
1700-talets jordbruk och 
jord brukslandska p ÅKER, ÄNG OCH UTMARK 
OM VI TÄNKER oss förflyttade till ett svenskt jordbrukslandskap 
i början av 1700-talet, skulle en mängd skillnader gentemot da
gens jordbruk falla i ögonen. På åkrarna stod säden glesare, med 
mindre ax och ofta ogräsbeblandad till en grad som skulle för
skräcka en modern lantbrukare. Djuren var mindre än i dag, ofta 
magrare, och inte lika enhetliga i fråga om färg och kroppsform. 

Bebyggelsen var till största delen koncentrerad till byar. Åker
marken, som huvudsakligen låg i närheten av bebyggelsen, upp
tog betydligt mindre utrymme än i nutiden, i medeltal kanske en 
tredjedel. Större ytor än åkern upptog i de flesta delar av landet 
en marktyp som nästan saknas nu, nämligen ängen. Det var så
dan gräsmark som i första hand användes för produktion av hö 
till vinterfoder. Bortom åkern och ängen låg utmarken. Den tjä
nade som betesmark året om, så länge djuren gick ute. Om det 
fanns skog, växte den också där. 

Utmärkande för det europeiska jordbruket, särskilt norr om 
Alperna, var åkerbrukets nära förening med kreaturshållningen. 
Djur behövdes för att dra plog och harv. De gav dessutom mjölk 
och kött, samt ull och skinn till kläder. Hästar och oxar var vä
sentliga för transporterna. 

I Väst- och Nordeuropa bidrog de ofta tunga och svårarbetade 
åkerjordarna till att ytterligare öka behovet av dragdjur. Trots att 
spannmålsproduktionen nästan överallt var grundläggande för 
försörjningen, hade kreatursskötseln här en mycket stark ställning. 

Det var i Europa, norr om Alperna, vanligt att stallföda åtmins
tone dragdjuren under vintern. Detta gav jordbruket en speciell 
karaktär, som var ytterligare förstärkt i de nordiska länderna. Stall
ningssäsongen var här särskilt lång, och omfattade i större delen 
av landet i princip alla hov- och klövdjur. Stora krav ställdes där
för dels på stallningsmöjligheter och lagerutrymmen för vinterfo
der, dels på att arbetsresurser och markarealer avsattes för produk
tion av vinterfoder åt djuren. Eftersom kreatursstockarna i Nor-
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112 1700-'rALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE den var förhållandevis stora var även behovet av betesmark under sommarhalvåret betydande. En grundläggande regel i den dåtida jordbruksekonomin var att boskapen gick fritt och sökte bete där den kunde. Växande säd och ängsgräs måste följaktligen fredas från betesdjuren. Långa hägnader inneslöt därför åker och äng, som med ett gemensamt namn kallades inägor. 
Tegskiftet Alltsedan medeltiden låg de västeuropeiska byarnas åkrar i så kallat tegskifte, och därmed också de svenska. Varje bys åker var fördelad på en, två, tre eller kanske fyra eller fler sektorer, gärden, som skiljdes åt av stängsel. Inom varje gärde - som var mycket stort om det fanns många bönder i byn - hade varje gård sin åker fördelad på många utströdda tegar. De olika böndernas tegar i ett gärde var sinsemellan oinhägnade. I fråga om tegarnas antal fanns det stora regionala variationer. Om skogsbygdsbonden hade några få, kunde den skånske slättbygdsbonden ha femtio. Länge har man huvudsakligen sett tegsplittringen som en följd av uppdelning vid arv och att man inom byarna skulle ha varit mycket mån om att fördela jorden rättvist. På senare år har den internationella forskningen kommit att betona att tegskiftet, så länge teknologin var relativt outvecklad, var en ekonomiskt effektiv form av jordbruk. Till tegsplittringens fördelar hörde att bonden fick jord av olika slag. Inte bara så att byn förfogade över "bättre" och "sämre" jordar. Beroende på väderleken kunde samma stycke jord ge olika avkastning under skilda år. Ett år med mycket regn kunde en sandig, vattengenomsläpplig jord ge god skörd, medan säden dränktes på den mer lerhaltiga jorden. Ett år med torka blev det tvärtom missväxt på sandjorden, medan skörden på lerjorden blev betydligt bättre. Att ha åkertegarna utspridda över byns hela åkerareal var alltså delvis ett sätt för den enskilde bonden att försäkra sig mot fullständig missväxt. På ett större stycke åker blir jorden tjänlig för plöjning, harvning och sådd vid något olika tider höst och vår, beroende på variationer i jordmån och jordfuktighet. Likaså mognar skörden vid något olika tidpunkter på olika delar av åkern. (Skillnader av denna typ går att iaktta på stora åkrar också i vår tid, men de tycks ha varit större före täckdikningens tidevarv.) Det var fördelaktigt för 



1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE 113 Geometrisk karta över Valleberga och Löderup i sydöstligaste Skåne 1704-1705. Tillsammans innehöll de båda byarna ett drygt sjuttiotal brukningsgårdar som hade sina åkertegar i tre gemensamma gärden. Kartutdraget omfattar åkergärdena samt ungefär en tredjedel av det stora ängsgärde som låg i söder, och som även det till stor del uppodlats till åker. Valleberga är den långa byn utefter ån i norr, Löderup ligger öster därom. Avståndet från kartans överkant till dess här synliga nedersta del motsvarar ungefär 5 kilometer. bonden att ha så lång tid på sig som möjligt för jordbearbetning, sådd och skörd. Även av detta skäl var det alltså gynnsamt för honom att ha åkern fördelad över hela byns åkerareal. Så länge bönderna hade bebyggelsen koncentrerad till byar var 



114 1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE Får på träda. Detalj ur karta över Aby, Kvillinge socken i Östergötland från år 1700. en viss grad av tegsplittring också nödvändig för att ge alla bönder i byn någorlunda lika avstånd till åkrarna. Om varje bonde bara hade haft ett åkerstycke i varje gärde, skulle vissa bönder ha fått en mycket lång sträcka till sina åkrar, andra en mycket kort. Med uppdelningen på en mängd tegar blev medelavståndet till åkern ungefär lika för alla i byn. Det har ofta anförts som en nackdel med tegsplittringen att den fördröjde arbetet. Men detta gällde framför allt under förutsättning att man hade redskap som gjorde det möjligt att arbeta relativt raskt. Så länge arbetet höll den takten att man kunde fylla en arbetsdag på en eller några få tegar, behövde inte tegsplittringen vålla någon större tidsförlust. Uppsplittringen av åkerjorden blev besvärande först om man måste förflyta sig från teg till teg många gånger per dag, eller om tegarna var alltför små för att ett arbete som till exempel harvning skulle kunna utföras effektivt. Träda och hägnader I områden där åkern upptog en förhållandevis stor andel av den totala landarealen -framför allt i slätt- och övergångs bygder -var det regel att en del av åkern lades i träda varje år. Trädan innebar 
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I 700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE 11 5 

att åkern fick "vila", det vill säga att den inte besåddes under rå
dande odlingssäsong. 

På trädesåkrarna växte det en hel del gräs och örter som kunde 
tjäna som bete för kreaturen. Det var trädesgärdets och de om 
höstarna nyskördade gärdenas funktion av betesmark som gjorde 
det nödvändigt att skilja gärdena åt med stängsel. Man lät succes
sivt, från år till år, ett av åkergärdena ligga i träda. Kreaturen, som 
betade där, hindrades av stängslen från att skada den säd som växte 
på de andra gärdena. På liknande sätt kunde det vara fördelaktigt 
att ha ängen separat inhägnad. Man kunde då släppa in kreaturen 
på ängen efter höslåttern (som skedde tidigare än skörden), utan 
att djuren kunde komma in på åkern. 

Hägnaderna spelade alltså en annorlunda och ofta mer betydel
sefull roll än vad de gör nu för tiden. I dag hägnar man in de be
tande djuren. Då var huvudregeln i stället att man hägnade in de 
växande grödorna. I vår tid bildar stängsel ofta gräns mellan 
områden som innehas av olika ägare. Den rollen hade hägnader
na ganska sällan på 1700-talet. Då markerade de i stället gräns 
mellan olika ägoslag, framför allt mellan inägor och utmark, men 
också mellan åker och äng och mellan träda och besådd åker. 

En modern iakttagare skulle säkert ha slagits av åsynen av dessa 
gärdsgårdar som genomkorsade landskapet kilometervis och av
gränsade marktyper av olika utseende. Den som i mitten av juni 
gick längs en gärdsgård som skiljde utmark från äng hade på ena 
sidan ganska kal och avbetad mark, på andra sidan högväxande 
gräs. Dessutom var ängen ofta rikare på lövbärande buskar. 

Numera är vi kanske inte vana vid att tänka på stängsel som 
någon särskilt stor del av lantbrukarens omkostnader, men så le
ver vi också sedan länge i taggtrådens, de elektriska stängslens och 
det kreaturslösa jordbrukets tidevarv. På 1700-talet var hägnader 
mycket kostnadskrävande. De gjordes över större delen av landet 
vanligast av raka stänger, oftast stammar från unga granar. Dessa 
lades på snedden mellan upprättstående, parställda störar och vi
lade på de band, hank, som höll ihop störparen (se Band 2 s. 82-
85). Dessa hägnader fordrade mycket virke. Förutom arbetet med 
att hugga virket (eller kostnaden för att köpa det) och sätta upp 
stängslen, tillkom de ofta långa transporterna från skogen. 

I slättbygderna, framför allt i Skåne, hade virkesbristen tvingat 
fram andra lösningar. Här grävde man långa diken och jordvallar 
för att hägna inägorna, och där det inte gick, kunde man göra 
gärdsgårdar av ris. I skoglösa områden där det fanns mycket sten 
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Halländska bönder 
lägger stengärdsgård, 
omkring 1710. 

hade man på sina håll börjat uppföra stengärdsgårdar. Under 1700-
talets första hälft förekom dessa framför allt i sydvästra Sverige. 

På grund av den höga stängselkostnaden var det i undantags
fall som en ensam bonde själv stod för all gärdsgård runt sin åker 
och äng. De flesta bönder bodde i byar, och i dessa samarbetade 
alla bönderna om de stora hägnadssystemen. I själva verket var 
samarbetet kring gärdessystemen den viktigaste ekonomiska mo
tiveringen till byorganisationernas existens. 

Enskilt åkerbruk - kollektiv betesdrift 
Inom varje åker- och ängsgärde hade samtliga bönder i byn andel 
i jorden. Spannmålsodlingens olika arbetsmoment - jordbearbet
ning, sådd och skörd - sköttes framför allt på hushållsbasis. Varje 
bonde brukade sina tegar med sin familj och sitt tjänstefolk. Sam
ma princip gällde i större delen av landet för höproduktionen på 
ängen, där varje hushåll skötte sina egna ängstegar och bärgade 
höet från dem. 

Kreaturens betesgång bedrevs däremot i huvudsak kollektivt av 
byns medlemmar. Därför var utmarken allmänning. Varje deläga
re i byn hade rätt att utnyttja allmänningen för eget behov, men 
förfogade där inte över någon bestämd landyta han kunde kalla 
sm. 

När hö- och spannmålsskörden var bärgad blev också ängen och 
åkern allmän betesmark. Fast säden som växte på bondens teg var 
hans egen, så tillhörde gräset som växte upp efter skörden det 
byalag varav bonden var en del. Som vi kommer att se var denna 
rytmiska växling i användningen av åker och äng - å ena sidan 
spannmål eller hö, å andra sidan betesmark - något som genom
syrade både åkerbrukssystemen och hela byns sociala liv. Även om 
bonden i huvudsak skötte sina åker- och ängstegar på egen hand, 
var han underordnad byalaget i fråga om när sådden kunde inle
das (eftersom gärdet då måste vara fredat från kreatur) och när 
skörden måste vara bärgad, så att kreaturen åter kunde släppas in 
på gärdet. NÅGRA EXEMPEL PÅ ÅKERBRUKSSYSTEM 
Segerstad - tresädesby i västsvensk slättbygd 
Byn Segerstad på Västergötlands falbygd ger på en lantmäterikar
ta från 1702 exempel på ett förhållandevis komplicerat gärdessys
tem. lnägorna är indelade i fyra gärden (se nästa uppslag). Tre av 



1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE 117 dem innehåller både åker och äng, det fjärde enbart äng. Det trädessystem som tillämpas på åkern är tresäde, och därmed ligger varje år ett av de tre åkergärdena i träda. Utanför Segerstads inägor vidtog i öster och söder andra byars inägor, men i väster gränsade byn mot utmarken_ Byn är centralt placerad mitt i åkermarken. Eftersom man måste passera från utmarken in till husen med kreatur även under perioder då åker och äng är fredade från betesdjur, finns en smal, inhägnad passage genom inägomarken, en fägata. Segerstad på Falbygden i Västergötland år 1702. Utsnitt ur lantmäterikarta som visar byplatsen och närmast omkringliggande åker. Hussymbolerna markerar jordebokshemman med ett eller flera boningshus, ladugårdar och andra ekonomibyggnader. 



1 1 8 1 7 00-TA LETS  J O R D B R U K S SA M H Ä L L E  

� Jordebokshemman 

� Kyrka 

Segerstad 1 702 . Renritning av kartan som visas i utsnitt på föregående sida . Byns fyra gärden är åtskilda av hägnader. De tre gärdena närmast byn innehåller både åker och äng, det västligaste ◊ Kva rn 

Åker t i l l  lh(] Åker 
ett av hemmanen LJ.llJ med teggränser 

gärdet enbart äng. Åker och äng till ett av hemmanen är markerade med mörkare färgtoner. 
Äng Äng t i l l  

ett av hemmanen med teggränser 

0 

� Utmark 

.....,.,.._ Hägnad Observera hur stort område kartan omf att ar. Mellan inägornas sydvästligaste och nordöstligaste del är det 4,5 kilometer. Byns utmark är endast antydd på originalkartan. Den här gjorda markeringen visar utmarkens läge i förhållande till byn, inte utsträckningen. Det bönderna vann med uppdelningen av inägorna i flera gärden var att åkern och ängen kunde utnyttj as för bete under hela de perioder de inte bar säd eller slåttergräs. På en slättbygd där åker och äng utgjorde en relativt stor del av totalarealen innebar betet på inägorna ett väsentligt fodertil l skott för kreaturen .  Inom varje åkergärde, liksom i ängsgärdet, hade varj e bonde andel i j orden. På kartan ovan är de tegar i åker och äng som ti l l hör  ett av jordebokshemmanen utmärkta med starkare gul och grön färg. Antalet åkertegar är omkring 20, således 6-7 i vardera av de tre åkergärdena . Därtill kommer sammanlagt cirka 15 ängstegar. 
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VÅR OCH FÖRSOMMAR ÅR 1 

HÖST ÅR 1 

-� 
-J -

� 

� . .  ,, 

SENSOMMAR ÅR 1 

VÅR OCH FÖRSOMMAR ÅR 2 Emellertid säger kartan inte hela sanningen om byns brukningsstruktur. Lantmätaren har ritat ut tegarna som de fördelar sig mellan jordebokshemmanen, men flera av hemmanen var i realiteten uppdelade på två el ler flera brukningsgårdar. I byn fanns 23 j ordebokshemman, inklusive prästgården, men omkring 30 bönder är mantalsskrivna med separata hushåll. Eftersom bönderna på ett hemman med flera brukare delade upp tegarna mellan sig, var alltså tegsplittringen i byn som helhet i verkligheten större än vad kartan utvisar. Åkerarealen i Segerstad var cirka 230 hektar och de 30  bönderna brukade alltså 7-8 hektar vardera, varav cirka 5 besåddes per år. Större delen av inägorna upptogs av äng, och stora betesmarker omgav byn. Bönderna på Falbygden hade förhållandevis mycket kreatur, och där bedrevs även en omfattande hästavel. Byplats 

Åker 

Utmark 

Betad mark 

-+- Hägnad 

Gräns mot annan 
bys inägor 

0 1 000 m 
� På vidstående kartor framgår hur de olika gärdena i Segerstad successivt användes till betesmark under ett år. På våren och försommaren är trädesgärdet betesmark tillsammans med utmarken där djur går under hela betessäsongen. På sensommaren efter slåttern tillkommer ängsgärdet. På hösten, sedan de två gärden som burit säd har skördats, blir dessa nyskördade gärden bete. Gärdet som dittills legat i träda fredas nu från djur för att besås. Nästa vår ligger ett av de gärden i träda som burit säd föregående år, och fungerar alltså som betesmark. 



1 20 1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE Östra Neder/ösa på Östergötlands slättbygd. Byplatsen och omgivande åker. Utsnitt ur lantmäterikarta från år 1 694. På ett för det dåtida Västsverige typiskt sätt ger tegarnas fördelning över gärdena intryck av oregelbundenhet, för att inte säga planlöshet. Varje jordebokshemman har ett antal tegar i vart och ett av byns gärden, men tegarna är ofta starkt olikformade. Inte sällan kan man konstatera att ett hemman har större åkerareal i det ena gärdet än i det andra. Tegdelningen tycks här ha ett drag av ålderdomlighet. Möjligen har kreatursskötselns stora betydelse i Västsverige långt fram i tiden medverkat till att reformer av åkerns tegindelning varit relativt oväsentliga för bönder och andra jordägare. Östra Neder/ösa - en tvåsädesby i östsvensk slättbygd I Östra Nederlösa i Östergötlands slättbygder tillämpades tvåsäde, vilket innebar att halva åkern årligen lades i träda. Åkern var indelad i två gärden. Nästan all äng låg inom flera separat inhägnade gärden, som skiljdes åt av en passage, som ledde från utmarken in mot byn. Genom själva åkermarken fanns dock inte, som i Segerstad, någon egentlig fägata. Förklaringen är den att i ett tvåsädessystem alltid ettdera av de två gärdena låg i träda, och behövde alltså inte skyddas från betesdjur. Man drev vid behov djuren på den sidan av stängslet där årets trädesgärde låg. 



1 7 00-TA LETS J O R D B R U KSSAMHÄLLE 1 2 1  Byn var, som oftast i östra Mellansverige, ganska liten. Den totala åkerarealen i Östra Nederlösa var 62 hektar, alltså knappt 30 procent av Segerstads åker. I byn bodde fem bönder - i detta område var brukningsgård och jordebokshemman vanligtvis detsamma. Östra Nederlösas ägobild kompliceras av att ett hemman i en grannby hade en så kallad utjord i byn (på kartan synlig som den smalaste tegen längst till höger i varj e teglag) .  Bönderna på de fem gårdarna i byn brukade i medeltal 12  hektar� vardera . Årligen besådde alltså var och en cirka 6 hektar. Att byarna var små betydde inte att åkerns andel av totalarealen var mindre i de östsvenska än i de västsvenska slättbygderna. Snarare låg byarna tätare i Östsverige. Åkertegarna per hemman var betydligt fler än i Segerstad -omkring 35 stycken, vilket gör drygt 1 5  i vardera gärdet. Slående är den starka planbundenheten i åkertegarnas läge. I Östra Nederlösa tillämpades det i östra Mellansverige al lmänt förekommande so/skiftet. Denna tegfördelningsprincip hade börj at tas i bruk under medeltiden och många solskiften hade skett på 1 500-talet. Ännu på 1 700-talet förekom att byar lades i solskifte . Solskiftet innebar omfattande reglering av åkermarken och förutsatte oftast även reglerad bytomt. Tegarna i varj e gärde var fördelade i ett antal teglag. Inom varj e teglag fick det Östra Neder/ösa 1 694. Renritning av den karta som visas i utsnitt på föregående sida. Äker och äng till ett av hemmanen (nummer 4) är utmärkta med mörkare färgtoner. Åkern ligger i solskifte, så tegfördelningen är starkt regelbunden. Lantmätaren har ritat åkern till hemmanen nummer 1, 2, och 3 som ett enda stycke, så antalet tegar i byns åker var i verkligheten större än vad kartan utvisar. Vart och ett av byns fem hemman har egen äng och beteshage, dessutom finns en för hela byn gemensam äng och dito betesmark. 
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1 22 1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE Byplatsen med omgivande åker och äng till Lilla Uppåkra i västra Skånes slättbygder år 1 703. hemman som låg sydligast eller västligast i byn också den sydligaste respektive västligaste tegen, den närmast i norr eller öster liggande granngården den därnäst liggande tegen, och så vidare. De relativa skillnaderna mellan hemmanen i fråga om tegstorlek var alltid desamma. Det totala åkerinnehavet på varje hemman var proportionellt till storleken på hemmanets tomt. Tomtstorleken var knuten till ägarens andel i byn enligt det så kallade byamålet, det vill säga byns delningsgrund. Solskiftet garanterade att en given jordägare fick andelar av samma relativa storlek i alla de åkerjordar av olika beskaffenhet som byn förfogade över. Den som hade en gård med hälften så stort jordatal som grannens, hade också en tomt som var hälften så stor som grannens, och åkertegar som var lika många men hälften så stora som grannens. Uppenbarligen var ett syfte med solskiftet att dokumentera ägandet, något som från början hade gynnat sådana ägare som inte befann sig på platsen, det vill säga frälsejordsägarna och kronan. Under perioder då en gård mer eller mindre tillfälligt saknade brukare kunde det annars förekomma att grannarna i all tysthet lade beslag på en del av gårdens åker och övriga marker, och infogade jorden i sina ägor. Det hade i andra delar av landet under århund-
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1 700-TALETS J O R D B R U K S S A M HÄLLE 1 23 radenas lopp till och med förekommit att gårdar helt hade " försvunnit" på detta sätt . Den typen av intrång hade kraftigt försvårats genom solskiftesdelningen. Men i längden gynnade solskiftet inte bara dem som var socialt och ekonomiskt starka. Även bönderna kunde genom solskiftet lättare hävda sina rättigheter gentemot mäktigare grannar i byn. Lilla Uppåkra - tresädesby i sydvästra Skåne. Lilla Uppåkra ligger i Skånes sydvästliga slättbygder, således Sveriges mest uppodlade område . Liksom i västgötabyn Segerstad tilllämpades tresäde .  Åkern var därför huvudsakligen fördelad på tre gärden. Även ängsgärdet i väster var delvis uppodlat till åker. Byns totala åkerareal var i runda tal 240 hektar. I byn bodde på 1 700-talet elva bönder, vilket gör ungefär 22 hektar åker per bonde. Med tanke på tresädet borde därmed 15 hektar per bonde ha besåtts årligen, men det är inte troligt att fullt så mycket faktiskt besåddes varj e år. I de skånska slättbygderna var det nämligen vanligt att tillämpa en annan rytm på de svagaste jordarna än på huvud- Lilla Uppåkra år 1 703 . Renritning av kartan som visas i utsnitt på föregående sida. Byns åker och äng är uppdelade i fyra gärden, varav ett tidigare varit ängsgärde men delvis blivit uppodlat till åker. Ägorna till ett av hemmanen är utmärkta med mörkare färger. 
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Lönsboda i nordöstra Skåne. Vänstra halvan av lantmäterikarta från 1 69 6 . Centralt i bilden syns 
"Ä cker Wång " (åkergärde) och väster därom "Änge Wång " (ängsgärde) . I åkergärdet ser vi den 
gårdssymbol som markerar det enda jordebokshemmanet i Löns boda - i praktik en en mycket 
liten by med endast två bönder. 



I 7 00-TALETS J O R D B R U K S SAMHÄLLE 1 2 5 delen av åkern: I stället för två år av tre, sådde man kanske vart tredj e eller vart sj ätte år. En årlig besådd areal på omkring 13 hektar per bonde är dock inte osannolikt, al ltså dubbelt så mycket som i Segerstad och Östra Nederlösa. Antalet åkertegar i byn var ungefär 550 ,  således ett femtiotal per bonde. I de skånska slättbygderna tillämpades ett tegsystem som var mer reglerat än Västsveriges " fria"  skifte, men saknade solskiftets strikta regler för tegarnas inbördes ordning inom varj e teglag. Vid detta så kallade bo/skifte har varje gärde först delats upp mellan de i byn ingående balen (varj e  bol bestod av flera gårdar ) .  Varj e bol fick därvid flera relativt stora åkerytor i varj e gärde. Dessa har sedan delats upp i tegar till de gårdar som ingick i bolet. Lönsboda - en ensädesby i skogsbygd Kartan från 1 6 96  över den lil la byn Lönsboda i nordligaste Skåne 
0 visar en mycket enkel form av hägnadssystem. Byn ligger i Sydsvenska höglandets skogsområde. Här rådde det ålderdomliga ensädesbruket. I detta förekom ingen eller mycket liten träda . All, eller nästan all, åker besåddes alltså varj e år. Åker och äng låg vid ensädesbruk inom samma gärde. Det innebar att man måste vänta med att släppa in kreaturen på inägorna fram til l  dess att åkern var skördad på hösten. Bönderna i Lönsbada hade dock delat inägomarken i två delar, varav den västra Lönsboda 1 696. Renritning av kartan som visas i utsnitt på föregående sida. Kartan visar all den mark som tillhörde hemmanet Lönsboda. Inägorna är indelade i två gärden, varav ett är ett renodlat ängsgärde. Äkern upptar bara några procent av totalarealen. Svedjelanden ligger förhållandevis nära bebyggelsen. Inom Lönsbodas ägogränser ligger socknens kyrka och en vattenkvarn. 
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1 26 1 700-TA LETS JORDB RUKS SAMHÄLLE endast innehöll äng. På så sätt kunde de låta kreaturen beta på det västra gärdet genast efter höbärgningen, medan det östra kunde bli betesmark först efter skörden . Husen ligger en bit in i inägomarken. En fägata gör det möj ligt att låta djuren passera genom inägorna under sommarhalvåret. Åkerarealen i Lönsboda var vid tiden för kartans upprättande 4,8 hektar. Åkern var uppdelad på flera separata stycken som låg utströdda i ängen, men detta utgjorde i sig ingen tegindelning, utan var ett resultat av att man hade odlat upp de bäst lämpade markpartierna till åker. Antalet bönder i den lilla byn var två. Följ aktligen brukade var och en ungefär 2,4 hektar. Hur de två bönderna hade delat upp åkern och ängen emellan sig syns inte på kartan. Sannolikt har varje åkerstycke delats upp mellan dem, liksom de har lotter i olika partier av ängen. Som vanligt i de flesta skogsbygder kombinerades åkerbruket med svedjebruk. På kartan syns flera områden med beteckningen " swedjeland" eller " swedjemarck" ,  till en sammanlagd areal av 1 8  hektar, eller 9 hektar per bonde. Det var fråga om svedjemark av olika ålder - varje år tycks man ha svedj at 3 hektar eller 1 ,5 hektar per bonde. Svedjemarken fick först ge skörd i spannmål och rovor under två år, därefter fick den tj äna som slåttermark och betesmark under tre år, varefter man tillät träden att växa upp på nytt, så att marken kunde svedj as igen efter cirka 30 år. Den svedjemark som är markerad på kartan är områden som är svedj ade för högst sex år sedan. En sjättedel av denna areal ( 3  hektar) var nysvedjad och besådd med rovor samma år  kartan gjordes, och en sjättedel var besådd med råg. Avkastningen på varje utsädeskorn var väsentligt högre på svedj an än på åkern. Inte sällan kunde man få 20 gånger utsädet av rågen, vilket var ungefär fem gånger mer än vad åkern gav. Men utsädet såddes så glest på svedj an (omkring en sjättedel av utsädestätheten på åkern) att avkastningen per areal ändå blev lägre än på åkern. Ändå ansågs svedjandet vara ett arbetsbesparande sätt att få en spannmålsskörd, eftersom elden gjorde en så stor del av röjningsarbetet. Dessutom var svedjandet utsädesbesparande. Kvistalånga än en gång Vi ska här återvända till byn K vistalånga och dess by ordning ( ovan s. 70) . Byn med sina tio bönder låg knappt fyra mil fågelvägen från Lönsboda, och karakteriserades av samma trädessystem, ensäde. Beträffande hägnaderna hade varje bonde sina delar att under-
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hålla: varje bonde ägde alltså delar av den gemensamma hägna
den. Risken fanns att någon inte underhöll sin gärdsgård ordent
ligt, vilket kunde leda till att kreatur bröt sig in i gärdet (vången) 
och gjorde skada. Slarv med hägnaderna straffades därför med 
böter och, om skada skedde genom att kreatur bröt sig in, dessut
om ersättningsskyldighet gentemot den som drabbats ekonomiskt. 
Böter drabbade även den som försummade att stänga efter sig då 
han passerat ett led (stängbar öppning) i gärdsgården. 

Emellertid fanns också det som byordningen kallar "ohängda" 
djur, det vill säga djur som var notoriska när det gällde att ta sig 
över eller bryta sig igenom stängsel, och då ofta skadade hägna
derna. Dessa djur måste fängslas (förmodligen åsyftas någon form 
av hinderdon som gjorde djuren mindre rörliga) eller "avskaffas" 
från betesmarken. Djurägaren måste dessutom sätta upp de stängsel 
djuret rivit ner och ersätta skadan på grödan. 

En av paragraferna illustrerar samspelet mellan å ena sidan pri
vatägda åker- och ängstegar, å andra sidan gemensamma betesrät
tigheter. Generellt fick naturligtvis inget bete förekomma i gärdet 
(vången) under den period då säden och det blivande höet växte 
till sig. Undantag kunde dock göras för den som ville tjudra djur 
på sina egna ängstegar. Skadan drabbade ju då bonden själv, ef
tersom han fick mindre hö att bärga. 

Höet slogs och bärgades tidigare än säden, och delar av åkern 
skördades tidigare än andra. På de skördade ytorna växte gräset 
snabbt upp på nytt. Här var det uppenbarligen frestande att tjud
ra djuren för bete. Emellertid fick över huvud taget inget bete 
förekomma på åker och äng sedan slåttern och skörden påbörjats, 
såvida inte alla bönderna samtyckte. Orsaken var den, att när allt 
hö och all säd var bärgad skulle åkern och ängen bli allmän betes
mark. Om någon tjudrade något djur på sina tegar under perio
den mellan skörden och det samfällda betesinsläppet, ledde detta 
till en minskning av de gemensamma betestillgångarna. 

Det gällde också för varje bonde att synkronisera sitt åkerbruks
arbete med sina teggrannars. Om man misslyckades kunde det bli 
nödvändigt att föra sina redskap över någon annans besådda åker. 
Från det att tre dagar förflutit efter sådd av en teg, var sådan fram
fart belagd med böter. Ville någon ta vägen över en äng med osla -
get gräs kunde detta tolereras, om gräset först slogs och räfsades 
undan. Även nyslaget hö som låg på marken måste räfsas undan 
innan man tog vägen där det legat. 

I 
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I Ensäde 

Tvåsäde 

Tresäde 

1/4 träda 

1/5-1/10 träda Trädessystemens utbredning omkring år 1 700. En jämförelse med motsvarande karta i Band 2 s. 291 visar att tresädet sedan 1500-talet expanderat bland annat i norra och östra Småland. Tvåsädet har brett ut sig i södra Norrland. TRÄDESSYSTEM OCH ÅKERBRUKSSYSTEM 
Vi har redan stött på termerna ensäde, tvåsäde och tresäde som 
sammanfattats med begreppet trädessystem. När en tredjedel av 
åkern trädades, som i Segerstad och Lilla Uppåkra, låg åkern som 
regel i tresäde. När hälften av åkern lades i träda, som i Östra 
Nederlösa, låg den i tvåsäde och när ingen eller mycket liten träda 
användes, som i Lönsboda, låg åkern i ensäde. 

Trädessystemens utbredning 
På kartan intill redovisas trädessystemens utbredning i Sverige i 
början av 1700-talet. Här framgår att de tre systemen ensäde, två
säde och tresäde dominerade vid denna tid. System med fyra eller 
fler gärden täckte mindre arealer. Ensädet härskade i en stor del av Götaland, söder om en kro
kig linje från norra Bohuslän till sydöstra Kalmar län, och utbred
de sig ner till mellersta Skåne. Ett andra stort ensädesområde 
sträckte sig från det inre av Svealand och norröver. 

Ett stort tvåsädesområde utbredde sig i Östsverige, från Öster
götland och delar av norra Småland till Hälsingland. Dessutom 
fanns två områden med tvåsäde i Västergötland: ett större på slät
ten söder om Vänern och ett mindre i landskapets nordöstra del. 
Några små tvåsädesområden fanns dessutom i Skåne, på gränsen 
mellan tresäde och ensäde. Tresädet hade ett av sina två huvudsakliga utbredningsområden 
i Skånes södra hälft. Det andra utgjordes av gränsområdet mellan 
ensäde och tvåsäde i norra och östra Götaland, och sträckte sig i 
stort sett från sydöstra Kalmar län genom norra Småland in i öst
ra och norra Skaraborgs län och Närke. Inslag av tresäde fanns 
även längre norrut, bland annat öster om Storsjön i Jämtland. 

System med fjärdedels träda fanns öster och väster om Vänern. 
Ett område där man lade mellan en femtedel och en tiondel av åkern 
i träda bröt i Värmland kontakten mellan det norra och det södra 
ensädesområdet. 

På det hela taget förekom ensäde där åkerbruket betydde för
hållandevis lite. Tvåsäde tillämpades oftast i slättbygder. I kanske 
högre grad än de övriga odlingssystemen användes tresäde i om
råden med skilda naturförutsättningar. 



1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE 1 29 Samma trädessystem men skilda åkerbrukssystem 
Att ett trädessystem kunde användas i områden med så olikartade 
förutsättningar som var fallet med tresädet förklaras bland an
nat av att samma trädessystem kunde kombineras med 
skilda växtföljder och därmed bli del av olika 
åkerbrukssystem. Tresädet i norra och östra Gö
taland skiljde sig från det sydskånska på flera sätt. 
I norr bearbetades trädan under sommaren inför 
rågsådden på hösten, medan trädan i Skåne låg för 
fäfot hela sommaren och kördes med plog eller årder först näs
ta vår inför kornsådden. 

På liknande sätt skiljde sig tvåsädet söder om Vänern betydligt 
från tvåsädet i landets östra delar. I det västliga tvåsädesområdet 
odlade man nästan bara korn och havre, det vill säga sädesslag som 
såddes på våren. Gärdesindelningen hade därför kunnat göras 
betydligt enklare än i Östsverige, eftersom det knappast fanns 
någon växande säd att skydda under höstarna. Ingen gärdsgård 
skiljde här åker från äng, eller inägor från utmark, utan byns ägor 
delades på mitten av en gärdsgård som kunde sträcka sig genom 
flera byar och socknar. Förändringar av trädessystemen 
Ordet trädessystem bör inte fattas alltför bokstavligt. Den areal 
som i praktiken lades i träda varje år kunde avvika från de huvud
regler som gäller för de olika trädessystemen. 

Redan i början av 1700-talet var det vanligt i delar av landet 
att den egentliga trädans andel av åkern minskade när man delade 
av ett stycke av trädesgärdet med tillfälliga hägnader, och sådde 
ärter och bönor där. 

I två- och tresädessystemen, där man praktiserade regelbunden 
träda i särskilda trädesgärden, minskade i och med denna "täpp
odling" den andel av åkern som verkligen trädades. 

I områden med ensäde gick utvecklingen den motsatta vägen: 
allt större åkerytor trädades utan att detta avspeglades i någon 
förändring av gärdesindelningen, eftersom trädan i ensädet låg i 
samma gärde som den besådda åkern . 

I praktiken förändrades alltså trädans verkliga andel av åkern, 
men systemen benämndes ändå med sina gamla namn: ensäde, 
tvåsäde och tresäde. Att beteckningarna inte ändrades beror på att 
den gamla gärdesindelningen kvarstod till sina grundprinciper. 

En av orsakerna till gärdesindelningens trögrörlighet var de 
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dryga kostnader det vanligen förde med sig när man varaktigt 
byggde ut hägnaderna. Följaktligen är det framför allt i områden 
där man hade relativt god tillgång till stängselvirke som det sked
de en övergång från ensäde till tre- och fyrsäde, som i västra Små
land och delar av Västsverige (jämför kartan på s .  128 med s. 291 
i Band 2). Liknande omställningar förefaller ligga bakom de fyr
eller flergärdessystem som dominerade i Värmland. 

Gången i förändringen tycks ha varit den att man i förhållan
devis åkertäta ensädesområden lade alltmer åker i träda. Så länge 
man hade en gärdesindelning anpassad till ensäde måste detta ske 
i samma gärde som den besådda åkern. Hade man tillgång till 
stängselvirke till rimlig kostnad blev det i längden mer rationellt 
att lägga åkern i tre eller fyra gärden för att tillåta att all träda för
lades till ett och samma gärde och därmed kunde betas. Samtidigt 
kunde man spärra av ett gärde från betesdjur för att tillåta tidig 
sådd av råg, ett sädesslag som blev allt viktigare att odla. 

I Norrland tycks införandet av hälftenträda eller tredjedelsträ
da inte alltid ha åtföljts av en indelning av åkern i motsvarande 
antal gärden. Orsaken var uppenbarligen den att kreaturen befann 
sig på fäbodar långt ifrån bebyggelsen under större delen av som
marhalvåret. Det fanns därför inget starkt behov av att tillåta bete 
på trädan och det var därmed heller inte nödvändigt med någon 
gärdsgård för att spärra av trädan från den besådda åkern. I prak
tiken tycks alltså ofta ensädets gärdessystem ha bevarats trots att 
stora delar av åkern regelbundet lades i träda. 

Trädans funktioner 
Trädan fyllde flera funktioner som delvis stod i konflikt med var
andra. Den gav möjlighet att bearbeta jorden intensivt för att göra 
den ren från ogräs och luckra inför nästa sådd. Om trädan däre
mot inte bearbetades flera gånger under sommarhalvåret blev den 
snabbt igenvuxen av gräs och andra örter. Den dåtida plöjning
en och ärjningen kunde sällan nå så djupt att gräsrötterna förstör
des. 

Under odlingssäsongen konkurrerade gräset och de vilda örter
na ("ogräsen") om näringen med odlingsväxterna, och gjorde sä
den oren. Ändå var deras förekomst inte enbart av ondo. Vissa av 
dessa växter band kväve från luften och bidrog, när de så småning
om plöjdes ner, till att åkerns produktivitet bibehölls. Dessutom 
var "ogräset" på' trädan av stor och ibland till och med av domi
nerande betydelse som foderresurs under sommarhalvåret. 
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Den dåtida jordbrukaren kunde därför tillämpa två huvudstra
tegier i sitt förhållande till ogräsen: 

1. Han kunde genom återkommande plöjning och harvning hålla 
trädan så ren som möjlig från ogräs. Man kan då tala om en "brun" 
eller "svart" träda. Sådan bearbetad träda ledde till renare säd och 
kunde ge högre avkastning, under förutsättning att åkern fick till
räckligt med gödsel. Även där detta system tillämpades fanns det 
skäl att släppa in kreaturen för att beta på trädesgärdet. På åker
och dikesrenar och de delar av ängen som låg i åkergärdena växte 
gräs. Dessutom var det i praktiken sällan man lyckades hålla trä
desjorden fullständigt fri från gräs. Den "svarta", relativt inten
sivt bearbetade trädans strategi tillämpades framför allt på de öst
svenska slätterna. 

2. Han kunde lämna trädan obearbetad så att gräs och örter 
växte fritt under trädesåret. Resultatet blev en "grön", bevuxen 
träda. Detta ledde till orenare säd. Konkurrensen från ogräsen 
bidrog dessutom till lägre avkastning på säden. Minimiavkastning
en, om man inte tillförde någon gödsel, förblev dock högre än vid 
en ogödslad "brun" träda. Dessutom var den gröna trädan viktig 
som betesmark. 

Systemet med grön träda var på 1700-talet särskilt utbrett i de 
skånska slättbygderna. Här utgjorde trädan ofta huvuddelen av 
betesresurserna under sommaren. Den gröna trädans strategi tycks 
också ha tillämpats i Västsverige, särskilt på de havrejordar som 
bredde ut sig ifrån 1500-talet och framåt. Däremot strävade man 
där att hålla trädan mera ren från gräs och örter inför sådd av råg 
och korn. ÅKERNS VÄXTER 
Före 1800-talet odlades nästan enbart säd, bovete, ärter och en del 
lin och hampa på de svenska åkrarna. Foderväxter förekom ännu 
inte på åkern. Rotfrukter och kål odlades framför allt i trädgår
darna ( "kålgårdarna") och rotfrukter också på svedjorna. 

Vete var den värdefullaste säden. En tunna vete vägde och kos
tade mer än övriga sädesslag, och hade också högre energiinnehåll 
i förhållande till volymen. Vetet var attraktivt som brödsäd, men 
var svårodlat och producerades i nämnvärd utsträckning endast i 
slättbygderna i landets södra och mellersta delar, mindre i Väst
sverige och knappast alls i skogsbygderna eller i Nordsverige. Råg är ett tåligare sädesslag och var omtyckt som brödsäd, bland 



1 32 1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE Rågskylar. Tecknade norr om Solna i augusti 1 839 av A. C. Wetterling. annat då en deg gjord på mjöl av detta sädesslag, liksom vete, lå
ter sig jäsas och alltså kan bakas till limpbröd. Såväl vete som råg 
såddes med fördel på hösten (de båda sädesslagen kunde då sam
manfattas som "höstsäd"), men sådd på våren kunde också före
komma, om höstsådd var svår att infoga i det rådande odlings
systemet. Rågen dominerade på de östsvenska slätterna, och hade 
förhållandevis stor utbredning även i Skåne . Korn var ungefär jämbördigt med råg i vikt och värde. Under 
tidig medeltid hade korn varit det helt dominerande sädesslaget i 
Sverige, men fram till 1700-talets början blev det mer eller mindre 
utkonkurrerat av rågen i delar av landet. I Norrland dominerade 
fortfarande korn som var det härdigaste sädesslaget. 

Av korn fanns två huvudslag. Det som på 1700-talet och större 
delen av 1800-talet odlades i Skåne, på Öland och Gotland var 
tvåradigt. Det användes framför allt till att göra malt av, för öl
brygd. Kornet i Nord- och Västsverige var sexradigt och använ
des främst till bröd. En kornmjölsdeg låter sig inte jäsas, varför den 
lämpligen bakas ut till tunnbröd. Mjölet' kan även användas till 
gröt. Havre var det minst värdefulla sädesslaget. I vikt, värde och 
energiinnehåll motsvarade en havretunna ungefär hälften av en 
korn- eller rågtunna. Liksom korn såddes havre på våren. Även 
havre var ett sädesslag som ryckt fram sedan medeltiden, och det 
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hade fått särskilt stark utbredning i Västsverige. Havre uppfattas 
i vår tid som fodersäd, men havre var den dominerande brödsä
den i stora delar av Västsverige på 1700-talet och ännu i början 
av 1 800-talet. Den havresort som framför allt odlades fram till 
1870 var så kallad svenskhavre. Den gav ett vitt mjöl som var bättre 
lämpat för bröd än senare införda sorter. Inte heller havre kan jäsas, 
utan bakades ut till tunnbröd. 

Odling av ärter ökade i omfattning under 1600- och 1700-
talen. Ärterna odlades ofta i inhägnader på trädan. Ärtväxter har 
den särskilda fördelen att de binder kväve från luften. Ärtodling
en får därmed en gödslande effekt på jorden. Bovete odlades framför allt på magra jordar i Skåne, och an
vändes där huvudsakligen till gröt . 

Stora linodlingar fanns i Hälsingland, där bönderna bedrev en 
omfattande saluslöjd av linne . Regionala skillnader 
Västsverige utgjorde med Nordsverige och Norge ett västnordiskt 
område där vårsäden - korn och havre - dominerade långt in på 
1800-talet. Här utgjorde alltså råg och vete en mycket liten del av 
utsädet på den egentliga åkern (se kartor på nästa sida). Där sved
jebruk förekom - det vill säga i de flesta bygder där man hade gott 
om skog - såddes dock råg i svedjeodlingarna. 

Östsverige och Skåne med sin större rågodling anslöt i odlings
hänseende till Finland och kontinenten, särskilt dess östra delar. 

Det tycks till stor del ha varit klimatvariationer som gjort att 
man tagit olika sädesslag i anspråk i skilda delar av landet. Bland 
annat den rikligare nederbörden i Västskandinavien och de fukti
gare vårarna där, har gynnat vårsäden. De torra vårarna i Öst
sverige har gjort det fördelaktigare att där så på hösten. Höstsä
den missgynnas i Östsverige inte lika ofta av vinterklimatet som i 
Västsverige, där bristen på skyddande snötäcke och temperatu
rens pendling kring nollstrecket förorsakar skador på den uppväx
ande säden. 

Förutom att genom skilda krav på höst- och vårsådd inverka på 
odlingssystemen, påverkade sädesslagens utbredning, som fram
gått, även brödkulturen. I Väst- och Nordsverige, där havre och 
korn dominerade, var tunnbrödet förhärskande långt in på 1 800-
talet. Denna brödtyp låter sig lagras länge - brödet ansågs till och 
med bli bättre av lagring - vilket gjorde att en tradition av "stor
bak" höst och vår där hela hushållet deltog höll sig kvar. Rågmjö-
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Sädesslagens fördelning länsvis cirka 1820. Kartorna visar hur stor andel varje sädesslag utgjorde av utsädet. let kan däremot syras och bringas i jäsning. Limpbrödet hade blivit viktigare som brödtyp i de rågodlande områdena, framför allt i Skåne. Det var mindre lagringsdugligt än tunnbrödet, och följden blev en arbetsordning där bakningen var ett återkommande hushållsbestyr. I Östsverige bakades det jästa rågmjölet ut till kakor som torkades (knäckebröd, spisbröd), vars form och lagringsduglighet påminde om de ojästa tunnbröden. ÄNGEN Äng fanns av flera slag. Våtmarker - som stora delar av året stod under vatten - kunde ekonomiskt fylla funktionen av äng. Nutida forskare har kallat företeelsen våtmarksäng. Sidvallsängen -ett äldre begrepp -låg nära vatten så att den ofta blev övergjuten under någon del av året (ordet sidvall har alltså inget med vårt ord "sida" 



1 7 0 0-TA LET S J O R D B R U K S SAMHÄLLE 1 3 5 att göra, utan med fornsvenskans sidher i betydelsen lågt liggande) . Våtmarks- och sidvallsängen hade hög produktivitet och på medeltiden och i ännu äldre tid hade den haft en central plats i försörjningen. Genom översilningen med vatten tillfördes näringsrikt slam som gj orde att avkastningsförmågan bibehölls trots att ängen aldrig gödslades . Före de stora utdikningarnas tid kunde sådana årliga översilningar täcka ganska stora marker. En smålänning berättar om sin barndoms 1 820-ta l ,  att vad som år 1 870 var stora åkerfält . . .  . . . voro då beteshage. Här hade fisken sin frihet att bese alla marker, isynnerhet gäddan, som trängde sig ända upp till bykällan . . .  Fortfarande i slutet av 1 700-talet och i börj an av 1 800-talet kunde våtmarker uppta stora ytor. En forskare som kommenterar en karta över en sydskånsk by på 1 780-talet talar om "en arkipelag av åkeröar och hårdvallsöar i ett hav av vattensjuk mark. " Av den j ord som tillhörde ett antal byar i samma region utgjorde mellan 30  och 40 procent sådan sankmark . Hårdvallsängen - också det ett gammalt begrepp - låg på fast Ängsslåtter i Kulla socken, Uppland, 1 8 1 1 .  



1 36 1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE Höbärgning. Laverad teckning av Elias Martin. mark. Där fanns ofta ett starkt inslag av träd och buskar, så att den av 1900-talets vetenskapsmän har givits namnet löväng. Lövängen hade ursprungligen skapats genom utglesning av lövskog. Träd och buskar växte ofta i små dungar, och löven därifrån var ett viktigt komplement som vinterfoder, inte minst till fåren. Träden hamlades regelbundet, ofta vart 6:e-7:e år. Hamlingen innebar att kronans grenar sågades av. Virket tillvaratogs för olika ändamål, medan lövet på kvistarna torkades för att komplettera ängshöet som vinterfoder. Den regelbundna hamlingen gav ett tuktat och sammanhållet utseende åt kronorna på de flesta lövträd i närheten av mänskliga boningar. Träden och buskarna hade en produktivitetshöjande effekt på gräsväxten, som genom dem blev mer "djuprotad". Mineraler som fördes upp från djupare jordlager frigjordes genom lövfallet och kom gräset tillgodo. Även själva hamlingen bidrog indirekt till att gräset växte bättre. Detsamma gällde andra former av röjning och tuktning av träd och buskar. När lövmassan minskas genom hamling och röjning dör en del av trädens och buskarnas rötter, och den näring som lagrats där frigörs och kan konsumeras av gräset och örterna. 



1 38 t700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE Betande djur vid Kullaberg, nordvästra Skåne, 1 802. rätt till så många stackar som utvisades av hans andel i byn. Då höet var färdigt att köras in bestämdes genom lottning vilka stackar som skulle falla på var och en. I Skåne och Västsverige, där byamål saknades, var ängen tegskiftad liksom åkern, och varje bonde bärgade höet från sina egna tegar. UTMARKEN " 1600-talets bygd var som en skärgård där inägorna motsvarade öar, och utmarken havet ."  Orden är hämtade från en avhandling om Falbygden, ett relativt tätbefolkat område. En ungefärlig beräkning ger vid handen att utmarkerna vid mitten av 1600-talet här motsvarade cirka 75 procent av totalarealen. I de mest utpräglade slättbygderna i Skåne och Östergötland utgjorde de en mindre andel. Mer glesbefolkade delar av Sverige hade å andra sidan ännu större utmarker. Detta gällde sydsvenska höglandets skogsbygder, och särskilt norra Svealand och Norrland. Utmarkerna tjänade främst som betesmark. Fanns det skog växte den på utmarken, vars roll då utvidgades till virkes- och vedtäkt. 
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I slättbygderna bestod utmarkerna huvudsakligen av stora , öpp
na betesmarker. De kunde se ut som på Falbygden, där Linne på 
sin västgötaresa beskriver "ett slättland utan skog, nog likt Flan
dern med stora ängar och vidlyftiga betesmarker". Dessa bestod 
av "vida och bara fält, att aldrig en buske synes på dem utom några 
högst kvarterhöga och breda enbuskar". 

Men också de skogar som stod i trakten av Borås, fem eller sex 
mil därifrån, stod på utmarker. De bestod av "höga och tätt vux
na granar, så att solen på vissa ställen näppeligen kunde en enda 
minut koxa in i skogen emellan trädens täta skuggor". Även sko
gen var betesmark ,  men där granarna stod tätt var betet naturligt
vis dåligt eller obefintligt. Där var marken, med Linnes ord, "över
allt betäckt med mossa , utom vilken icke en enda ört kunde bärga 
sig i denna dageliga skuggan, om icke något stånd här och där av 
blåbär stuckit fram". 

Utmarkens funktioner av dels betesmark, dels levande ved- och 
virkesförråd kunde alltså stå i motsats till varandra. Utmarken som allmänning 
Utmarkerna nyttjades i regel som allmänningar (se ovan s. 1 16), 
men detta begrepp hade i praktiken en innebörd som skiftade något 
mellan landets södra och norra delar. 

I Götaland och Svealand söder om Dalarna var vid början av 
1700-talet i princip alla utmarker uppdelade mellan olika samfäl
ligheter, till exempel byar och socknar. Följaktligen fanns avgrän
sade byallmänningar, sockenallmänningar, häradsallmänningar och 
lands- { det vill säga läns- eller landskaps-) allmänningar. F är dessa 
områden kan begreppet allmänning definieras som "ett av flera 
jordägare gemensamt ägt , ostyckat jordområde". 

Uppdelningen av utmarkerna grundlades redan på medeltiden. 
Såväl danska som svenska medeltida landskapslagar förutsätter till 
exempel förekomsten av gemensamt ägda byallmänningar. Under 
1500-talet tillkom dessutom kronoparker, som från början snarast 
var ett slags kungliga jaktmarker. Med tiden fick visserligen vir
ket större betydelse även för kronan, men på många håll tycks 
bönderna , oberoende av den formella lagstiftningen , ha tillämpat 
sin egen sedvanerätt att ta virke även ur kronoparkerna. 

Avgränsningen av olika slag av allmänningar och kronoparker 
fullföljdes under 1600-talet. I skogsförfattningarna från detta år
hundrade förekommer rikligt med föreskrifter om hur sådana 
områden skulle avskiljas från enskilt ägd jord. 
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. .,.,....,....... ·--· ----�--� - . ........,.._ � Bränslesam/ande män utanför Vidarp i södra Skåne i mitten av 1700-talet. . _� . . -,·· -· .. -- . 
···---· ··• · .. ,·--· -�-- . -I Syd- och Mellansverige, där allmänningarna med tiden blivit klart avgränsade områden, var användandet av varje allmänning i princip förbehållet en avgränsad grupp av bönder eller andra hemmansägare. Varje jordebokshemman och hemmansdel hade en ideell del i allmänningen, vars storlek motsvarade jorda talet (mantalet el ler byamålet). För varje typ av allmänning fanns således avgränsade grupper av ägare eller brukare av mantalssatt jord som hade rätt att utnyttja allmänningen: bönderna i en by hade ensamrätt till sin byallmänning, bönderna i en socken var de som fick utnyttja sockenallmänningen. De obesuttna hade inte samma formella rätt, men kunde i praktiken tillåtas använda åtminstone vissa av allmänningens resurser. I Dalarnas och Norrlands skogsområden hade ordet allmänning en delvis annorlunda innebörd. På grund av att trycket på naturresurserna där varit mindre hade uppdelningen av utmarkerna stannat på ett ofullgånget stadium. Före 1 800-talet blev större delen av skogarna i det nordliga området aldrig underkastade samma noggranna gränsdragning mellan olika samfälligheter som längre söderut. I närheten av byarna fanns visserligen en sedvanegrundad uppdelning av skogen, och längre bort kunde det finnas intresse-



1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE 141 sfärer som var lösligt uppdelade mellan olika bygder. Förr eller senare vidtog ett ingenmansland, öppet för alla. Här och var fanns emellertid enskilt ägda ängar eller till och med nybyggen med små åkrar. Karakteristiskt för det norrländska allmänningsbegreppet var alltså att det inkluderade arealer som varken samfälligheter eller enskilda individer kunde hävda äganderätten till. 
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