
Lennart Palm 

•• 

GUD BEVARE UfSADET ! 

Produktionen på en västsv nsk ensädesgård: 
Djäknebol i Hallands skogsbygd 1760-1865. 



Det finns e-n kulturell nch en vetenskapshistorisk skillnad mellan västra och östra 
Sverige. Det östsvenska kulturområdet är välkänt med en kornplic rad struktur med 
tvåsäde och reglerad ' byar. Förhållandena i Västsv rige har varit annorlunda med 
ett ensäde där varje åker besåddes år efter år. Ägofördelningen och bysamhället var 
oreglerat och mindre komplicerat sammansatt. Östsverige har länge faschinerat fors
kare och kommit att spela en stor roll för vår uppfattning om gångna tider. Väst
sverige har inte på samma sätt dragit till sig forskarnas intresse .. 

I denna bok får vi lära känna ett annat Västsverige. Här kastas ljus över ett täm
ligen okänt Halland med framgångsrika bönder som inte alls odlade samma sak år ut 
och år in, utan istället lade ned stor omsorg på olika växtföljder och på gödsling och 
som lyckades höstså oberoende av trädor. Vi får genom bevarade 1'.>ondedagböcker 
och gård räkenskaper lära k.änna bönder som framgångsrikt skördade avsevärt st·· r
re skördar än vad som vanligen sagts i äldre källor och litteratur. bönder som stod 
lika väl rustade att möta den agrara revolutionen under förra seklet som bönder i 
andra landsdelar. 

Författaren, fil. dr Lennart Palm. är civilekonom och historiker och verksam vid 
Göteborgs universitet. 
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Beställningar av denna bok kan göras hos: 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek (KSLAB) 
Box 6806, 113 86 Stockholm 

Tel. 08-30 07 08 Fax.08-33 53 77 E-post: kslab@ksla.se 
Besöksadress: Drottninggatan 95 B 
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Framsidan: Skörden. Detalj från bonadsmålaren Johannes Nilssons målning Bondens år. 
Museet i Halmstad. Foto: Jan Svensson. 
Baksidan: Räkenskapsboken från Djäknebol. Privat ägo. Foto: Johan Ericsson. 
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