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Arbete, redskap och
avkastning
I VÅR TID SÄTTER vi ofta likhetstecken mellan jordbruk och åker

Mannen ärjer och
kvinnan hackar sönder
jordkokor på denna
bonadsmålning från
södra Småland i bör
jan av 1800-talet.
Konstnären har gjort
en sakkunnig avbild
ning av ett tresidigt
årder (jämför Band 2
s. 51).
Sannolikt var folk
inte fullt så här fint
klädda när de arbeta
de ute på åkern.

bruk. Men före 1900-talet är begreppen långt ifrån synonyma. Vi
har redan sett att åkern bara var ett av flera ägoslag. De övriga
var huvudsakligen ängen och utmarken.
Åkern var den del av jordbruksmarken som utsattes för den
kraftigaste påverkan av människan. Människan har en gång röjt
undan den naturliga växtligheten för att bereda plats för sina egna
odlingsväxter. Ängsskötseln innebar ett mindre genomgripande
ingrepp i naturen än åkerbruket. Ängen brukades visserligen inte
med redskap som plog och harv, men den återkommande lieslåt
tern, buskhuggningen och kreatursbetningen innebar mänsklig
påverkan som gjorde ängen till kulturmark.

ÅKERBRUKSARBETET
I det långa landet Sverige uppvisade åkerbruket stora variationer.
Här ska variationerna illustreras genom att vi följer åkerbruket
under året, huvudsakligen i samma områden som vi mötte i det
föregående kapitlet.
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De naturvuxna äm
nena gav styrka åt
träredskapen. Ibland
hjälpte bonden natu
ren på 'traven genom
att tvinga unga träd
att växa i någon lämp
lig fason.
En krokvuxen träd
stam eller kraftig gren
har fått bilda kroks
båge i detta årder från
Valle härad i Väster
götland.
Ärdret har kort
dragstång och är för
sett med skaklar, "vår
skidor", för att dras
av en enda dragare.
Teckning av Anders
Tidström 175 6.

Tidskrävande vårarbete i västsvenskt tresäde
Åkerbruksåret inleddes i Segerstad i Västergötland med att man
med årder (mer om redskapen följer på s. 146) bearbetade den del
av åkern där man samma vår skulle så korn och havre. Åkern ärja
des (bearbetades med årdret) flera gånger med korsvis anlagda
körningar. I svackorna, där jorden var lerhaltig och svårluckrad,
kunde man behöva köra med årdret fem eller sex gånger. Därefter
harvades och besåddes åkern. Vårbruket var därför mycket tids
krävande, och ofta var man inte färdig att så förrän i slutet av maj.
Utsädet myllades ner med årdret, varefter åkern harvades och
kördes över med vält.
När vårsådden var överstånden, tog man itu med trädesgärdet.
Det bearbetades med årdret, varefter man fraktade ut gödsel som
myllades ner med samma redskap. I augusti ärjades trädesgärdet
på nytt. Man sådde omkring 1 september en del av trädan med råg,
medan en del sparades till följande vår och då besåddes med korn.
Östsveriges intensiva trädesbearbetning
I Östra Nederlösa i Östergötlands slättbygd tillämpades tvåsäde.
Ungefär halva åkern låg alltså i träda varje år. Redan i slutet av
maj inleddes den tidsödande trädesbearbetningen. Trädan ärjades
tre gånger under sommaren före sådden. Däremot harvades trä-
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dan vanligen inte. Man tycks inte ha velat röra jorden mer än
nödvändigt, eftersom man då riskerade att öka vattenavdunstning
en som var viktig att undvika i Östsverige med sina ofta torra som
rar. Trädan i Östra Nederlösa omfattade i medeltal sex hektar per
gård. Med oxar, som var de vanliga dragdjuren i åkerbruket i det
ta område, ärjade man ungefär en fjärdedels hektar (ett halvt tunn
land) per dag. Följaktligen gick det åt 70 arbetsdagar -12 arbets
veckor - på åkern enbart till ärjning av trädan. På sensommaren
besåddes ungefär halva trädan med råg och lite vete som myllades
ned med ådret, varefter man gjorde vattenfåror med samma red
skap.
Den återstående delen av trädan lämnades för sådd av korn,
blandsäd och havre följande vår. Då sådde man direkt i den före
gående höst uppkörda jorden, varefter utsädet myllades ned och
jorden harvades.
Således fanns det arbete i åkerbruket för en man med dragare
under närmare fyra månader av året. Det fanns naturligtvis också
en rad andra utomhusarbeten att utföra. Åkerdiken och hägnader
skulle underhållas i början av sommaren. Slåttern i slutet av juni
och början av juli blev ett avbrott i alla åkerbruksgöromål. Körs
lor skulle göras.
De östsvenska slättbygdsbönderna hörde till dem som lade ner
mest arbete på åkerbruket. Som vi ska se motsvarades den stora
arbetsinsatsen av relativt hög skördeavkastning.
Orörd träda i Skånsk slättbygd
Trots att trädessystemet i Lilla Uppåkra liksom i Segerstad var tre
säde, var skörderotationen i sydvästra Skåne annorlunda. Me-dan
man i Västergötland och i östra Mellansverige bearbetade trädan
under sommaren för att sedan beså den på hösten, gjorde bristen
på annan betesmark att trädan i Skåne fick ligga orörd hela som
maren och hösten. Först våren efter kördes trädan upp och besåd
des med korn. Linne beskriver jordbruket på L.undaslätten på föl
jande sätt:
sedan åkerfältet vilat [legat i träda] köres det om våren 2ne
gånger med årder, harvas 2 a 3 gånger, sås vid den 10 maj med
korn, nedplöjdes och rullas [åkern körs med vält], änteligen
skäres vid den 24 aug. ... men till rågen köres 3 veckor efter
Larsdag [10 augusti] med plogen, som drages av 4 par oxar,
och jorden harvas icke men torkas i 14 dagar, då rågen sås
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vid Michaelisnedanet [då månen stod i nedan i närheten av
Mikaelsdagen den 29 september] som strax nedharvas. All
säden mejas [slås med lie] här på orten och ligger på slag ett
par dagar, förrän hon bindes i stora kärvar med band av sam
ma slag.
En mycket stor del av den sydskånske bondens jordbruksarbete var
alltså förlagt till vår- och höstsäsongerna, som av klimatskäl kun
de göras längre än i andra delar av Sverige.
Beträffande Linnes datumangivelser bör det observeras att han
skrev detta några år före 175 3 års kalenderreform, då man inför
de den moderna, gregorianska kalendern. Alla datum under år
hundradet dessförinnan inföll 11 dagar senare än enligt våra da
gars almanacka. Den 10 maj inföll alltså på vad som nu är 21 maj,
24 augusti på vad som nu är 4 september och så vidare.
Kotta åkerbrukssäsonger i skogsbygden
Även om åkrarna i Lönsboda i norra Skåne brukades intensivt
såtillvida att de besåddes varje år, ingick de i ett jordbrukssystem
som totalt sett var relativt extensivt från markanvändningssyn
punkt. Den årligen besådda arealen var nämligen i detta ensädes
område mycket liten i förhållande till den totala arealen (inklusi
ve ängar och utmarker). Ungefär 2 procent av den landareal som
Lönsbodabönderna förfogade över, var uppodlad till åker.
Arbetssäsongerna vid ensäde var huvudsakligen förlagda till
vårbruket och skörden. Det fanns inte tid att lägga ner särskilt
mycket arbete på jorden under de korta vår- och höstsäsongerna.
Även om åkerbruksarbetet säkert krävde alla krafter då det pågick,
blev de små ensädesåkrarna föremål för jämförelsevis lite arbete
totalt under året.
Åkerbruket i skogsbygderna var således relativt lågprioriterat i
förhållande till andra aktiviteter. Boskapsskötsel hade en stark
ställning. Bönderna framställde också för försäljning olika typer
av produkter med skogen som råmaterial. "Till skatternas avbe
talning och andre nödvändigheter haver åboerne intet annat att
föryttra än beck och tjära, som brännes av den tillhörige furusko
gen", sägs det i beskrivningen till 1696 års karta över Lönsboda.
En annan verksamhet, som skogsbygdsbönder ofta ägnade sig
åt, var saluslöjd. Götalands ensädesområde (från Nordskåne och
Blekinge genom Småland och Halland tiltsödra Västergötland) är
ett av de områden i Sverige där saluslöjden hade störst betydelse.

Är 1753 följde 1 mars
omedelbart på 17 feb
ruari. Fram till dess
hade vi i Sverige följt
den julianska kalen
dern ("gamla stilen")
Nu infördes den gre
gorianska kalendern
("nya stilen").
Jordbrukarna fort
satte länge att hålla
reda på märkesdagar
na enligt "gamla sti
len" och ännu firas
"gamla midsommar"
på sina håll i landet.
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Ensädet, som lämnade långa perioder fria från åkerbruksarbete,
gick bra att kombinera med omfattande arbeten utanför jordbru
ket.
Frenetisk trädesbearbetning i Norrland
Om trädesbearbetningen var intensiv i Östsverige, var den ännu
intensivare i Norrland. De många ljusa timmarna per dygn mitt i
sommaren gör att allt växer mycket snabbt - även ogräset. I Me
delpad uppges på 1760-talet att man bearbetade trädan en gång i
veckan - varannan vecka harvade man, varannan vecka använde
man årdret. De norrländska bönderna hade mindre åkrar att bru
ka än de östsvenska. Mer än de flesta andra svenska bönder var
den norrländske bonden vid sidan av åkerbruket sysselsatt med en
mängd andra verksamheter under sommaren, som att bränna sved
jor, fiska, laga hus och - framför allt - slå och bärga hö.

ÅKERBRUKSREDSKAPEN

■

Plog
Årder
Hjulplog och
hjulårder

Plog och årder cirka
1800. Området där
enbart plog användes
var i stort sett begrän
sat till Västsverige. I
övriga landet använ
des enbart årder eller
de två redskapen i
kombination.

För att bereda jorden inför sådd och för att påskynda nedbrytning
en av halmstubb, gräs och ogräs bearbetades åkern med plog eller
årder. Plogen är försedd med vändskiva och vänder jorden i långa
remsor, tiltor. Årdret har en symmetrisk spets, saknar vändskiva
och bökar upp en fåra då det dras genom jorden. I större delen av
Västeuropa hade årdret ersatts av plogen under medeltiden, men
det levde kvar i stora delar av de nordiska länderna, i Östeuropa
och i Medelhavsområdet.
Inom Sveriges gränser användes ännu på 1700- och 1800-talen
såväl plog som årder. I Norrland, västra och centrala Svealand samt
stora delar av västra Götaland dominerade plogen.
I ett stort område som omfattade både de östsvenska slättbyg
derna och Sydsvenska höglandet med angränsande områden - från
Uppland till Nordskåne -"Var årdret det plöjningsredskap som
användes.
I vissa regioner, bland annat delar av Skåne, Dalarna, Västman
land och Närke samt stora delar av Norrland, användes både plog
och årder. Delvis var det då fråga om att man använde årdret på
viss åkerjord och plogen på annan, beroende på lämplighet. Men
inte sällan användes de två redskapen för att utföra olika arbets
moment på samma åkrar.
Årdret var ett i ordets egentliga bemärkelse mer primitivt - ur
sprungligt - redskap än plogen: Det var utvecklingshistoriskt äld-

1 700-TALETS J O R D B RUKSSAMHÄ L L E

147

Plogar från 1 700talets mitt, avbildade i
samtida resebeskriv
ningar och avhand
lingar:
a) ångermanländsk
plog, b) dalplog,
c) bohuslänsk plog,
d) plog från norra
Västergötland,
e) skånsk hjulplog.

b

re, det var enklare och dess sätt att verka kan möj ligen beskrivas
som mindre sofistikerat än plogens. Detta hindrar alltså inte att
Jrdret, i sitt rätta sammanhang, var ett efter sin tids mått effektivt
redskap. Plogen och årdret hade olika egenskaper som kom till sin
rätt i skilda milj öer.
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Plog och ryggade åkrar i Västsverige

..

Med plogen körde man en eller ibland två gånger före sådden.
Plogen kunde därför uppfattas som ett mer arbetsbesparande red
skap än årdret - i varje fall om man såg till förhållandet mellan
arbetsinsats och areal. Emellertid ansåg många att årdret luckra
de jorden bättre, varför förhållandet mellan arbetsinsats och av
kastning inte talade lika entydigt till plogens fördel.
Men med plogen var det möjligt att göra något som inte årdret
klarade, nämligen att rygga åkrarna. Man plöjde då jorden så att
den vändes in mot mitten av varje teg. Jorden samlades i en lång
sträckt åkerrygg. Med ryggningen åstadkom bonden en effekt som
liknade dränering. Uppe på ryggarna blev jorden förhållandevis
torr, medan fukten samlades i svackorna mellan dem.
Det var framför allt i Västsverige, Närke och Västmanland där
djupa lerjordar försvårade eller omöjliggjorde effektiv dikning, som
man använde plogen till att rygga åkrarna. Särskilt höga åkerryg
gar gjordes i Västmanland, Närke och nordöstra Västergötland där
man odlade mycket råg, ett sädesslag som har svårt att fördra fukt.
I övriga delar av Götalands plogområde - norra och nordvästra
Västergötland, Dalsland, Bohuslän, sydligaste Halland och Skå
nes slättbygder - odlade man antingen mest vårsäd, eller på jor
dar med bättre naturliga dräneringsförhållanden. Här gjordes åker
ryggarna lägre och smalare.
Nästan lika ofta som dåtida resenärer nämner åkerryggarna,
kommenteras den bristande dikningen i plogområdena. Bönder
na ville, sades det, inte dika för hårt, då vattenavrinningen ansågs
ta "musten" ur jorden och således utmagra åkrarna. Vår tids forsk
ning har bekräftat att detta synsätt mycket väl kaniha haft fog för
sig. Möjligen var det också delvis fråga om att gör/en dygd av nöd
vändigheten, eftersom möjligheterna till effektiv dikning var dåli
ga på de i regel flacka lerjordarna.
I plogbruksområdet längre norröver nämns inte ryggade åkrar.
Möjligen var det här de möjligheter plogen gav att förrätta arbe
tet snabbare som gjorde att plogen en gång hade kompletterat
årdret. Den korta odlingssäsongen i Norrland gjorde att arbetet
måste utföras särskilt hastigt.
Ärderbrnksområdena
På de östsvenska slätterna var leran inte lika djup som i Västsverige,
och jordens högre kalkhalt gjorde den mera vattengenomsläpplig.
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Ovan: Ett plogspann med två par
dragare. Plogen med sin vändskiva
vänder jorden åt höger.
Till vänster: Plöjning för höga
åkerryggar. Man började plöja
tegen längs dess mittlinje och plöjde
därefter omedelbart bredvid den
upplöjda tiltan åt andra hållet.
Därefter plöjde man intill den först
upplöjda fåran, så tillbaka på andra
sidan de tre plöjda fårorna.
Eftersom plogen vände jorden åt
höger blev följden att plöjaren
"lade in " jord mot tegens mittlinje.
Om man i stället plöjde i riktning
mot de här angivna pilarna blev
följden att tegarna "lades u t ".
När plöjarna "lade in " oftare än
de "lade ut", förflyttades alltmer
jord mot tegens mittlinje och följ
den blev ryggade åkrar med en
karakteristisk profil som påminner
om korrugerad plåt.
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Åkerdiken var fram
till 1 800-talets början
karakteristiska fram
för allt för de östsven
ska landskapen.
Här ses dikesgrä
vande män vid Lindö
herrgård i Västman
land, konstnären
Gustaf Silfverstråhles
fädernegård.

Ärjande man vid
Algrena kvarn i
Närke. Se hur liten
och mager hästen är!

Mer varierade terräng- och nivåförhållanden underlättade dessut
om effektiv dikning. Dikade åkrar hade här varit regel sedan me
deltiden. Det fanns mindre behov av att rygga åkrarna, något som
bidragit till att bönderna behållit årdret. Användningen av detta
redskap medförde dessutom förhållandevis låg vattenavdunstning
från åkerytorna, något som var viktigt i Östsverige som präglas
av försommartorka. Följden av det östsvenska årderbruket blev
släta åkrar, försedda med vattenfåror och diken.
I skogsbygdsområdena på Sydsvenska höglandet och i angräns
ande områden låg åkrarna ofta på höjder och i sluttningar, och
dräneringen var inget större problem. Eftersom inte heller rygg
ning var nödvändig, hade inte plogen spridits till dessa områden.
Överallt i skogsbygdens åkrar låg jordfasta stenar och block, och
på dessa hade under generationer av odling kastats upp mindre ste
nar så att följden blev små rösen, odlingsrösen. Några större an
strängningar gjordes inte att röja undan dessa. Stenarna ansågs
göra nytta då de på vårarna och somrarna drog till sig och lagra
de solvärme, medan de å andra sidan svalkade under särskilt heta
dagar. De halvt nedsjunkna stenrösena drog dessutom till sig över
flödigt vatten. Åkrarnas stenighet motiverade ytterligare ett lätt
hanterligt redskap som årdret.
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I de fall man använde årder och plog på samma åkrar tycks
årdret ofta ha använts för att bättre luckra jorden efter plöjningen
- funktionen kom att likna den hos en harv.
Hjulplog och hjulårder på de skånska slättbygderna
Även Skånes slättbygder karakteriserades av detta blandade bruk
av plog och årder. De skånska slättbygderna utmärktes av att båda
redskapen var försedda med hjul (hjulplog och hjulårder). Hjulen
gav god stadga, men förutsatte att jorden inte var alltför lerhaltig.
Ren lerjord klibbade fast och gjorde hjulen obrukbara. Detta är
sannolikt huvudskälet till att hjulplogredskapen inte spridit sig norr
om sydligaste Halland.
Haroar
Med harvar avses jordbruksredskap som består av en ram försedd
med pinnar. Harvningen kunde ha olika, delvis sammanfallande
syften. Harven ryckte upp ogräs och den luckrade jorden före sådd.
Man använde också harv till att mylla ner utsäde.
På lerslätterna i såväl det årderbrukande Östsverige som det
plogbrukande Västsverige användes vid mitten av 1700-talet slät
harvar som bestod av en trästomme med raka, spetsiga järntinnar.
I de moränjordsdominerade skogsbygderna användes harvar med
löst sittande träpinnar. Sådana harvar var ännu på 1700-talet den
rådande typen även på de skånska slätterna samt på Falbygden,
ett slättbygdsområde i Västergötland. Det som Skånes och Falbyg
dens slätter hade gemensamt var förhållandevis lätta jordar av
moränlera eller liknande jordarter.

SLÅTTER OCH SKÖRD
Slåtter och skörd var de perioder då den största mobiliseringen
av arbetskraft var nödvändig. I skogsbygderna med sina stora
kreatursstockar var det höslåttern som var mest arbetskrävande.
Under några veckor skulle man slå och bärga huvuddelen av det
foder djuren behövde under den långa vintern. I slättbygderna
tog spannmålsskörden över rollen som årets arbetsintensivaste
period.
På grund av den stora arbetsbelastningen under dessa perioder
(ofta kallade slåtteranden, skördeanden), var det vanligt att hus
hållets medlemmar då fick extra god och närande -kaloririk - föda.

Olika harvtyper från
mitten av 1 700-talet.
Överst en ledharv av
trä och därunder harv
med lösa träpinnar.
Nederst en ångerman
ländsk harv med
järnpinnar.
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Slåtter. Bonadsmålning
från Halland, 1800talets början.
Både mannen och
kvinnan är barfota i
sommarvärmen. I
högra handen håller
mannen både en av
lieorvets knaggar och
en liesticka. Med denna
skärptes lien med jäm
na mellanrum.

Slåttern och ängsbruket
Det redskap som användes till slåttern av gräs var lien, ett redskap
som sett ungefär likadant ut sedan senmedeltiden. Kvinnornas
redskap var räfsan. Det slagna gräset breddes först ut på marken
där det fick torka en eller annan dag, varefter det lades i stackar
och fick torka ytterligare en tid innan det kördes in i ladan.
Ängen sköttes inte bara genom slåtter. Det var viktigt att röja i
ängen, så att inte buskvegetationen tog överhanden. Dessutom
skulle ängen "städas". Sedan vårbruket på åkern var överståndet
var det tid att räfsa upp kvistar och annat, som brändes.
Spannmålsskörden
Skörden av säd skedde i början av 1 700-talet med skära över sto
ra delar av Sverige. Med skäran kunde alla arbeta - ung som gam
mal, kvinna som man. Ofta, men inte alltid, tycks dock skäran ha
setts som ett kvinnligt redskap. Arbetet med handskäror "kostar
på gummornas rygg men spiller dock mindre [än vid skörd med
lie] ", skrev Linne.
I vissa delar av landet skedde skörden redan i början av 1700talet med lie (se även nedan s. 243 ). Då kunde man tillämpa nå
gon av de två teknikerna innermej eller yttermej .
Det ursprungliga sättet att använda lien, så som den även an-
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vändes vid slåtter av gräs, var att hugga utåt från den stående sä
den, som då befinner sig på arbetarens högra sida. Metoden har
kallats yttermej. Den mejade säden eller gräset faller i en "sträng".
Säden kan därefter tas upp och bindas i kärvar. I fråga om vårsä
den, framför allt havre, förekom dock i delar av landet att man
efter yttermej rakade ihop säden till stackar i stället för att binda
den till kärvar. Man hanterade alltså vid torkningen vårsäden på
samma sätt som hö. Det grundläggande skälet tycks ha varit halm
ens stora betydelse som kreatursfoder. Därför var det viktigt att
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Kvinnorna skär säd
med skära. Till vänster
sädesskylar på tork.
Män med vagnar kör
in den torkade säden.

Yttermej. Mannen
med lien hugger utåt
från det stående gräset
eller säden.
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Innermej. Mannen
med lien hugger inåt
mot den stående
säden, och åtföljs av
en upptagerska som
genast binder säden.

den blev behandlad på ett sådant sätt att den säkert skulle torka.
I allmänhet skördade man, efter övergången från skära till lie,
åtminstone höstsäden (råg och vete som var särskilt värdefulla) med
innermej, en mer arbetskrävande metod. För att minska spillet från
axen högg man säden inåt, mot den stående säden, som befann sig
framför och på vänster sida om mannen som förde lien. De avhugg
na sädesstråna föll då mot den stående säden. När man använde
denna metod var liens orv oftast försett med stråfångare, en kon
struktion av träspretar eller en båge som klätts med väv. Det var
nödvändigt vid innermej att varje man med lie åtföljdes av en
upptagerska som genast band säden inför nästa vända med lien.
Hemkörning av hö och spannmål

Skånsk lie med strå
(ångare. Gravyr av
Carl Hårleman år
1 749.

Även i områden där vägarna var för dåliga för att tillåta långa
vägtransporter på hjul (se nedan s. 263) användes enkla hjulfor
don för körslor hemma vid gården. Som regel körde man alltså in
höet och säden på vagnar eller kärror. Vissa ängar kunde dock lig
ga så till att man måste bära hem höet på människoryggen. Säkert
förekom också att man klövjade både säd och hö (det vill säga frak
tade på hästryggen), om terrängen var för oländig för hjulfordon.
Särskilt i norra Sverige, där slåttermarkerna ibland låg miltals
från hemgården, lagrades höet under sensommar och höst i sär
skilda lador, för att sedan köras hem på vinterföret.
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SPANNMÅLSAVKASTNING
Mätt med nutida mått fick dåtidens jordbrukare inte ut särskilt
mycket av sitt slit. På ett utsått korn fick han ofta fyra eller fem
tillbaka. De regionala skillnaderna inom Sverige var emellertid
stora. De högsta avkastningssiffrorna rapporterades i allmänhet
från länen runt Mälaren, medan de var betydligt lägre i Väst
sverige och på Sydsvenska höglandet. "Bonden tyckte, att det
lönte nog omaket när man efter en tunna korns eller hav
res utsäde fick tre tunnor igen", skrev naturvetenskaps
mannen Per Kalm på resa över Västergötlands slättbygd
174 7. Kalm, som var finländare, frapperades av den låga
avkastningen i Västsverige.
De första avkastningssiffror som är insamlade för hela
landet vid en och samma tidpunkt får vi i början av 1800talet (om den statistik som ligger bakom, se s. 331). I
dessa framgår tydligt de regionala skillnaderna. Efter
avdrag för nästa års utsäde återstod i länen runt Mäla
ren mellan 5,5 och 6 tunnors avkastning på en utsädes
tunna (detta sätt att mäta avkastningen, där man ställer
avkastningen i relation till utsädet, brukar kallas korntal).
Även övriga Östsverige, Norrland och Malmöhus län hade
förhållandevis höga korntal.
I ett bälte av län från Blekinge genom västra Småland till väst
götalänen var avkastningen så låg som mellan 3 och 3,5 tunnor
efter avdrag för utsädet. Även Värmland och Halland hade låga
korntal.
Det är lätt gjort att man tyder dessa siffror så, att de delar av
landet som hade låga korntal var "fattiga". Detta är knappast
någon riktig tolkning. I ungefär samma område där Kalm gjorde
sitt konstaterande om de låga västsvenska korntalen, påpekade en
annan resenär några år senare hur välklädd och storvuxen befolk
mngen var:
Ibland allt kyrkfolket fanns icke en enda grå rock utan mest
blå och några gröna och större delen [bar] skånska klippings
handskar. Folket välvuxet. . .
I Småland och Halland såg vi tidigare att resenärer fann bönder
som hade ackumulerat överskott i form av fina textilier och silver,
liksom bönderna gjorde på andra håll i Sverige. Låga korntal var
alltså i sig inget tecken på fattigdom.

Nettokorntal
>6,0
5,5-6,0
5,0-5,5
4,5-5,0
4,0-4,5
3,5-4,0
3,0-3,5

Spannmålsavkastning
länsvis i Sverige om
kring 1820.
Vad som visas är
nettokorntalet, det vill
säga hur många tun
nor varje utsädestunna
gav i avkastning sedan
utsädet frånräknats.
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Inte heller behövde höga korntal betyda spannmålsöverskott.
Trots de förhållandevis höga korntalen i Norrland känneteckna
des större delen av denna landsdel av spannmålsinförsel. I de väst
svenska slättbygderna kompenserade man däremot låga korntal
med stora utsäden och kunde därför sälja spannmål.
Spannmålsavkastningen var bara en av många faktorer som
påverkade befolkningens levnadsstandard. Beskattning och jord
ränta var en annan. De östsvenska bönderna bar sedan gammalt
en tyngre jordräntebörda än sina gelikar i större delen av övriga
landet. I stora delar av Sverige kompenserade man ofta mindre
spannmålsskördar med näringar och verksamheter vid sidan av
åkerbruket. I Västsverige och Norrland betydde kreatursskötseln
mycket och på Sydsvenska höglandet, delar av Norrland och väst
ra Svealand var saluslöjden omfattande.
De östsvenska bönderna fick å andra sidan sin höga avkastning
till priset av en mycket stor arbetsinsats i åkerbruket, som i läng
den försvårade att de ägnade sig åt sidoaktiviteter i någon större
omfattning.
Man kan naturligtvis fråga sig hur denna typ av skillnader har
uppkommit. Varför var de östsvenska bönderna så idoga med sitt
åkerbruk, medan de småländska och västsvenska ägnade mer tid
åt andra verksamheter? Sannolikt spelade de naturliga förutsätt
ningarna för åkerbruk indirekt en betydande roll för sådana skill
nader. Jordarna i Östsverige var så bördiga att det en gång i tiden
hade lönat sig för bönderna att öka sin arbetsinsats genom att
bearbeta trädan intensivare med ärjning och harvning. Effekten av
en större arbetsinsats blev här en betydande höjning av avkastning
en.
Eftersom jordarna i Småland eller södra Västergötland var mind
re bördiga gav en förstorad arbetsinsats där inte motsvarande
avkastningsökning. Det lönade sig då bättre för bonden i dessa
områden att i stället lägga ner mer arbete på slöjd, tjärbränning
med mera, det vill säga verksamheter som gjorde att han kunde
köpa den spannmål som fattades honom och skaffa pengar till sina
skatter till lägsta arbetsinsats för honom själv.

Högre avkastning på säterijorden?
Hur var då avkastningen på säterierna jämfört med avkastningen
på bondejordbruken? Om detta vet vi ganska lite. För det första
är de framtagna uppgifterna än så länge få. För det andra kan det
verka förvillande på slutsatserna att avkastningen enligt dåtida
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metod genomgående mättes i form av korntal. I de fall säterierna
hade ett trädessystem som starkt avvek från böndernas, kräver en
rättvisande jämförelse också att vi tar hänsyn till avkastningen i
förhållande till åkerarealen, inte bara till utsädet. Höga korntal på
säteriet behövde inte betyda att avkastningen var särdeles hög i
förhållande till den totala åkerytan.
Korntalen var heller inte alltid högre på säterierna än på bond
gårdarna i deras närhet. På några undersökta säterier i nordväst
ra Östergötland tycks till exempel korntalen ha varit desamma som
på bondgårdarna med samma jordmån i grannskapet. Man använ
de sig här av samma trädessystem på bondgårdar och säterier.
Ett exempel på stora skillnader i korntal mellan säteri och bond
gårdar finner vi på godset Johannishus i Blekinge, vars ekonomi
undersökts för perioden 1685-1735. I slutet av 1600-talet och
början av 1 700-talet avkastade i medeltal en tunna utsäde 8,4
tunnor skörd på godsets bägge huvudgårdar. Bönderna fick under
medelgoda år ungefär hälften så mycket tillbaka på varje utsådd
tunna. Skillnaden visar sig bero på att säteriet sedan 1680-talets
mitt tillämpade det utrymmeskrävande tvåsädet, där hälften av
jorden låg i träda. Detta trädessystem tillät tidig sådd av höstsäd.
Man sådde på säteriet nästan enbart råg, som genom intensiv trä
desbearbetning, kraftig gödsling och tidig sådd fick hög avkastning.
Säteriets stora kreatursstam frambringade mycket gödsel.
Bönderna brukade däremot sina åkrar i ensäde (samma odlings
system som tillämpats även på säterijorden fram till 1680-talets
mitt). Ensädet sparade åkerarealer men gav inte samma höga av
kastning på utsädet, eftersom jorden besåddes varje år.
Det var alltså i grund och botten säteriernas större tillgång på
odlingsbar jord, betesmarker och ängar som möjliggjorde de hög
re korntalen på godsets huvudgårdar. Övergången till tvåsäde på
de bägge säterierna hade skett samtidigt med kraftig nyodling,
något som var nödvändigt för att de besådda arealerna inte alltför
mycket skulle minskas då hälften av jorden lades i träda.
Eftersom säteriet lade så stor del av åkern i träda och eftersom
rågen - säteriernas huvudutsäde - såddes glesare än de flesta övri
ga sädesslag var i själva verket avkastningen per åkerareal inte så
mycket högre på säteriet än på bondejorden. Däremot kan vi kon
statera att bönderna på sina ensädesåkrar led ett ekonomiskt av
bräck genom att så mycket som 20-25 procent av skörden måste
avsättas till utsäde inför nästa år.
Att man lyckades så väl med att införa tvåsäde på Johannishus
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har ett visst principiellt intresse. Det var långtifrån alltid sådana
radikala förändringar av trädessystemet slog väl ut (se Band 2 s.
2 1 8 ) . Vad som säkert bidrog till framgången var att klimatförhål
landena i sydöstra Sverige tycks ha varit förhållandevis gynnsam
ma för höstsådd råg. System med höstråg efter träda var på väg
att spridas söderut i östra Småland under 1 700-talet.
TRÖSKNINGEN
När grödan var bärgad måste den tröskas, vilket innebär att sä
deskärnorna skiljs från skalen (agnarna). Den i Sverige och övriga
Nordeuropa förhärskande metoden på 1 700-talet var att säden
breddes ut på ett loggolv och därefter bearbetades med slaga, ett
redskap som består av två rörligt sammansatta käppar varav den
ena fungerar som skaft.
Skillnaden i arbetsinsats i tröskningen var naturligtvis betydan
de, beroende på spannmålsproduktionens storlek. På en skånsk
slättbygdsgård kunde det finnas säd till 1 50 tunnor att tröska, på
en småländsk skogsgård omkring 25. En tunna spannmål motsva
rade 1 -2 dagsverken, beroende på spannmålsslag (vete och där
näst råg var mest arbetskrävande). Således krävdes ungefär 230
dagsverken för att tröska skånegårdens säd, drygt 35 för smålands
gårdens.
Tröskningen skedde huvudsakligen under vinterhalvåret. Efter
som de korta dagarna då måste användas till utomhusarbeten och

Tröskning med staga.
Med fyra man i arbete
gick det lättast att få
en jämn rytm i slagen.
Målning av Bengt
Nordenberg (1 8221902).
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annat som krävde ljus, tröskade man ofta under dygnets mörka
timmar. Men i stället för att hålla på att tröska från kvällen till långt
in på natten, brukade bönderna "tröska otte" . Tröskningen kun
de då inledas så tidigt som vid tretiden på morgonen. Sannolikt
ville man utnyttja de delar av dygnet som var kallast, eftersom
kärnorna lättare lossnar från skalet vid kyla.
De som arbetade med tröskning föredrog att vara flera, efter
som det då var lättare att hålla en jämn arbetsrytm. Det idealiska
trösklaget bestod av fyra man. Man slog i tur och ordning. Tiden
det tog för de tre första att slå var lagom för den fjärde att lyfta
slagan på nytt. Slagen från de fyra deltagarna kunde på så sätt falla
med nästan maskinmässig jämnhet. Resonansen var god i loggol
ven som var upphöjda från marken, och de regelbundna dunk
ningarna genljöd vida omkring i nattmörkret.
De norrländska tröskvagnarna
En för nordiskt vidkommande säregen tröskmetod utvecklades
under 1 700-talet i Norrland. En härnösandslektor ansökte år 1 730
om patenträttigheter på en av honom konstruerad tröskvagn med
järnbeslagna trähjul. Den kördes fram och tillbaka i en för ända
målet särskilt konstruerad lång tröskloge. Principen att använda
hästdragen vagn, vals eller släde för att tröska tillämpades vid
denna tid inte på närmare håll än i Sydeuropa och Västasien.
Någon direkt efterbildning av medelhavskulturens tröskredskap
var det inte fråga om. Ändå är det troligt att det fanns en indirekt
beröringspunkt. Ideförmedlaren har nämligen förmodats vara Bi
beln, där tröskning med hjul, liksom begreppet tröskvagn, nämns
på flera ställen.
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Tröskning med norr
ländsk tröskvagn på
långloge. En ensam
man kunde med denna
metod tröska lika
mycket som två eller
tre man med slaga.
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Ett alternativ till
tröskvagnen: tröskval
sar på en rundloge.
Gravyren är hämtad
från Kungliga Veten
skapsakademiens
handlingar 1769.

Efter att tröskvagnarna under en period hade
använts av ett växande antal ståndspersoner,
började de omkring 1750 att tas i bruk av
norrlandsbönderna. Den nya tröskmetoden
spreds från socken till socken, och fick
snabbt stor anslutning. En beskrivare säger
på 1760-talet att tröskvagnarna "finnas . . .
hos var bonde i de socknar varest de blivit
antagne". Redan i slutet av 1750-talet fanns
tröskvagnar vid över hälften av gårdarna i
vissa socknar i Medelpad och Hälsingland.
Tröskvagnarna var förhållandevis ömtåliga
och svårskötta. Under senare delen av 1700talet övertogs deras roll alltmer av tröskvalsar, ofta
koniska, som drevs runt i en "rund" (i praktiken ofta
åttakantig) loge.
Vinsten med vagn- och valströskningen var att mänsklig arbets
kraft ersattes av dragkraft från djur. Det faktum att norrlänning
arna fram till 1800-talets mitt föredrog att bygga vagn- och vals
tröskningsanordningar i stället för vanliga tröskverk (som var kän
da i Sverige från 1800-talets första årtionden, se s. 321), tyder på
att produktionen per dagsverke var minst densamma som hos de
tidigaste tröskverken, det vill säga 2-3 gånger så hög som vid slag
tröskning. Visserligen åstadkoms mindre mängd tröskad spannmål
per tidsenhet än vid ett tröskverk, men å andra sidan krävdes fär
re arbetare.
Viktiga bidragande orsaker till att vagn- och valströskningen
spreds så snabbt i Norrland var bristen på arbetskraft i kombina
tion med de norrländska böndernas växande välstånd som följde
av den ökande försäljningen av trävaror. Förklaringen till att dessa
tröskmetoder begränsades till Norrland är av allt att döma att det
bara var där som det fanns förutsättningar att till rimlig kostnad
uppföra de stora byggnader som krävdes för att denna typ av trösk
ning skulle kunna bedrivas i ett nordeuropeiskt klimat. (I Medel
havsländerna tröskar man däremot utomhus under den regnfatti
ga sommaren.) Möjligheterna att bygga stora hus till en låg kost
nad var i Norrland exceptionellt goda. Virkestillgången i de stora
skogarna var nästan obegränsad. Priset på en timmerstock i Väs
ternorrland var, mätt i dagsverken, ungefär en tredjedel jämfört
med i östra Mellansverige.
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Sädesrensning
Efter sj älva tröskningen vidtog rensning av säden - den måste skil
jas från agnar och boss . En grovrensning gjordes med stora såll.
Därefter kastades den framsållade " dråsen " tvärs över logen, helst
i lagom tvärdrag. Av luftdraget skilj des sädeskärnorna från boss
och agnar och den bästa, " strida " , säden hamnade längst bort.

MALNING OCH KVARNAR
Sädesmalning för hushållets behov sörj de bonden sj älv för, även
om han inte alltid utförde mj ölnararbetet. Malning och kvarnfär
der var ett återkommande inslag i hushållets arbetsrytm.
Själva grundelementen i en kvarn är två cirkelformade stenar,
varav den övre (löparen) är upphängd på den undre (liggaren ) .
Mellan dem krossas kornen när löparen dras runt. Kvarnar av
denna typ har funnits i Nordeuropa i åtminstone två tusen år.
De äldsta kvarnarna drevs för hand. På flera håll i Sverige fanns
sådana kvarnar kvar in på 1 700- och 1 800-talen, som komplement
till andra kvarntyper. Till överväldigande delen användes dock
vatten- och vinddrivna kvarnar.
Vattendrivna kvarnar fanns av två
huvudtyper. Dels vad som på svenska
brukar kallas skvaltkvarn, med ett enkelt
liggande vattenhj ul på en vertikal axel
som går direkt upp till kvarnstenarna.
Dels hjulkvarnar, med ett stående vatten
hjul som driver en horisontell axel. Den
na sätter med hj älp av en utväxlingsanHjulkvarn. Vattenhjulet står
vertikalt och driver en hori
sontell axel. Genom utväxling
överförs kraften till den
vertikala axeln som går
upp till stenarna.

Principskiss av skvalt
kvarn. Vattenstrålen
kommer in från sidan
och faller på det hori
sontella vattenhjulet.
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Hjulkvarn i Ramnäs,
Västmanland. Den
fattige bär sin säd i en
säck på ryggen. Den
rike far till kvarns med
häst och kärra.
Akvarell av Per
Nordquist (1 7701 805).

ordning en vertikal axel i rörelse, som driver löparen. Skvaltorna
var förhållandevis enkla att bygga men hade låg kapacitet. De
användes oftast som husbehovskvarnar för en gård eller några få
gårdar i samverkan och var vanligast i skogs bygderna där j ordbru
karna hade förhållandevis små malningsbehov.
Hj ulkvarnar var oftast större, och krävde avsevärda investering
ar i byggnader, hjulkonstruktion och fördämningsanordningar. Det
förekom att flera bönder gick samman och byggde och drev en
hjulkvarn (särskilt vanligt var detta i Norrland ) . I de södra riksde
larna var det vanligare att sådana stora kvarnar byggdes och drevs
av enskilda. Malning skedde då mot betalning som togs ut som del
i den säd som lämnats in för malning. Detta kallades kvarntull och
dessa privatägda kvarnar benämndes därför tullkvarnar.
Väderkvarnarna var mer kostsamma att uppföra än vatten
kvarnarna, men å andra sidan var deras kapacitet större både när
det gällde mängd och kvalitet. Väderkvarnarna hade regionalt stor
betydelse, även om de vattendrivna kvarnarna tycks ha domine
rat malningen i landet som helhet. Även bland väderkvarnarna
fanns såväl husbehovs- som tullkvarnar.
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De väderkvarnar som först slog igenom var "stubbamöllor", där
hela kvarnen vreds runt en fast sockel, "stubbe". På 1 830- och
1 840-talen fick hättkvarnarna, "holländarna", sitt stora genom
brott, men deras utbredning begränsades huvudsakligen till de
skånska slättbygderna. På dessa kvarnar, som var större än stub
bamöllorna, vreds endast överdelen.
Särskilt i Östsverige var det vanligt med stora kvarnar med fle
ra par stenar. Där fanns en stor stadsbefolkning. Den storskaliga
efterfrågan på mjöl som städerna gav upphov till har gynnat stor
skalighet i kvarnverksamheten.
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Väderkvarn vid Hun
neberg, Västergötland.
Teckning av Elias
Martin omkring år
1 800.

