
Växtodlingen 

V ÄXTODLINGEN GENOMGICK STORA förändringar 1870-1945. Rågen ersattes till stor del av vete, sockerbetan slog igenom, en kommersiell trädgårdsodling växte fram, samtidigt som den klassiska bondträdgården med dess nytto- och prydnadsväxter tog form. Nya utsädessorter prövades, gödslingen intensifierades, dräneringen förbättrades och skördarna blev allt större. Viktigast var ändå genomförandet av växelbruket och att allt större del av åkerarealen åtgick till foderväxtodling. Medan en del av det odlade fodret- ungefär en fjärdedel av havren - till en början exporterades, så förbrukades alla fodergrödor inom landet i slutet av perioden. De kompletterades dessutom då med en omfattande kraftfoderimport. Övergången till ett system inriktat på animalisk produktion var således massiv. Visserligen minskades produktionen av ängshö, men den minskningen var av betydligt mindre omfattning än ökningen av skördarna av vallhö. ÅKERNS GRÖDOR - Jag försöker föreställa mej, att det är så grönt överallt. Det skulle se fint ut så här på hösten. - Om dä vore höstråg överallt ... Dä vore allt bra illa tevänt, för då hade jag ingenstans att så vårsäd å sätta potatis. Ur De knutna händerna av Vilhelm Moberg 
Råg och vete Odlingen av råg minskade alltifrån 1870 i dess traditionellt starkaste fäste, som varit östra Svealand och Götaland. I stället ökade rågodlingen i Västsverige som tidigare dominerats av vårsäd. Mot slutet av 1930-talet hade rågen gått tillbaka på de flesta håll. I traditionella råglandskap som Uppland och Södermanland betydde rågen vid det laget mindre än i Västsverige. Spegelbilden av rågens tillbakagång i Östsverige var vetets frammarsch, som var starkare där än på andra håll. I slutet av 1930-talet, när veteodlingen generellt ökat starkt, var det fortfarande främst i Östsverige, samt i Malmöhus län och Värmland, som vetet tog stor andel av stråsädsarealen i anspråk. 203 
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204 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE De nya växtsorterna. Svenska utsädesföreningen instiftades 1886 och inrättade en växtförädlingsanstalt i Svalöf Till en början försökte man ur fröblandningar som innehöll blandade former välja ut enskilda framstående växtindivider och renodla dem var för sig. Sedan man återupptäckt den lagbundenhet i variationen efter korsning som ärftlighetsforskaren Mendels påvisat, började man i stället korsa fram nya sorter som kombinerade egenskaper från olika form er. Rågens tillbakagång och vetets expansion hängde samman med att allt bättre bemedlade konsumenter efterfrågade mjöl och bröd 
av vete j J et !l av 1 �etet LLL Le p,!, än Ln. På god, välgödslad jord avkastade det mer, fastän riskmomentet var större. Höstvetet övervintrade sämre än rågen. Till förutsättningarna för den ökade veteodlingen hörde förbättrad gödsling och jordbearbetning samt utvecklandet av nya vetesorter. Högavkastande engelskt squareheadvete korsades med härdiga svenska lantveten, och vetesorter med bra balans mellan avkastning och härdighet kunde tas fram. 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 205 Drygt 500 000 hektar för brödsäd räckte inte till självförsörjning strax före första världskriget, medan en något mindre areal gav överskott vid andra världskrigets utbrott, tack vare växande hektarskördar. Bagerierna ville ha en viss andel "hårt" vete med hög glutenhalt i mjölsäden (mjölet band då mer vatten vid bakningen) och sådant vete måste in på 1930-talet importeras, det svenska dög inte. En kvalitetsförbättring, varvid vårvetet spelade stor roll, ändrade på detta. Vårveteodlingen var obetydlig före första världskriget, men med hjälp av sortförädling och prisstöd odlades från 1930-talets mitt gott vårvete på runt 100 000 hektar. I förgrunden visas från vänster Svalöfs stjärnråg, bönor, Svalöfs extra squareheadvete, Svalöfs förädlade sötvicker, Svalöfs guldregnhavre, Svalöfs concordia (vita ärter), Svalöfs guldkorn (tvåradigt korn), Svalöfs solo (röda ärter), samt sexradskorn. I bakgrunden antagligen själva anstalten i Svalöf Akvarell av Jenny Osterman från 1900-talets början. 



206 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 
-al är brad i flytande formFörädlat korn. Annons i Lantmannen 1938. Korn och havre 

Odlingsexpansionen under 1800-talet gällde i första hand vårsäd, 
särskilt havre, men efter sekelskiftet krympte vårsädesarealerna. 

Kornet hade sedan länge trängts tillbaka av rågen, i Västsverige 
också av havren. Tillbakagången fortsatte överallt och vid mellan
krigstidens slut hade kornodlingen betydelse bara i några få om
råden där den tidigare varit särskilt omfattande. 

Det gällde i första hand Norrland. Där hade kornet dominerat 
fullständigt 1870. Kornet som odlades i norr var anpassat till den 
korta, intensivt ljusa växtsäsongen. Det var sexradigt och använ
des till brödbak. Men när kommunikationerna förbättrades och 
allt fler norrlänningar började äta bröd och mjöl av råg och vete 
som blev lättare och billigare att få tag på, fick kornet ofta ge vika 
för havre för mogen skörd, för grönfoderhavre och för vall. Korn
odlingens minskning i delar av Norrland är alltså ett uttryck för 
att jordbruket där alltmer specialiserades på animalieproduktion. 
En annan faktor bakom produktionsomläggningen antas ha varit 
dominansen av småbruk, som inte kunde tillgodogöra sig den tek
niska utvecklingen på sädesodlingens område (jämför s. 95). 

I andra hand odlades mycket korn i kalkrika trakter i södra och 
mellersta Sverige som Uppsala län, på Öland och Gotland samt i 
Malmöhus län där kornodlingen i hög grad bestod. Här sådde 
bönderna ett tvåradigt korn som fann en marknad som maltråva
ra i bryggeriindustrin. Kornet blev en kommersiell gröda. I Mel
lansverige gick kornsädet däremot starkt tillbaka. Här marknads
förde jordbrukarna främst animalier, och snarare råg eller vete än 
korn. Rågen och särskilt vetet betingade högre pris än kornet, rågen 
var dessutom mindre krävande på jordmån och gödsel. För inom
gårdsförbrukning som foder var havre och blandsäd bättre alter
nativ än korn. 

Det traditionella havreområdet var Västsverige. Det var havre 
därifrån, bland annat odlad på nyplöjda mader och ängar som stod 
för merparten av den svenska spannmålsexporten före 1870-talet. 
Havren fortsatte att dominera där. I ett bälte från Dalarna och 
Värmland i norr till Halland i söder och med Örebro län och Jön
köpings län som östliga utposter, växte havre på mer än 60 pro
cent av stråsädsåkrarna. Snart ökade havreodlingen norr- och 
österöver och vid sekelskiftet hörde Kronobergs, Västmanlands och 
Gävleborgs län till de havretätaste. 

Sedan började tillbakagången. Havreodlingen minskade och 
tyngdpunkten försköts norrut, mot Vänerlänen, Dalarna och Gäv-



MARK O C H  H U S DJ U R ,  T E K N I K  O C H  ARB ETE 207 leborgs län. I Väst- och Sydsverige odlades vithavre, i Nord- och Östsv erige däremot svarthavre som var mer lämpad för torrare klimat och i viss mån exporterades till Frankrike. I Uppland, Östergötland, på Gotland och i Malmöhus län förblev den rena havreodlingen rätt obetydlig. För foder till gårdarnas egna kreatur odlades i stället alltmer blandsäd av havre och korn, senare med inslag av vicker. Blandsäden gav ett välbalanserat, proteinrikt foder och avkastningen var högre än för den rena havren. Havre förblev trots allt det mest odlade sädesslaget på många håll .  I fasthållandet vid den lågavkastande och billiga havren låg ett mått av spårbundenhet . Men vi bör inte se bara till sädesslagens pris och avkastning, utan också till vad odlingen kostade. Havre kr ävde mindre än andra grödor. Den tålde dåligt dränerade, fuk- Procent 
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40 tiga miljöer bra och fordrade ringa gödsel . Särskilt i Västsverige 30 förekom i slutet av 1 800-talet att havren vare sig bands eller sky-lades, utan fick torka på slag för att sedan stackas i väntan på träsk- 20 ning. Så sparade man arbetskraft .  
Po tatis och rotfrukter, spånadsväxter och o ljeväx ter 

Havre 

V ete Vid ett par tillfällen har Kjell märkt, att det saknats pengar hemma . . .  Men det har rett ut sig . . .  Far har fått pengar i förskott för potatisskörden som ska lämnas till stärkelsefabriken framme i Arnum. Ur På dessa sku ldror av Sv en Edvin Sal j e  Stråsädesarealens fö r
delning på olika sädes
s lag 1 8 71 /75-1 94 1/45.  Av övriga grödor har vallens tillväxt redan berörts . Potatisodling för husbehov förekom överallt. Nya sorter, som till exempel de ännu vanliga King Edward och Bintj e togs fram. Potatisen betydde mest på små j ord bruk där merparten av produktionen var avsedd för eget bruk. Kommersiell p otatisodling på åkern fanns på flera håll, men odlingen av industripotatis för spritdestillering och potatismj ölstillverkning var koncentrerad till Blekinge, där Lovängsgården i S alj es roman låg, och till Kristianstads län . Foderrotf rukter odlades mest i de rena slättbygderna . I börj an av 1 9 0 0 -talet ökade odlingen kraftigt. Lins ädet hade redan 1 8 70 gått tillbaka starkt i de gamla distrikten i Hälsingland, Ångermanland och Sj uhäradsbygden. Men lin odlades på många håll i mind re skala till hus behov in på mellankrigstiden. Under båda krigen ökade odlingen av spånadsväxter. På 1 940- talet odlades lin i synnerhet i trakterna kring lin beredningsverket i Laholm, hampa främst på Gotland. Under krigsåren ökade tillfälligt odlingen av 



208 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Potatis odlades på många håll för avsalu, men här är det sannolikt hushållets behov för vintern som plockas upp av två kvinnor i Gesäters socken, Dalsland. De har en dragkärra och plåthinkai� den ena kvinnan har en lång hacka, den andra möjligen en grep. spånadsväxter, på Gotland även hampa. Raps förekom på 1 870-talet, men försvann. Oljeväxterna återkom varaktigt efter att de introducerats för produktion av margarin- och foderråvara under andra världskrigets avspärrning. Men den största nyheten under perioden var sockerbetan. Sockerbetan I den lantbruksvetenskapliga elitens ögon var sockerbetsodlingen själva symbolen för ett högavkastande, kommersiellt jordbruk och ansträngningar gjordes från 1850-talet att introducera den i Sverige. På så sätt skulle jordbrukarna mer eller mindre tvingas att tillämpa ett intensivare brukningssätt, med mer bearbetning, utvecklat växelbruk och bättre gödsling, vilket sockerbetan, "lantmannens tuktomästare", krävde. I flera decennier betraktades betodlingen inte bara som en "hävstång för jordbrukets höjande", utan ansågs även innebära ett kommersiellt lyft för bygder där den etablerades: den gav sysselsättning, frakter åt järnvägarna och ångbåtsbolagen, arbete åt de mekaniska verkstäderna och handelsgödselindustrin. 



MARK OCH l·IUSDJUR, TEKN! K OCH ARBETE 209 Försöken att initiera betodling och sockerframställning i Sydoch Mellansverige i början av 1870-talet misslyckades dock, vilket förklarats med att transportsystemen var för dåligt utbyggda, och att samspelet mellan relativt okunniga odlare, råsockerbruk och raffinaderier inte fungerade. Investeringarna var för små, tillgången på betor för liten och deras sockerhalt för låg. Genombrottet kom i stället på 18 80-talet då järnvägsnätet byggts ut, sedan staten infört ett verksamt tullskydd och priserna på spannmålsgrödorna fallit. Betorna blev snabbt allmänna i Skåne. På 1890-talet var de etablerade i Blekinge, på Öland och kring Kalmar och 1894 startades Roma sockerbruk på Gotland, där klimat- och markförhållanden ansågs osedvanligt gynnsamma för betodling. Några år in på 1900-talet förekom betor också på slätterna i Skaraborgs och Östergötlands län. Sockerbetlaster vid järnvägen i Höganäs 1938. Sockerbetorna var en helt industriell gröda. Bönderna själva kunde bara nyttja blasten till djurfoder. Därför var odlingen avhängig sockerbruken och kommunikationerna dit. 



2 1 0  MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Man i växthus. Gurkor i förgrunden, blommor nedtill. Notera handsprutan. Ädalen i Altuna socken, Uppland 1923. TRÄDGÅRDARNAS VÄXTER Blommor på de mörka planer klara, varma astrakaner, lysen alla vackra nätter här bland gylling och renetrer! Gärna vill jag för er vaka, alla rika grenar skaka, klättra som en katr mot himla, var jag ser en praktboll skimla. 
Ur Äppelskörd av Erik Axel Karlfeldt Rotfrukter och grönsaker, och alldeles särskilt ärter, odlades i liten skala på åkern på många håll, men mest i de sydligaste slättbygderna där kontraktsodling mot konservindustrin etablerades. Vid sidan av åkrarna växte det kring storstäderna, i synnerhet Stockholm, fram handelsträdgårdar inriktade på grönsaker och 
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blommor. Storskalig kommersiell fruktodling, framför allt äppel
odlingar, etablerades kring sekelskiftet och lokaliserades främst till 
Skånes väst- och oskust samt Blekinge och Grännabygden i norra 
Småland. Kommersiell trädgårdsodling av varierat slag förekom 
också vid många herrgårdar. 

Under andra hälften av 1800-talet tar också bondens och torpa
rens trädgård ny form. Dess glansperiod är 1900-talets första de
cennier. Här odlades matnyttigheter som äpplen, päron, plommon 
och körsbär, vinbär, krusbär, rabarber och allehanda grönsaker. 
Trädgårdens alster var naturligtvis inte oviktiga i bondehushållets 
kosthåll. Men här fanns också själens växter: blommor i prydliga 
rabatter, vårdträd och syrenbersåer. 

Trädgårdsuppsvinget stimulerades av hushållningssällskapen 
och trädgårdsföreningarna, av skolträdgårdarna och av böcker 
med både odlingstekniskt och moraliskt innehåll, vilka inte minst 
vände sig till barn. Den paradisiska trädgården blev en del av bil
den av det goda lanthemmet. Med hjälp av järnvägarna spreds 
plantskolornas växande sortiment av träd och buskar över landet. ETT INTENSIVARE ÅKERBRUK MED STÖRRE SKÖRDAR Septemberdagarna gå, och på nytt står tröskan på logen. I år får de ha den här två dagar, den stora rågskörden drygar ut arbetet en hel dag. Magasinet på vindsvåningen i boningshuset blir fullt, och de måste flytta ut möblerna från ett av gavelrummen och lägga säd där. De har fått sju tusen kilo mer än i fjol. Ur På dessa skuldror av Sven Edvin Salje 
Det var inte bara på Lovängsgården som 1938 års skörd var god. 
Rekordskördarna under slutet av 1930-talet, som hängde samman 
med mycket goda väderleksförhållanden, var finalen på en epok 
av stigande skördar och de överträffades inte på länge. Räknat efter 
näringsvärde fördubblades den svenska totalskörden från 1870-
talet till slutet av 1930-talet. Det berodde både på att åkerarealen 
växte (till 1920) och på att hektarskördarna gjorde det. Hektar
skördarna av spannmål ökade med runt 50 procent. Avkastning
en av höstsäden steg snabbast i början av perioden, avkastningen 
av vårsäd däremot efter sekelskiftet. 

Skördarnas stegring fram till 1930-talets slut var dock en obe
tydlighet jämfört med vad som komma skulle. Från 1960-talets 
början växte hektaravkastningen av till exempel höstvete och havre 
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Skörd per hektar av kg/ha 

hästvete och havre, 350 .---r.-::;-,--,-------,,-,---.=�--.---,--:-::::,r,;-:,:-,..,.-.,,,...,,,....,.--:,,-:=,�----,-,,,,= 
1 871 /76-1 986/90. 
Kg per hektar. Fem-
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0 a, O> ytterligt snabbt, så att den vid ingången på 1990-talet var mer än tre gånger så hög som under det sena 1930-talets rekordår. 
Blandjordbrukets välsignelser En rad faktorer samverkade till den ökade avkastningen. Man brukar betona dels den ökade tillförseln av växtnäringsämnen i form av stall- och handelsgödsel, dels framförädlingen av mer högavkastande sädessorter. Det är knappast meningsfullt att söka utreda hur mycket av skördeökningen som berodde på förbättrad gödsling och hur mycket som följde av sortförädling. Nya, förädlade sorter krävde bättre gödsling och avkastade mer eftersom de gödslades bättre. Omvänt svarade de förädlade sorterna bättre än de gamla på ökade gödselgivor. Rensmaskiner och utsädesföreningar som gav renare utsäde bidrog också till den ökande avkastningen, likaså den alltmer intensiva jordbearbetningen (se s. 262-272) .  Förbättrad dränering och märgling och kalkning av åkerjorden gjorde sitt till . Till några av dessa enskildheter, som alla är uttryck för ett intensivare åkerbruk där mer resurser sattes in på varje hektar, återkommer jag strax. 
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Men den grundläggande förklaringen till den stigande avkast
ningen var det sätt att använda jordbruksmarken på som spreds 
under perioden 1870-1945. Det baserades på hög djurtäthet och 
ett växelbruk där djurfodret odlades på åkern. De nya växtföljder
na som beskrevs i förra kapitlet befrämjade på flera sätt bördig
heten. Vallarna gav proteinrikt foder åt djuren så att mer och bättre 
stallgödsel producerades. Baljväxterna, som ingick i vallarna, fixe
rade luftkväve och gödde snarare än sög ut åkrarna. Vallodlingen 
medförde behövliga avbrott i en annars ensidig stråsädsodling och 
härigenom reducerades parasitangreppen. Vallen begränsade den 
biologiska aktiviteten, så att mullhalten förbättrades och marken 
blev stabilare. 

Viktigt var att jordbruket i produktionshänseende inte var spe
cialiserat. Omfattande djurhållning och sädesproducerande åker
bruk fanns på snart sagt varje gård. Kreaturslösa jordbruk, liksom 
stora kreatursbesättningar utan arealunderlag, var ytterst ovanli
ga. Detta garanterade att en stor del av den växtnäring som utvanns 
från åkern återfördes. 

Jag vill hävda att den stegrade animalieefterfrågan lockade till 
en typ av markanvändning som i sig var bördighetsfrämjande. De 
regionala skillnaderna i vallens, trädans och rotfrukternas omfatt
ning till trots, gällde detta i princip hela landet. Dränering 
Efter laga skiftet dränerades åkermarken i varierande utsträckning 
genom systematisk, öppen dikning. I Västsverige, särskilt i Skara
borgs län där dräneringsproblemen med hänsyn till det fuktigare 
klimatet och de ofta ogenomsläppliga lerorna var särskilt stora, 
grävdes från 1830-talet och framåt stora öppna avloppsdiken, 
"krondiken" .  Till dem anslöts öppna tegdiken. Den öppna tegdik
ningen bestod på sina håll i Västergötland intill 1960-talet. 

Öppna diken innebar en avsevärd grävinsats, eftersom bredden 
upptill blev så stor. Mycket jord måste fraktas bort och nyupptag
na diken rasade lätt, innan de stadgats och fått grässvål. Därefter 
måste dikessidorna, som lätt blev ogräshärdar, slås regelbundet. 
En fullständigt genomförd öppen tegdikning innebar täta diken som 
tog mycken mark i anspråk. Mängder av broar med sten- eller trä
trummor måste byggas och hållas i stånd och dikena slammade lätt 
igen. Både avloppsdiken och tegdiken måste rensas regelbundet. 

Ett rätt gjort täckt dike med tegelrör var däremot praktiskt ta
get underhållsfritt, även om särskilt sockerbetans rötter under torra 



214 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 
somrar "gick ned i dräneringsrören",  som en skånsk uppteckning 
uttrycker det. Det syntes då på vårarna "var de våta fläckarna 
uppstodo" och då "måste rören tagas upp och rensas". Rören 
kunde också sätta sig, eller slamma igen. 

Täckdikena innebar inte bara sänkta underhållskostnader. Jäm
fört med öppen dikning vann man med täckdikning 10-15 pro
cent mark och avkastningen ökade eftersom näringsupptaget för
bättrades. Jorden torkade upp tidigare så att vårbruket kunde 
påbörjas tidigare och växtsäsongen blev längre. Slutligen var täck
dikningen, vid sidan av stenröjningen, en förutsättning för ratio
nell maskinanvändning som krävde stora sammanhängande fält 
som inte var avbrutna av öppna diken. Stora maskiner som skör
detröskor förutsatte dessutom god dränering eftersom de var tunga 
och pressade samman marken. 

Berglind i Skultuna täckdikade stora delar av sina arealer åren 
kring 1888 då han skaffade slåttermaskin. Då använde han inte 
tegelrör utan gärdsel. Gärdseldikena kunde grävas i de gamla öpp
na dikena och de grävdes enligt en uppteckning från Närke till 3 
fots (uppemot 90 cm) djup och 1 fots bredd. "Deri nedlades först 
ett temligen tjockt lager gärdsel helst af sönderklufvet aspvirke, som 
sedan täcktes med färskt granris eller enris så att diket blef nästan 
till hälften fyllt, hvarefter detsamma igenfylldes med dikesjorden". 
Berglind lade "två gärdselstänger i bredd i botten och en till låck, 
man passade så det ej blev flera skarver på samma ställe . . .  ". Som
liga talar om halm eller mossa i stället för ris. Alternativt fylldes 
diket från botten "till nära 1/3 af sitt djup" med småsten, varpå 
först ris, sedan dikesjorden fylldes på. 

Stendiken kunde också åstadkommas med hjälp av sten som 
slogs sönder i skivor om cirka 6 tum i fyrkant. Sådana sattes på 
ömse sidor av det uppgrävda diket, och i mitten sattes en kil av 
sten som dock inte fick nå botten. Under den skapades en ränna 
där vattnet kunde rinna bort. Över östes dikesjorden. 

Från mitten av seklet började engelska maskiner användas för 
tillverkning av brända tegelrör. Tekniskt skapades därmed för
utsättningen för en omfattande täckdikning. Herrgårdar använde 
på sina håll tegelrör för dikningen redan på 1840- och 1850-
talen, men på bondgårdarna tog sådan dikning fart först på 1890-
talet. 

Ibland lades helt enkelt rören i rensade och fördjupade öppna 
diken. Täckdikning med tegelrör utfördes annars vanligen inom 
en ram av öppna diken, som omgav skiftena. Det stora avlopps-



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 2 1 5  diket, graven, som samlade och forslade bort vattnet från en rad skiften, kunde vara gemensam för flera gårdar. De minsta täckdikena var sug- eller grendikena som på varje skifte grävdes regelbundet och relativt tätt. De grävdes 1,1-1,2 meter djupa. Grendikena mynnade i ett stam- eller (ångdike, som var något djupare . Grendikenas smala rörsträngar fogades ihop med stamdikenas grövre rör och stamdiket mynnade genom ett "dikesöga" i graven. I dikesögat nådde rörledningen ut i fria luften och här kunde det frostkänsliga teglet inte användas. I stället nyttjades j ärnrör eller trätrummor. Dikesplogar, som kördes flera gånger tills man nådde erforderligt djup, kom till bruk på större gårdar. Dikningen förlades till tidpunkter då andra arbeten inte gjordes på skiftet i fråga . Trädan dikades under sommaren, vallskiftet sent om hösten . Täckdikningen tog först fart i södra och östra Sverige. 1920 var en fjärdedel av rikets hela åkerareal täckdikad. Den andelen ökade inte mycket till 1940-talet. Mest utbredd var täckdikningen på slätten i Skåne, därnäst på Östgötaslätten, i Mälar- och Hjälmarbygden samt i Storsjö bygden i Jämtland. I övre Norrland förekom få täckdiken, likaså i Småland och i Skaraborgs län. Överallt var de större jordbrukens åkrar i högre grad täckdika- Täckdikning vid Hästhagen, Almby socken, Närke 1 9 1 8. Det är två diken som kopplas samman. Mannen till vänster justerar dikesbotten med en skjutskopa, mannen i mitten lägger ner tegelrören med en rörkrok och mannen längst till höger lägger ut rör från hästkärran. Mellan dikena syns en f amnstake att mäta med. Höhässjorna i bakgrunden vittnar om att det är högsommar. 
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Obränd kalk lossas 
från en järnvägsvagn, 
Lyrestad i Västergöt
land. Under de båda 
världskrigen steg för
brukningen av kalk. 
Foto Erik Rud sep
tember 1 9 1 7. 

de än de mindres. Den regionala variationen kunde bero på växlande behov, men den länge obetydliga täckdikningen i delar av Västergötland hängde utan tvivel samman med att omfattande investeringar där nedlagts i öppen dikning. Kalkning På många håll var kalktillståndet i marken dålige perioden igenom. Under senare delen av 1 800-talet hjälptes det särskilt i södra Sverige upp genom märgling. Märgel är finkornig jord rik på kalciumkarbonat, men den innehål ler också kalium och magnesium vilket ger en gödslingseffekt. Märgling var känt tidigare och förordat av Linne, men först från och med 1860-talet började man ta upp de märgelgravar som finns spridda främst i det sydsvenska landskapet. Märglingen skedde vanligen på trädan om sommaren. Märgeln lastades på hästkärror vid graven och kördes till fältet där den lämpades av högvis och fick torka något innan den spreds genom att man körde med en stor trä bom. Från Vemmenhögs härad berättas hur märgelbrytningen sköttes av särskilda "märgelgubbar", men också hur märglingen upphörde "sedan sockerfabriken började leverera slamkalk till jordbruken" .  Märglingsivern avtog allmänt under 1890-talet och efter hand började också förbrukningen av industriellt framställd kalk stiga. 
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Det omvittnas i flera uppteckningar. Från Bräkne-Hoby och Ram
dala i Blekinge nämns att kalk köptes från Öland från och med 
1898. I Laxsjö i Jämtland brände bönderna kalk själva eller köpte 
från mellansvenska kalkbruk och i Jukkasjärvi hämtades kalk i 
Gällivare för myrodlingen. 

Kalkningen var omfattande under mellankrigstiden och nådde 
höjdpunkter under världskrigen då tillgången på gödselmedel var 
dålig. Kalk gynnar mobiliseringen av näringsämnen och kalkningen 
innebar att den näring som fanns kunde utnyttjas bättre. Stallgödsel Från kornåkern, som var under bruk, kom det en frän lukt av svingödsel; här låg den avlastad i täta rader - det sades att lika tätt som dynghögarna lågo på en åker om våren skulle korntravarna stå på åkern om hösten. Ur De knutna händerna av Vilhelm Moberg 
Ökad tillgång på stallgödsel (kreatursgödsel) var en del av växel
brukets välsignelser. Men stallgödseln är värd en egen mässa. Med 
övergången till alltmer animalisk produktion ökade antalet djur 
av de viktigaste kreatursslagen (jämför s. 242-243 ), men ännu mer 
ökade foderförbrukningen. Stallgödseltillgången bör ha vuxit i 
samma omfattning. 

I Mo bergs småländska skogs bygd var gödsel tillgången god, man 
födde upp svin och odlade mycket korn som är ganska krävande. 
Men stallgödseln kom inte all jordbruksmark till godo. Många syd
och mellansvenska uppteckningar som avser 1870- och 1880-
talen, talar om stallgödsling enbart av trädan och potatislandet. 
Även om vårsäden på många håll fick alltmer av stallgödseln un
der mellankrigstidens lopp, så var det ännu inte ovanligt att den 
reserverades för höstsäden. Det var inte bara en lämplighetsbedöm
ning som låg bakom detta. Det var trädan som man hade bäst prak
tiska och tidsmässiga möjligheter att stallgödsla. 

Gödseln kunde köras ut på kärror och läggas i högar eller spri
das direkt på hösten eller på försommaren. Till pålastningen från 
gödselstacken användes på många håll redan från början av pe
rioden lätta moderna grepar. Spridningen skedde för hand med gre
par eller dyngspadar. Tidspressen på försommaren, och avstånden 
från gödselstack till åkerfält, gjorde det ofta nödvändigt att köra 
ut gödseln på vinterföret. Då användes gödselslädar eller gödsel
skott, en slags lådor på medar, där sidorna var löstagbara för att 



218  MARK OCII HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Gödsel körs ut på Sven Nilssons gård i Laxviken, Jämtland, 24 maj 1917. Den läggs i högar för att senare spridas runt. Foto Nils Svensson, Laxviken. underlätta avlastningen. Vanligen komposterades gödseln på åkern för att på försommaren spridas för hand med grep sedan det plöjda fältet sladdats eller harvars. Sedan brukades gödseln ner med årder, plog eller harv. Komposteringen borde enligt jordbrukslärorna ske i stora högar täckta med jord. I realiteten var högarna ofta små och i goda fall skyddades gödseln av ett lager granris eller halm. I de delar av Norrland där man inte odlade höstsäd kördes gödseln ut på vårvintern och brukades ner i vårsädesåkrarna. Här som på andra håll användes gärna fårgödsel till potatisen. Från Jämtland och Norrbotten omtalas gödsling av lindor eller ängar. Den ombesörjdes på senhösten. Då frös dyngan och torkade inte ut. Med smältvattnet rann den sedan ut på gräsmarken om våren. Stallgödselspridare för hästdrift fanns att tillgå från 1920-talet. De ansågs göra ett mycket gott arbete, gödseln blev jämnare spridd, men de var dyra och förblev ovanliga. För att sysselsätta arbetslaget jämnt behövdes två spridare, varvid arbetslaget lastade den ena, medan en person spred med den andra. Stallgödseln verkar långsamt och en ordentlig stallgödselgiva har effekt i flera år. Trädesgödslingen påverkade alltså odlings betingelserna på det gödslade fältet flera år i följd. Ändå är det klart att vårsäden gärna tagit mer gödsel. Där havre såddes första året efter att ett fält legat i vall och betats, kunde man se att havrerug-



MARK OCH IIUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 2 19  garna var större och kraftigare just där komockorna råkat hamna. Och några uppteckningar talar om den "gallträda" som uppkom på sjunde året efter trädan i cirkulationen, då näringen tog slut och sådden inte tog sig utan fick betas av inför trädningen. Stallgödselns kvalitet och gödslingens effekt kunde variera enormt och därvidlag fick gödselhanteringen och metoderna för spridningen av gödseln stor betydelse. Flera uppteckningar betonar att häst - och nötgödseln mockades ut dagligen på gödselstacken, att den där låg helt oskyddad för uttorkning och urlakning via regnet och att man inte brydde sig ifall den brann eller inte. Svinoch kalvgödseln fick ligga längre inne i kättarna än storkreatursgödseln, och fårgödseln, som lätt torkar, togs ut först när fåren själva släppts på bete. Urinen, rik på kväve och kalium, rann bort till ingen nytta. Det fanns dock undantag. Från Jämtland noteras att man inte mockade ut från sommarladugårdarna förrän om hösten, eftersom gödseln annars torkade. Från Botilsäter i Värmland nämns att folk som förstod sig på gödselvård täckte gödselstacken med dyjord, gran- eller enris och i denna liksom i många andra uppteckningar betonas att tidens bönder inte ville blanda hop exempelvis ko- och hästgödsel och att de inte ville att gödseln skulle brinna. För att Gödsel lastas på vagnar från dyngstacken, maj 1919, Tångeberg, Västergötland. Ett sto har {ölat och fölet går med. 
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hindra detta skulle den packas hårt, vilket kunde åstadkommas 
genom att man "trampa tet lite" med träskorna. Dessa åtgärder 
avsågs minimera näringsförlusterna som verkligen kunde bli sto
ra om gödseln brann häftigt, vilket den kunde göra om urinen inte 
separerades från den fasta gödseln (vilket sällan förekom) och om 
inte gödselstacken skyddades med murar eller väggar (vilket före
kom, om än sparsamt) .  

Men ibland hävdas tvärtom att man var mån om att gödseln 
skulle brinna, varför man såg till att dyngan var löst packad och 
att "varma" lättbrunna gödseltyper (får, häst) blandades med kalla 
(nöt och svin). Den senare synpunkten är i linje med både sekel
skiftets och 1940-talets jordbruksläror, enligt vilka brinningen inte 
skulle förhindras, blott regleras. Brunnen gödsel var lätthanterlig
are, den verkade snabbare och spred mindre ogräs. 

Enstaka uppteckningar nämner att urinen samlades upp i kar 
under ladugårdsgolvet och spreds på åkern, andra anger att torv
strö användes, somliga att sådant köptes från tiden vid sekelskif
tet. Torvströ förekom främst i Norrland men omtalas i flera upp
teckningar också från Sydsverige. Bättre än andra strömedel - som 
alla, förutom att se till att djuren hade det torrt, syftade till att dryga 
ut gödseln - sög det upp urinen så att den kunde tillgodogöras. 

På enstaka herrgårdar fanns exemplariska anläggningar för 
gödselhantering redan vid periodens början. Den ladugård som 
uppfördes på Lantbruksakademiens experimentalfält på 1850-ta
let hade urinseparering och tät brunn. I övre Norrland byggdes allt 
oftare gödselstacken in, så att den skyddades mot uttorkning. In
formation, bidrag och lån förmedlade av hushållningssällskapen 
gjorde sitt till. Även om gödselvården i många fall in på 1930- talet 
inte var mycket bättre än sextio år tidigare, så blev sakta men sä
kert cementerade urin- och pressvattenbrunnar och gödselstack
ar med fast, cementerad botten vanligare. Företrädesvis spreds så
dan god gödselkultur på större gårdar och i mer avancerade jord
bruksdistrikt, men inte bara där. 1927 hade drygt 16 procent av 
småbruken (om 2-10 hektar) gödselstäder med fast, ogenom
tränglig botten, oftast av cement. 1944 gällde det en tredjedel av 
dem. 

Likaså blev bönderna mer medvetna om vikten av att snabbt 
bruka ner den utspridda gödseln i stället för att kompostera 
den. 

Det är ställt utom tvivel att stallgödseln på många håll hantera
des bättre på 1930-talet än tidigare under perioden. Till följd av 



MARK OCH !-IUSDJ UR, TEKNIK OCH ARBETE 221 iörbättrad hantering ökade den tillförda stallgödselns gödselvärde under periodens lopp avsevärt mer än själva gödseltillgången. Den förbättrade stallgödslingen bidrog rimligen starkt till avkastningsökningen. Det faktum att höstsädens avkastning steg mest i början av perioden kan hänga samman med att stallgödsel då ännu aästan helt reserverades för den. Att vårsädens avkastning växte mer än höstsädens under mellankrigstiden kan delvis hänga samman med att vårsäden då fick växande, om än små, tillskott av stallgödsel. Möjligen spelade då också handelsgödseln in. Stallgödseln var den viktigaste "naturgödseln" ,  men inte den enda. Latrin, i vissa fall fabriksmässigt förädlad till "luktfri pudrett" genom upphettning, torkning och malning eller uppblandning med kalk eller torvmull, förekom överallt och hade särskild betydelse kring de större städerna. Förutsättningen för den kreaturslösa, storskaliga trädgårdsdriften i de många handelsträdgårdarna som kring sekelskiftet växte fram i Hässelby söder om Stockholm, var närheten till Lövsta sopstation, varifrån latrin och avfall rikt på hästgödsel från stadens gator hämtades. Vid vissa kustområden spelade gödsling med tång en framträdande roll. Halländska bönder hämtar tång. Längs kusten hade man tångallmänningar där alla delägare fick hämta tång. I kusttrakterna var tången ett värdefullt gödseltillskott. Målning av Nils Kreuger 1898. 



222 MARK O C H  H U S D J U R ,  TEKNIK O C H  ARBETE Förbrukning av kväve, fosf ar och kalium i handelsgödselform. Kg per hektar 1 8  86/90-1 99 1 /95. Femårs-medeltal. Handelsgödsel - Jorden är trött, och den behöver guano. Den desillusionerade smeden i Ivar Lo-Johanssons Traktorn De första handelsgödselmedlen var redan introducerade när perioden började. Hit hörde den peruanska guanon ( fågelspi llning) och chilesalpetern. Superfosfat bereddes av benmjöl eller ur mineraler, apatitmalm eller kaliumsalt, merendels från tyska gruvor. ThomasGilrich-processen i j ärnhanteringen, som medgav förädling av fosforhaltig malm, avkastade som biprodukt ett fosforhaltigt slagg som om det maldes blev ett billigt och väl fungerade fosfatgödsel medel - thomasfosfat. Thomasfosfat importerades från Tyskland. Svensk produktion kom igång i slutet av 1890-talet. Strax efter sekelskiftet kunde två metoder för att utvinna kvävegödsel ur luftkvävet börj a tillämpas . Den ena, lj usbågeprocessen, förutsatte stor tillgång på elektricitet och utvecklades i Norge. Den andra, kalkkväveprocessen, krävde mindre energi och var billigare, men åstadkom ett dammande svart kalkkväve, vars gödseleffekt var omdiskuterad. På 1 9 1 0-talet utvecklades Ha ber-
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Bosch-metoden där vätgas används för kvävebindningen. 
Successivt minskad energiåtgång vid tillverkningen gjorde kvä

vegödseln billigare. Till det bidrog också, efter andra världskriget, 
att utgångsvaran för vätgasframställningen, petroleum, blev billi
gare. Det medverkade till att kvävegödslingen ökade dramatiskt 
efter kriget, vilket också hängde samman med en intensiv sortför
ädling och tillkomsten av tillväxtreglerande medel som åtgärdade 
en olägenhet med stark kvävegödsling - att stråna blev för långa 
med liggsäd som följd. 

Under 1900-talets första hälft varierade handelsgödslingens 
omfattning starkt mellan olika regioner. I Sydsverige förutsatte 
betodlingens expansion en omfattande kvävegödsling. Använd
ningen av handelsgödsel i Skåne låg i paritet med den i andra 
avancerade västeuropeiska jordbruksområden i Danmark, Neder
länderna och norra Tyskland. 

Det fanns knappast någon klar tendens till att större jordbruk 
använde mer handelsgödsel per hektar än mindre gårdar. Handels
gödseln var i motsats till dyrbara maskiner en delbar insatsvara 
som kunde skaffas även i de små mängder som passade det mind
re jordbruket. 

Såväl fosforhaltig gödsel som kali och salpeter kunde spridas 
direkt på plogtiltorna på våren och myllas ned i vårbruket. För 
blivande vall kunde fosfatet plöjas ner redan på hösten. Permanenta 
eller fleråriga vallar kunde övergödslas och samma gällde den 
övervintrade hästsäden. Salpetergödslingen till hästsäden skulle ges 
på våren. Det mindre lättlösliga kalkkvävet skulle spridas noga och 
myllas ned omedelbart. 

Vid mindre jordbruk kunde handelsgödseln spridas för hand. 
Konstgödselspridare framträdde vid sekelskiftet främst på större 
bondgårdar och storjordbruk i Mälardalen. Vanligast blev konst
gödselspridaren snart i betlänet framför andra, Malmöhus län, 
samt på Östgötaslätten. 

Många handelsgödselmedel var känsliga för fukt och krävde en 
nogsam hantering. Särskilt kalkkvävet var obehagligt att arbeta 
med. Det var gråsvart och starkt dammande. En handbok från 
1946 rekommenderar att ansikte och händer gneds in "med nå
got fettämne" och att tättslutande överdragskläder och skyddsglas
ögon användes. 

Handelsgödseln bröt av mot tendensen till att det enskilda gårds
jordbruket innebar ett slutet kretslopp. Här kom verkligen en in
satsvara utifrån in på gårdarna. Handelsgödseln var också en tyd-



224 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Handelsgödsel, antagligen super/os( at, sprids för hand i potatis( årorna på Lovön. Foto Gunnar Lundh 1942. lig aspekt på jordbrukets symbios med industrin och förvetenskapligandet av jordbruket. Bruket av handelsgödsel byggde ju på den utvecklade växtnärings- och markläran. Den var något nytt som inte kunde härledas fram ur fäders traderade kunskaper. Användningen av handelsgödsel kan tyckas ha varit oviktig under den aktuella perioden, jämfört med efterkrigstiden. En vida större del av kvävet som åkrarna fick härrörde från stallgödsel . Även luftkväve som kom jorden tillgodo genom baljväxtodling och till och med tillförseln via regnvatten gav mer kväve per hektar än 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 225 

vad handelsgödseln genomsnittligt gjorde. Men fosfor- och kali
tillskottet från handelsgödseln var mer betydande och dessutom 
är det lätt att bli genomsnittens fånge. Trots de låga medeltalen i 
tillförsel per hektar åker, så fann handelsgödseln faktiskt sin plats 
i det på animalieproduktion och sofistikerade växtföljder basera
de system som utvecklades. Stallgödseln reserverades för hästsäd 
och potatis och låg, åtminstone till en början, bakom tillväxten i 
avkastningen av hästsäd. Handelsgödseln kom oftare vårsäden till 
godo och ägnades framför allt sockerbetorna, men också moss
odlingen och vallen. 

Torv- och mossjord kräver ofta stark uppgödsling med kalisalt 
och fosfat. Mossodlingen och uppodlingen av sank ängsmark gyn
nades således av att kali- och fosfatgödseln blev mer lättillgäng
lig. Den sura mossmarken var dessutom i stånd att lösa och dra 
nytta av gödselmedel som inte kunde användas lika framgångsrikt 
på andra håll. Mossjorden krävde föga stallgödsel och tullade så
ledes inte på stallgödseltillgången som var så viktig för att den gam
la fastmarksjordens spannmålsskördar skulle hållas uppe. 

Mossodlingen användes inte i första hand för odling av bröd
säd utan för foderväxter, och därigenom bidrog den till att foder
mängden ökade, vilket ledde till både stegrad animalieproduktion 
och ökad stallgödseltillgång. Moss- och ängsodlingen bidrog allt
så till stegrade skördar på fastmarksjorden och handelsgödseln 
bidrog till att mer stallgödsel kom de grödor till godo som bäst 
kunde nyttja den. 
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