttal för fastigheter
na, 84-4 % mot 82-9, motsvarat av lägre tal för övriga slag av tillgångar, fram
för allt levande inventarier. Ägaregrupp 3 uppvisar en framträdande minsk
ning för de levande inventariernas andel, 52'5 % mot 57-l, under det att talen 
för döda inventarier och lager äro större än genomsnittssiffrorna för riket. En 
annan typisk egendomlighet för norra Sverige är, att inom ägaregrupp 2 pro
centtalen för fastigheterna öka från lägsta storleksgruppen till de högsta, un
der det att talen successivt minska för övriga slag av tillgångar. 

Tab. 2 lämnar ifrågavarande uppgifter för ägaregrupper och län samt varje 
naturligt jordbruksområde. Bakom ovan angivna siffror för hela riket och de 
tre landsdelarna dölja sig stora växlingar mellan de mindre områdena. Av yt
terlighetssiffror må följande exempel nämnas. Det högsta procenttalet i ägare
grupp 2 för jordbruksfastigheter anträffas i norra Värmland, 92·5, det lägsta 
i Uppsala län, 77·0; det högsta för levande inventarier, 12-3 °/°, uppvisar Fal
bygden i Skaraborgs län, det lägsta, 3"6 "/«, förekommer i norra Värmland. I 
ägaregrupp 3 lämnaj Västernorrlands läns silurområde det högsta procenttalet 
för levande inventarier, 67-0, Jämtlands läns mellanbygd det lägsta, 48-0. 

Förhållandet mellan tillgångar för jordbrakets behov och totala tillgångar. I tab. 2 
och C haj även relationen mellan tillgångar för jordbrukets behov och totala 
tillgångar angivits. Det förra slaget i % av det senare uppgår för samtliga en
skilda jordbrukare i riket till 75-7 %, för ägaregrupp 2 till 821 (maximum, 98% 
i Västernorrhinds läns silurområde; minimum, 53-G, i Stockholms stad och län) 
obh för ägaregrupp 3 till 76-0 % (maximum, 100-0, i Västernorrlands läns silur
område; minimum, 27"9, i Västerbottens läns kustland). At t procenttalet för 
ägaregrupp 2 i detta fall betydligt avviker från motsvarande tal för samtliga 
ägaregrupper sammanslagna, beror därav, att de totala tillgångarna inom 
ägaregrupperna 1 och 4 äro avsevärt större än tillgångarna för jordbrukets be
hov (jämför tab. B). Samma relation som för hela riket förefinnes i huvudsat 
inom södra och mellersta Sverige. Norra Sverige visar ett något sämre för
hållande, i det att procenttalet stiger för ägaregrupp 2 till 85'6 och för samtliga 
ägaregrupper till 81·9. Undersöker man motsvarande relation för de olika stor
leksgrupperna, finner man, att de lägsta och högsta storleksgrupperna i regel 
ha lägre procenttal än de mellersta grupperna. För ägaregrupp 2 märkes en 
tendens hos procenttalen att sjunka, allteftersom fastighetsvärdena stiga. 



SKULDER FÖR JORDBRUKETS BEHOV. 15* 

Förhållandet mellan värdet ar lösegendom och fastighetsvärdet. Tab. 2 och C 
lämna även uppgifter om förhållandet mellan värdet av lösegendom och fastig
hetsvärde. För rikets samtliga enskilda jordbrukare omfattar lösegendomen 
227 % av fastighetsvärdet, för ägaregrupp 2 utgör den 207 (maximum, 29·9, i 
Uppsala län; minimum, 8'1, i norra Värmland) och för ägaregrupp 3 23·2 % 
(maximum, 36'i, i Västerbottens läns mellanbygd; minimum, 14"6, i Dals
lands bergsbygd). De olika landsdelarna uppvisa från dessa rikssiffror något 
avvikande procenttal. För södra och mellersta Sveriges slättbygder äro talen 
högre, för skogsbygderna och norra Sverige lägre, med undantag dock av äga
regrupp 3 i sistnämnda landsdel, som har en något högre procent än den mot
svarande för hela riket. Vid jämförelse mellan de olika storleksgrupperna kon
stateras, at t för ägaregrupp 3 procenttalen bilda en tydligt fallande serie med 
det högsta talet för den lägsta storleksgruppen. Förhållandet är närmast or
sakat av de starkt fallande talen för levande inventarier. Företeelsen är även 
märkbar i ägaregrupp 2 ; för norra Sverige är den särskilt framträdande. 

IV. Skulder för jordbrukets behov. 

I enlighet med utredningens omfattning ingå bland skulderna för jordbru
kets behov även skulder för skogsbruk och jordbrukets binäringar. Däremot 
skulle av uppgiftslämnarna ej medtagas sådana skulder, som icke hade med 
fastighetens förvärv eller drift att göra, även om säkerheten för dem helt eller 
delvis utgjordes av inteckning i jordbruksfastigheten. 

Skulderna hava vid bearbetningen fördelats efter ar t i sex grupper: lån mot 
fastighetsinteckning utan annan säkerhet, lån mot fastighetsinteckning jämte 
annan säkerhet, borgenslån utan annan säkerhet, lån mot inventarieinteckning 
o. d., växelskulder samt övriga lån och skulder. Under rubriken »lån mot in
ventarieinteckning o. d.» ha inräknats även de jämförelsevis sällsynt före
kommande lånen från statens spannmälskreditfond, beviljade mot panträtt i 
spannmål, »övriga lån och skulder» karakteriseras därav, att säkerhet för 
dem saknas. Utredningens material har ej givit möjlighet att exakt bedöma 
arten av desamma. I samtliga de fall, däT de uppgått till relativt mer be
tydande belopp, har dock uppgiftslämnaren avfordrats närmare upplysningar. 
Dessa tyda på att en avsevärd del därav utgöres av lån utan säkerhet från 
släktingar och andra enskilda. I denna grupp ingå även i viss utsträckning 
skulder till handlande och andra leverantörer. 

Beträffande skulderna för jordbrukets Jbehov lämna tab. 1 och B absoluta 
tal samt tab. 2 och C relativa tal för enskilda företagare, varjämte en sam
manställning av rikssiffrorna gjorts i följande tablå. 
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Skuldernas fördelning efter art. Liksom i fråga om tillgångarna visar fördel
ningen av skulderna efter a.rten nära överensstämmelse mellan ägaregrupp 2 
och samtliga ägaregrupper sammanslagna. 

För ägaregrupp 2 kommer huvudparten, ej mindre än 734 %, av skulderna 
på lån mot fastighetsinteckning, varav dock 7-3 % jämväl med annan säkerhet 
Borgenslån utan annan säkerhet omfatta 7'0 % av skulderna, lån mot inventa
rieinteckning o. d. 0-6, växelskulder 2'9 samt övriga lån och skulder 161 %. 

Inom ägaregrupp 3, där möjlighet för erhållande av lån mot fastighetsin
teckning saknas, fördela sig skulderna helt annorlunda, nämligen med 31'7 % 
på borgenslån utan annan säkerhet, 101 % lån mot inventarieinteckning o. d., 
12-4 % växelskulder och 45"8 % övriga lån och skulder. 

Hur fördelningen gestaltar sig inom de olika storleksgrupperna av fastig
heter, framgår av tab. C. Beträffande ägaregrupp 2 framträda följande ka
rakteristiska egenskaper. Lån mot fastighetsinteckning få stegrad omfattning, 
allteftersom fastigheternas storlek ökas ; detsamma gäller, fastän mindre ut
präglat, för lån mot inventarieinteckning o. d. Rakt motsatt är förhållandet 
med borgenslån, övriga lån och skulder samt, i mindre utsträckning, växelskul
der. Inom ägaregrupp 3 växa procenttalen från den lägsta storleksgruppen 
till den högsta -— liksom för ägaregrapp 2 — beträffande lån mot inventarie
inteckning o. d. men dessutom även i fråga om borgenslån, under det att övriga 
lån och skulder, i likhet med för ägaregrupp 2, uppvisa sjunkande procenttal. 
I fråga om växelskulder sjunka procenttalen från lägsta storleksgruppen till 
gruppen 10 000—25 000 kr., därefter stiga talen åter. 

Vid en undersökning av växlingarna mellan olika landsdelar och naturliga 
jordbruksområden (tab. 2 och C) konstateras följande mera framträdande av
vikelser från rikssiffrorna. Lån mot fastighetsinteckning utgöra en för ägare
grupp 2 större relativ andel (77·4 %) av skulderna i södra och mellersta Sveri
ges slättbygder, i skogsbygderna och norra Sverige däremot en mindre andel, 
68·8 respektive 69"5 %. Maximum, 84·7 °/°, påträffas i Malmöhus läns slättbygd, 
minimum, 50'3 %, i Kopparbergs läns mellanbygd. För borgenslån äro växlin-
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garna mindre framträdande; procenttalen ligga obetydligt under rikssiffran 
för södra och mellersta Sveriges slättbygder och norra Sverige samt något där
över för södra och mellersta Sveriges skogsbygder. Maximum, 12·2 %, redovisas 
i Jönköpings län och nordöstra höglandet av Skaraborgs län, minimum, 2'3 %, 
i Bergslagen av Kopparbergs län. Lån mot inventarieinteckning spela så obe
tydlig roll, at t de i detta sammanhang kunna förbigås. Växelskulderna upp
visa för södra och mellersta Sverige ungefär samma procenttal som .rikssiffran. 
För norra Sverige däremot äro växelskulderna anmärkningsvärt mer omfattan
de, 5-0 %. Maximum för växelskulde,r finner man dock i Kopparbergs läns 
fjällbygd, där procenttalet är 14-6. Frekvensen för övriga lån och skulder är 
svagare i södra och mellersta Sveriges slättbygder (13-2 °/) samt starkare i 
skogsbygderna (19-6 %) och norra Sverige (18'6 %). Det högsta procenttalet, 
347, har Dalslands bergsbygd, det lägsta, 8'2, Kristianstads läns slättbygd. 

För ägaregrupp 3 må följande särdrag framhållas. Borgenslånen ha i södra 
och mellersta Sverige ungefär samma omfattning som rikssiffran anger (c:a 
32 %) ; norra Sverige däremot avviker genom anmärkningsvärt låg siffra, 
172 'A, Maximum för borgenslån, 45-8 %, uppträder i Kristianstads läns mellan
bygd, minimum, 4-7 %, i Jämtlands läns fjällbygd. Lån mot inventarieinteck
ning o. d. uppvisa för de olika landsdelarna ungefär samma siffra som för hela 
riket, nämligen c:a 10 %. Växelskulderna förete samma karakteristiska drag 
som för ägaregrupp 2, nämligen en kraftig stegring i.norra Sverige (24-l %) 
med maximum, 38"1 %, i Gävleborgs läns inland. Den svagaste frekvensen för 
växelskulder anträffas i Östergötlands läns norra skogsbygd, nämligen 6·2 %. 
Beträffande övriga lån och skulder ha ungefär samma procenttal, 45·1—48'5 %, 
erhållits för de olika landsdelarna. Mellan de olika naturliga områdena kon
stateras dock avsevärda växlingar med maximum, 69'9 %, i Norrbottens läns 
inland och minimum, 21"4 7«, i Gotlands län. 

Vad som förut framhållits beträffande hela riket i fråga om procenttalens 
växlingar mellan de olika storleksgrupperna, gäller även för de tre landsdelar
na med undantag av växelskulder för ägaregrupp 3 i norra Sverige, vilka ha 
rakt motsatt fördelning än i övriga landsdelar. De visa nämligen mindre om
fattning i lägsta och högsta storleksgruppen, större i mellangrupperna. 

Relationen mellan skulder för jordbrukets behov och totala skulder. Uppgifter 
härom ha även införts i tab. 2 och C. I % av totala skulder utgjorde skulderna 
för jordbrukets behov 851 % för rikets samtliga enskilda jordbrukare, 91-1 för 
ägaregrupp 2 och 91-3 för ägaregrupp 3, således genomgående högre tal än i 
fråga om tillgångarna. Relativtalet för ägaregrupp 2 är i detta fall avsevärt 
bättre än fö,r samtliga ägaregrupper sammanslagna. Detta är orsakat av den 
avvikelse i ekonomisk ställning, som kännetecknar ägaregrupperna 1 och 4 
(jämför tab. B). Dessa utmärkas nämligen av att de totala skulderna äro avse
värt större än skulderna för jordbrukets behov. För södra och mellersta Sverige 
erhållas ungefär samma relativtal; för norra Sverige framträder däremot här, 
liksom i fråga om tillgångarna, en något sämre ekonomisk ställning, då ifråga
varande procenttal sjunker till 87'1 för ägaregrupp 3. 
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Växlingarna mellan de naturliga jordbruksområdena äro avsevärda. In
om ägaregrupp 2 uppvisar Västernorrlands läns silurområde maximum med 
987 %; Stockholms stad och län minimum med 53-7 %. För ägaregrupp 3 på
träffas maximum, 100·0 %, i Västernorrlands läns silurområde och Väster
bottens läns mellanbygd, minimum, 44·9 °/°, i Västerbottens läns kustland. 
Samtliga dessa fyra områden, utom Västerbottens läns mellanbygd, upp
visa ytterlighetssiffror även i fråga om tillgångarna. Undersökas de olika 
storleksgrupperna i detta hänseende, finner man överensstämmelse med 
tillgångarna, alldenstund procenttalen stiga från den lägsta storleksgrup
pen, passera maximum i någon av de mellersta grupperna och därefter åter 
sjunka till den högsta storleksgruppen. 

Förhållandet mellan lån mot fastighetsinteckning och fastighetsvärde. Enligt tab. 
2 och C utgöra lån, där fastighetsinteckning använts som säkerhet, i procent 
av fastighetsvärdet, för rikets samtliga enskilda jordbrukare 36·2 %, och för 
ägaregrupp 2 37-l %. I södra och mellersta Sveriges slättbygder uppgå dessa 
lån till avsevärt större del av fastighetsvärdet, nämligen 43-3 respektive 46'9 %, 
I södra och mellersta Sveriges skogsbygder däremot och i norra Sverige är den
na låneform mindre utnyttjad; för skogsbygderna sjunka procenttalen till 29-2 
respektive 29-6 %, för norra Sverige till 28-9, respektive 28-8 %. Den del av ifrå
gavarande skulder, där jämte fastighets inteckning även annan säkerhet läm
nats, håller sig genomgående mellan 3 och 5 % av fastighetsvärdet. 

Vid jämförelse mellan de olika storleksgrupperna konstateras, att procent
talen för ägaregrupp 2 sjunka från den lägsta storleksgruppen till endera av de 
mellersta grupperna och därefter åter kraftigt stiga. Den gynnsammaste ställ
ningen intages i södra och mellersta Sverige av gruppen 10 000—25 000 kr., i 
norra Sverige av gruppen 25 000 —50 000 kr. Beträffande sistnämnda landsdel 
må dessutom såsom anmärkningsvärt framhållas de låga procenttalen för de 
högsta storleksgrupperna, 237 respektive 31-1 %. 

Det sistnämnda förhållandet liksom den överhuvudtaget lägre belåningen 
mot fastighetsinteckning i södra och mellersta Sveriges skogsbygder samt i 
norra Sverige, torde förklaras därav, att först under senare år lån mot inteck
ning beviljats i någon större omfattning fö,r det i fastighetsvärdet ingående 
värdet å växande skog. 

Av olikheter mellan de naturliga jordbruksområdena må ytterligare nämnas, 
att maximum för fastighetsbelåning, 61·4 % av fastighetsvärdet, förekommer i 
Hallands läns slättbygd, minimum, 6-4 %, i Kopparbergs läns mellanbygd. 

Förhållandet mellan lån mot inventarieinteckning o. d. och inventarievärdet. Så
som förut framhållits, ha unde,r rubriken »Lån mot inventarieinteckning o. d.» 
även inräknats av staten utlämnade lån mot panträtt i spannmål. Då emeller
tid det senare slaget av skulder har obetydlig omfattning (sammanlagt 0"ä 
milj. kr . ) , har en jämförelse mellan förstnämnda grupp av lån och inventarie
värdet verkställts. Resultaten därav ha även upptagits i tab. 2 och C. Dei 
framgår härav, hur obetydligt denna låneform i regel utnyttjats. För samt
liga enskilda jordbrukare uppgå lånen nämligen till endast 3 "2 % av inventarie-
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värdet, för ägaregrupp 2 till 1·9 och för ägaregrupp 3 till 7'0 %. Endast obe
tydliga avvikelser från dessa genomsnittssiffror föreligga för de olika hu
vudområdena. Procenttalen äro obetydligt högre för södra och mellersta 
Sveriges slättbygder samt något lägre för skogsbygderna och norra Sverige. 
Ytterligheterna representera för ägaregrupp 2 Södermanlands län, 5'4 %, och 
Kopparbergs läns f jäHbygd, 0·2 %, samt för ägaregrupp 3 Hälsinglands kust
land 15'7 % och norra Halland 07 %. I Västernorrlands läns silurområde sak
nas helt lån av ifrågavarande kategori. 

Förhållandet mellan skulderna och åkerarealen. Den areal, på vilken jordbru
ket huvudsakligen bygger sin produktion, omfattar förutom åke,r även äng. Då 
emellertid i materialet till denna utredning uppgifter om ängsarealen saknas, 
kan en jämförelse mellan skulderna och den totala jordbruksarealen ej genom
föras. Oaktat sålunda" risk föreligger, att resultatet kan bli i någon mån miss
visande för trakter, där ängsmarken spelar en mer betydande roll, har dock 
förhållandet mellan skulder och åkerareal beräknats. Resultaten däTav fram
läggas i tab. D. För rikets samtliga enskilda jordbrukare utgör skuldbelast
ningen 657'9 kr. per hektar åker. För ägaregrupp 2 uppgår motsvarande tal 
till 708-7 och för ägaregrupp 3 till 165-9 kr. Från dessa genomsnittssiffror av
vika södra och mellersta Sveriges slättbygder genom något högre tal, respek
tive 659'8, 728-5 och 171-9 kr., under det att skogsbygderna giva lägre tal, re
spektive 634-3, 671-6 och 150-6 kr. För norra Sverige erhållas åter högre rela
tionstal beträffande samtliga ägaregrupper och ägaregrupp 2, nämligen 710'8 
respektive 722-1 kr.; för ägaregrupp 3 är relationen (164-5 kr.) nära lika den 
för hela riket. 

Tab. D lämnar även uppgifter för de olika storleksgrupperna. För ägare
grupp 2 framträder såsom typiskt, at t den relativa skuldbelastningen i regel 
är stark i den lägsta storleksgruppen, därefter sjunker till sitt minimum i grup
pen 10 000—25 000 kr., varefter den successivt stiger till maximum i den hög
sta storleksgruppen. Undantag härifrån utgöra södra och mellersta Sveriges 
slättbygder, där den lägsta storleksgruppen visar något mindre relationstal än 
den närmast följande gruppen. Ägaregrupp 3 karakteriseras även av successivt 
stigande relativ skuldbelastning med maximum fö.r den högsta storleksgruppen; 
den minsta skuldbelastningen är dock här förlagd till gruppen 5 000—10 000 
kr. utom i södra och mellersta Sveriges slättbygder, där minimum påträffas i 
den lägsta storleksgruppen. I övriga landsdelar, särskilt norra Sverige, har 
den lägsta storleksgruppen — liksom i ägaregrupp 2 — högre relationstal än 
därefter följande grupp. 

De för samtliga skulder här ovan beskrivna karakteristiska dragen återspeg
las med nedan angivna undantag i huvudsak även hos de i tab. D meddelade 
relationstalen för olika slag av skulder. I ägaregrupp 2 sjunker talet för bor
genslån i högsta storleksgruppen ner till ett värde, som är det lägsta, som nå
gon av storleksgruppema uppvisar. Relationstalen för övriga lån och skulder 
bilda i ägaregrupp 2 en från lägsta storleksgruppen fallande serie utom i 
södra och mellersta Sveriges slättbygder, där en mindre höjning inträder i näst 
högsta och högsta storleksgruppen. 
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Tab. D. Skulder för jordbrukets behov per hektar åker, kronor. 
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Tab. D (forts.). Skulder för jordbrukets behov per hektar åker, kronor. 
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Tab. E. Skulder för jordbrukets behov på 1000 kr. taxerat jordbruksvärde, kronor. 

Undersökningen av relationen mellan skulderna och åkerarealen har komplet
terats med en beräkning av skuldernas storlek på 1 000 kr. taxerat jordbruks
värde. Resultaten i detta hänseende ha sammanställts i tab. E . 

Relationstalen bli i detta fall genomgående något mindre. Samma karak
teristiska egenskaper, vilka ovan angivits såsom typiska för skuldsättningen 
pe,r hektar åker, uppträda emellertid även här med det viktiga undantaget, att 
relationstalen för norra Sverige ej äro högre utan oftast lägre än genomsnitts
talen för riket. 

Förklaringen därtill är den förut framhållna olägenheten av att använda en
bart åkerarealen vid relationsberäkningen för trakter, där åkern utgör en jäm
förelsevis obetydlig del av jordbruksarealen. Det taxerade jordbruksvärdet ger 
i sådant fall otvivelaktigt ett tillförlitligare resultat. 

V. Skuldräntor för jordbrukets behov. 

Med ledning av de i materialet redovisade beloppen för skuldräntor, som un
der uppgiftsåret erlagts för jordbrukets behov, har dessas storlek i procent av 
skuldsumman för samma ändamål vid uppgiftsårets slut beräknats. Absoluta 
tal för skuldräntor lämnas i tab. 1 och B, relativa tal i tab. 2 och C. 

För rikets samtliga enskilda jordbrukare uppgå de för jordbrukets behov av
sedda skulderna till 2 259l milj. kr. och motsvarande räntor till 101-5 milj. kr., 
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varav erhålles en ränteprocent å 4"49. För ägaregrupp 2 utgör procenttalet 4-51 
och för ägaregrupp 3 4'41. Avvikelserna från dessa genomsnittstal äro små, 
vad landets huvudområden beträffar. För södra och mellersta Sveriges slätt
bygder uppgå procenttalen sålunda till 4-49 för ägaregrupp 2 och 4'45 för ägare
grupp 3; södra och mellersta Sveriges skogsbygder ha något lägre relativtal, 
nämligen 4-45 för ägaregrupp 2 och 4-33 för ägaregrupp 3 ; norra Sverige upp
visar för ägaregrupp 2 den högsta ränteprocenten, 471, under det att ägare-
grupp 3 har den lägsta, 4-30. Ägaregrupp 3 har således genomgående något 
lägre ränteprocent än ägaregrupp 2. 

Mellan de olika naturliga jordbruksområdena växla procentsatserna däremot 
starkare. För ägaregrupp 2 föreligger maximum, 5·02 %, i Norrbottens läns 
kustland och minimum, 3-78 %, i Västmanlands läns bergslag; för ägaregrupp 
3 uppträder det högsta procenttalet, 5'01, likaledes i Norrbottens läns kustland 
och det lägsta, 1'80, i norra Värmland. 

Beträffande de procenttal, som i tab. C lämnas för de olika storleksgrupper
na, kan, i fråga om ägaregrupp 2, ej någon annan utpräglad tendens med sä
kerhet konstateras, än att — för södra Sverige — den högsta storleksgruppen 
har något lägre ränteprocent än övriga grupper. Ägaregrupp 3 däremot 
företer en serie relativtal, som stiga från den lägsta storleksgruppen med 
undantag för den näst högsta och i norra Sverige även den högsta gruppen, 
där procenttalen sjunka. 

VI. Förhållandet mellan skulder och tillgångar, 
skuldprocenten. 

Som ett mått på skuldsättningens relativa sto,rlek har här införts skuldpro
centen, d. v. s. skulder i procent av tillgångar. Skuldprocent för jordbrukets 
behov är beräknad på skulder och tillgångar för samma ändamål; total skuld
procent avser de totala skulderna och tillgångarna. 

Uppgifter i ifrågavarande hänseenden lämnas, beträffande enskilda jord
brukare, i tab. 2 för varje län och naturligt jordbruksområde med fördelning 
å samtliga ägaregrupper, ägaregrupp 2 och ägaregrupp 3. Relativtalen i tab. 2 
äro beräknade på de i tab. 1 sammanställda absoluta talen. Såsom tidigare 
(kap. I I Utredningens huvudresultat) framhållits, äro de i tab. 1 angivna be
loppen för totala tillgångar och skulder ej direkt jämförbara med de i samma 
tabell införda beloppen för tillgångar och skulder för jordbrukets behov, enär 
en del uppgiftslämnare, som .redovisat det sistnämnda slaget, ej angivit de to
tala tillgångarna och skulderna. Detta förhållande har gjort det nödvändigt 
att vid bearbetningen frånskilja den del av primärmaterialet, som visat sig vara 
ofullständig i ifrågavarande hänseende. På så sätt har ett homogent material 
erhållits, som medgivit beräkning av fullt jämförbara tal för de två slagen av 
skuldprocent. Dessa ha sammanförts i tab. F, som beträffande områden o. d. 
har samma uppställning som tab. 2. För de tre riksområdena med specifikation 
på storleksgrupper lämnas dessutom uppgifter i tab. C. 
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För rikets samtliga enskilda jordbrukare uppgår, enligt följande tablå, skuld
procenten för jordbrukets behov till 41-6 och den totala skuldprocenten till 37-0. 

För ägaregrupp 2 äro motsvarande tal 42-0 och 37·8, för ägaregrupp 3 utgöra 
de 577, respektive 48'0. Den skuldprocent, som erhålles för samtliga ägare
grupper, är, som synes, något fördelaktigare än för ägaregrupp 2, vilket hu
vudsakligen orsakas av det avsevärt bättre ekonomiska läge, som karakteriserar 
ägaregrupp 1, den grupp, som blott äger, ej brukar jordbruksfastighet. För 
denna kategori uppgår nämligen skuldprocenten till endast 32-2 respektive 27-2. 
Ägaregrupp 4 utgöres av övervägande självägande jordbrukare och ansluter sig 
därför, med skuldprocent på respektive 4O0 och 372, nära till ägaregrupp 2, 
under det att ägaregrupp 5, som omfattar övervägande arrendatorer, med re
spektive 52'4 och 45"7 %, visar i huvudsak samma typ som ägaregrupp 3. 

Vid jämförelse mellan självägande jordbrukare och arrendatorer framträder 
genomgående en avseväxt större relativ skuldbelastning för arrendatorgruppen. 

För samtliga kategorier gäller, att den ekonomiska ställningen synes avgjort 
gynnsammare, om hänsyn tages till de totala tillgångarna och skulderna. 

Skuldprocenten inom olika naturliga jordbruksområden. Såsom av följande tablå 
framgår, uppvisa de tre huvudområdena avsevärda avvikelser från rikspro
centtalen. 

För vardera ägaregruppen liksom för samtliga grupper uppträder den rela
tivt största skuldsättningen i södra och mellersta Sveriges slättbygder. En av
sevärt gynnsammare ställning visa talen för södra och mellersta Sveriges skogs
bygder. Bäst synes läget vara i norra Sverige, speciellt beträffande ägare
grupp 3. De karakteristiska dragen för huvudbygderna återfinnas även i regel 
i procenttalen för motsvarande jordbruksområden (tab. F ) . Såsom exempel på 
områden med högsta relativa skuldsättning för jordbrukets behov inom ägare
grupp 2 må anföras: Hallands läns slättbygd 62-8 %, Kristianstads läns mel
lanbygd 59-2 och slättbygd 57-9, Malmöhus läns slättbygd 57-3, östgötaslätten 
557 och Södermanlands län 55-5 %. Motsvarande exempel för ägaxegrupp 3 äro: 
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Tab. F. Förmögenhet och skuldprocent för de jordbrukare, som lämnat uppgifter 
om såväl jordbrukets som totala tillgångar och skulder. 
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Tab. F (forts.). Förmögenhet och skuldprocent för de jordbrukare, som lämnat upp-
gifter om såväl jordbrukets som totala tillgångar och skulder. 
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Tab. F (forts.). Förmögenhet och skuldprocent för de jordbrukare, som lämnat upp
gifter om såväl jordbrukets som totala tillgångar och skulder. 
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Tab. F (forts.). Förmögenhet och skuldprocent för de jordbrukare, som lämnat upp-
gifter om såväl jordbrukets som totala tillgångar och skulder. 
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Tab. F (forts.). Förmögenhet och skuldprocent för de jordbrukare, som lämnat upp
gifter om såväl jordbrukets som totala tillgångar och skulder. 
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Gotlands län 73"9, Hallands läns slättbygd 71'9, Hallands läns skogsbygd 
67-l och Blekinge läns slättbygd 66'7. Den högsta skuldbelastningen inom 
ägaregrupp 3 uppträder dock utanför södra och mellersta Sveriges slättbygder, 
nämligen i Norrbottens län, där skuldprocenten uppgår till 95-4 för länet i dess 
helhet och ej mindre än 106-3 % för kustlandet. Den lägsta relativa skuldsätt
ningen förekommer inom ägaregrupp 2 i Kopparbergs läns mellanbygd (11"6 %)! 

norra Värmland (21·1 %) samt Kopparbergs läns fjällbygd (21'7 %) ; inom 
ägaregrupp 3 påträffas den i Gävleborgs läns inland (28-7 %), Värmlands läns 
bergslags (28'9 %) samt centrala och västra Värmland (34"8 %). 

De skogrika länen förete i regel en skuldprocent, som ligger under genom
snittsprocenten för riket. Möjligheten att vid behov utnyttja skogstillgångarna 
för att förbättra den ekonomiska ställningen ävensom bättre tillfällen att er
hålla biinkomster utanför jordbruket torde här utgöra förklaringen till den 
mindre skuldbelastningen. 

Den starka intensifieringen av jordbruket i slättbygderna med därav följan
de större kapitalbehov torde i förening med brist på skogstillgångar ha fram
kallat den avsevärda skuldsättningen i landets främsta jordbruksbygder. 

Skaldprocenten inom olika storleksgrupper. De i tab. C införda uppgifterna i 
detta hänseende visa följande karakteristiska egenskaper. Beträffande ägare
grupp 2 är skuldbelastningen i regel störst för de lägsta och högsta storleks-
grupperna. E t t mer eller mindre starkt utpräglat minimum för skuldprocenten 
uppträder i mellangrupperna; för södra och mellersta Sverige i storleksgruppen 
10 000—25 000 kr., för norra Sverige i gruppen 25 000—50 000 kr. 

Inom ägaregrupp 3 bildar skuldprocenten i regel en från lägsta storleksgrup
pen successivt stigande serie med den största skuldbelastningen i den högsta 
storleksgruppen. Norra Sverige avviker i detta fall genom stegrad skuldsätt
ning i lägsta storleksgruppen och minskad i den högsta gruppen, i jämförelse 
med närliggande grupper. 

Den här beträffande skuldprocenten för jordbrukets behov angivna struk
turen gäller även i huvudsak för den totala skuldprocenten. 

Den särskilt framträdande starka skuldsättningen för de självägande jord
brukarna inom den lägsta storleksgruppen torde vara orsakad därav, att en 
stor del av dessa jordbruk äro för små, för att en familj skall kunna existera 
enbart på avkastningen därifrån, utan bli dessa småbrukare starkt beroende ar 
den växlande tillgången på biinkomster. Vid nybildning av dylika jordbruk 
synes dessutom ej sällan den för nyuppsättning av inventarier, nybyggnader 
m. m. nödvändiga skuldsättningen överstiga det fastigheten senare åsatta taxe
ringsvärdet. Den utpräglat gynnsammare ekonomiska ställning, som utmärker 
de självägande jordbrukarna med fastigheter i storleksgruppen 10 000—25 000 
kr. och i viss mån även gruppen 25 000—50 000 kr., synes tyda på en bättie 
räntabilitet för ifrågavarande jordbruk. Den begränsade storleken möjliggör 
också ofta skötsel med hjälp av familjemedlemmarna utan anlitande av lejd 
arbetskraft. 
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Antalet jordbrukare, fördelat efter skuldprocentens storlek. Tab. 4 innehåller 
för län och naturliga jordbruksområden absoluta tal beträffande fördelningen 
av antalet enskilda jordbrukare med hänsyn till dels de två slagen av skuld
procent, dels fastigheternas storlek. I tab. Gr lämnas relativa tal i samma hän
seenden för de tre huvudområdena och hela riket. I bägge tabellerna avse upp
gifterna de enskilda jordbrukare, som angivit även totala tillgångar och skul
der, varför de två slagen av skuldprocent äro inbördes jämförbara. Skuldpro
centen har, såsom av tabellerna framgår, graderats i sju grupper, den lägsta 
betecknad med 0, d. v. s. omfattande helt skuldfria jordbrukare. 

Till en början konstateras, att talserierna för de två olika skuldprocentslagen 
äro varandra i huvudsak så lika, att det ej ä.r nödvändigt att hålla dem isär. 
Följande framställning avser skuldprocenten för jordbrukets behov. 

Av rikets samtliga enskilda jordbrukare voro 26-3 % skuldfria, 36-4 % hade 
skulder till mindre belopp än halva värdet av motsvarande tillgångar och för 
9-5 % voro skulderna större än tillgångarna. Motsvarande tal för ägaregrupp 
2 utgjorde respektive 24'4, 377 och 9-2 %, för ägaregrupp 3 respektive 29-7, 28-0 
och 14'7 %. Den förut behandlade starkare skuldbelastningen inom ägaregrupp 
3 framträder även här, då 42"3 % av arrendatorerna hade skulder, motsvarande 
över hälften av tillgångarna, under det att detta förhållande förelåg hos 37"9 % 
av de självägande. 

Beträffande växlingarna mellan storleksgrupperna må följande typiska egen
skaper framhållas. Det relativa antalet skuldfria jordbrukare är, beträffande 
såväl ägaregrupp 2 som 3, störst i den lägsta storleksgruppen och sjunker där
efter successivt till den största storleksgruppen. Procenttalen för jordbrukare, 
som ha skuldprocent på över 100 är lägst i någon av de mellersta storleks
grupperna. Dessa storleksgruppers bättre ekonomiska ställning, som tidigare 
i denna redogörelse framhållits, konstateras således även här och tydligast, om 
man slår ihop procenttalen för skuldprocentgrupperna 0—10, 10—25 och 
25—50 inom ägaregrupp 2. För de sex storleksgrupperna av fastigheter er-
hålles då följande så gott som symmetriska serie av relativtal : 29·8, 39"2, 44·6, 
44-1, 37-2 och 32-0. I de mellersta storleksgrupperna ha således mer än 44 % 
av jordbrukarna skulder, som understiga hälften av tillgångarna. 

Av mera framträdande olikheter mellan de tre landsdelarna må följande sär
skilt framhållas. Det relativa antalet skuldfria jordbrukare sjunker starkt un
der rikssiffrorna i södra och mellersta Sveriges slättbygder (17-2 % i ägare
grupp 2, 22-9 % i ägaregrupp 3) samt stiger i södra och mellersta Sveriges 
skogsbygder (29'6 i ägaregrupp 2, 35-8 i ägaregrupp 3) och norra Sverige (24'2 
i ägaregrupp 2, 36-3 i ägaregrupp 3). Procenttalet för jordbrukare med skuld
procent på över 50 är däremot avsevärt högre för slättbygderna (44"2 % i ägare
grupp 2, 46-3 % i ägaregrupp 3) samt lägre för södra och mellersta Sveriges 
skogsbygder (33"7 i ägaregrupp 2, 38'3 i ägaregrupp 3) och norra Sverige (37'4 
i ägaregrupp 2 och 39-3 i ägaregrupp 3). Den större skuldbelastningen i lan
dets utpräglade jordbruksområden ger sig således även här tydligt tillkänna. 

De beträffande rikssiffrorna angivna växlingarna mellan olika storleksgrup
per gälla i huvudsak även för de tre huvudområdena, med undantag av att det 
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Tab. 6. Antalet jordbrukare, fördelat efter fastighetsvärde och skuldprocent, 
i procent. 
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Tab. G (forts.). Antalet jordbrukare, fördelat efter fastighetsvärde och skuldprocent, 
i procent. 
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Tab. H. Antalet jordbrukare, vilka ej lämnat uppgift om totala tillgångar och 
skulder, fördelat efter fastighetsvärde och skuldprocent för jordbrukets behov. 

relativa antalet skuldfria jordbrukaore för ägaregrupp 2 i norra Sverige — 
utom i gruppen 5 000—10 000 — blir större med stigande fastighetsvärden. 

De jordbrukare, som ej lämnat uppgift om sina totala tillgångar och skulder, 
till antalet 9 160, ha undersökts beträffande storleken av skuldprocenten för 
jordbrukets behov, och framläggas resultaten därav, i form av rikssiffror, i tab. 
H. Dessa visa en tydligt mindre skuldbelastning än för huvudmassan av ma
terialet. De skuldfria utgjorde nämligen här 37"3 % för ägaregrupp 2 och 42-0 % 
för ägaregrupp 3, mot respektive 24'4 och 29-7 %. Liknande slutsats kommer 
man till, om man undersöker procenttalen för jordbrukare med skuldprocent på 
över 50. Dessa uppgå nämligen till endast 333 % för ägaregrupp 2 och 33'8 för 
ägaregrupp 3, mot respektive 37-9 och 42-3 %. 

VII. Förmögenhet. 

För att erhålla ytterligare ett medel, som kan användas vid bedömningen av 
jordbrukarnas ekonomiska ställning, har vid utredningen framräknats upp
gifter om förmögenhet, d. v. s. skillnaden mellan skulder och tillgångar. Efter 
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tillgångarnas och skuldernas karaktär skiljes mellan förmögenhet för jord
brukets behov och total förmögenhet. Vidare märkes positiv förmögenhet, som 
erhålles, då tillgångarna äro större än skulderna samt negativ förmögenhet, då 
skulderna äro större än tillgångarna. 

Absoluta tal för förmögenhet samt uppgifter om förmögenhet per jordbru
kare meddelas i tab. 1 för varje län och naturligt jordbruksområde. Då emel
lertid uppgifterna om tillgångar och skulder för jordbrukets behov samt to
tala tillgångar och skulder i denna tabell, av skäl, som tidigare angivits, ej äro 
sinsemellan jämförbara, ha mot varandra svarande belopp införts i tab. F . 

Enligt tab. 1 uppgår den redovisade förmögenheten för jordbrukets behov 
för samtliga enskilda företagare till 3 186 milj. kr. Efter tillägg för aktie
bolag o. d. samt approximativ komplettering för ofullständighete.r i materialet 
erhålles en sammanlagd förmögenhet för jordbrukets behov av c:a 3 760 
milj. kr. 

Förmögenhet per jordbrukare. Enligt tab. F uppgick förmögenheten för 
jordbrukets behov, för samtliga enskilda jordbrukare, till 8 418 kr. per jord
brukare och totala förmögenheten till 12 005 kr. per jordbrukare. För ägare
grupp 2 utgjorde motsvarande tal 7 883 och 10 280 kr., för ägaregrupp 3 res
pektive 1 829 och 2 957 kr. De större värdena för samtliga ägaregrupper sam
manslagna äro beroende av den bättre ekonomiska ställningen inom ägaregrup
perna 1 och 4, varom tab. B lämnar uppgifter. 

I följande tablå ha uppgifter sammanställts om förmögenhetens storlek per 
jordbrukare inom de tre landsdelarna. 

Södra och mellersta Sveriges slättbygder uppvisa de största medeltalen, 
skogsbygderna avsevärt lägre och norra Sverige de lägsta. Medeltalen för 
ägaregrupp 3 äro mycket lägre än för ägaregrupp 2. 

Granskas de i tab. F förekommande uppgifterna för olika naturliga jord
bruksområden, påträffar man maximivärden för ägaregrupp 2 i fråga om för
mögenhet för jordbrukets behov på Östgötaslätten, 14 282 kr., och beträffande 
total förmögenhet i Stockholms stad och län, 21 619 kr.; motsvarande minimi-
värden uppvisa Västernorrlands läns silurömråde med 3 608, respektive 3 657 
kr. Maximivärdena för ägaregrupp 3 representeras av Malmöhus läns slätt-
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bygd, 3 837 kr., respektive 8 083 kr. ; minimivärdena ha Norrbottens läns kust
land — 52 kr. (negativ förmögenhet), respektive Norrbottens läns inland 
167 kr. 

Antalet jordbrukare, fördelat efter förmögenhetens storlek. Tab. 5 lämnar för 
län och naturliga jordbruksområden absoluta tal beträffande fördelningen av 
antalet enskilda jordbrukare efter dels förmögenhetens, dels fastighetens stor
lek. I tab. I lämnas relativa tal i samma hänseenden för de olika landsdelar
na och hela riket. Liksom beträffande fördelningen efter skuldprocent omfatta 
bägge tabellerna även här de enskilda jordbrukare, som lämnat fullständiga 
uppgifter även om totala tillgångar och skulder, varför materialet således äi 
homogent. 

I fråga om förmögenhetsgrupperingen ha, för den positiva såväl som den 
negativa förmögenheten, använts samma sex storleksgrupper som i fråga om 
fastighetsvärdena. De fall, där tillgångar och skulder uppgått till samma be
lopp och följaktligen ingen förmögenhet funnits, ha förts till lägsta gruppen 
för positiv förmögenhet. 

Även här föreligger så nära Överensstämmelse mellan förmögenhet för jord
brukets behov och total förmögenhet, att redogörelsen kan ansluta sig enbart 
till den först nämnda. 

För samtliga ägaregrupper sammanslagna ha 905 % av jordbrukarna positiv 
förmögenhet. För ägaregrupp 2 är procenten ungefär densamma, för ägare
grupp 3 däremot sjunker den till 85-4, och markeras således även här arrenda-
torernas sämre förmögenhetsförhållanden. Vid jämförelse mellan de tre huvud
områdena märkes i detta avsende ingen mer nämnvärd avvikelse, än att ägare
grupp 3 för norra Sverige intager en något sämre ställning med SO'S %. 

Större avvikelser framträda, om man sammanslår procenttalen fö,r positiva 
förmögenheter på mer än 10 000 kr., då följande relativtal erhållas : 

Härav framgår dels arrendatorernas synnerligen ogynnsamma ställning, 
dels att förmögenhetsförhållandena äro bäst i södra och mellersta Sveriges 
slättbygder, sämre i skogsbygderna och sämst i norra Sverige. 

Vid jämförelse mellan de olika storleksgrupperna konstateras, att förmö
genheten, såsom man kan vänta, successivt växer med stigande fastighetsvär
den. För ägaregrupp 3 framträder dock denna tendens ej så markerat som för 
ägaregrupp 2. 

I tab. J lämnas uppgifter beträffande förmögenhet för jordbrukets behov 
för de 9 160 jordbrukare, som ej angivit totala tillgångar och skulder. Ställ
ningen för dessa synes i huvudsak överensstämma med den nyss skildrade. 
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Tab. I. Antalet jordbrukare, fördelat efter fastighetsvärde och förmögenhet, 
i procent. 

*4—353876. 
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Tab. I (forts.). Antalet jordbrukare, fördelat efter fastighetsvärde och förmögenhet, 
i procent. 
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Tab. I (forts.). Antalet jordbrukare, fördelat efter fastighetsvärde och förmögenhet, 
i procent. 
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Tab. I (forts.). Antalet jordbrukare, fördelat efter fastighetsvärde och förmögenhet, 
i procent. 
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Tab. J. Antalet jordbrukare, vilka ej lämnat uppgift om totala tillgångar och 
skulder, fördelat efter fastighetsvärde och förmögenhet för jordbrukets behov. 
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VIII. Aktiebolag m. fl. 

Till denna kategori ha räknats uppgifter från juridiska personer med un
dantag av stärbhus och enskilda konkursbon, vilka sammanförts med den andra 
huvudgruppen, nämligen fysiska personer (enskilda företagare). De talrikast 
representerade äro aktiebolag, men uppgifter förekomma även för solidariska 
bankbolag, övriga bolag, sparbanker, ekonomiska och andra föreningar, upp
giftsskyldiga samfund, stiftelser, verk och inrättningar. 

I de flesta fall torde vederbörande uppgiftslämnare inom här ifrågavarande 
kategori ha sin huvudverksamhet på helt andra områden än jordbrukets. Som 
ett bevis därpå må nämnas, att icke mindre än nära 65 % av inom denna grupp 
redovisad ägd åkerareal är utarrenderad. En särbehandling av detta primär
material torde därför få anses väl befogad. Då denna kategori knappast kan 
räknas till landets jordbrukarklass och följaktligen ej har större intresse i 
samband med föreliggande utredning, har hithörande primärmaterial ej under
kastats den detaljerade bearbetning, som i övrigt genomförts. I det följande 
framläggas därför endast några huvudresultat. En annan viktig orsak till 
denna begränsning har varit det förhållandet, att uppgifterna i viss grad visat 
sig vara mindre tillförlitliga. Detta har särskilt varit fallet beträffande upp
gifterna om tillgångar och skulder för jordbrukets behov. Uppgiftslämnarna 
synas nämligen ha haft svårigheter att särskilja dessa från sina övriga till
gångar och skulder. Statistiska centralbyrån har dock sökt att genom en om
fattande skriftväxling få materialet korrigerat. 

Av följande tablå framgår, att aktiebolagen starkt dominera inom gruppen, 
då ej mindre än 634 av gruppens 762 uppgifter äro från dylika. I ännu högre 
grad gäller detta beträffande åkerareal och fastighetsvärde. 

Vid fördelning på storleksgrupper efter fastighetsvärdet finner man, att 
över 48 % av uppgifterna och ej mindre än nära 98 % av värdet för fastigheter
na är att hänföra till den högsta storleksgruppen. Med hänsyn till dessa för
hållanden torde det vara tillräckligt att i fortsättningen lämna uppgifter en
dast för ägaregruppen i dess helhet. 

Beträffande tillgångar för jordbrukets behov redogöres i följande samman
ställning. 
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Tillgångarna uppgå till sammanlagt 6259 milj. kr., varav ägda jordbruks
fastigheter utgöra ej mindre än 956 %, under det att inventarier och lager om
fatta ytterst obetydliga andelar. Detta förklaras av det förut nämnda för
hållandet, att c:a 2/3 av åkerarealen är utarrenderad. 

En liknande sammanfattning av skulderna för jordbrukets behov meddelas 
i följande tablå. 

Av samma anledning, som nyss nämnts beträffande tillgångarna, omfatta 
lån, där fastighetsinteckning lämnats som säkerhet, den väsentliga delen, 91'9 %, 
av skulderna, medan övriga krediter äro relativt obetydliga. 

Mot skulder på 283'3 milj. kr. svara skuldräntor på 13'8 milj. kr. Ränte
procenten utgör alltså 4-89, vilket är något högre än hos enskilda jordbrukare. 

Av tillgångar på 625·9 milj. kr. och skulder på 283-3 milj. kr. erhålles en 
skuldprocent för jordbrukets behov, uppgående till 45-3 %, ett ovanligt högt tal 
i jämförelse med förhållandena hos de enskilda jordbrukarna och med hänsyn 
till att en så stor del av fastighetsinnehavet är utarrenderat. Det synes som 
om fortfarande, trots skriftväxlingen med uppgiftslämnarna, i nämnda skuld
summa skulle ingå en del skulder, som i verkligheten ej äro upptagna för jord
bruket. 

Till sist må några uppgifter lämnas angående fördelningen efter skuldprocen
tens storlek. Av de 762 uppgiftslämnarna sakna 309 skulder. Av de sist
nämnda tillhöra emellertid mer än hälften, 176, storleksgrupper med mindre an 
50 000 kr. fastighetsvärde. Skulder större än tillgångarna uppgivas av 96, var
av 57 i högsta storleksgruppen. Skulder omfattande mer än hälften av tillgån
garna förefinnas hos 265, varav 150 tillhöra största storleksgruppen. Siff
rorna tyda på en relativt starkare skuldbelastning i denna än i de andra stor
leksgrupperna. 
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Avd. B. Undersökning för vissa områden av riket 
rörande orsakerna till skuldsättningen hos de 

högst skuldsatta jordbrukarna m. m. 

I. Inledning. 

På framställning av utredningsmännen för utredning angående åtgärder till 
reglering av jordbrukets skuldförhållanden beslöt Kungl. Maj:t den 27 mars 
1936 uppdraga åt statistiska centralbyrån att verkställa en statistisk under
sökning rörande orsakerna till skuldsättningen hos jordbrukare med en skuldbe
lastning år 1933, överstigande 75 % av tillgångarna. Följande redogörelse grun
dar sig på den av centralbyrån med anledning därav utförda undersökningen. 

Enligt av centralbyrån uppgjord plan borde ifrågavarande undersökning om
fatta vissa utvalda representativa områden med sammanlagt omkring 10 % av 
de till c:a 62 300 uppgående självägande jordbrukare, som enligt den hela lan
det omfattande utredningen angående jordbrukets skuldsättning år 1933 hade 
en .skuldbelastning, som Översteg 75 % av tillgångarna fö,r jordbrukets behov. 

I anslutning därtill har centralbyrån utvalt delar av nedan angivna naturliga 
jordbruksområden såsom representativa för denna undersökning. I följande 
förteckning lämnas uppgifter även om antalet utsända frågecirkulär och in
komna svar. 

Vid granskningen ha,r det emellertid visat sig, att c :a 400 av svaren på grund 
av ofullständighet voro oanvändbara. Det slutgiltigt bearbetade materialet 
omfattar 5 978 cirkujärsvar. 

De utsända cirkulären innehöllo följande frågor: 
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1. Har den av Eder ägda fastigheten 
av Eder förvärvats, 
a) genom köp i fria marknaden, 
b) genom köp från nära anhörig (fa

der, moder, svärfader, svärmoder, 
syskon, svåger) under dennes livs
tid eller 

c) i samband med arvskifte? 

2. Vilket år övertog Ni äganderätten 
till fastigheten? 

3. Huru stor var, därest fastigheten för
värvades genom köp, 
a) köpeskillingen för fastigheten, 
b) kostnaderna för uppsättning med 

inventarier? 
4. Huru stort var, därest fastigheten 

förvärvades i samband med arvskifte, 
det därvid beräknade värdet 
a) av fastigheten, 
b) av inventarierna? 

5. Gjordes vid övertagandet uppgörelse 
om födoråd (undantag, fördel)? 

6. Huru stort var fastighetens taxe
ringsvärde ovannämnda år, då Ni 
övertog fastigheten? 

7. Lämna om möjligt en ungefärlig 
uppgift om fastighetens handelsvär
de på allmänna fastighetsmarknaden 
vid samma tidpunkt, däri inbegripet 
värdet å inventarierna. 

8. Huru stora skulder fick Ni samman
lagt övertaga och eljest ikläda Eder 
i samband med övertagandet av fa
stigheten och uppsättningen med in
ventarier? 

9. Anser Ni Eder nuvarande skuldsätt
ning vara i främsta rummet beroen 
de av med fastighetens övertagande 
förbundna omständigheter? VilkeD 
är eljest enligt Eder mening den för
nämsta orsaken till skuldsättningen? 

10. Finnes egnahemslån å fastigheten 
och till vilket belopp 
a) uppgick i så fall lånet ursprung

ligen, 
b) uppgår lånet för närvarande? 

11. Har någon förbättring inträtt med 
avseende å Eder skuldsättning sedan 
1933 års utgång intill nuvarande tid
punkt? 

Vid bearbetningen ha cirkulärsvaren fördelats i följande hänseenden: 

1. Efter det sätt, på vilket fastigheten förvärvats, i huvudgrupperna: 

a) genom köp i fria marknaden 
b) > » från nära anhörig 
c) i samband med arvskifte. 

2. Efter det år, då äganderätten till fastigheten övertogs, i grupperna: 

a) före år 1916 b) 1916—1920 c) 1921—1925 
d) 1926—1930 e) 1931 och senare. 

3. Efter förekomst av födoråd, i undergrupperna: 

a) fall, där uppgörelse om födoråd förekommer 
b) > » » » » ej förekommer. 

i. Efter fastigheternas taxeringsvärde vid övertagandet i storleksgrupperna: 

Högst 5 000 kr. 25 000— 50 000 kr. 
5 000—10 000 > 50 000—100 000 » 

10 000—25 000 » Över 100 000 » 

I tab. 6 lämnas uppgifter om antalet bearbetade cirkulärsvar, med fördelning 
efter sättet för fastighetens förvärvande, tiden för övertagandet av fastigheten 
m. m. Följande tablå återgiver ett sammandrag därav. 
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Härav framgår, att av totala antalet jordbrukare, som besvarat cirkuläret, 
den övervägande delen eller 68'8 % förvärvat fastigheten genom köp i fria mark
naden, 22-5 % genom köp av nära anhörig och endast 8-7 % i samband med arv
skifte. 

Vid 20-6 % av fastigheterna förekommer uppgörelse om födoråd. Frekvensen 
därav är helt naturligt starkast hos fastigheter, köpta av nära anhöriga (51-9 %) 
och förvärvade i samband med arvskifte (371 %), under det att vid fastigheter, 
köpta i fria marknaden, födoråd förekommer endast för 8-2 %. 

Om hänsyn tages till tiden för övertagandet av fastigheten, finner man, att 
oberoende av det sätt, på vilket fastigheten förvärvats, perioden 1926—1930 
alltid är starkast representerad med omkring 1js av fastigheterna. 

För att giva framställningen större överskådlighet har redogörelsen i fort
sättningen inskränkts till att omfatta endast fastigheter, där födoråd ej före
kommer; dessa utgöra ju också den övervägande delen av de undersökta fastig
heterna, c:a 80 %. 

Tabellbilagan lämnar endast totalsiffror för undersökningen i dess helhet, 
och på dessa grundar sig i huvudsak den följande framställningen i textform. 
Där anmärkningsvärda avvikelser från totalsiffrorna vid bearbetningen konsta
terats inom de olika naturliga jordbruksområdena, lämnas dock upplysning även 
därom. Detaljerade uppgifter för de utvalda jordbruksområdena finnas i ma
nuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån. 

II. Förnämsta orsaken till skuldsättningen. 

Av tab. 7 framgår, att omständigheter, förbundna med övertagandet av fa
stigheten, utgöra den förnämsta orsaken till den höga skuldsättningen (nära 
eller mer än 50 % av fastigheterna) med undantag av de fastigheter, som för
värvats före år 1916. För sistnämnda grupp av fastigheter framträder näm
ligen en tydlig avvikelse. Som förnämsta anledning till skuldsättningen upp
gives där, oberoende av det sätt, på vilket fastigheten förvärvats, andra orsa
ker än omständigheter, förbundna med övertagandet (resp. 57-1, 62"9 och 77-4 i 
av fastigheterna) framförallt grundförbättringar, nybyggnader och inköp av 
inventarier. 
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Om man närmare undersöker förhållandena inom de övriga tidsperioderna, 
finner man, att omständigheter, förbundna med övertagandet av fastigheten, 
bliva alltmer dominerande orsak till skuldsättningen, desto senare fastigheten 
förvärvats. För fastigheter, köpta i fria marknaden, stiger sålunda procent
talet från 48'3 för perioden 1916—1920 till 75 l för perioden 1931 och senare. 
Denna stegring framträder emellertid även för fastigheter, förvärvade på an
nat sätt. 

Inom samma tidsperiod märkes ej någon nämnvärd skiljaktighet vid jäm
förelse mellan fastigheter, som förvärvats på olika sätt. 

Av andra orsaker än omständigheter, förbundna med övertagandet av fastig
heten, uppvisa dels grundförbättringar, nybyggnader och inköp av inventarier, 
dels låga priser på jordbruksprodukter i regel de högsta frekvenstalen. 

De olika för undersökningen utvalda naturliga jordbruksområdena visa i hu
vudsak överensstämmelse med i tab. 7 angivna totalsiffror. 

III. Jordbrukarnas fördelning efter storleken av köpeskillingen och 
skuldsättningen vid övertagandet av fastigheten. 

Enligt den uppställning, som givits tab. 8, borde, därest normala förhållan
den föreligga, flertalet jordbrukare inom en storleksgrupp vid fördelning på 
ifrågavarande sätt koncentreras i den mot taxeringsvärdets storlek svarande 
gruppen av köpeskillingar respektive skuldsättning. Såsom av tab. 8 framgår, 
är detta också i regel förhållandet beträffande fastigheter, som övertagits före 
år 1916 samt år 1931 och senare, och vilka alltså förvärvats under relativt 
gynnsamma förhållanden. 

övriga tidsperioder däremot karakteriseras av stegring i köpeskillingar och 
skuldsättning, vilket i tabellen återspeglas av en mer eller mindre starkt fram
trädande förskjutning till närmast högre grupp av köpeskillingar respektive 
skuldsättning. Denna försämring är helt naturligt mest framträdande för fa
stigheter, som förvärvats under åren 1916—1920 och 1921—1925, då fastig
hetspriserna ju voro starkt uppdrivna. En i någon mån bättre ställning synas 
de fastigheter intaga, som under dessa år förvärvats genom köp från nära an
hörig eller i samband med arvskifte. 

IV. Förhållandet mellan köpeskillingarna och fastigheternas taxerings
värden, mellan skuldsättningsbeloppen och köpeskillingarna m. m. 

K ö p e s k i l l i n g a r n a f ö r , r e s p e k t i v e b e r ä k n a d e v ä r 
d e n a a v f a s t i g h e t e r n a i % a v f a s t i g h e t e r n a s t a x e r i n g s 
v ä r d e n v i d ö v e r t a g a n d e t . Av tab. 9, rad 1, framgår tydligare det 
redan i fråga om tab. 8 konstaterade förhållandet, att fastigheter, köpta i fria 
marknaden, i regel ha betingat högre pris (c:a 10—20 % av taxeringsvärdet) än 
de övriga två kategorierna, vilka i detta hänseende äro sinsemellan ungefär lik
ställda. 



48* ORSAKERNA TILL SKULDSÄTTNINGEN M. M. 

Vid jämförelse mellan de olika tidsperioderna framträder starkt den kraftiga 
stegringen av fastighetspriserna, vilken ej motsvarats av en lika stor höjning av 
taxeringsvärdena. Stegringen kulminerar under perioden 1916—1920 (213-3— 
128-5 % av taxeringsvärdet); därefter sjunka priserna och ligga efter 1930, i re
lation till taxeringsvärdet, på ungefär samma nivå som före 1916 (142-5— 
102'3 Y« av taxeringsvärdet). 

Om man granskar relationstalen inom de olika storleksgrupperna, finner man, 
att procenttalen förete én fallande serie med den relativt största stegringen i 
köpeskillingarna i den lägsta storleksgruppen. Skillnaden mellan den lägsta 
och högsta storleksgruppens procenttal är störst för perioden 1921—1925 
(88-6 %). 

De olika naturliga jordbruksområdena förete i dessa hänseenden ej några 
större avvikelser från undersökningens totalsiffror. 

K ö p e s k i l l i n g a r n a f ö r , r e s p e k t i v e b e r ä k n a d e v ä r 
d e n a a v i n v e n t a r i e r n a i % a v f a s t i g h e t e r n a s t a x e r i n g s 
v ä r d e n v i d ö v e r t a g a n d e t . Dessa relationstal däremot uppvisa ingen 
större skiljaktighet mellan de tre kategorierna av fastigheter inom samma tids
period (tab. 9, rad 2), 

Stegring av köpeskillingarna för, respektive värdena av inventarierna fram
träder särskilt för perioden 1916—1920, då procenttalen växla mellan 69-4 för 
de minsta fastigheterna och 41·5 för de största. Fastigheter, förvärvade fö,re år 
1916 förete även en tydligt märkbar stegring, synbarligen direkt sammanhän
gande med det förut påvisade förhållandet, att grundförbättringar, nybygg
nader och inköp av inventarier för dessa fastigheter angivits som den förnäm
sta orsaken till den höga skuldsättningen. 

För samtliga tidsperioder utom år 1931 och senare äro procenttalen avsevärt 
högre än motsvarande tal, som erhållits vid den hela landet omfattande utred
ningen angående jordbrukets skuldsättning år 1933, där procenttalen för de 
olika storleksgrupperna växla mellan 16-1 och 17-5. Sistnämnda tal grunda sig 
dock säkerligen till övervägande del på beräknade och lägre värden för inven
tarierna än som uppgivits till föreliggande utredning, där de exakta köpe
skillingarna dominera. 

E t t annat karakteristiskt drag, som framträder vid jämförelse med under
sökningen för år 1933, är, att denna ger ungefär samma relationstal för de 
olika storleksgrupperna (16—17 %), under det att här ifrågavarande material 
för samtliga tidsperioder och fastighetskategorier i regel lämnar en fallande 
serie med det högsta relationstalet för de minsta fastigheterna. 

De olika naturliga jordbruksområdena uppvisa i huvudsak med totalsiffrorna 
överensstämmande procenttal. 

S k u l d s ä t t n i n g e n v i d ö v e r t a g a n d e t i % a v s a m m a n 
l a g d a k ö p e s k i l l i n g a r n a f ö r , r e s p e k t i v e b e r ä k n a d e vär
d e n a a v f a s t i g h e t e r o c h i n v e n t a r i e r . Tab. 9, ,rad 3, visar, att 
skuldsättningen i regel uppgått till mer än 3j3 av köpeskillingarna respektive 
de beräknade värdena. Perioderna 1916—1920 och 1921—1925 förete något 
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mindre relativ skuldsättning än övriga perioder, av vilka år 1931 och senare 
uppvisar den största, växlande mellan 79-7 och 90-2 %. 

Mellan de tre kategorierna av fastigheter märkes ingen utpräglad skilj
aktighet. 

Beträffande de olika sto.rleksgrupperna angiva siffrorna en något större re
lativ skuldsättning i de lägsta .storleksgrupperna. Undantag därifrån bilda 
dock den första och sista tidsperioden. 

Från dessa totalsiffror konstateras följande mera framträdande avvikelser 
inom de naturliga jordbruksområdena. Kristianstads läns mellanbygd upp
visar för alla perioder före 1931 en genomgående högre relativ skuldsättning 
(5—10 % mer än totalsiffrorna). Inom Västerbottens läns kustland märkes 
inom alla perioder utom 1916—1920 en större skuldsättning för den lägsta stor
leksgruppen av fastigheter (92—95 %). Västernorrlands läns inland uppvisar 
samma förhållande för de två lägsta storleksgrupperna inom samtliga perioder 
(i regel över 90 %). 

Ö k n i n g r e s p e k t i v e m i n s k n i n g a v s k u l d s ä t t n i n g e n 
å r 1 9 3 3 i f ö r h å l l a n d e t i l l s k u l d s ä t t n i n g e n v i d ö v e r 
t a g a n d e t . Sättes skuldsättningen i relation till fastigheternas taxerings
värden, finner man, såsom framgår av tab. 9, rad 4—6, att den relativa skuld
sättningen år 1933, för samtliga fastigheter sammanslagna, är mindre än den
samma vid övertagandet i fråga om tidsperioderna före år 1916 och 1916—1920 
(8-l resp. 5-7 %), däremot något större för perioderna 1921—1925 och 1926— 
1930 (2-0 resp. 2·4 %), under det att perioden 1931 och senare ej visar nämnvärd 
förändring. 

Vid jämförelse mellan de olika storleksgrupperna finner man i regel en av
sevärd minskning i ifrågavarande relationstal för särskilt den lägsta storleks
gruppen (största minskning perioden 1916—1920: 74-5 %) samt en ökning, dock 
ej så utpräglad, för de större fastigheterna. Detta förhållande synes förklaras 
därav, att för de mindre fastigheterna den absoluta skuldsättningen minskats 
samtidigt som taxeringsvärdena starkt stigit, under det att för de större fastig
heterna den absoluta skuldsättningen något ökats och taxeringsvärdena sjunkit. 
Denna utveckling åskådliggöres tydligt av procenttalen på raderna 7 och 8 i 
tab. 9. Den största minskningen av den absoluta skuldsättningen (rad 7) före
finnes i perioden 1916—1920, där en reduktion på över 10 % har inträtt för 
fastigheten med mindre än 50 000 kr. i taxeringsvärde. Den största ökningen 
av taxeringsvärdet (rad 8) förekommer i lägsta storleksgruppen för perioderna 
1916—1920, 1921—1925 och 1926—1930. 

Undantag från härovan relaterade förhållanden utgöra dock fastigheter, som 
övertagits före år 1916. Enligt rad 7 i tab. 9 har nämligen, för samtliga stor
leksgrupper och kategorier av dessa fastigheter, en stark ökning av den abso
luta skuldsättningen inträtt, åtföljd av en likaledes genomgående stegring i 
taxeringsvärdena (rad 8), vilken senare dock, här liksom i övriga perioder, 
varit starkast för de minsta fastigheterna. Den grupp av fastigheter, som över
tagits före år 1916, intager i flera hänseenden, såsom förut framhållits, en ut-
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präglad särställning. Densamma torde utgöras av sådana fastigheter, vara 
särskilt stora kostnader för grundförbättringar, nybyggnader o. dyl. nedlagts, 
varigenom skuldsättningen ökats starkt efter övertagandet av fastigheten. Sam
tidigt hava dock fastigheterna erhållit avsevärt högre taxeringsvärden. 

Den redan förut konstaterade högre skuldsättningen i Kristianstads läns 
mellanbygd giver sig tillkänna även här inom samtliga perioder, enär skuld
sättningen vid övertagandet i % av fastigheternas taxeringsvärde i regel är 
10—20 % högre. Den större skuldbelastningen för den lägsta storleksgruppen 
inom Västerbottens läns kustland och "Västernorrlands läns inland återspeglas 
likaledes inom samtliga tidsperioder (minimum 143, maximum 221 % för det 
förra området; 169 resp. 244 % för det senare). 

V. Jordbrukarnas fördelning efter dels förändringen i skuldsättningen 
efter år 1933, dels förekomsten och storleken av egnahemslån. 

F ö r ä n d r i n g e n i s k u l d s ä t t n i n g e n e f t e r å r 1 9 3 3. Av 
tab. 10 framgår, att förbättring i regel inträtt för omkring 50 % av samtliga 
fastigheter, som förvärvats under åren 1916—1930. För de fastigheter, som 
övertagits före år 1916, uppgives förbättring för endast omkring 1\3. Denna 
grupp företer således även i detta hänseende en sämre ställning, vilken tydligt 
framträder, oberoende av det sätt, på vilket fastigheten förvärvats. Beträffan
de fastigheter, övertagna år 1931 och senare, förekommer förbättring något 
mindre ofta (42-l—45-5 %) än i de mellersta tidsperioderna. 

Jämföras procenttalen fö,r de olika storleksgrupperna inom samma tidsperiod, 
finner man, att förbättring i regel inträtt mindre ofta i den lägsta storleks
gruppen. 

Från de i tab. 10 upptagna siffrorna för undersökningen i dess helhet må 
följande avvikelser i de naturliga jordbruksområdena framhållas. Inom slätt
bygdsområdena av södra och mellersta Sverige förekommer förbättring genom
gående något oftare (c:a 5 % flera fall). Jönköpings län, Västerbottens läns 
kustland och särskilt Västernorrlands läns inland avvika däremot genom lägie 
procenttal för förbättring (5—15 % lägre; i Västernorrlands län i vissa fall 
t. o. m. 15—25 % lägre). 

F ö r e k o m s t e n a v e g n a h e m s l å n . Enligt tab. 10 förekomma egna
hemslån talrikast hos fastigheter, förvärvade genom köp i fria marknaden (mi
nimum 27"2, maximum 36"8 %) och sällsyntast hos fastigheter, förvärvade i sam
band med arvskifte (3"2 respektive 236 %). Fastigheter, köpta av nära an
hörig, intaga i detta hänseende en mellanställning (14-5 respektive 304 %). 

Beträffande de olika tidsperioderna märkes, att frekvensen av egnahemslån 
är genomgående något svagare för perioderna före 1916 och 1916—1920, 
Detta förhållande torde förklaras därav, att egnahemslånerörelsens starka 
utveckling börjar först efter år 1920. 

Egnahemslån förekomma i Tegel blott i de tre lägre storleksgrupperna ool 
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det övervägande flertalet i den lägsta, vilket ju är helt naturligt med hänsyn 
till denna låneforms natur. 

Undersöke.s frekvensen av egnahemslån inom de olika naturliga jordbruks
områdena, framträda följande avvikelser från totalsiffrorna för undersöknin
gen i dess helhet. Förekomsten är mindre (c:a 5 % lägre) i södra och mellersta 
Sveriges slättbygder samt i Jönköpings län (över 10 % lägre). Särskilt stark 
frekvens av egnahemslån uppvisa Kristianstads läns mellanbygd (10—20 % 
över totalsiffrorna), Västerbottens läns kustland (20—25 %) och Västernorr
lands läns inland (c:a 30 %). 

S t o r l e k e n a v e g n a h e m s l å n e t s u r s p r u n g l i g a b e l o p p . 
Av tab. 10 framgår, att egnahemslånets ursprungliga belopp ej sällan avsevärt 
överstigit fastighetens taxeringsvärde. Särskilt framträdande är detta beträf
fande den lägsta storleksgruppen av fastigheter, köpta i fria marknaden åren 
1916—1920, 1921—1925 och 1926—1930, där lån, överstigande 5 000 kr., redo
visats för respektive 22·9, 29'2 och 20'3 % av antalet fastigheter med egna
hemslån. 

Granskar man materialet för de olika naturliga jordbruksområdena ur denna 
synpunkt, konstateras, att inom Jönköpings län och Västernorrlands läns inland 
egnahemslån av dylik storlek sällan förekommit. Kristianstads läns mellan
bygd däremot avviker genom sina anmärkningsvärt höga lån; för den lägsta 
storleksg.ruppen uppgives nämligen inom perioden «1921—1925 41-9 % och inom 
perioden 1926—1930 55-2 % av fastigheter med egnahemslån ha haft dylika lån, 
överstigande 5 000 kr. Liknande är förhållandet med fastigheter, tillhörande 
närmast högre storleksgrupp. 





AVD. A 

TAB. 1 — 5 

Utredning angående jordbrukets 

skuldsättning 

Enskilda företagare 

1 — 353876 



2 Tab. 1. Tillgångar, skulder, förmögenhet och skuldräntor för jord-
inom olika storleks-



brukets behov, totala tillgångar och skalder samt total förmögenhet 3 
grupper, kronor. 



4 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 5 



6 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 7 



8 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 9 



10 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 11 



12 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 1 3 



14 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 15 



16 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 17 

2—353876 



18 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 19 



20 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 21 



22 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 2 3 



2 4 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 25 



26 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 27 



28 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 29 



3 0 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 3 1 



32 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 3 3 

3—353876 



3 4 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 35 



36 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 37 



38 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 3 9 



4 0 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 4 1 



4 2 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 4 3 



4 4 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 4 5 



4 6 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 4 7 



4 8 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 49 

4-353876 



50 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 5 1 



52 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 5 3 



54 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 5 5 



56 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 57 



5 8 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 59 



60 TAB. 1 ( f o r t s . ) . TILLGÅNGAR, SKULDER, FÖRMÖGENHET O. SKULDRÄNTOR FÖR JORDBR. 



BEHOV, TOTALA TILLGÅNGAR O. SKULDER SAMT TOTAL FÖRMÖGENHET, KRONOR. 6 1 



62 Tab. 2. Relativa tal angående tillgångar, skulder och 



skuldräntor för jordbrukets behov samt total skuldprocent. 63 



64 TAB. 2 ( f o r t s . ) . RELATIVA TAL ANGÅENDE TILLGÅNGAR, SKULDER OCH 



SKULDRÄNTOR FÖR JORDBRUKETS BEHOV SAMT TOTAL SKULDPROCENT. 6 5 

5—353879 



66 TAB. 2 ( f o r t s . ) . RELATIVA TAL ANGÅENDE TILLGÅNGAR, SKULDER OCH 



SKULDRÄNTOR FÖR JORDBRUKETS BEHOV SAMT TOTAL SKULDPROCENT. 67 



6 8 TAB. 2 ( f o r t s . ) . RELATIVA TAL ANGÅENDE TILLGÅNGAR, SKULDER OCH 



SKULDRÄNTOR FÖR JORDBRUKETS BEHOV SAMT TOTAL SKULDPROCENT. 69 



70 TAB. 2 ( f o r t s . ) . RELATIVA TAL ANGÅENDE TILLGÅNGAR, SKULDER OCH 



SKULDRÄNTOR FÖR JORDBRUKETS BEHOV SAMT TOTAL SKULDPROCENT. 7 1 



72 TAB. 2 ( f o r t s . ) . RELATIVA TAL ANGÅENDE TILLGÅNGAR, SKULDER OCH 



SKULDRÄNTOR FÖR JORDBRUKETS BEHOV SAMT TOTAL SKULDPROCENT. 7 3 



74 TAB. 2 ( f o r t s . ) . RELATIVA TAL ANGÅENDE TILLGÅNGAR, SKULDER OCH 



SKULDRÄNTOR FÖR JORDBRUKETS BEHOV SAMT TOTAL SKULDPROCENT. 75 



76 

Tab. 3. Åkerareal och 



77 

fastighetsvärde, länsvis. 



78 TAB. 3 ( fo r t s . ) . ÅKERAREAL OCH 



FASTIGHETSVÄRDE, LÄNSVIS. 79 



80 Tab. 4. Antalet jordbrukare, fördelat efter fastighetsvärde och 
skuldprocent. 

Anm. Beteckningen J o r d b r . avser skuldprocent, beräknad på skulder och tillgångar för 
jordbrukets behov; T o t a l avser den skuldprocent, som beräknats på totala skulder och tillgångar. 



TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANT. JORDBRUKARE, FÖRD. EFTER FASTIGHETSV. O. SKULDPROC. 8 1 

6—353876 



82 TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANT. JORDBRUKARE, FÖRD. EFTER FASTIGHETSV. O. SKULDPROC. 



TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANT. JORDBRUKARE, FÖRD. EFTER FASTIGHETSV. O. SKULDPROC. 8 3 



84 TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANT. JORDBRUKARE, FÖRD. EFTER FASTIGHETSV. O. SKULDPROC. 



TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANT. JORDBRUKARE, FÖRD. EFTER FASTIGHETSV. O. SKULDPROC. 8 5 



86 TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANT. JORDBRUKARE, FÖRD. EFTER FASTIGHETSV. O. SKULDPROC. 



TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANT. JORDBRUKARE, FÖRD. EFTER FASTIGHETSV. O. SKULDPROC. 87 



88 TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANT. JORDBRUKARE, FÖRD. EFTER FASTIGHETSV. O. SKULDPROC. 



TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANT. JORDBRUKARE, FÖRD. EFTER FASTIGHETSV. O. SKULDPROC. 8 9 



90 TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANT. JORDBRUKARE, FÖRD. EFTER FASTIGHETSV. O. SKULDPROC. 



TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANT. JORDBRUKARE, FÖRD. EFTER FASTIGHETSV. O. SKULDPROC. 9 1 



92 TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANT. JORDBRUKARE, FÖRD. EFTER FASTIGHETSV. O. SKULDPROC. 



TAB. 4 ( f o r t s . ) ANT. JORDBRUKARE, FÖRD. EFTER FASTIGHETSV. O. SKULDPROC. 9 3 



94 TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANT. JORDBRUKARE, FÖRD. EFTER FASTIGHETSV. O. SKULDPROC. 



TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANT. JORDBRUKARE, FÖRD. EFTER FASTIGHETSV. O. SKULDPROC. 9 5 
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Tab. 5. Antalet jordbrukare, fördelat efter fastighetsvärde och 
förmögenhet. 

Anm. Beteckningen J o r d b r . avser förmögenhet, beräknad på tillgångar och skulder för 
jordbrukets behov; T o t a l avser den förmögenhet, som beräknats på totala tillgångar och skulder. 

P o s . f ö r m . = Positiv förmögenhet, d. v. s. tillgångar större än skulder. 
N e g . f ö r m . = Negativ förmögenhet, d. v. s. skulder större än tillgångar. 
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AVD. B 

TAB. 6 — 10 

Undersökning för vissa områden av riket 

rörande orsakerna till skuldsät tningen 

hos de högst skuldsatta 

jordbrukarna m. m. 
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Tab. 6. Antalet bearbetade cirkulärsvar. 
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Tab. 7. Antalet jordbrukare, med fördelning efter förnämsta orsaken 
till skuldsättningen. 

Fastigheterna förvärvade före år 1916. 

12—353876 
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TAB. 7 ( f o r t s . ) . ANTALET JORDBRUKARE, MED FÖRDELNING EFTER FÖRNÄMSTA ORSAKEN 
TILL SKULDSÄTTNINGEN. 

Fastigheterna förvärvade åren 1916—1920. 



179 

TAB. 7 ( f o r t s . ) . ANTALET JORDBRUKARE, MED FÖRDELNING EFTER FÖRNÄMSTA ORSAKEN 
TILL SKULDSÄTTNINGEN. 

Fastigheterna förvärvade åren 1921—1925. 
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TAB. 7 ( f o r t s . ) . ANTALET JORDBRUKARE, MED FÖRDELNING EFTER FÖRNÄMSTA ORSAKEN 
TILL SKULDSÄTTNINGEN. 

Fastigheterna förvärvade åren 1926—1930. 
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TAB. 7 (forts.). ANTALET JORDBRUKARE, MED FÖRDELNING EFTER FÖRNÄMSTA ORSAKEN 
TILL SKULDSÄTTNINGEN. 

Fastigheterna förvärvade år 1931 och senare. 
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Tab. 8. Antalet jordbrukare, med fördelning efter dels storleken av 
köpeskillingen för resp. det beräknade värdet ar fastighet och inven
tarier, dels storleken av skuldsättningen i samband med övertagandet 

av fastigheten. 
Fastigheterna förvärvade före år 1916. 
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TAB. 8 (forts.). ANTALET JORDBRUKARE, MED FÖRDELNING EFTER DELS STORLEKEN AV 
KÖPESKILLINGEN FÖR RESP. DET BERÄKNADE VÄRDET AV FASTIGHET OCH INVENTARIER, 
DELS STORLEKEN AV SKULDSÄTTNINGEN I SAMBAND MED ÖVERTAGANDET AV FASTIGHETEN. 

Fastigheterna förvärvade åren 1916—1920. 



184 

TAB. 8 (forts.). ANTALET JORDBRUKARE, MED FÖRDELNING EFTER DELS STORLEKEN AV 
KÖPESKILLINGEN FÖR RESP. DET BERÄKNADE VÄRDET AV FASTIGHET OCH INVENTARIER, 
DELS STORLEKEN AV SKULDSÄTTNINGEN I SAMBAND MED ÖVERTAGANDET AV FASTIGHETEN. 

Fastigheterna förvärvade åren 1921—1925. 
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TAB. 8 (forts.). ANTALET JORDBRUKARE, MED FÖRDELNING EFTER DELS STORLEKEN AV 
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TAB. 8 (forts.). ANTALET JORDBRUKARE, MED FÖRDELNING EFTER DELS STORLEKEN AV 
KÖPESKILLINGEN FÖR RESP. DET BERÄKNADE VÄRDET AV FASTIGHET OCH INVENTARIER, 
DELS STORLEKEN AV SKULDSÄTTNINGEN I SAMBAND MED ÖVERTAGANDET AV FASTIGHETEN. 

Fastigheterna förvärvade år 1931 och senare. 
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Tab. 9. Förhållandet mellan köpeskillingarna och fastigheternas taxe
ringsvärden, mellan skuldsättningsbeloppen och köpeskillingarna m. m. 

Procenttal. 
Fastigheterna förvärvade före år 1916. 
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TAB. 9 ( f o r t s . ) . FÖRHÅLLANDET MELLAN KÖPESKILLINGARNA OCH FASTIGHETERNAS 
TAXERINGSVÄRDEN, MELLAN SKULDSÄTTNINGSBELOPPEN OCH KÖPESKILLINGARNA M. M. 

PROCENTTAL. 

Fastigheterna förvärvade åren 1916—1920. 
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TAB. 9 ( f o r t s . ) . FÖRHÅLLANDET MELLAN KÖPESKILLINGARNA OCH FASTIGHETERNAS 
TAXERINGSVÄRDEN, MELLAN SKULDSÄTTNINGSBELOPPEN OCH KÖPESKILLINGARNA M. M. 

PROCENTTAL. 

Fastigheterna förvärvade åren 1921—1925. 
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TAB. 9 ( f o r t s . ) . FÖRHÅLLANDET MELLAN KÖPESKILLINGARNA OCH FASTIGHETERNAS 
TAXERINGSVÄRDEN, MELLAN SKULDSÄTTNINGSBELOPPEN OCH KÖPESKILLINGARNA M. M. 

PROCENTTAL. 

Fastigheterna förvärvade åren 1926—1930. 
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TAB. 9 ( f o r t s . ) . FÖRHÅLLANDET MELLAN KÖPESKILLINGARNA OCH FASTIGHETERNAS 
TAXERINGSVÄRDEN, MELLAN SKULDSÄTTNINGSBELOPPEN OCH KÖPESKILLINGARNA M. M. 

PROCENTTAL. 

Fastigheterna förvärvade år 1931 och senare. 
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Tab. 10. Antalet jordbrukare, med fördelning efter dels förändringen 
i skuldsättningen efter år 1933, dels förekomsten och storleken av 

egnahemslån. 
Fastigheterna förvärvade före år 1916. 
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TAB. 10 ( f o r t s . ) . ANTALET JORDBRUKARE, MED FÖRDELNING EFTER DELS FÖRÄNDRINGEN 
I SKULDSÄTTNINGEN EFTER ÅR 1933, DELS FÖREKOMSTEN OCH STORLEKEN AV 

EGNAHEMSLÅN. 

Fastigheterna förvärvade åren 1916—1920. 

13—363876 
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TAB. 10 ( f o r t s . ) . ANTALET JORDBRUKARE, MED FÖRDELNING EFTER DELS FÖRÄNDRINGEN 
I SKULDSÄTTNINGEN EFTER ÅR 1933, DELS FÖREKOMSTEN OCH STORLEKEN AV 

EGNAHEMSLÅN. 

Fastigheterna förvärvade åren 1921—1925. 
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TAB. 10 ( f o r t s . ) . ANTALET JORDBRUKARE, MED FÖRDELNING EFTER DELS FÖRÄNDRINGEN 
I SKULDSÄTTNINGEN EFTER ÅR 1933, DELS FÖREKOMSTEN OCH STORLEKEN AV 

EGNAHEMSLÅN. 

Fastigheterna förvärvade åren 1926—1930. 
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TAB. 10 ( f o r t s . ) . ANTALET JORDBRUKARE, MED FÖRDELNING EFTER DELS FÖRÄNDRINGEN 
I SKULDSÄTTNINGEN EFTER ÅR 1933, DELS FÖREKOMSTEN OCH STORLEKEN AV 

EGNAHEMSLÅN. 

Fastigheterna förvärvade år 1931 och senare. 



197 

Bilaga A. 

N r 6 0 5 . (Rubrlk och datum kun
göras från predikstolen.) 

KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE 

om uppgifter angående jordbrukets skuldsättning; 
given Stockholms slott den 10 november 1933. 

Kungl. Maj:t har, i anledning av riksdagens beslut1, funnit gott förordna 
som följer: 

1 § . 

Envar, som äger jordbruksfastighet eller innehar dylik fastighet under så
dana villkor, att han enligt 13 § kommunalskattelagen är att anse såsom 
ägare eller är i ägares ställe skattskyldig, ävensom envar, som eljest brukar 
jordbruksfastighet, är skyldig att enligt bestämmelserna i denna kungörelse 
lämna uppgift angående sin skuldsättning för jordbrukets behov vid slutet 
av 1933 eller närmast motsvarande räkenskapsår; dock att uppgiftsskyldighet 
ej åligger staten, landsting, kommuner, andra menigheter, hushållningssäll
skap, kyrkor, akademier, vetenskapliga samfund, allmänna undervisningsverk 
eller fromma stiftelser. 

2 §. 
Uppgift skall avfattas å blankett enligt vid denna kungörelse fogat for

mulär. 
Uppgiftsblanketter skola kostnadsfritt tillhandahållas de uppgiftsskyldiga i 

Stockholm hos överståthållarämbetet, i övriga städer hos magistraten, stads
styrelsen eller kommunalborgmästaren samt å landet hos ordförande i taxe
ringsnämnd. Erforderligt antal uppgiftsblanketter skola av statistiska cen
tralbyrån tillställas överståthållarämbetet samt länsstyrelserna för utdelning 
till magistrater, stadsstyrelser, kommunalborgmästare och taxeringsnämnds
ordförande. 

3 §. 
Uppgift skall av den, som har att avgiva allmän självdeklaration, avlämnas 

inom den tid och i den ordning, som stadgas för avgivande av sådan deklara
tion, och av annan uppgiftsskyldig senast den 15 februari 1934 avlämnas till 
taxeringsnämndsordföranden i den kommun, där uppgiftsskyldig är mantals
skriven, eller, då kommunen är delad på flera taxeringsdistrikt, till taxerings
nämndsordföranden i distriktet. 

4 §. 
Det åligger taxeringsnämndernas ordförande att vaka över att uppgifter in

komma från samtliga uppgiftsskyldiga, att tillhandagå de uppgiftsskyldiga 
med råd och anvisningar vid uppgifternas avfattande, att granska uppgifterna 
under jämförelse, där så kan ske, med självdeklarationerna och andra taxe
ringshandlingar, att där lämnad uppgift innehåller uppenbara fel eller oegent-
ligheter söka åstadkomma rättelse samt att omedelbart efter taxeringsarbetets 
avslutande insända inkomna uppgifter till statistiska centralbyrån jämte in
tyg, att uppgifter inkommit från alla uppgiftsskyldiga, eller, i annat fall, 
förteckning, med angivande av namn och adress, över dem, som kunna an
tagas skyldiga att lämna föreskrivna uppgifter men underlåtit att så göra. 

1 Riksdagens skrivelse 1933: 82. 
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Såsom gottgörelse för sitt besvär med uppgifternas insamlande och gransk
ning äger taxeringsnämndsordförande, på därom hos statistiska centralbyrån 
vid uppgifternas insändande gjord framställning, uppbära 10 öre för varje 
avlämnad uppgift, att efter verkställd kontroll utbetalas av statistiska cen
tralbyrån. 

5 §. 
Har, trots anmaning, uppgiftsskyldig icke avlämnat föreskriven uppgift, må 

taxeringsnämndens ordförande anmäla förhållandet hos överståthållarämbetet 
eller vederbörande länsstyrelse, som äger förelägga den försumlige att vid 
äventyr av vite fullgöra sin uppgiftsskyldighet. 

6 §. 
De till statistiska centralbyrån inkomna uppgifterna skola av denna be-

hörigen förvaras intill utgången av 1938, då de skola förstöras. 

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå 
meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera 
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill 
bekräfta låtit. 

Stockholms slott den 10 november 1933. 

GUSTAF. 
(L. S.) 

(Jordbruksdepartementet.) PER EDVIN SKÖLD. 



Bilaga B. 

Statistisk uppgift angående jordbrukets skuldsättning, avgiven av 
(fullständiga för- och tillnamn) 

i kommun av län. 

Uppgiften avser kalenderåret 1933 (räkenskapsåret fr. o. m. den t. o. m. den ). 

199 
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Anvisningar för blankettens ifyllande. 
Enligt kungörelsen den 10 november 1933 (nr 605) om uppgifter an

gående jordbrukets skuldsättning skall uppgift enligt detta av Kungl. 
Maj:t fastställda formulär lämnas av 

a) envar, som äger jordbruksfastighet, 
b) envar, som innehar jordbruksfastighet under sådana villkor, att 

han enligt 13 § kommunalskattelagen är att anse såsom ägare eller 
är i ägares ställe skattskyldig, samt 

c) envar, som eljest brukar jordbruksfastighet. 
Från uppgiftsskyldighet äro fritagna staten, landsting, kommuner, 

andra menigheter, hushållningssällskap, kyrkor, akademier, vetenskap
liga samfund, allmänna undervisningsverk och fromma stiftelser. 

Uppgift skall av den, som har att avgiva allmän självdeklaration, 
avlämnas inom den tid och i den ordning, som stadgas för avgivande av 
sådan deklaration, och av annan uppgiftsskyldig senast den 15 februari 
1934 avlämnas till taxeringsnämndsordföranden i den kommun, där 
uppgiftsskyldig är mantalsskriven, eller, då kommunen är delad på 

flera taxeringsdistrikt, till taxeringsnämndsordföranden i distriktet. 
Uppgiftsskyldig, som försummar att avlämna uppgift, kan av läns
styrelsen föreläggas att vid vite fullgöra sin uppgiftsskyldighet. Råd 
och anvisningar vid uppgiftens avfattande skola på begäran lämnas 
av taxeringsnämndens ordförande. 

Uppgiftsskyldig, som avlämnar allmän självdeklaration enligt huvud-
formuläret för sådan deklaration och bilaga A till samma formulär, 
skall i denna blankett i avdelningarna 1, 2, 4 och 5 införa samma 
uppgifter, som i motsvarande hänseenden lämnats i nämnda deklara
tion och bilaga. 

Uppgiften, s o m av t a x e r i n g s n ä m n d s o r d f ö r a n d e n skall in 
s ä n d a s till s t a t i s t i ska c e n t r a l b y r å n och a n v ä n d a s för u p p 
r ä t t a n d e av e n s ta t i s t ik över J o r d b r u k e t s sku ldsä t t n ing , ä r 
konfidentiell enligt t ryckf r ihe t s förordn ingen § 2 och k o m m e r 
a t t f ö r s tö ra s ef ter u t g å n g e n av å r 1938. 

An teckn inga r av uppg i f t s sky ld ig : 

An teckn inga r av t a x e r i n g s n ä m n d e n s o rd fö rande (där så e r f o r d r a s ) : 
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