
Kapitel 7 

Odlings teknik 

Detta kapitel skall belysa några tekniska sidor 
av åkerbruket på Djäknebol. Odlingsteknik är 
ett mycket vitt begrepp som kan avse allt från 
redskap och metoder till val av grödor. En del 
av detta har redan berörts i tidigare kapitel. 
De sidor av jordbrukstekniken på gården som 
här skall behandlas är det så kallade odlings
systemet, som bland annat innefattar bruk
ningsrytm, växtföljder och gödsling,jordbear
betningsmetoderna och slutligen val av så
ningstidpunkt. 

"Odlingssystem" 
Odlingssystem är ett suddigt begrepp inom 
den agrarhistoriska litteraturen. Särskilt kul
turgeografen Sven Dahl har gjort viktiga be
stämningar av olika begrepp som anknyter till 
odlingssystem, bestämningar som är lämpliga 
att utgå från vid vår beskrivning av Djäknebol.1 

"Ensäde" var det odlingssystem som enligt 
litteraturen präglade sydsvenska höglandets 
skogsbygder på 1700-talet och under början 
av det följande århundradet. Ordet ensäde 
har getts mycket varierande innebörd i olika 
;ordbrukshistoriska sammanhang. 2 

Oklarheterna kring vad som menas med 
ensäde beror på att begreppet än fått beteck
na den ena, än den andra aspekten av bruk
ningsrytmen. Brukningrytm kan avse både 
skördefrekvens, hur ofta en åkeryta besåd
des, och växtföljd, d v s  i vilken ordning olika 
grödor tilläts följa på varandra. En vanlig de-
finition av "ensäde" är således "att hela åker
vidden varje år befinner sig i odling och är be-
vuxen med gröda" och regelbunden träda 
saknas.3 En annan bestämning av ensädesbe-
greppet som blev vanlig på 1800-talet låter 
"ensäde" beteckna vissa växtföljder, nämligen 
de som ansågs ha dominerat vid ensäde.4 

Sammanfattningsvis finns två huvudbetydel
ser av ordet "ensäde": 1) hela åkerytan odla
des varje år; 2) vissa typiska växtföljder an
vändes. 

"Hela åkern besås varje år" 
Ensäde i bemärkelsen "hela åkerytan besås 
årligen" dominerade i undersökningsområdet 
så långt bakåt man kan se av historiska källor 
före 1800-talets förändringar. Från landebo
ken omkring 1569, över Arendt Berntsen vid 
1600-talets mitt, Fischerström hundra år se
nare, en del lantmäterikartor under 1 700-talet 
och sockenstatistiken från det följande år
hundradets första år klargörs att trädesbruk 
normalt inte tillämpades - hela åkern besåd
des varje år.5 Ännu omkring 1850 dominerade 
ensädet i denna mening i Hallands inland på 
gränsen mot Småland.6 Till tabellverket rap
porterade Torups socken i början av 1800-ta
let alltid "ensäde", bl a som svar på frågan hur 
stor del av jorden som besåddes. Reseberät
telserna ger liknande generaliseringar, men 
för större geografiska områden. 

Ensädet i denna bemärkelse förutsatte att 
inägorna med åker och äng skildes från ut
marken av en gärdsgård. Boskapen betade 
under sommaren på utmarken och stängdes 
ute från inägorna så att djuren inte skulle 
komma åt växande säd och ängshö där. När 
inägorna var skördade öppnades hägnaden 
och boskapen släpptes in för att beta av stub
ben under senhösten. På våren fördes boska
pen åter ut på utmarken och hägnaden slöts. 

Detta system avspeglar sig väl i storskiftes
kartorna från Torup. Av kartan och handling
arna över storskiftet av Torups inägor från 
1789 framgår att Prästgården, Djäknebol, Gi
vagården, Sjögård och Bosgård haft sina åkrar 
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Karta 7.A. Torups ägor före storskiftet 1789. Närmast bebyggelsen i Torup syns åkrar (prickiga) och 
ängar ( ofärgade) spridda inom byns inägoområde. Runt inägorna breder den gemensamma utmarken 
ut sig (skrafferad och endast delvis återgiven). Djäknebol kallas på kartan Klockaregård. 
Källa: Historiskt kartöverlägg av Eva Bengtsson, Länsstyrelsen i Halmstad. Bearbetat av lörf. 
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och ängar spridda inom ett stort inägoområ
de kring kyrkan. Detta inägoområde, där åk
rar och ängar låg om varandra, i regel utan 
hägnader emellan, avskildes från utmarken 
av en vid gemensam gärdsgårdsring. Torups 
inägomark före storskiftet framgår av kartan 
7.A. Där har området utanför de yttre hägna
derna kring byns inägor skrafferats. Endast 
några smärre inhägnade lyckor eller hagar 
avtecknar sig i inägoområdet innanför den 
yttre hägnadsringen. 

Påståendet att "hela åkern besås" får inte 
tas alltför bokstavligt: även vid ensäde före
kom att åkrar lades i tillfällig träda. 184 7 rap
porteras således från Halland att: "På somliga 
ställen igenlägges väl någon mindre del av 
den utmattade åkern till gräsväxt, men utan 
föregående gödning eller frösåning och läm
nas i sådant skick 3 till 4 år, varefter den ånyo 
upptages och fortfarande begagnas till sädes
odling. "7 

Att visst trädesbruk i och utan samband 
med höstsädesodling och andra odlingsexpe
riment från enskilda bönder i vart fall kunnat 
ske redan före storskiftena visas av karta 7.A. 
Där framgår att en del inhägnade områden 
funnits även före ägo blandningens upphöran
de. Också Djäknebol hade redan före storskif
tet av byns inägor, vid sidan av sina andelar i 
Torups bys gemensamma inägomark, ett 
"oberoende" åker- och ängssystem (se ovan 
s 38). Detta hade uppkommit genom att en 
del av byns gemensamma utmark upplåtits 
till klockaren. Denna senare mark kallas på 
•1789 års karta för "Klåckarens intäckt". Upp
låtelsen konfirmerades i samband med stor
skiftet av skogen 1 778 - 1779 där karta och be
skrivning talar om tre lyckor och "egne intäg
ter" som tillfallit Djäknebol. Här låg gårdens 
hus. Denna intäkt hade lämnats till klockaren 
långt tidigare under 1700-talet, kanske i sam
band med att husen flyttades dit från ett tidi
gare läge norr om kyrkan. Genom storskiftet 
av skogen hade Djäknebol dessutom fått yt
terligare ett stort område där Ausellarna kun
de styra och ställa som de ville. Det sträckte 
sig som en triangel med smalaste spetsen åt 
sydväst och övre västra hörnet strax söder 
om Ojäknebols byggnader (sid 40). 

Av karta 7.A och kartan s 40 framgår Djäkne
bots gärdsgårdssystem direkt efter storskift
ena (kartan är en sammanfattning av båda 
storskifteskartorna - utmarksskiftets och in
ägoskiftets). En hägnad avgränsar Ojäknebols 
åker, äng och tomt från andra gårdar och den 
enskilda utmarken, samt de ännu oskiftade 
ängarna norr om gården. Hägnadsmönstret 
tycks vid en första blick vara mer komplicerat 
än man föreställer sig vid ensäde. Men om 
man tittar närmare ser man att huvudhägna
den ringar in inägorna (i norr avgränsas de av 
sjön). Övriga hägnader var framtvungna av 
vägar som genomkorsade inägorna. Dessut
om är tomten skyddad av stängsel. Norr om 
denna finns ett par lyckor. Vi finner alltså att 
Ojäknebols hägnadssystem inte motsvarat 
ensädets enkla avgränsning av inägojorden 
mot en omgivande utmark. Hägnaderna kring 
vägarna har givit gårdens brukare flera åtskil
da gärden där stängslen givit brukarna frihet 
att, om de velat, freda det ena eller andra av 
gärdena. Eftersom hägnaderna tvingats fram 
av vägsystemet går det inte att avgöra om de 
fått påverka odlingssystemet. Om Ausellarna 
dragit fördel av hägnaderna för trädesbruk, 
växel bruk eller odling av t ex tidig höstråg av
slöjas inte av kartorna. Inte heller framgår 
några detaljer om hur hägnaderna använts 
för reglering av betet. 

Kartorna från storskiftena visar ett häg
nadssystem som väl bekräftar uppgifterna 
om ensäde i Torup, åtminstone före 1789. 
Men när upphörde detta system? På många 
andra håll har ensädet med tiden ersatts av 
ökande trädor och cirkulations bruk med vall
odling. Detta skedde i huvudsak under loppet 
av 1800-talet. I rapporten från Torup till fi
nanskommitten 1859 beskrevs förbryllande 
och motsägelsefullt att "allmänna bruknings
sättet" var "växelbruk sålunda, att åkern år
ligen är öppen".8 Här används växelbruk up
penbarligen i den intetsägande bemärkelsen 
"att grödorna växlas om mellan åren". Det 
rörde sig alltså fortfarande om ensäde i den 
nyss diskuterade betydelsen. I vissa trakter i 
Hallands slättbygder tycks växelbruket ha 
börjat komma igång vid 1800-talets mitt; i Slö
inge och Eftra användes vid denna tid 2/3 av 
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jorden till säd, 1/3 till vall.9 Men inget hade 
ännu hänt i områdena upp mot smålands
gränsen. Under den här undersökta perioden 
får vi alltså inget besked i normalt källmate
rial, som kronofogdeberättelser och liknande, 
som säkert låter oss avgöra hur långt man 
hunnit i Torup. 

När infördes trädor på Djäkne
bol? 
Räkenskapen från Djäknebol ger oss möjlig
het att avgöra när mer omfattande trädor in
fördes på gården. Jag har inte observerat någ
ra uppgifter om detta i lantmäterimaterialet. 
Enligt räkenskapen infördes trädor i större 
skala på gården under 1850-taJet. Tyvärr går 
trädornas omfattning inte att utreda helt -
detta var samtidigt en tid av kraftig nyodling 
och sammanslagning av åkrar. Identifieringen 
av enskilda åkrar blir just vid denna tid svåra
re än för den föregående perioden. Dessutom 
anges inte konsekvent hur åkern använts 
föregående år. I några fall går det dock att med 
säkerhet fastställa att trädor förekommit ge
nom att räkenskapen uppger att sådd skett på 
tex "Trädes-jorden i Hästhagen". Dessa fall 
återges i tabell 7.1 nedan. I tabellen visas ock
så vilken gröda som odlats på trädan, liksom 
trädans beräknade areal. 

Vid den tid då de större trädorna infördes 
uppgick Djäknebols areal till ungefär 7 eller 8 
tunnland (se s 52). Mycket talar för att tabell
ens uppgifter om trädor är någorlunda full-

Tabell 7 .1. Trädor på Djäkne bo/. 

Åkerns namn Trädesår 

Stycket norr om skolhuset 55 
Stora och Lilla Sjöåker. halva 

tore Stätlåker och "upptagningen" I 56 
Hästhagen 1857 

orra och södra Mossen 1858 
Hela fältet norr om skolan I 59 
Hästhagen 1860 
Backarna I 61 

ständiga: man kan förvänta sig att intresset 
för vad som varit träda eller inte gällt konse
kvent åtminstone för varje års hela utsädes
notis. Tabellens uppgifter innebär att genom
snittligt ungefär ett och ett tredjedels tunn
land trädades dessa år, det vill säga mindre än 
en femtedel av arealen. 

Om vi tittar på vilka grödor som följde på 
trädorna får vi i alla fallen en enda - larsmäs
seråg. Därmed har vi en möjlig förklaring till 
trädesbrukets införande: larsmässerågen 
som introducerades på gården 1849. Denna 
höstråg såddes mycket tidigare än andra sor
ter som dittills odlats på gården: ibland, som 
vi skall se, redan i augusti. Denna tidiga sådd 
kan ha hindrat annan spannmålsodling på 
åkern det år man sådde och därmed tvingat 
fram ett trädesår. 10 Men på Djäknebol har fak
tiskt inte sällan odling förekommit även som
maren före larsmässerågens sådd. ärskilt 
vanligt var det att larsmässeråg såddes ome
delbart efter en potatisskörd. 11 

Skiftenas betydelse 
Skiftesrörelsens vidare utveckling har vidgat 
gränserna för hur odlingssystemen kunde 
utvecklas när väl intresset infann sig hos den 
ene eller andre bonden. I den gamla oskiftade 
byn hade man varit tvungen att fatta många 
beslut om sådd, skörd, hägnader, betesorga
nisation mm gemensamt, vilket kan ha haft en 
konserverande verkan. Nu ökade möjligheter
na till enskilda initiativ. 

Efterföljande 
gröda 

larsmässeråg 

larsmässeråg 
larsmässeråg 
larsmässeråg 
larsmässeråg 
larsmässeråg 
larsmässeråg 

Trädans storlek 
(tunn land) 

1,3 

1. 5 

0,9 
2,0 
2,0 
0,9 
0,7 

Anmärkning: Arealen har bestämts utifrån räkenskapens utsäde där vid denna tid 36 kappar har räknats på tun
nan, samt Torups uppgift I 59 till finanskommitten om såddtäthet för råg (I tunna per tunnland). 
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Storskifteskartor och senare skifteskartor av
slöjar att Torups by gemensamma inägomark, 
där även Djäknebol haft del, genom skiftena 
splittrades upp på de olika gårdarna, sam
tidigt som många åkrar och ängar bytte gårds
tillhörighet. Redan genom storskiftet upphör
de större delen av ägoblandningen av åker för 
Djäknebols del. Gårdens brukare blev nu i 
princip oberoende av de andra byamännens 
synpunkter vid val av grödor, tid för sådd och 
skörd, insläppande och utsläppande av dju
ren m.m. 

Men storskiftena 1778 - 1 789 avskaffade 
inte helt ägoblandningen. Kvar fanns ännu i 
slutet av 1840-talet de långt från byns hem
man belägna s k Ö- och lvebroängarna, där en 
del ägostycken fortfarande hade "ömsom 
ägoblandning och oordentliga skapnader". 

Tyvärr är senare lantmäterikartor svårtol
kade när det gäller gärdslingen. Kartan från 
184 7 - 1851 tillåter inte någon säker identifie
ring av vilka streck som avser ägogränser och 
vilka som avser hägnader. Laga skifteskartan 
från 1869 antyder flera stängsel kring och 
mellan olika åkrar väster om Kilaåns förbin
delse med Prästgårdssjön. Att man fortfaran-

de hade så många stängsel tyder på att man 
ännu inte börjat med någon klöverodling på 
trädorna. När man med tiden började en så
dan odling och djuren alltså inte hade någon 
träda att beta kan vi räkna med att gärds
gårdarna på många håll blev överflödiga. Bo
skapen kom nu oftast att tjudras på klöver
vallarna i stället.12 Men då har vi också lämnat 
den tid som räkenskapen omfattar. 

Kartan från 1847-1851 ger för övrigt en in
tressant bild av en uppenbarligen komplex 
markanvänding av lyckemarkstyp inom den 
gamla intäkten (bild 7. a.). 13 Vi får dock inga 
närmare förklaringar av vad de olika små fäl
ten egentligen avser. Här kan man, vid sidan 
om säd, tänka sig odling av kål, rovor, köks
och spånadsväxter - en odling som säkert 
förekommit långt före storskiftena, men som 
inte fångas in av de äldre kartorna. 

Efter storskiftena ger inte kartmaterialet 
tillräcklig information för att man av detta 
skall kunna dra några slutsatser om odlings
systemet på Djäknebol, i vart fall är materia
let svårtolkat i detta hänseende. Här får vi lita 
till räkenskapen. 

De lämnade uppgifterna visar sammantag-
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Bild 7. a. lyckmark närmast Djäknebols hus 1850. 
Källa: Ägobyteskarta 1848-1849 lör Torups kyrkby. Lantmäteriet. Halmstad. 
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na att det inte rört sig om något systematiskt 
och regelbundet trädesbruk på Djäknebol 
som i de tre- eller fyrsädessystem som före
kom på andra håll i landet. Det har rört sig om 
oregelbundna "duvoträden" inom ensädets 
ram av liknande typ-som de som samtidigt 
rapporterats från bl a Älvs borgs län.I4 Dessa 
trädor var inte större på Djäknebol än att od
lingssystemet vad gäller skördefrekvens fort
farande kan karakteriseras som ensäde ännu 
när räkenskapen på Djäknebol upphör på 
1860-talet. Det bör dock påpekas att en del 
inhägnader även tillåtit avvikelser och expe
riment inom det övergripande ensädessyste
met också före storskiftena. Bl a har lyckod
lingar gett betydande möjligheter till odlings
initiativ för den enskilde. 

Växtföljder 
Växtföljderna var en viktig del av odlingssys
temet - i dessa avspeglades tradition och nya 
vindar inom jordbruket. Vissa växtföljder fick 
rent av karakterisera olika landsändars od
lingssystem, som nämnts inte minst "ensä
det". 

Studier som bara har tillgång till lantmäte
rimaterial har svårt att avgöra vilka växtfölj
der som tillämpades. Lantmätarna nöjde sig 
ofta vad gäller växtföljderna med generalise
ringar som korn efter råg och liknande, i den 
mån de alls berörde saken. Eftersom bönder
na, särskilt före skiftena, hade en stor mängd 
åkrar ligger det nära till hands att misstänka 
att verkligheten har varit komplicerad. Lätta
re blir det inte när begrepp som en åker 
"kornjord" eller "havrejord" lämnar den sen
tide läsaren i tvivel om huruvida kornet odla
des på en viss åker hela tiden, om det fanns 
särskilda havreåkrar, o s v. I5 Lantmätarnas 
karteringar skedde också med mycket långa 
tidsmellanrum som inte tillåter något närma
re tidfästande av förändringarna. 

Hur såg till att börja med det gamla ensä
dets växtföljder ut enligt olika berättande käl
lor? Vid 1 700-talets mitt rapporterades som 
typiskt för Halland att åkern ömsevis det ena 
året besåddes med råg, det andra med korn 
eller havre. 16 För södra Halland nämnde Bar-
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chaeus 1773 som en vanlig brukningsrytm 
vinterråg - korn - havre ( eller vårråg eller 
blandsäd eller "kampsäd", vad nu det senare 
kan ha avsett). Vinterråg var ett slags höst
råg.17 Men här ställs vi inför frågan om huru
vida detta verkligen var en praxis bland bön
derna och inte bara hos Barchaeus' bekanta 
på prästgårdar och säterier. 

Pehr Os beck är mer tydlig på denna punkt 
när han på 1790-talet uppger att allmogen i 
södra Halland första året sådde korn i gödsel, 
därefter vinterråg eller en del bönder åter 
korn, följt av i tur och ordning vinterråg, vår
råg och havre. Linet såddes året efter vinter
råg eller på nyss upplöjd jord i gödsel. 18 Ännu 
1850 rapporterades från en socken nära 
Halmstad om "ensäde, utan träda eller cirku
lation. Efter gödseln sås stundom vinterråg, 
men vanligast korn, efter kornet råg, så bland
säd och havre . . .  två eller flera år". I9 Alltså 
ungefär samma växtföljd som rapporterades 
av Os beck drygt ett halvsekel tidigare. "Ensä
det" i Halmstads fögderi innebar enligt en kro
nofogdeberättelse därifrån vid 1800-talets 
mitt att allmogen besådde sin jord till hälften 
med vinter- och vårråg samt korn. och andra 
hälften med havre, blandsäd, lin och ''potä
ter".20 Den s k  brännodlingen hade ofta höst
råg som första gröda i nyodlingarna och 
ibland korn. Efter rågen har ofta följt potatis, 
i sin tur följd av havre. Men på mossmarker 
har ofta havre odlats och rent av fått utgöra 
det enda sädesslaget.2I 

Vad kom efter dessa "ensädesväxtföljder"? 
Även när det gäller de nya brukningssätt som 
med tiden ersatte det traditionella ensädet är 
terminologin vacklande. Begreppet cirkula
tions- eller växel bruk har använts lika slarvigt 
som ensäde. Carl-Johan Gadd har visat att 
"växelbruk" i ensädesområden ibland helt 
enkelt har ansetts råda när bara mindre delar 
av åkern årligen trädats eller när sädesslagen 
omväxlats mellan åren.22 Den senare definitio
nen såg vi nyss ett exempel på i rapporten 
från Torup 1859. Enligt en striktare definition 
av växel bruk förutsätts att foderväxter odla
des på delar av åkern. Fodervallarna fick er
sätta ängen, som drogs in i själva åkersyste
met och försvann som särskilt ägoslag.23 Sven 



Dahl ansåg att begreppet cirkulationsbruk 
( eller det synonyma växel bruk) bör reserve
ras för "det reformerade jordbruket" och för
utsätta, att åtminstone vallväxtodling och 
helst också rotfruktsodling ingår i växtföljder
na.24 Växelbruket har haft varierande utform
ning i olika trakter.25 

Kronofogden i Laholms fögderi skrev 1850: 
"Cirkulationsbruket under trädning och arti
ficiellt gräs användes endast på de större lant
gårdarna samt ett och annat enstaka hem
man."'26 Omkring 1865 hade dock "ensädet" 
ersatts av en mer modern vall - spannmåls
växtföljd i södra Hallands kustland. Men "en
sädet" dominerade fortfarande på gränsen 
mot Kronobergs län.27 

Djäknebol har inte någon gång under vår 
undersökningsperiod tillämpat växelbruk i 
mer kvalificerad mening, det vill säga spann
målsodling omväxlad med regelbunden träda 
eller vallodling av gräs eller klöver. Ingen vall
odling nämns, som vi snart skall se, i de vid
lyftiga räkenskaperna från gården. I själva 
verket har det hela tiden rört sig om ensädes
bruk på gården i den meningen att varken 
systematiska trädor eller vallodling förekom
mit. Visserligen har nya växter förts in i växt
följderna, som potatis, vicker och rovor, lik
som allt större trädesytor förekommit i slutet 
av perioden. Därmed har Djäknebols odlings
system motsvarat den typ av falskt "växel
bruk", egentligen ett slags ensäde med växan
de duvoträden, som rapporterades från Älvs
borgs läns ensädesområden under första 

• halvan av 1800-talet. Den alltmer utsugna jor
den har av och till, men oregelbundet, fått vila 
i träda.28 

Varför dröjde förnyelsen? Åtminstone så 
tidigt som vid 1700-talets mitt förespråkades 
primitiva former av växel bruk. En dåtida jord
bruksdebattör förordade att åker och äng i 
södra Sverige "borde bytas om" av och till.29 

Detta var dock inget man bara hämtade från 
hyllan. Det var helt enkelt praktiskt ogenom
förbart att förvandla besvärliga, steniga och 
"vattensjuka" ängsmarker till åker. Och en 
kraftig utvidgning av åkerytan var en förut
sättning för att sädesproduktionen inte skul
le minska vid en sådan reform. Det gick inte 

bara att ta bort halva åkerytan ur sädespro
duktionen som vid extremfallet - en övergång 
till tvåsäde. Visserligen skulle trädningen 
innebära att korntalen ökade genom att jor
den fick vila mer, men de skulle inte öka till
räckligt för att kompensera produktions bort
fallet totalt sett.30 Svårigheterna i södra Hal
land underströks i en rapport 1850: Cirkula
tionsbruk hindrades då på de flesta ställen av 
att större delen av den gamla ängsmarken 
antingen var stenbunden eller skogbevuxen 
och därmed inte kunde röjas till åker (vilket 
alltså cirkulations bruket krävde).31 

När det gäller orsaksförklaringar eller mo
tiv till de förändringar i odlingssystemen som 
med tiden infördes, saknar vi uttalanden från 
den stora mängd bönder som fattade de av
görande besluten. Inte heller från Djäknebol 
finns några sådana uttalanden. Bakom den 
tilltagande trädningen kan flera faktorer tän
kas: den tilltagande och ibland överdrivna 
propagandan (Charlier talade 1811 om korn
tal på 10 med nya metoder!) liksom den ökan
de foderbristen. Mycket talar för att larsmäs
serågen spelat en viktig roll. Detta kan dock 
inte ha varit hela förklaringen på Djäknebol 
där räkenskapen visar att larsmässeråg fak
tiskt i många fall gick att odla på åker direkt 
efter skörd av annan gröda. Skiftena bör all
mänt ha givit större frihet att pröva nya vägar 
utan att behöva ta hänsyn till vad grannarna 
tyckte. 

Vad säger då räkenskapen från Djäknebol 
om växtföljderna? För det första visar den att 
brukarna på Djäknebol ansett det mycket vik
tigt att hålla reda på växtföljderna: man note
rade mycket ofta i utsädesnotiserna också 
vilken gröda den besådda åkern burit året 
före. För det andra låter räkenskapen oss föl
ja utsädet åker för åker, år från år och under 
drygt hundra år före 1865, vilket ger oss ut
märkta möjligheter att avslöja vilka växt
följdsval Ausellarna gjort. 

En redogörelse för gårdens växtföljder 
måste utgå från de växtföljder som kunnat 
observeras genom jämförelser mellan utsä
desnotiser år från år; bokföringens egna upp
gifter om föregående års grödor är inte full
ständiga. Flera problem infinner sig dock när 
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man vill följa odlingen i detalj på en viss od
lingsyta: åkrar bytte namn, kom till genom 
nyodling, slogs med tiden ihop med andra 
åkrar, tillkom eller försvann genom skiftena. 
Enskilda åkerytor kan därför ibland vara svå
ra att följa mellan åren, särskilt som de tidvis, 
även efter ägoblandningens upphörande ge
nom storskiftet, uppgick till mellan 30 och 40 
stycken. När trädning i slutet på perioden in
fördes på en del åkrar framgår inte detta alltid 
uttryckligen. En del av en åker som trädas kan 
då bara anas genom att utsädesmängden till
fälligt minskades på åkern ifråga.3l När flera 
grödor ibland samsades på samma åkerfält 
framgår inte vilka som följde varandra på en 
bestämd delyta av åkern. En heltäckande 
granskning av växtföljderna på alla Djäkne
bals åkrar blir därför omöjlig. 

Först beskriver jag några åkrar som varit 
särskilt lätta att identifiera och där det i hu
vudsak odlats en gröda i sänder. I denna redo
görelse särskiljer jag vissa åkertyper, men 
också två tidsskeden, som tycks avteckna sig 
och som jag väljer att kalla: "ensäde i ägo
blandning" respektive "efter storskiftet: tradi
tion - nyodling - experiment". Därefter be
skriver jag utifrån en större mängd observa
tioner, på ett mer "statistiskt" sätt, typiska 
följder. Där blir dels periodindelningen något 
finare, dels följs omloppen bara två år i sän
der. Till gödslingen, som ofta var systematiskt 
sammankopplad med växtföljderna, återkom
mer jag något närmare i ett särskilt avsnitt. 

1759- 1 789 - ensäde i ågo
blandning 
Det odlingssystem som tillämpades på Djäk
nebol före våren 1 790 kan kortfattat beskrivas 
på följande sätt: gården hade då en gemen
sam inägomark med resten av Torups kyrkby, 
där olika gårdars åkrar och ängar låg utsprid
da om varandra. Detta i huvudsak samfällda, 
kollektiva, inägofält utgjorde, med ett eng
elskt uttryck, ett "open field", avskilt från 
byns gemensamma utmark genom en vid 
gärdsgård. Här har man varit bunden till ge
mensamma beslut om när boskapen skulle få 
beta innanför denna gärdsgård. De grödor 
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som tidigast och längst in på hösten krävt 
skydd mot bete har satt gränserna för boska
pens insläppande. Man kan utgå från att bön
derna hållit sig till en gemensam praxis med 
växtföljder och annat inom detta system. Ex
periment inom systemet har kunnat vara eko
nomiskt riskfyllda. Utöver den oskiftade in
ägomarken har Djäknebol haft några åker
stycken inom den intäkt man sedan en tid 
haft på byns utmark. 

Växtföljderna på de åkrar som får illustre
ra växtföljderna under perioden närmast före 
storskiftet framgår av tabell 7.2. Den gamla, 
mycket centralt belägna Klobbåker, i klockar
nas räkenskaper delad på två tegar, får med 
sin norra del tjäna som exempel på det gam
la ensädet på oskiftad bymark i Torup. 1790 
hade denna åker en yta av ungefär ett halvt 
tunnland. Kyrkelyckan, om drygt 1/10 tunn
land, får representera en typ av lyckodling, 
som sannolikt förekommit insprängd i den 
gamla byinägomarken. Den låg av namnet att 
döma nära Torups kyrka. En gammal "äckra", 
d v s öde eller långtidsträdad åker - Bos
gårdsäckran - får exemplifiera ny- eller åter
uppodling på gammal inägomark under den
na tid. Den omfattade bara några hundradelar 
av ett tunnland. Den kan vara en av de många 
ödeåkrar som ofta syns syns i kartmaterialet 
från det sydsvenska höglandets inägogärden 
från tiden före skiftena?1 

Av tabellen framgår att Klobbåker haft en 
ganska regelbunden växtföljd med ett eller 
två år av vårråg eller korn följt av ett eller två 
år med havre eller blandsäd. Denna växtföljd 
liknar de som rapporterades från Halland vid 
1700-talets slut, men till skillnad från dessa 
saknas "vinterråg" ( ett slags höstråg). Klabb
åkers växtföljd motsvarar däremot helt den 
växtföljd som rapporterades från närheten av 
Halmstad 1850 - korn - råg -blandsäd -havre 
- havre. På 1780-talet, när räkenskapen också 
ger gödseluppgifter, kan vi se att vårrågen 
gödslades. På andra liknande åkrar gödslades 
dessutom kornet. Att höstråg inte förekom 
här kan tyda på att höstsädsodlingen fortfa
rande inte slagit igenom på tegblandad ensä
deshägnad byjord i dessa trakter. Symptoma
tiskt förekom den däremot i ett avgärdslat 



Tabell 7 . 2 .  Växtföljden på några au Djäknebols åkrar 1 759 - J 789. 

År N.Klobbåker Kyrkelyckan Bosgårdsäckran Sjöåker Tomtlyckan 

1 759 havre havre korn 
1 760 korn höstråg havre vår/höstråg b landsäd 
1 76 1  vårråg havre havre b landsäd korn 
1 762 b landsäd höstråg havre vårråg 
1 763 vårråg havre havre b landsäd tonad 
1 764 havre vårråg blandsäd korn hampa 
1 765 korn blandsäd korn vårråg 
1 766 vårråg korn vårråg blandsäd korn 
1 767  havre vårråg havre havre vårråg 
1 768 vårråg havre havre korn blandsäd 
1 769 havre korn vårråg vårvete 
1 770 korn vårråg b landsäd vårråg 
1 77 1  vårråg blandsäd korn vårvete 
1 772 blandsäd havre vårråg vårråg 
1 773 b landsäd havre havre vårvete 
1 774 havre vårvete korn vårråg 
1 775 vårråg vårråg vårvete 
1 776 blandsäd vårråg havre blandsäd 
1 777 havre blandsäd havre blandsäd 
1 778 vårråg havre korn havre 
1 779 blandsäd vårråg vårråg vårråg 
1 780 havre blandsäd b landsäd blandsäd 
1 78 1  havre hös tråg vårråg vårråg 
1 782 vårråg havre blandsäd blandsäd 
1 783 havre höstråg havre havre 
1 784 vårråg höstråg havre/ l in  blandsäd 
1 785 havre blandsäd havre havre 
1 786 vårråg havre vårråg lin/hampa 
1 787 b landsäd vårvete blands/hamp lin 
1 788 havre vårråg havre 
1 789 vårråg blandsäd korn 

Anmärkning ti l l  tabell 7.2: Tomrum visar att åkern saknas i räkenskapen och trädats eller brukats med icke bok
förd gröda, t ex köksväxter. Fetst i l  visar att någon form av göds l i ng skett . Skördeår avses . 
Käl la :  Räkenskapens utsädesnot iser. 

område som klockaren själv kontrollerade -
den s k Kyrkelyckan. Här kunde man alltså 
pröva nya grödor och odlingsmetoder. 

Kyrkelyckans odl ingsmönster har varit 
något mer komplicerat än Klobbåkers , med 
ganska oordnade följder, där ett eller ett par 
års blandsäds- eller havreodling interfolierats 
med i början ofta korn eller vårråg, men sena
re al lt större inslag av hös tråg. Denna åker har 
av namnet att döma varit inhägnad, vilket 
gjort den lämplig för höstsäd, som därvid 
kunnat sås relativt tidigt utan att störas av 
bete. 34 Ett år med vårvete kan också noteras 
på denna åker. 

Om de tio årens odling på Bosgårdsäckran, 
som vi ser, är avbrottet på en mer systema
tiskt långtidsträda på denna typ av "äckror" 
går inte att avgöra. Växtföljden avviker dock 
från de flesta andra åkrarnas genom de sex 
inledande årens havre eller blandsäd, avbrut
na av ett år med korn och ett med vårråg in
nan åkern försvinner ur räkenskapen och 
möjligen åter övergår i en ängsperiod_Js Efter
som blandsäden på Djäknebol, som visats i 
det föregående, ti l l 75 eller 80 % bestod av 
havre, måste detta sexårsintervall ha sugit ut 
och verkat starkt avmagrande på jorden. Att 
Bosgårdsäckran försvinner ur räkenskapen 
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kan också möjligen bero på att den införlivats 
med några grannåkrar. 

Till att komplicera bilden av Djäknebols 
växtföljder bidrar odlingarna närmast bebyg
gelsen. Gården hade, som nämnts, före stor
skiftets ikraftträdande 1790 utöver de gamla 
byåkrarna också ett antal mindre åkrar i olika 
inhägnader, "lyckor", närmast sina byggna
der, på eller i nära anslutning till vad man 
skulle kunna kalla tomten. Dessa odlingsytor 
låg inte heller före storskiftet i ägoblandning 
med andra gårdars. Sannolikt hade åtminsto
ne en del av dem tagits upp i samband med 
att Djäknebol fick sin intäkt på utmarken när 
husen flyttades dit någon gång under 1700-
talets första hälft Qämför ovan kapitel 4). Som 
exempel på detta slag av lyckåkrar har valts 
Sjöåker och Tomtlyckan (ibland kallad Tomt
åker eller Tomten). Vid storskiftet 1790 omfat
tade de ungefär ett halvt respektive 1/20 tunn
land. 

Sjöåker, i Prästgårdssjöns södra kant, hade 
1759-1775 en mycket regelbunden växtföljd 
som bestod av först ett år korn, därefter ett år 
vårråg, sedan ett eller ett par år med havre 
eller blandsäd. Detta var också en växtföljd 
som liknade de sydhalländska rapporternas 
som citerades ovan. Fr o m 1776 blev havre-/ 
blandsädsinslaget större, med fyra på varan
dra följande år efter 1781. Åkern gödslades 
inte, så långt detta framgår, vilket kanske har 
sin förklaring av att det här rörde sig om rela
tivt näringsrik mark som kanske bara använts 
för sädesodling sammanlagt några decennier, 
sedan den tagits upp från utmarken. 

Tomtlyckan bör ha legat alldeles nära hu
sen. Denna lilla odlingsyta hade en varierad 
användning som starkt avvek från de nyss 
beskrivna åkrarnas: där odlades ibland vårve
te, en riskfylld "lyxodling" av liten ekonomisk 
betydelse totalt sett. Större delen av perioden 
präglades denna åker av en systematisk väx
ling mellan vårråg och vårvete. Strax före stor
skiftet inleddes här odling av "tonad", d v s  lin 
eller hampa, som gödslades. Luckorna i tabel
len för Tomtlyckan kan möjligen betyda att 
denna yta använts för köksväxter, som inte 
redovisas i räkenskapen. 

Vad gäller gödslingen av Sjöåker och Tomt-
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lyckan är det möjligt att de faktiskt göddes 
mer än vad som framgår: andra näringsäm
nen än kreatursgödsel kan ha tillförts i form 
av köksavfall, spisaska och annat. Kanske 
fanns starka näringsmässiga fördelar i de 
många olika växter som kan ha avlöst varan
dra på en åker som Tomtåker, utan att dessa 
växter redovisades. Något förvånande är kan
ske avsaknaden av höstsädsodling på dessa 
åkrar. 

1 790-1865 - efter storskifte: 
tradition - nyodling - experiment 
Storskiftet innebar att Djäknebol fick en del 
nya åkrar som tidigare varit inägoåkrar, men 
tillhört andra hemman. Omfattande nyodling
ar företogs efterhand på gården. Kring 1850 
skedde betydande ägobyten. För att skildra 
växtföljderna på gården under denna period 
har jag först valt ut fem representanter för de 
viktigaste åkertyper som avtecknat sig i rä
kenskapen. De fem åkrarnas växtföljder fram
går av tabell 7.3. 

För att visa växtföljderna på gamla f d by
inägor har har jag valt Östra Mellanåker och 
Landsåker. Dessa åkerstycken hade båda er
hållits genom storskiftet 1790 och omfattade 
då vardera ungefär ett halvt tunnland. De ut
vidgades efterhand och kom att ingå i det 
med tiden stora sammanhängande åkergär
det i hemmanets nordvästra hörn, mot slutet 
av perioden kallat "Stora fältet norr om sko
lan". Lilla Sjöåker, om någon tjugondels tunn
land, får illustrera den fortsatta användning
en av Djäknebols gamla intäktslyckor från ti
den före storskiftet. Öen var en av de åkrar 
som plöjdes upp under den stora nyodlings
vågen på Djäknebol vid 1800-talets mitt. 
Dessa var upptagna ur gammal mossäng som 
tidigare varit gemensam för flera hemman 
och omfattade snart flera tunnland i Djäkne
bols östra del. "Minste plåt i gärdet" får repre
sentera nyodlingsmark i mer centrala lägen, 
sannolikt gammal inägoäng. 

Östra Mellanåkers växtföljder liknar Klobb
åkers från tiden före storskiftet som vi nyss 
undersökte: korn eller vårråg omväxlade med 
ett par år av havre eller blandsäd. Ett år 



Tabell 7 .3 .  Växtföljden på några av Djäknebo/s åkrar 1 790 - 1865. 

År Östra Mellanåker Landsåker M i nste p låt  L i l la  Sj öåker Öen 
i gärdet 

1 790 korn + havre 
1 79 1  vårråg havre 
1 792 b landsäd vårråg 
1 793 havre blandsäd 
1 794 vårråg havre havre 
1 795 blandsäd vårråg havre havre 
1 796 havre blandsäd vårvete 
1 797 blandsäd + havre havre havre 
1 798 blandsäd blandsäd havre havre 
1 799 havre blandsäd havre hös tråg 
1 800 korn havre blandsäd höst råg 
1 80 1  vårråg blandsäd havre blandsäd 
1 802 blandsäd havre blandsäd vårvete 
1 803 korn havre blandsäd höstråg 
1 804 höstråg blandsäd havre blandsäd 
1 805 havre havre havre blandsäd 
1 806 vårråg havre havre vårvete 
1 807 blandsäd b landsäd blandsäd potatis 
1 808 havre blandsäd blandsäd ... 
1 809 vårråg havre vårråg l in 
1 8 1 0  korn blandsäd blandsäd hampa 
1 8 1 1 havre havre havre l i n  
1 8 1 2  vårråg havre potatis 
1 8 1 3  b landsäd blandsäd hös tråg vårvete 
1 8 1 4  havre blandsäd havre korn 
1 8 1 5  vårråg havre vårråg vårvete 
1 8 1 6  blandsäd blandsäd potatis 
1 8 1 7  blandsäd blandsäd vårråg l in  
1 8 1 8  vårråg havre blandsäd korn 
1 8 1 9  blandsäd blandsäd havre vårvete 
1 820 havre b landsäd vårråg havre 
1 82 1  vårråg havre blandsäd l in 
1 822 blandsäd blandsäd havre korn 
1 823 havre blandsäd blandsäd l in  
1 824 vårråg havre b landsäd korn 
1 825 blandsäd blandsäd potat i s  l in  

- 1 826 havre blandsäd blandsäd potatis 
1 82 7  vårråg havre blandsäd hös t råg 
1 828 blandsäd havre blandsäd 
1 829 havre blandsäd blandsäd potatis 
1 830 vårråg havre havre b landsäd 
183 1  blandsäd blandsäd havre potat is 
1 832 havre havre havre 
1 833 vårråg vårråg-,. potatis hampa 
1 834 havre blandsäd höstråg vårvete 
1 835 blandsäd havre potatis 
1 836 korn vårråg höstråg ?+  havre+ 
1 837 blandsäd blandsäd blandsäd hampa 
1 838 blandsäd havre vårråg vårvete 
1 839 havre blandsäd blandsäd 
1 840 potatis havre havre 
1 84 1  höst råg potatis vårråg 
1 842 havre höstråg b landsäd 
1 843 havre havre potatis 

8 1  



År Östra Me llanåker Landsåker M inste p låt L i l la S jöåker Öen 
i gärd et 

1 844 havre havre hös tråg 
1 845 havre blandsäd + korn 
1 846 havre vårråg+ blandsäd + potatis 
1 84 7  potatis blandsäd blandsäd 
1 848 höstråg havre hampa 
1 849 havre+ havre blandsäd + 
1 850 blandsäd potatis hampa 
1 85 1  havre havre havre 
1 852 potatis potatis vicker TRÄDA 
1 853 vårråg ro vor höstråg 
1854 havre h av re hös tråg havre + 
1 855 TRÄDA TRÄDA/vicker havre korn+ 
1 85 6  höstråg höstråg TRÄDA havre 
1 85 7  b lands äd blan ds äd hös tråg ko rn 
1 858 havre havre blandsäd vicker 
1 859 TRÄDA TRÄDA potatis + h östråg 
1 860 höstråg höstråg vi c ke r  h av re 
1 86 1  b landsäd havre 
1 862 havre 
1 863 havre havre 
1 864 h avre + havre höstråg+ 
1 865 höst råg hös tråg vic ker 

An märkn ing ti l l  tabel l  7 . 3 :  Tomrum visar att åke rn saknas i räkenskapen och trädats , bru kats med icke bokförd 
gröda ,  t ex köksväxter e l ler s lagits i hop  med någon annan åke r. TRÄDA är vad räkenskapen s jälv ka l lar träda .  + 
visar att en m indre de l  av åkern samt id igt använts för and ra gröd o r. Fets t i l  visar a t t  n ågon form av göds l i ng  
sket t .  Skö rd eår avs es . 
Käl la :  Räkenskapens utsädesnot i ser. 

( 1804) odlades höst råg. 1 840 skedde en fö r
ändri ng genom att åkern togs i anspråk för 
potatis. Under de närmaste tolv åren återkom 
potatisen tre gånger, två av dessa följd av 
höstråg och under två perioder mest havre . 
Paret potatis - hös tråg följ t av några havreår 
var en vanlig följd på många åkrar under den
na tid. Gödsling skedde normalt vart tredje till 
femte år. Vårrågen gödslades nästan alltid, 
blandsäden i bland. Potat isen göds lades vid 
al la t re odlingst i l l fäl lena före 1 853. 

Landsåker uppvisar fram til l 1 840-talets 
börj an en synnerl igen ensidig växtfölj d, med 
i stort sett bara havre och blandsäd. 1 84 1 
kom en t ioårsperiod med potat i s ,  följd av 
höstråg och några år med i huvudsak bland
säd el ler havre . 

"Minste plåt i gärdet" l iknade Landsåker 
vad gäl ler växtfölj derna. "Plåten" som sanno
l ikt var nyuppod lad (den dyker upp första 
gången 1 794) skilj er sig dock genom en in le-

82 

dan de mycket lång sekvens - hela 1 5  år - med 
havre eller blandsäd , möjl igen avbruten av en 
träda 1 796. I slutet av denna ens id iga period 
gödslades den allt oftare ,  även när den bar 
havre . Därefter gjorde vårråg och potatis s itt 
intåg på denna åker - potatisen här redan 
1 8 1 2 .  Dessa två grödor gödslades här nästan 
alltid . Ett potatisår 1 825 följdes av en sjuårig 
havre - blandsädsodl ing. Liknande långdrag
na sekvenser av havre och blandsäd efter po
tatis har observerats även för några andra åk
rar. 1 848 upphörde åkern, möjl igen upps lu
kad den av de stora "fält" med åkrar, som nu 
började omge gården .  

Li lla Sj öåker saknas i räkenskapen 1 790 -
1 794 då den kan ha burit sådana grödor som 
räkenskapen inte redovisade vid denna t id ,  
t ex rotväxter. Det kan inte heller uteslutas att 
den trädats . Odlingsrytmen här avvek kraftigt 
från den på de t id igare beskrivna åkrarna -
dess lyckkaraktär underst ryks av en omfat-



tande höstsädsodling, men också av att lin, 
hampa, vete, och ganska ofta korn såddes 
där. Relativt välordnade växtföljder där korn 
eller potatis omväxlade med lin avtecknar sig 
från 1810-talet. Dessförinnan tycks växlingar
na ganska osystematiska. 1838 - 1844 saknas 
åter denna åker i räkenskapen. Skymtar kan
ske här ett långperiodiskt trädesbruk med 
ungefär femåriga trädesperioder vart fyrtion
de år - åkern saknades ju också 1 790 - 1 794? 
1845 dyker den åter upp i räkenskapen några 
år med ungefär samma grödor som före av
brottet. Korn, potatis, lin och hampa gödsla
des här. 

Ungefär 1850 inleddes stora förändringar i 
växtföljderna på Djäknebols åkrar. Då inför
des bl a större trädor och vickerodling. Dessa 
nyheter slår igenom på alla de fem valda ex
empelåkrarna. Landsåkers odling är nu myck
et typisk med sina växlingar mellan potatis, 
höstråg, vicker, havre och trädor. Antal år 
med något slag av gödsling ökar nu kraftigt. 
Plöjena på Öen fick, åtminstone inledningsvis 
fr o m 1853. en förvånansvärt varierad växt
följd. som kontrasterar starkt mot den som 
tillämpades på 1 790-talet för "Minste plåt". De 
femton ytterligare år som vi kan följa genom 
räkenskapen är dock en alltför kort tid för att 
vi skall kunna urskilja några mer systematis
ka sekvenser. 

Man kan för övrigt observera hur potatisen 
från att närmast ha haft köksväxtkaraktär och 
odlats i landen närmast husen (i "Jordpäre
landet" 1800!) nu, via åkrar som Lilla Sjöåker 
'(1807) hade brett ut sig också till "vanliga" 
åkrar som Landsåker och Östra Mellanåker. 
Samtidigt kom Sjöåkern att något förlora ka
raktären av "'köksväxtodling" - den odlades 
de sista åren på samma sätt som Lands- och 
Mellanåkrarna. Även höstsädens spridning i 
åkersystemet påminner om potatisens. 1 flera 
fall. där luckor förekommer, kan man misstän
ka att brännodling tillämpats när vallen på 
nytt brukats. Så kan t ex ha varit fallet på Lil
la Sjöåker och Öen 1845 respektive 1853. Sär
skilt i det första fallet är de inledande grödor
na korn år ett och potatis år två typiska för 
denna odlingsmetod. Tyvärr framgår inte 
brännodlingen direkt av räkenskapen, men 

att den förekommit bekräftas av torvjärnet i 
1819 års bouppteckning. 

Svedjebruk är ett slags trädesbruk, med 
mycket långa perioder mellan odlingstillfäll
ena. Detta odlingssystem, som förutsatte till
gång på skog att bränna, förekom på många 
håll i Västsverige. På svedjor odlades normalt 
endast höstråg och rotfrukter.36 Få antydning
ar om svedjor förekommer på Djäknebol. En 
svedja avtecknar sig på en karta från 1868 och 
och enligt räkenskapen sattes 1840 på "Sved
jan i Sjölyckan" fyra skäppor potatis.3• 

Tvåårssekvenser 

Ett annat sätt att undersöka växtföljderna är 
att se vilka grödor som vanligast följde varan
dra på åkrarna. En sådan undersökning har 
här gjorts och resultaten presenteras i följan
de tabeller. Metoden har fördelen att ge en 
mer generell bild än den vi fick genom exem
pelåkrarna i det föregående, eftersom antalet 
växtföljdspar som kan följas här blir betydligt 
större - fler åkrar kan identifieras och därmed 
följas för kortare perioder. De odlingstillfällen 
som inte kommer med är i huvudsak de, där 
flera grödor samsats på samma åkrar så att 
några följder inte kan avläsas. En uppdelning 
har här skett på tioårsintervall för att man 
skall kunna se eventuella förskjutningar i 
praxis över tiden. I kolumnen med rubriken n 
ges antalet observationer av den aktuella 
växtföljden (kolumnen g ger antalet gånger 
som gödsel därvid tillförts). Vi ser således 
t ex i kolumnen för havre i tabell 7.4, underko
lumn n, att man av utsädesnotiserna i Djäkne
bols räkenskap kan avläsa att vårråg odlats 
efter havre vid åtta olika tillfällen under peri
oden 1 790 - 1 799. Vid fyra av dessa tillfällen 
har vårrågen tillförts gödsel enligt underko
lumn g. Skrafferingarna visar år då systema
tiska gödseluppgifter saknas. I tabellerna har 
endast potatis och stråsäd utom vintervete 
tagits med i kolumnsystemet. Att vintervete 
inte tagits med beror på att inga användbara 
notiser påträffats som visat vad man odlat 
efter denna lilla gröda på Djäknebol ( däremot 
finns några få uppgifter om vad som odlats 
före - se tabell 7 . 1 0). 
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Tabel l  7 .4 .  Växtföljder med vårråg på Djäknebol 1 759 - 1865. 

Vårråg efter :  

Vårråg Vinterråg Korn Havre 13 1andsäd Vårvete Potat is 

n g n g n g n g n g n g n g 

1 760 - 69 4 1 5  9 3 

1 770 - 79 13 l l .. 1 3 

1 780 - 89 3 0 8 8 2 0 0 

1 790 - 99 3 0 8 4 l 0 

1 800 - 09 2 7 6 2 

1 8 1 0  - 1 9  I l  l l  2 2 1 0 
1 820 - 29 1 5  1 5  3 0 

1 830 - 39 1 2  1 0  

1 840 - 49 

1 850 - 65 3 

Anmärkn ing: n = antal observationer av den aktuella växt fö l jden .  g = antalet observat ioner där  gödsel t i l l förts . 
Skraffer ingen avser att systemat iska uppgifter saknas . Käl la :  Räkenskapens u tsädesnotiser. 

Tabell 7 .5 .  Växtföljder med hästråg på Djäknebol 1 759 - 1865. 

Höstråg efter :  

Vårråg Vinterråg Korn Havre Blandsäd Vårvete Potat is 

n g n g Il g n g n g n g 11 g 

1 760 - 69 ..I 
1 770 - 79 � 
1 780 - 89 2 0 1 3 1 

1 790 - 99 1 3 0 6 5 5 4 

1 800 - 09 9 2 0 5 4 6 3 

1 8 10 - 1 9 5 0 0 2 1 3 2 

1 820 - 29 0 5 0 6 2 

1 830 - 39 3 3 1 1  4 

1840 - 49 l 2 1  0 

1 850 - 65 0 8 2 

Anmärkning: n = antal  observat ioner av den aktuel la växtföl jden , g = anta .l et observationer där gödsel t i l l förts .  
Skrafferingen avser  att systematiska uppgifter saknas . Källa: Räkenskapens utsädesnotiser. 

Vårråg har oftast odlats efter havre . Under 
perioden före storskiftet var det dock vanliga
re att vårrågen föregicks av korn . Före 1 820 
var det inte heller ovanligt att vårråg odlades 
efter blandsäd, d v s  i dessa trakter en bland
ning av 20 - 25 % råg och resten havre. Ibland 
fick vårrågen också följa på potatis . Fr o m 
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1 840 blev vårrågen en ovanlig gröda på Djäk
nebol, vilket också avspeglas i tabellen. Vår
råg har en gång också setts ogödslat följa på 
lin, något som inte tagits med i tabellen. An
nars framgår att den nästan all t id gödslades. 

Höstrågen har ofta odlats efter havre, men 
ungefär lika ofta efter blandsäd. Efter storskif-



Tabell 7 .6 .  Växtföljder med korn på Djäkne bot I 759 - I 865. 

Korn efter: 

Vårråg Vinterråg Korn Havre Blandsäd Vårvete Potatis 

n g n g n g 11 g n g n g n g 

1 760 - 69 5 
1 7 70 - 79 1 4  l 

1 780 - 89 0 1 0  2 3 2 
1 790 - 99 5 3 0 
1 800 - 09 7 3 I 0 
1 8 1 0 - 1 9 0 6 5 3 3 0 
1 820 - 29 4 4 I 1 
1 830 - 39 2 0 6 4 2 2 
1 840 - 49 2 2 2 
1 850 - 65 2 2 

Anmärkning: n = anta l  observat ioner  av den aktuel la  växtföl jden, g = antalet observat ioner d är gödsel t i l l fört s .  
Skrafferingen avser att systemat iska uppgifter saknas. Kä l l a :  Räkenskapens utsädesnot iser. 

Tabel l  7 . 7 .  Växtföljder med havre på Djäknebol 1 759 - 1865. 

Havre efter: 

Vårråg Vinterråg Korn Havre Blandsäd Vårvete Potatis 

n g n g Il g n g 11 g Il g n g 

1 760 - 69 1 0  3 8 • 1 2  
1 770 - 79 6 1 0  1 8  
1 780 - 89 3 0 0 8 1 3  0 
1 790 - 99 2 0 1 5  3 23 0 0 
1 800 - 09 2 0 6 0 0 1 2  0 29 0 1 0 
1 8 10 - 1 9  4 0 0 4 0 25 1 1 0 
1 820 - 29 4 0 5 0 0 5 3 26 0 0 2 0 
1 830 - 39 2 () 3 0 3 0 8 4 23 l () 

1 840 - 49 2 1 7 2 0 2 1  5 1 2  0 
· 1 850-65 3 0 6 7 0 1 1  3 2 0 

Anmärkning :  n = antal observat ioner av den aktue l la  växtfö l jden ,  g = antalet observat ioner där gödse l  t i l l förts. 
Skrafferingen avser att systematiska uppg i fter saknas. Käl l a :  Räkenskapens utsädesnotiser. 

tet har höstrågen blivit vanligare på Djäkne
bol och i all t större utsträckning odlats efter 
korn, eller med tiden potatis. 1 780- 1 809 har 
det inte varit ovanl igt att man odlat höstråg 
flera år i rad på samma åker. Enstaka note
ringar, som inte kunnat redovisas i tabellen, 
visar att höstråg i gödsel kunnat följa på lin ,  

på hampa, på rovor, på vicker, på potatis och 
på ärter. Höstråg används i denna undersök
ning som samlingsnamn för flera olika sorter 
med uppenbarligen varierande egenskaper: 
Från och med 1 849 odlades larsmässeråg 
med tidigare sådd vilket försvårade odling av 
andra grödor på samma åker som under sen-
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Tabel l 7 .8 .  Växtföljder med blandsäd på Djäknebol 1 75.9 - 1865. 

Blandsäd e fter :  

Vårråg Vinterråg Korn Havre Blandsäd Vårvete Potat i s  

n g n g n g n g 11 g n g 11 g 

1 760 - 69 1 6  2 
1 7 70 - 79 1 9  1 3 2 
1 780 - 89 22 2 3 0 3 0 1 0 
1 790 - 99 9 0 6 0 3 0 1 3  1 3  6 0 
1 800 - 09 9 0 7 0 2 0 24 22 1 9  2 2 0 
1 8 10 - 1 9 1 0  0 5 0 0 1 3 1 3  1 8  I 
1 820 - 29 I l  0 l 0 I 0 10  10  6 0 3 0 
1830 - 39 9 I 2 0 6 0 1 0  9 7 2 3 0 
1 840 - 49 2 0 6 2 0 8 6 4 3 
1850 - 65 4 0 ] l  9 0 0 

Anmärkn ing:  n = antal observationer av den akt uella växtfölj den, g = antalet observationer där gödsel t i l lförts. 
Skraffer ingen avser att systematiska uppgifter saknas. Käl la :  Räkenskapens utsädesnotiser. 

sommaren skulle besås med denna typ av 
råg. Men kravet på föregående träda har inte 
alls vari t  absolut. I september 1 862 såddes 
larsmässeråg på åkern Backarna direkt efter 
larsmässeråg - här odlades alltså denna råg 
två år i rad på samma åker. Flera gånger före
kom dock att larsmässeråg odlades efter po
tatis ,  någon gång efter vicker. Efter 1 85 1  blev 
det vanl igt att larsmässerågen föregicks av 
trädor, samtid igt som den gödslades .38 

Kornet (tab 7.6) har mycket ensidigt odlats 
efter havre el ler, något mindre ofta, efter 
blandsäd. Vid några t i l l fäl len har korn odlats 
efter korn, d v s flera år i rad. Korn har bara 
en enda gång t i llåtits följ a på potatis , så vitt 
man kan se .  Tabellen avs löj ar också vad vi 
redan sett t id igare , att kornet blev ovanl igare 
fr o m  1840-talet. Korn har flera gånger, då all
tid gödslat ,  följt på spånadsväxter, räkenskap
ens "tonad" ,  något som inte kunnat tas med i 
tabellen. Tre gånger följ de det på l in ,  en gång 
på hampa. 

Havren har oftast följ t på blandsäd eller 
odlats flera år i rad på samma åker. Inte sällan 
följde den också på vår- eller höstråg. Havre 
efter potatis förekom mycket t idigt på Djäkne
bol. Vid ett t i l l fälle har havre (ogödslad) följt 
på vicker, vilket dock inte tagits med i tabellen 
liksom inte heller fyra tillfällen då havren följ t 
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på l in och en gång på hampa. Efter spånads
växterna gödslades aldrig havren .  

Blandsäd odlades före storskiftet mest ef
ter vårråg. Därefter blev det vanl igare att låta 
blandsäden följa efter havre eller att så den 
flera år i rad på samma åker. Blandsäd t i lläts 
också följ a på korn, höstråg eller potatis. Vid 
två til lfällen har blandsäd odlats efter vicker, 
den ena gången med gödsel .  Detta framgår 
dock inte i tabellen . Inte hel ler framgår där att 
blandsäd flera gånger odlats efter spånads
växter: fyra gånger efter l in, en gång efter 
hampa, då allt id utan gödsel . 

Endast några få notiser finns som kastar 
ljus över vårvetets växtföljder - denna gröda 
var ju rätt obetydlig på gården. Man kan dock 
konstatera att vårvetet kunnat följa efter både 
vårråg, korn, havre och blandsäd samt att det 
vid något tillfälle odlades två år i rad på sam
ma åker. I tabellen har utelämnats en observa
tion där vårvete odlats efter l in ,  två där det 
följ t på hampa. Efter spånadsväxterna gödsla
des inte vårvetet . 

Vintervetet var en ovanlig gröda på Djäkne
bot varför antalet notiser som avs löj ar växt
följd är mycket få. På 1 830-talet odlades det
ta vete gärna efter potatis, men några spridda 
noteringar förekommer där man ser att det 
också kunnat följa på höstråg, korn eller hav-



Tabel l 7 .9 .  Växtföljder med vårvete på Djäknebol 1 759 - 1839. 

Vårråg Vinterråg Korn 

n g n g n 

1 760 - 69 
1 770 - 79 3 
1 780 - 89 
1 790 - 99 
1 800 - 09 
1 8 1 0  - 1 9  2 
1 820  - 29  
1 830 - 39 

g 

"' " 

i 

Vårvete efter :  

Havre 

n g 

B landsäd 

n g 

2 

4 2 

Vårvete Potatis 

n g Il g 

11111 

0 

Anmärkning: n = antal observat ioner av den aktue l la  växtfö l jden ,  g = antalet observat ioner där gödsel t i l l förts . 
Skraf feringen avser att systematiska uppgifter saknas . Källa :  Räkenskapens utsädesnotiser. 

Tabell 7 . 1 0 . Växtföljder med vintervete på Djäknebo/ 1 799 - 1865. 

1 800 - 09 
1 8 1 0  - 1 9  
1 820 - 2 9  
1 830 - 3 9  
1 840 - 49 
1 850 - 65 

Vårråg 

n g 

Vinterråg Korn 

n g n 

0 

Vintervete efter :  

Havre B landsäd 

g n g n g 

Vårvete Potatis 

n g n g 

4 2 

Anmärkn ing: n = antal  observat ioner av den aktuel la växt följden , g = antalet observationer där gödsel t i l lförts. 
Källa: Räkenskapens utsädesnot iser. 

Tabel l  7 . 1 1 .  Växtföljder med potatis på Djäknebo/ J 799 - 1865. 

Potatis efter: 

Vårråg Vinterråg Korn Havre 

n g n g n g Il g 

1 800 - 09 2 
1 8 1 0 - 1 9 
1 820 - 29 1 4 I 
1 830 - 39 2 5 2 
1 840 - 49 2 2 1 0  7 
1 850 - 65 7 6 

Blandsäd 

n g 

1 
3 
3 
4 
4 3 

Vårvete 

n g 

Potat i s  

n g 

Anmärkning: n = antal observationer av den aktuella växtföl jden , g = antalet observationer där gödsel t i l lförts. 
Käl la: Räkenskapens utsädesnotiser. 
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Tabel l  7 . 1 2 .  Växtföljder med lin på Djäknebol 1 779 - 1839. 

Lin efter: 

Vårråg Vinterråg Korn Havre Blandsäd Vårvete Potatis 

11 g n g 11 g n g n g 11 a 11 g 0 

1 780 - 89 
1 790 - 99 0 
1 800 - 09 0 

1 8 1 0 - 1 9 0 
1 820 - 29 0 1 
1 830 - 39 2 2 2 2 

Anmärkn ing:  n = antal observat ioner av den aktue l la  växtfö l jden .  g = antalet observat ioner där gödsel t i l l förts .  
Käl la :  Räkenskapens utsädesnot iser. 

Tabel l  7 . 1 3 .  Växtföljder med hampa på Djäknebo/ 1 789 - 1 839. 

1 790 - 99 
1 800 - 09 
1 8 1 0 - 1 9  
1 820 - 29 
1 830 - 39 

Vårråg 

11  g 

Vinterråg Korn 

11 g Il 

Anmärkn ing och källa: se föregående tabel l .  

g 

re. En gång odlades vintervete ogödslat efter 
ärter, en gång, också då ogöds lat, efter ham
pa, vilket dock inte framgår -av tabel len.  

Potatisen har i växtföljderna kunnat sam
sas med alla slag av stråsäd (i tabell 7 .9 före
g ick den vintervete, som saknas i 7 . 1 1 .) .  Van
ligast har potatisen dock föl j t  på havre eller 
blandsäd . Den har också ofta odlats flera år i 
rad på samma åker. Minst en gång har den 
också (gödslad) fått följ a efter vicker, något 
som dock inte redovisas i tabellen. Inga note
ringar har påträffats som visar på att potatis 
fått följ a på spånadsväxter. 

I tabellerna 7. 1 2  och 7 . 1 3  visas växtföljds
sekvenser för lin och hampa. Samlingsbegrep
pet "tonad" för l in och hampa gör att dessa 
inte alltid kunnat särskiljas i räkenskapen, vil-
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Hampa e fter: 

Havre Blandsäd Vårvete Potat is 

I l  

2 

g n g 11 g n g 

0 0 

ket medfört att antalet användbara notiser 
blivit l itet. 

Vanligast var att linet odlades efter havre 
eller potat is .  Det har också ibland förekommit 
att det fått följa på vårråg, hös tråg, blandsäd 
eller vårvete. På 18 1  (}.talet odlades lin efter l in 
tre gånger och efter hampa en gång, något 
som dock inte framgår av tabel len. Vid alla de 
fyra senare tillfällena gödslades linet . 

Observationerna är här bara fem. Tre av 
dessa visar att hampa odlats efter havre, en 
att det följ t på korn och slutligen en att ham
pa odlats efter blandsäd. 1 800 - 1 809 följ de 
hampa på l in en gång och på hampa en gång, 
det följande årt iondet följde hampa på lin två 
gånger. Alla dessa gånger fick hampan gödsel. 
För övriga växter finns för få användbara no-



tiser i räkanskapen för att det skall vara värt 
besväret att sätta upp några tabeller. Några 
enstaka observationer skall dock återges (an
tal observationer med gödsel/totalt antal ob
servationer): Vicker har följt på havre (1/1) ,  
blandsäd (1/1) och på potatis (1/2). Ärtor har 
följt på höstråg (2/2), korn (0/1), havre (0/3) 
och på potatis (1/1). 

* 

Odlingssystemet på Djäknebol karakteriseras 
bäst som ensäde under hela undersöknings
perioden. Även om ensäde är ett mångtydigt 
begrepp uppfyller gården i huvudsak kriteri
et "hela åkerytan besås varje år". De trädor 
som förekommer, särskilt i slutet av perioden, 
var oregelbundna, omfattade som mest bara 
en femtedel av arealen, och motsvarade när
mast de duvoträden som vid samma tid blev 
allt vanligare också inom andra västsvenska 
ensädesområden. 

Det "växelbruk" som rapporterades från 
Torup 1859 var inget egentligt cirkulations
bruk- där saknades vallodling av "artificiellt" 
gräs eller klöver, d v s insådd vall. De vid den
na tid fortfarande ganska omfattande hägna
derna talar också emot sådan odling. Räken
skapen från Djäknebol saknar också varje 
uppgift om att vallodling förekommit. Att med 
tiden potatis, vicker och rotfrukter liksom 
osystematiska trädor förekom, som kan ingå i 
ett mer fullfjädrat cirkulationsbruk, räcker 
inte för att man skall kunna tala om växelbruk. 
· Resenärers och andra rapportörers be
skrivningar av växtföljderna i södra Halland 
ger en starkt förenklad bild av verkligheten, 
åtminstone som den tedde sig på Djäknebol. 
Den undersökning som nu presenterats visa
de att stora skillnader i växtföljderna före
kommit mellan olika åkerstycken. Höstsäd 
saknades helt på många åkrar. Systematiska 
skillnader i "odlingssystemet" har funnits 
mellan central åker i bysamfällighet, centrala 
ny- eller återuppodlingar och lyckocllingen 
närmast husen. 

Vanliga växtföljder har innefattat korn, råg 
och ett eller flera år med havre eller blandsäd. 
Detta framgick när flera åkrar följdes år efter 

år under lång tid. Samtidigt förekom dock helt 
andra varianter i olika "lyckocllingar". Här 
odlades höstsäcl och spånadsväxter i varie
rande kombinationer med andra grödor. 
Långa och mycket ensidiga perioder med näs
tan bara havre kunde observeras. Av allt att 
döma var de vanliga i nyodlingar av gammal 
äng. Nyodlingen kunde också uppvisa mer 
varierande växtföljder, särskilt i slutet av un
dersökningsperioden. Tvåårssekvenserna i 
tabellerna 7.4 - 7.10 visade också för stråsä
den att vanliga följder varit: havre eller bland
säd - vår - eller hös tråg- havre eller blandsäd. 
Havre eller blandsäd kunde också ofta följas 
av korn, som i sin tur följdes av endera vår-el
ler höstråg. Vårvete har odlats efter ungefär 
samma mönster som råg. Vintervetet har vi 
bara några få observationer om. 

Även av tvåårssekvenserna framgår att 
samma gröda inte sällan odlades två eller fle
ra år efter varann på samma åkrar. Tabell 7 . 1 1 .  
visar att potatisen odlats efter i stort sett all 
slags stråsäd. Även lin tycks ha kunnat stickas 
in i växtföljderna efter de flesta andra grödor. 

Den tilltagande odlingen av höstråg är no
tabel för att elen skedde i ett system som i 
huvudsak saknade trädor före 1800-talets 
mitt. Trädning har annars setts som en nöd
vändig förutsättning för framgångsrik odling 
av höstsäd.39 Den nya larsmässeråg, med re
lativt tidig sådd, som infördes 1849, tycks ha 
haft samband med den tilltagande trädning
en. Antingen kan den ha krävt trädning eller 
varit en lämplig gröda på trädor, som man av 
ena eller andra skälet ändå tvangs ha. 

Skiftena kring 1 790 och i slutet av 1840-ta
let visar sig i några fall ha tidsmässigt sam
manfallit med brytpunkter i odlingsutveck
lingen. Efter storskiftet blev höstsädsodling
en vanligare och höstrågen bredde, liksom 
snart potatisen, ut sig över åkersystemet från 
att i början ha odlats i mindre Jyckar eller 
land. Kring 1840 dök vickerodlingen upp, lik
som snart allt mer omfattande trädor. En ny 
typ av höstråg - larsmässerågen - slog ige
nom vid samma tid. Samtidigt växte havreod
lingen ytterligare i betydelse. Rågens och kor
nets relativa betydelse minskade, vilket na
turligtvis märks i växtföljderna. De förskjut-
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ningar över tid som kan observeras i växtfölj
derna berodde främst på att nya grödor intro
ducerades på gården - traditionella växtsek
venser förekommer dock vid sidan om de 
som hängde ihop med de nya grödorna. Ett 
exempel på växtföljder som påverkats av de 
nya grödorna är kornets, som i början ofta 
föregick vårråg men i slutet däremot oftare 
följdes av höstråg. Vårrågen slogs ju under 
perioden till stor del ut av hös trågen, med sin, 
som vi skall se, betydligt högre avkastning. 

Redan en snabb blick på tabellerna visar 
att gödslings praxis måste har varit mer kom
plicerad, eller mer slumpartad. än beskriv
ningarna ger intryck av. Gödslingen skall nu 
undersökas närmare. 

Gödsling 
Flera gånger i det föregående har gödsel bris
ten i Hallands äldre jordbruk påtalats. Arendt 
Berntsen uppgav att hallänningarna bara kun
de gödsla vart tredje år.40 Vid 1700-talets mitt 
skrev Jacob Richardson att om gödsling och 
brukningsmetoder förbättrades i landskapet 
skulle man i stället för 3:e eller 4:e kornet kun
na få minst det dubbla. 1 1  1820 hävdade Hus
hållningssällskapet att det var gödsling, in
skränkt till "vart eller vartannat år"('), som 
var orsaken till den låga spannmålsavkast
ningen i länet. Den dåliga gödslingen fick ock
så bära skulden för att nyodlingen gick lång
samt. Kvarhållandet vid ensädet och den lilla 
arealen sades bero på maklighet och likgiltig
het från böndernas sida.12 En faktor bakom 
gödselbristen har naturligtvis varit den om
vittnade bristen på foder som begränsat djur
hållningen. Det finns ett samband äng- foder 
- boskap - gödsel och de gödselberoende 
grödorna.13 Nyodlingen ledde ofta till att min
dre gödsel kunde läggas ut på en viss yta.44 

En annan faktor bakom gödselbristen var 
det dåliga omhändertagandet av den krea
tursgödsel som faktiskt fanns - Os beck klaga
de på 1790-talet över att gödseln inte täcktes 
över eller togs tillvara så att ''åkren är mager 
och på många ställen sämre änd Landzwä
gen". 15 Han uppgav också att de halländska 
gödselvagnarna bland andra brister också 
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var otäta varför mycket gödsel spilldes bort 
vid körningen. Dessa vagnar borde hellre er
sättas med kärror. menade han. 16 

Hallandsbönderna har, åtminstone i ett ti
digare skede, ansetts vara fantasilösa när det 
gällt att utnyttja andra gödselämnen än krea
tursgödseln - havstången var här ett undan
tag som dock mest måste ha kommit till nyt
ta i kustbandet. Fischerström klagade. som vi 
sett. 1761 på att hallandsbönderna inte ut
nyttjade kärrdy och liknande. 17 Uppgifter 
finns dock om att man faktiskt drygade ut krea
tursgödseln. bl a med granris, ljung. "ton", tu
vor och löv.4' Här fanns en viss konflikt med 
dessa växters användning som foder. men det 
var viktigt att använda dem för att suga upp 
den kväverika urinen i gödseln. Bexell nämner 
liknande metoder på 1810-talet.4!1 

Att gödsel brist rådde också på Djäknebol 
framgår helt klart av räkenskapen - oftast var 
det en mindre del av åkrarna som alls fick 
någon gödsel och ibland framgår att gödsel
tillgången till och med fick styra valet av utsä
de: den 28/5 1 790 skrev Ausell, "Äckran, norr
est korn. .. 3 1/4 skäppa, men som gödseln tröt, 
måste jag så på södra ändan av denna åker, 
nämligen havre .. . och hörfrö'' och 1820: 
"Blandsäd 3 skäppor så långt gödseln hinde. 
något mer än halva åkern, åt väster till, på 
samma åker havre 1 1/4 skäppa åt Aspekullen, 
där gödseln tröt.·• 

Att gödslingen var en hjärtefråga framgår 
av räkenskapen, där man för varje utsädes
post noterat om man gödslat. Från omkring 
1780 ger dessa noteringar intryck av fullstän
dighet. Ibland visar mer ingående noteringar 
på den omsorg man ägnat gödslingen. som 
t ex 1801: "vårråg efter korn, men nu åter igen 
gödslat, dock icke tjockt", eller beträffande 
Sjöåker 1823: "Vinterråg ... på ett stycke sär
skilt efter potates, varest gödslades något li
tet och på ett stycke efter vårråg, som fått 
dynga förledit år". Man höll till och med reda 
på vilka delar av åkrarna som fått gödsel -
1825 noterades att gödseln på en viss åker 
räckt "till rönnbusken". 

Att man vid utsädet noterade vilken gröda 
en åker burit också föregående år avslöjar 
också att man varit angelägen om att ekono-



misera med gödseln - noteringarna avslöjar 
också att man vetat att behovet av gödsel 
varit större eller mindre beroende på var i 
växtföljden en viss åker befann sig. Mer om 
detta strax. Men först något om olika behand
lingar av utsädet som gjordes före sådd och 
som också haft vissa gödslingsinslag. 

Förbearbetning av utsädet 
Under 1800-talets slut förekom olika förbe
handlingar av utsädet för att åstadkomma 
snabbare groning och kraftigare utveckling 
hos brodd plantorna. Hit hörde repning av frö
skalen, stöpning i vatten eller andra lösning
ar, varmtorkning (av t ex lin), vissning av po
tatis, "kandering", d v s  fröet blandades med 
gödselämnen samt betning.5tJ Förekom sådan 
förbehandling också på Djäknebol? 

Korn 

Ibland förekom förbehandling av korn på 
Djäknebol: den 30 maj 1788 skrev Olof Ausell 
i utsädeskolumnen: "I anseende till den 
stränga torkan, stöpte jag förut ett dygn i 
dyngevatten de tre skäpporna, men den halva 
skäppan såddes ostöpt nederst åt vägen". Lik
nande åtgärder nämns ytterligare ett par 
gånger: 1795 såddes korn som var stöpt och 
1802 korn som stöpts 1,5 dygn. 

Havre 
Havreutsädet kunde ibland förbearbetas, nå
got som nämns även i den tidiga jordbrukslit
•teraturen.51 

Vete 
Vetet var känt för sitt kalkberoende. Denna 
kunskap har också funnits på Djäknebol. Det 
framgår av förbearbetningarna vid sådden på 
gården: 1803, 1820 och 1823 såddes det blan
dat med torr kalk; 1807 och 1808 såddes det 
"ostöpt". I samtliga fall handlar det här om 
vårvete.52 

Ingen förbearbetning har observerats för öv
riga grödor. 

Magi 
Till förbehandlingarna skall möjligen räknas 
en annan. På 1700-talet fördes en omfattande 
debatt i vetenskapsakademins tidskrift om 
den religiösa bönens betydelse för skördeut
fallet. Slutsatsen blev obestämd. Denna fråga 
berörde uppenbarligen inte bara kyrkans 
män. Under hela den långa perioden uppre
pas i Djäknebols utsädesräkenskaper för var
je år olika varianter på formeln "Gud bevare 
utsädet!" t ex 1783, 1799, 1803-1805, eller "I 
JESU Namn" (praktiskt taget alla år). "Herren 
är den som växten giver!" 1808, "Milde Gud! 
Välsigna utsädet och årets Gröda!" 1810, "O 
Gud! Välsigna årets Gröda!!!" 1811, nästan 
samma 1838, 1840-1841, 1844, 1842 med tilläg
get "och !åte den få sin framgång!!!" En mer 
utförlig bön förekom 1836: "Så i Jesu Namn är 
denna Vår nu slutadt! Gud give sin rika Välsig
nelse dertill för Christi skull!!!" 1848 var man 
åter något utförligare: "Herren give sin rika 
välsignelse till Årets Gröda!!!" En liknande for
mulering förekom 1849, men därefter upphörde 
dessa tillägg. Ingressen "I Jesu namn!" reduce
rades redan fr o m  1812 till de tre bokstäverna 
"I J N" eller "I N J", samma sak på latin. Skörde
året 1864 upphörde också denna formel. 

Även i tröskräkenskaperna förekom liknan
de noteringar. Där skrivs i början, om än inte 
varje år, varianter på "Gudi allena ärona!" (t ex 
1764) efter trösksiffrorna. 1803 års tröske av
slutas: "O Gud! Tig vare Lov och Pris!" och en 
liknande notering görs 1807. Ibland var man 
lite utförligare: "Den milde Guden vare lovad 
och evinnerliga ärad för Sin Nåd och Välsig
nelse!". Detta skrevs 1784 som var ett betyd
ligt bättre skördeår än 1783, ett annat nödår, 
då Gud däremot inte avtackades i bokföring
en. Men det fanns också en ödmjukhet, som 
efter det mycket dåliga året 1794 där tröskno
tisen avslutades "Välsignat vare Herrens 
namn!". Fr o m  1810 blir de religiösa formler
na i tröskräkenskaperna mycket sporadiska. 
En uppryckning sker 1843 när tillägget "Gud 
vare högeligen prisad!!!" och liknande några 
år förs in. Detta sker sista gången 1849. lnled
ningsformeln "I J N" hänger med vid träsket 
ända till slutet (den sista notisen gjordes 1861). 

Om denna närmast magiska upprepning av 
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religiösa formler haft motsvarigheter brett 
inom allmogen är svårt att säga. Djäknebols 
räkenskaper har dock förts av i religiösa riter 
djupt inblandade klockare. 

Gödsling på åkern 
Räkenskapens uppgifter om gödslingen är 
mindre precisa än utsädes- och tröskuppgif
terna. Två uttryck används om varandra: 
"dyngad" och "gödslad".53 Gödselkvantiteter 
anges endast undantagsvis och då i "lass" el
ler "körer". Tyvärr är inte lassen några helt 
entydiga storheter: 1785 nämns "stora göclsel
lass" och 1795 "små".54 1835 skriver man att 
man på en åker med blandsäd strött "några 
lass" gödsel. Oftast får vi bara veta om en viss 
åker är gödslad eller ej, ibland med någon 
närmare bestämning som "starkt", "väl", "nå
got" eller "ganska nätt". 

De mer eller mindre precisa uppgifter vi 
kan få fram om gödslingen på Djäknebol är: 1) 
när under året gödslade man, 2) vilka gödsel
medel användes, 3) hur mycket gödsel dispo
nerade man, 4) skillnader i gödsling mellan 
olika växtslag, 5) gödslingens beroende av 
växtföljden, 6) hur stora arealer gödslades, 7) 
om gödslingsvanorna var stabila på gården 
och slutligen 8) hur gödslingen påverkade 
avkastningen. Dessa frågor skall jag nu försö
ka besvara i tur och ordning. Från den göds
ling kvävefixerande grödor som vicker och 
upplöjningen av äng- och trädor inneburit 
bortses i regel i det följande. 

När gödslades? 
Tiden för gödslingen har varit olika för olika 
grödor. Vid sekelskiftet 1800 kördes gödseln i 
södra Halland ut av allmogen under våren när 
man sådde korn.55 Barchaeus rapporterade 
1773 att gödslingen av "vinterråg" i Halland 
var i full gång redan den 7 september, då man 
i tur och ordning plöjde i stubben, harvade, 
gödde och sådde.5r; Detta jävar uppgifter om 
att höstgödsling undvikits eftersom den an
setts hindra bete:57 

På Djäknebol går det ibland att avläsa när 
gödslingen skedde: i några utsäclesnotiser 
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avslöjar formuleringarna att gödslingen skett 
direkt i anslutning till sådden: detta gäller för 
höstråg 1813 och 1816, för blandsäd 1820 och 
för vårvete 1831 (26/5 " . . .  gödslat och sådd i 
väta"). Även tidpunkt på dagen har här, lik
som vid sådden, tillmätts betydelse på går
den: den 29/4 1788 såddes råg på Krokåker 
"åkren gödd (om aftonen) noga" - den inskjut
na parentesen är Ausells egen; och elen 19/10 
1820 och den 22/10 1824 gödslades på vinter
råg "på kvällen". 

Vilka gödselmedel användes? 
1 avsnittet om förbearbetning har redan 
nämnts stöpning av utsäde i clyngvatten eller 
kalk, förfaranden som delvis har haft liknande 
funktion som gödsling. I utsäclesräkenskapen 
ges normalt inga närmare preciseringar av 
vilka gödselämnen som använts. Mot mitten 
av 1800-talet blir räkenskapen dock ibland 
något tydligare: 1843 såddes vinterråg med 
inblandning av "något hösmöle". Detta kan 
betyda att foderrester använts, 1846 gödsla
des med "slicke mylla" vilket bör innebära att 
jord med inblandad "sleke", d v s  tång, har 
använts. 1848 uppger klockaren att han "spän
tat över åkern med 3 mögbundna lass aska" på 
larsmässeråg. 1852 gödslades Klockaremoss
ens korn med lerblandad sand och Sjöåkers 
med aska; 1853 och 1854 gödslades korn med 
aska; 1854 gödslades larsmässeråg på Port
åker med "dya" och 1861 gödslades havre 
med kalk. Den aska som nämndes kördes in 
på åkern från andra håll. Kanske rörde det sig 
om aska från kök eller kakelugnar. Hur som 
helst rör det sig inte om den aska som upp
kom genom den brännoclling jag nämner på 
andra ställen i elen här boken. Brännodling
ens aska användes ju och plöjdes ner där den 
uppkommit på själva brännings platsen. 

En del av denna "gödsel" skulle väl idag 
snarast ses som jordförbättringsmeclel än 
egentlig gödsling. Uppgiften om "clya" kan 
innebära att den av Fischerström 1761 efter
lysta användingen av kärr- eller myrdy nu till
lämpades på Djäknebol. Kanske skall en upp
gift i gårdens löneräkenskap för 1802 också 
tolkas så att områdets oändliga myrar och 



mossar börjat utnyttjas för att förbättra åk
rarna på Djäknebol: den 1 mars 1802 fick 
drängen Anders drickspengar för att han kört 
och hackat torv.S8 Den helt dominerande göd
seln har alldeles säkert varit kreatursspill
ning. Men även kreatursgödseln måste ha 
varierat i kvalitet beroende på förskjutningar 
i djurslag, utfodring och vilka strömedel som 
använts för att fånga upp urinen. Hur väl 
brunnen gödseln var när den !as ut på Djäkne
bol får vi inte veta. Uppgifter om andra göd
selämnen än kreatursgödsel dyker upp i rä
kenskapen först på 1840-talet eller senare. 

Hur mycket gödsel hade man? 
Göclselmängderna har tidvis varit starkt be
gränsade. Går det att få något grepp om hur 
stora mängder man haft att röra sig med? Ja, 
men bara för några enstaka tillfällen, och då i 
mycket runda tal. 1777 och 1780 anges antal 
lass vid varje gödseltillfälle, samtidigt som 
gödseluppgifterna dessa år ger intryck av att 
vara fullständiga. Vid dessa tillfällen har man 
haft tillgång till totalt 56 resp 70 lass på går
den (varav i senare fallet 23 betecknas som 
stora). Höga tal för antalet lass anges också 
för åren 1794 (60), 1795 (64 små) och 1840 (50 
lass). Dessa tre sist nämnda uppgifter är dock 
inte fullständiga. Ytterligare någon ospecifice
rad gödsling antecknas. 

Den boskapsstock man hade på Djäknebol, 
t ex 1819 (se tabell 4.3 s 45), borde, enligt vis
serligen något senare normer, ha producerat 

. drygt 70 lass gödsel per vinter_s9 Räkenskap
ens nämnda siffror verkar alltså rimliga under 
förutsättning att lassen i norm och räkenskap 
varit ungefärligen lika stora. Om lassen mot
svarat Osbecks gödselvagnar som bör ha 
rymt ungefär 0,3 m3, innebär det att Ausells 
hade cirka 18 000 kg gödsel att röra sig med 
totalt per år.6° Det motsvarade 1 780 ungefär 
6 000 kg per tunnland åker. Men eftersom 
bara ungefär en fjärdedel av åkern, som vi 
snart skall se, gödslades per år vid denna tid, 
betyder det att elen gödslade delen fick när
mare 24 000 kg gödsel räknat per tunnland. 

Det är svårt att jämföra dessa, för en lek 
man häpnadsväckande stora fysiska mäng-

der, med mer sentida uppgifter eftersom växt
följder och annat avviker, men två jämförelser 
skall ändå göras. Ett lexikon från 1845 före
slog hur många lass som borde spridas per 
tunnland åker: hård jord krävde 60 och lös 90 
lass.61 Man får förmoda att det är gödsel per 
år och gödslad åker som avses. Djäknebols 
gödsel motsvarade omkring år 1780, omräk
nat per tunn land gödslad åker, över 110 lass. 
Om lass och andra förhållanden är jämför
bara, visar detta på en god gödselsituation på 
Djäknebol vid tiden för storskiftet. 

Vid sekelskiftet 1900 nämns som typiskt 
med 10-30 ton kreatursgödsel på tunnlandet 
en eller två gånger "per omlopp".62 Om ett 
omlopp beräknas till fyra år skulle detta inne
bära att man då hade 2,5 - 7,5 eller 5 - 15 ton 
att röra sig med per tunnland och år beroen
de på om åkern gödslades en eller två gånger 
under omloppet. Vid denna tid tillfördes dess
utom andra gödselmedel än stallgödsel. 

Dessa siffror rör ett jordbruk med ett helt 
annat odlingssystem än Djäknebols. Det kan 
ändå vara intressant att jämföra dessa gödsel
mängderna med dem på ensädesgården Djäk
nebol. Även om variationsintervallen är vida 
i det sentida exemplet kan man konstatera att 
Djäknebol med sina 6 ton kring 1780 vid en 
jämförelse stod sig ganska väl eller åtminsto
ne någorlunda om vi bara ser till kreatursgöd
seln. Kring 1850 hade emellertid mängden 
gödsel sjunkit till ungefär 3 ton per tunnland 
åker på gården. Och när Djäknebols besådda 
åkerareal på 1860-talet som mest blivit kanske 
3,5 gånger större än elen varit på 1780-talet, 
hade man bara omkring 1,7 ton per tunnland 
åker att tillgå. Den senare siffran ligger långt 
under normen för cirkulationsjordbruket. 
Med tanke på ensädesbrukets stora gödselbe
hov borde den snarast ha legat över. En när
mast katastrofal brist måste då ha rått på 
Djäknebol, en brist som framtvingat viktiga 
val i samband med gödslingen. 

Redan i början av 1800-talet bör gödsel
bristen ha gjort sig allt mer kännbar ju mer 
nyodlingen framskred. Det är inget att undra 
över att man började söka andra gödselkällor 
än de traditionella. 
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Gödselmängd och växtslag 
Det förekommer många uppgifter om olika 
grödors gödslingsbehov i litteraturen. Vårråg 
ansågs inte behöva någon gödsel, l iksom inte 
heller havre.63 Vintervete och höstråg ansågs 
däremot kräva särskilt mycket gödsel .64 Sam
ma förhållande gällde lin_u5 Kornet hade sär
skilda krav på lämplig gödsel och ansågs be
svärl igt ur gödslingssynpunkt: det sades vis
serligen behöva mycket näring i början av till
växten, men kreatursgödsel kunde ge skadligt 
mycket kväve.  Om man ändå ville använda 
kreatursgödsel kunde det vara bra att lägga ut 
den redan på hösten året före sådden så att 
kvävet gick ur.66 Men även denna metod möt
te krit ik: Vårsädsgödsel som lades ut hösten 
före ansågs förlora hälften av sin kraft.6 7 Detta 
är bara ett axplock av de synpunkter som 
läggs på gödslingen i äldre jordbrukslitteratur. 

För Hallands del var det ner till en l inje  från 
Halmstadtrakten och in i landet på 1 77 0-talet 
va nligt att göda under kornet, men råg trodde 
man tr ivdes bäst  i jord som ej var nygödd . 68 

Även vid sekelski ftet 1 800 nämns göds ling av 
korn och l i n  som typisk  för al lmogebruket i 

södra Halland .69 Ännu 1850 uppges från sam
ma område att hös tråg och korn prioritera
des vid gödslingen. 70 Detta var överhuvud 
något typiskt för det sydsvenska ensädet. Så 
sägs om gödsl i ngen i Småland ,  att "Kornåker 
gödes alltid förr än kornet utsås, men icke för 
rågen, dock gödes mycket tunt och icke som 
upp i landet". 7 1  1 8 1 1 skrev Charlier från Hal
land att man där gödslade til l kornet samt ti l l  
vinterrågen "efter råd" . 72 Uppgifterna om 
gödslingen av ol ika grödor i Halland är annars 
få för den här aktuella tiden. 

I följ ande tabell 7 . 1 4  visas en del uppgifter 
om gödsl ingen av olika grödor på Djäknebol. 
För att börja med kolumnen med genomsnit
ten så framgår där hur stor andel av respekti
ve grödas utsäde som fick någon form av göd
sel (stöpning och liknande ej inberäknade) . 

Genomsnittet varierar som synes kraftigt 
och en grov gräns kan dras vid 50 % ( =0 ,500) .  
Denna nivå innebär att hälften av en grödas 
utsäde genomsnittligt gödslats i någon form 
varj e år. Över denna göds lingsnivå faller i sti
gande ordning, l in ,  hampa, vårvete, potat is ,  
korn och vårråg. De tre sist nämnda fick totalt 

Tabel l  7 . 1 4 .  Gö dselfö rdeln ingen på Djäknebo ls olika grödor 1 780 - 1864. 

G röda N Gen o ms n it t  M in  Max Standard- Tre n d  
avvi kelse 

Vårråg 69 0, 745 0 0 ,368 -0 ,084 
Hös t råg 79 0,44 2 0 0 ,448 + 0 ,029  
Korn 75 0 ,7 1 4  0 1 0 , 404 +0 ,354 
Havre 83 0., 086 0 0 ,843 0 , 1 54 +0 ,2 38 
B lan dsäd 78 0, 32 7 0 1 0 , 3 1 0 +0 ,3 76 
Vår vete 4 1  0, 66 1 0 0 , 4 65 +0 ,02 3  
Vinte r ve te 7 0 ,286 0 0 , 488 a 
Po t ati s 56 0, 7 1 0  0 0 ,3 79 +0 , 1 62 
Li n 5 1  0 , 528 0 0 , 454 +0 ,442 
Hampa 40 0, 628 0 0 , 46 7  +0 ,223 
Vicker 1 4  0 , 334 0 0 , 456 +0 ,050 
Är ter 1 1  0 ,245 0 0,385 -0 ,2 1 8  

Anmärk n i ng: N = a n tal o bserverad e u tsädesvolymer. Kolum nen genomsnitt avser genomsn ittlig andel av utsädet 
som fått något slag av gödsl i ng. M in och max avser den minsta respektive högsta andel gödsel som respektive 
gröda fått v id ett enskilt ti l lfä lle. Standardavvikelsen är den gödslade andelens genomsn ittliga avv ikelse från göd
selandelens medelvärde - ju s törre s ta ndardavvikelse i förh ållande till medelvärdet desto ojäm nare gödsli n g. 
T rend avser här gödsela ndelarnas korrelat io n (r,,) med t iden och ka n indikera förs kju tn ingar i gårdens gödsel
vanor över lid . Beträffande korre lat io ns beräkningar se s 98 f nedan. a = på grund av de fåtaliga observat ionerna 
är beräkning i n te men ingsfu ll . 
Kä lla: bilaga 6 (a ndel gödslat utsäde). 
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drygt 70 % av sitt utsäde gödslat. Under 
strecket återfinns i sjunkande ordning höst
råg, vicker, blandsäd, vintervete och ärter. 
Som absolut jumbo kom havren där bara i 
genomsnitt drygt 8 % av de utsådda skäppor
na fick någon som helst gödsel. De flesta grö
dorna fick i genomsnitt mer än hälften av sitt 
utsäde gödslat. 

Av kolumnen för minimi- och maximivärde
na och standardavvikelserna i tabellen fram
går följande: Alla grödor fick någon gång göd
sel. Men alla grödor fick också av och till vara 
helt utan gödsel. Variationerna i gödselande
len mellan åren har varit kraftiga - ibland har 
en växt fått relativt mycket gödsel, ibland ing
en alls. Denna variation har inte varit slump
mässig - den är en följd av överväganden hos 
Djäknebols brukare om växtföljder, konsum
tionsprioriteringar, tidigare års gödsling o s v. 
Diagramsammanställningen 7.1 på s 96 för
söker ytterligare åskådliggöra denna variation. 

Diagrammens staplar visar gödselandelar
nas fördelningar mellan åren för de olika växt
slagen. Staplarna längst till vänster i varje di
agram visar hur vanligt det varit med andelar 
gödslat utsäde som legat mellan O och 10 pro
cent av årets utsäde av grödan, staplarna 
längst till höger visar hur vanligt det varit att 
90 - 100 % av grödan fått någon gödsel. Stap
larna däremellan visar förekomsten av göd
selandelar i storleksordningar mellan dessa 
två ytterligheter. Havrens diagram visar såle
des att detta sädesslag under 70 % av de un
dersökta åren bara fått mellan O och 10 % av 

· sitt utsäde gödslat, men att den också övriga 
år bara fått blygsamma gödselmängder. Pota
tisen kan exemplifiera den andra ytterlighe
ten - den fick under drygt hälften av de obser
verade odlingsåren 90-100 % av sitt utsäde 
gödslat. 

Vårråg, korn, hampa, potatis och vårvete 
företer likartade gödslingsmönster med en 
stor andel år med nästan hela sitt utsäde 
gödslat och mycket få år med små gödselgi
vor. Höstråg, vicker, vintervete, ärter och -
extremast - havren visar däremot relativt 
många odlingsår med minimala gödselande
lar. Lin hamnar mitt emellan dessa två typer 
- där har det för det mesta blivit allt eller ing-

et. Blandsäden har en ganska jämn fördelning 
i gödslingsintensiteten - åren helt utan gödsel 
har varit få, liksom åren med fullständig göds
ling. 

Gödsling och växtföljd 
1820 skrev Hallands hushållningssällskap att 
potatis efter råg inte krävde någon gödsel.73 

Detta är bara ett exempel på att man länge 
känt till nyttan av att vid gödslingen ta hänsyn 
till var i växtföljden den gröda befinner sig 
som man överväger att gödsla. Det har också 
tidigt varit känt att olika växter påverkat jor
dens näringsförråd och andra egenskaper 
mer eller mindre lång tid efter det de vuxit på 
en viss yta, med konsekvenser för efterföljan
de odling. Olika växtslag har här sina speciel
la bidrag och krav. Det är egentligen en med
vetenhet om detta som med tiden drivs till sin 
spets i och med cirkulations- och växel bru
ket. Vad säger vår räkenskap om hur man sett 
på detta på Djäknebol? Vi skall nu återvända 
till tabellerna 7.4 - 7.13 (s 84 ff) och kolumn
erna g och n där som visar hur många gånger 
respektive tabellrubriks gröda gödslats när 
den följt på en annan. 

Av tabell 7.4 framgår att vårråg nästan all
tid gödslats när den följt efter havre och runt 
var fjärde gång när den följt på blandsäd. Vår
råg efter korn eller potatis har däremot sällan 
gödslats. Hästrågen (tabell 7.5) visar ungefär 
samma mönster som vårrågen. Den tycks 
dock ofta ha gödslats när den följt på potatis. 
Kornet i tabell 7.6 har oftast gödslats oavsett 
efter vilken annan gröda det odlats. Något 
förvånande tycks kornet dock något mer säl
lan ha gödslats efter havre eller blandsäd än 
efter råg. Havre (tabell 7. 7) har som väntat 
sällan fått någon gödsel överhuvudtaget. 
Möjligen syns en viss tendens till ökad göds
ling när den odlats flera år i rad på samma 
åker. Blandsäd har ofta fått gödsel när den 
föregåtts av havre, men också vid upprepad 
blandsädsodling på samma åker (tabell 7.8). 
Det är värt att notera att den aldrig gödslats 
när den följt efter korn eller potatis. Vårvete 
(tabell 7.9) har gödslats i de flesta samman
hang, men observationerna är här få. Samma 
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kan sägas om vinteroetet (tabel l 7 .9) . Potatisen 
i tabell 7 . 1 0  har, med ett enda viktigt undan
tag, alltid gödslats oavsett vilken gröda som 
odlats på åkern föregående år. Undantaget är 
havre. Potatis efter havre har bara gödslats 
vid ungefär hälften av de observerade ti l lfäl
lena. Lin och hampa har som framgår av tabel
lerna 7. 1 2  - 1 . 1 3  ofta gödslats, men observa
tionerna är få. För l in är dock gödsling efter 
havr e ett mycket tydligt mönste r. För vicker 
och ärtor har redan de fåtaliga notiserna refe
rer ats ; de tycks bägge ha ansetts gödselkrä 
vande i de flesta sammanhang. 

Räkenskapen avslöjar att man hushål lat 
med de begränsade gödselti llgångarna på 
Djäknebol och prioriterat göds lingen utifrån 
bestämda uppfattningar om de ol ika växter
nas individuel la behov. 

Hur stora var de gödslade 
arealerna? 
De mer oprecisa uppgifterna l åter oss från ci r
ka 1 780 följa hur stor areal som åtminstone f ick 
någon gödsel. Den göds l ade arealens stor lek 
återges i d iagram 7 . 1 1 .  Denna areal har beräk
n ats på samma sätt som totalarealen i kapitel 
5, cl v s uti från såtäthet och utsädeskvantiteter. 

Diagram 7 . II visar att den gödslade arealen 
ökade kraft igt fram till c irka 1800 . Därefter 
s kedde en långs ikt ig svag minskn i ng som,  ef
ter en t i llfäl l i g  uppgång och en dj up svacka, i 
s lutet av 1 830-talet avlöstes av en ny uppgång 
under tj ugotalet år. Från 1 850-talet varierad e 

· den  göds lade  areal en krafti gt , men  var ge
nomsn i ttl i gt stö rre än någons in . Grovt s ett 
följde den göds lade arealen den totala besåd
d a  arealens utvec kl ing en bit in på 1 850-talet 
(diagram 5 .1) . I s lu tet tycks de  doc k h a  gått 
s kilda vägar. Nedgången om kring 1 840 sam
manfaller med en möj li g nedgång i socknens 
kreaturs antal vid denna t id (s e tabell 3 .3 si d 
2 7) .  1 850- talet var, som vi har sett , en tid av 
omfattande förän drin gar i åkerbruket ,  med 
b land annat införande av vi ss t trädes bruk, 
någo t som rimligen ocks å har påverkat göds
lingen. Den en da säkra slu tsatsen som kan 
dras är att gödselvanorna måste ha ändrats . 
Det följer av an tagandet om en i stort sett fast 
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Diagram 7 . 1 1 .  Be rälwad gödslad a real på Djäkne
bot 1 780 - 1865 (tunn /and). 
Kä l la :  Uppgi fter  ur b i lagorna 2 och 6 .  

el ler oelas ti sk  til lgång på kreatursgödsel un
der hela perioden - man mås te  ha göds lat a llt 
tunnare .  Till detta återkommer jag strax. 

I diagram 7 . 111 på nästa s ida visas i stäl let 
hur s tor procentandel av den besådda area
len som fick någon gödse l .  Denna areal har 
tagits fram genom att stäl la den göds lade are
alen i diagram 7 . 11 emot den totala besådda 
arealen i kapitel 5. Samma m etoder för areal
beräkningar har använts här som i d et före
gående d iagrammet .  

Även om slängarna också här är stora före
faller den gödslade arealens andel av totalare
alen genom s n ittl igt oc h lån gs i kt i gt h a  var.i t  
gans ka stab i l  efter sekel s ki ftet 1 800 och sak
na  trend vare s ig uppåt eller nedåt. Den up p
gick i genomsnitt ti ll ungefär 40 % .  Det inne
bär att den brukade åkern i genomsnitt göds
lades två gån ger på fem år. Om vi j ämför med 
de in l edn ingsvisa uppgifterna låg alltså Dj äk
nebol nära den halländs ka 1 600-talsnivån på 
vart tredje år. Den tid vi kan överblicka före 
cirka 1 800, d å  knappt 30 % av arealen gödsla
des, hamnade man nästan precis på va rt tred
j e  år. Men uppgifterna om vart tredj e år och 
liknande är givetvis grova schabloner som 
lätt kan missförstås - ol i ka grödor göds lades 
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Diagram 7 . 1 1 1 .  Den beräknade gödslade arealens 
andel av den totala åkerarealen på Djäknebol 
1 780 - 1865 (procent). 
Käl la :  Uppgifter ur  b i l agorna 2 och 6. 

olika mycket och gödsling förekom naturl igt
vis varje år. 

Slutsatsen av de två nyss visade diagram
men är att gödsel praxis med tiden förskj utits 
på Djäknebol. 1 valet mellan att fortsätta göds
la en l ika stor areal l ika mycket som kring 
1 780, vi lket vid nyodling matematiskt måste 
innebära större tidsmellanrum mellan gödsel
til lfällena, och att behålla i stort sett samma 
genomsnittliga gödsl ings frekvens, en gång 
per 2 ,5  - 3 år, har man valt det senare .  Det 
måste innebära att man med tiden gödslat allt 
tunnare. Går det att mer direkt visa på en så
dan utveckl ing? 

Låt oss först återvända något t i l l  tabell 7 . 14  
(s 94) vars siffror i de flesta fall baseras på  ob
servat ioner från mycket långa t idsperioder. 
Syns här några tecken på ändring av göds
l ingspraxis och förekom i så fall ski l lnader 
mellan olika grödor? Här kan man av kolum
nen "Trend" i tabellen se om andelen gödslat 
utsäde för de ol ika grödorna försköts över ti
den. "Gödselkvoterna" ( =gödslat utsäde/to
talt utsäde) har där för varje gröda jämförts 
över t iden .  Trenden fångas här egentl igen 
genom en mätning av samvariat ionen (korre-
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lationen) mellan gödselkvoten och tiden (år
talen) gröda för gröda. Stigande kvoter, d v s  
större andel gödslat utsäde, medför att korre
lationskoefficienternas (rx) värden blir posi
tiva, minskande kvoter däremot att de blir ne
gat iva. Ju starkare en negativ el ler positiv 
samvariation blir, desto högre blir koefficien
ternas absolutvärde - maximalt kan detta 
dock bli I Qämför också nästa sida) .  Värdena 
för ärter och vicker vilar på mycket få obser
vationer varför vi kanske i detta sammanhang 
bör bortse från dessa. 

Endast vårvete, höstråg och vårråg tycks 
sakna långsikts trend åt ena el ler andra hållet. 
Korrelat ionskoeffic ienterna under "Trend" 
visar annars att förskjutningar faktiskt har ägt 
rum. De flesta grödor på Djäknebol har med 
t iden fått allt större andelar av s i tt utsäde 
gödslade. 

Om antagandet ovan om konstant til lgång 
på kreatursgödsel stämmer måste detta inne
bära att man gödslat allt tunnare. Tyvärr kan 
vi inte vara helt säkra på att antagandet är rik
tigt eftersom boskaps uppgifterna för gården 
inte är heltäckande. Finns några andra tecken 
på allt tunnare gödsling som inte bygger på 
detta antagande? Ja, det gör det : vid några till
fäl len ger räkenskapen besked om antal lass 
per viss volym utsäde. Dessa uppgifter åter
ges i tabell 7 . 15 .  

Uppgifterna är få  och ojämnt fördelade 
över tiden, men pekar ändå i en bestämd rikt
ning. Klara tendenser ti l l  minskning i gödsel
volymer över t iden avtecknar sig för all strå
säd . Detta bekräftar att en tendens funnits att 
med tiden så att säga fördela gödselfatt ig
domen jämnt - allt större delar av gårdens ut
säde har gödslats , men allt tunnare. 74 Man 
kan för övrigt lägga märke t i l l  att mängden 
gödsel per utsädesvolym enligt denna tabell 
varierat starkt mellan olika grödor: havre och 
blandsäd har fått mycket mindre mängder 
gödsel per utsädesvolym än övrig stråsäd. 
För potatis och vicker finns bara en enda upp
gift vilket hindrar jämförelser. 

Förklaringen til l att Djäknebol trots sanno
l ikt i stort oförändrat antal djur kunnat flerfal
diga sin gödslade areal är utom varje tvivel en 
allt tunnare gödsl ing.  



Tabe ll 7. 15. Antal gödsellass per utsädesskäppa om 1/6 tunna av olika grödor på Djäknebol vid några tillfällen. 

Gröda: Antal lass gödsel (observat ionens år) 

Vårråg: 1 7 ,33 (I 777) ; 9, 45 (1 780) : 1 0  ( 1 782); 1 1  "stora lass " (1 785); 1 4 ,67 ( 1 787) 
Vinterråg: 
Korn : 

1 6  ( 1 794); 1 6  " små lass •· (I 795) ; 1 3 ,56 (1 800) ; 1 5 ,2 (1 808): 4 ( 1 824); 2 (1 826) 
1 8, 4 och 28 ( 1 780); 6,86 ( 1 797) 

Havre: 3 ,6 (1 783) ; 2 , 4 (I 79 1 ); I "köra " (1804); 2,5 (1 822) 
Blandsäd : 
Vårvete: 
Potat is: 

3 ,63 ( 1 764) ; 6 ( 1 777) ; 1 ,05 (1 784); 3 , 43 (1 79 I ); 2, 1 8  ( 1 82 1 ) 
1 2  ( 1 787); 20 (I 79 1 ) ; 1 0 ,53 (1 800) ; 4 ,55 "körer " ( 1 806) 
3. 64 (1 840) 

Vicker: 1 2 ,05 (1 852) 

Anmärkn in g: om inte annat sägs i ta bellen avses räkenskapens os pecificerad e  " lass " .  
Kä l la: Räken s kapens utsäd esnotiser. 

Göds lingens betydelse för 
korn t alen 
Göds ling är en kompl i cerad sak om den s ka l l  
s ke effektivt: hänsyn måste tas til l kvantiteter, 
växts lag, växtfölj d ,  j ord mån och den t i l lgäng
l iga gödse lns egenskaper. Kan man se  om 
Djäknebo ls  gödsling haft någon effekt på går
dens avkas tn ing? 

I tabell 7 . 1 6  på nästa s ida anges koefficien
ter (r "'.) för samvar iat i onen (korre lat ionen) 
mellan gödsling och korn tal på gården . Som 
vanl igt gäl ler att ju närmare koeffi cienterna 
l igger s i ffran 1 ,  desto starkare sam band och 
j u  närmare 0 ,  desto svagare . Tecknet anger 
om sambandet varit  posi t ivt e l ler negat ivt . 
Koeffic ienterna vis ar bara högre posit iva tal 
för höstråg och blandsäd - här tycks alltså år 
med relativt mycket gödsel på dessa grödor 
ha föl jts av relativt höga korn tal. Kornets av-

·kastn ing har, att döma av koeffic ienten , inte 
påverkats alls av gödslingen. Detta skulle kun
na bekräfta uppfattningen om kornet som ett 
svårgödslat sädesslag, som kunde ta s kada av 
för stor kväveti l l försel . För vårråg och vår
vete är värdena däremot förvånansvärt nog 
negativa. Här skul le alltså den gödsling som 
förekommit ha varit ogynnsam . Detta skulle 
kunna vara i l inje med de uppfattningar som 
redovisades ovan om att vårråg inte behövde 
gödslas .  Särskilt vårvetet skulle ha mått dåligt 
av den t i l l förda näringen. 

Men det finns en hake vid dessa beräkning
ar. Sambanden kan delvis bero på s lumpen. I 
tabell 7 . 1 6 , kolumnen "P", visas sannoli khe-

terna för att detta vari t fallet . Ju högre P är 
d esto s anno l i kare är det  att korrel ati onen 
bero r på s l u mpen .  Ofta ans er man ett sam 
band helt säkerställt fö rs t när P är mindre än 
0 ,050 . Av tabel len framgår all tså  att bara det  
negativa vårvetesvärdet kan anses s tatistiskt 
faststäl l t  enl igt den nämnda statistis ka tum
regeln .  De pos it iva sambanden för blandsäd 
och höstråg får dock också anses ganska säk
ra . Risken fö r att det konstaterade sambandet 
här skul le bero på s lumpen l igger på c i rka 
1 0  % .  För vårrågen är risken att det negativa 
värdet skul le bero på s lumpen ungefär dub
belt så stor. De beräknade korrelationerna för 
korn och havre kan man däremot inte fästa 
något avseende vid .  Här kunde i nget sam
band mellan göds ling och korntal skönjas ,  ett 
resultat som dock med största säkerhet ka n 
förklaras med slumpens härjningar. 

Om vi tar hänsyn t i l l  i vilken grad samban
den är statist iskt säkerstäl lda sku lle man kun
na säga att gödsl ingen på vårvetet med stor 
säkerhet varit förfelad . Däremot har göds l in
gen sannol ikt gjort nytta på höstråg och 
blandsäd . Eventuellt har också gödsl ingen av 
vårrågen vari t  o lämplig. Vår r ågen var länge 
en stor gröda på gården och den eventuellt 
felaktiga gödslingen kan där för ha varit eko
nomiskt skad l ig .  Åtminstone en del av den 
gödsel som lades på vårrågen hade sannolikt 
gjort bätt re nytta om den lagts på t ex b land
säden. Vi kan här erinra om att man på sina 
håll i Dj äknebols närhet tycks ha insett faran 
för vårrågen av för mycket gödsel : Från Stjärn-
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Tabell 7 . 1 6 . Samband mellan gödsling och korn-
tal på Djäknebol 1 780 - 1864. 

Gröda N Korr. korntal/ p 

gödsling 

Vårråg 69 - 0 , 1 45 0 ,240 
Hästråg 79 + 0 , 1 7:3 0 . 1 38 
Korn 75 - 0 ,024 0 ,836 
Havre 83 + 0 ,043 0 , 705 
Blandsäd 78 + 0 ,  1 75 0 , 1 2 7  
Vårvete 4 1  - 0,474 0 .002 

Anm :  N : antal observade utsädesvolymer . .. Korr. 
korntal/gödsl ing'· avser korntalens och göds l ingens 
korrelat ion r xy· "P" är ett mått på i v i lken grad sam va
riat ionen kan bero på en s lump. På grund av de fåtal i 
ga observationerna har j ag inte ansett det meni ngs
fu l l t  att göra dessa beräkningar för alla grödor. 
Källa: b i l agorna 6 och 7 .  

arp vid Halmstad och från Småland rapporte
rades ju ovan om att man undvek att gödsla 
på rågen. Denna varning tycks inte ha nått 
Djäknebol . För korn och havre kan vi inte 
statist iskt konstatera någon verkan av göds
lingen . I detta sammanhang bör vi kanske upp
repa att korn ibland ansågs svårgödslat liksom 
att havren inte behövde någon gödsel alls . 

Samvariation säger egentl igen inget om 
orsak och verkan. Men i fallet gödsling - korn
tal förefaller orsakskedjan klar. Sambands
undersökningen visade flera rimliga resultat 
där gödsling var nyttig. Men i ett , eventuellt 
två, fall visade den att detta inte är några 
självklarheter. I det enda statistiskt helt säker
ställda resultatet hade gödslingen en negativ 
effekt på avkastningen. Kanske har gödslin
gen haft en fördröjd verkan och trots de sva
ga statist iska sambanden varit en förutsätt
ning för korntalens nivå på längre sikt än od
l ingsåret som vi undersökt . Vi måste också 
komma ihåg att det är ganska vaga gödsl ings
uppgifter som l igger bakom slutsatserna. 75 

* 

Att döma av vad vi sett från Djäknebol är rese
beskrivningarnas och l i tteraturens bild av 
gödslingen i Halland en stark förenkl ing av en 
sammansatt verkl ighet .  Här är gården utan 
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tvivel representativ. Gårdens brukare har 
noga hushål lat med den begränsade gödsel 
de haft t i l lgång till .  

Kreatursgödseln har helt dominerat bland 
gödselmedlen. Den ökande gödselbristen 
tycks dock tvinga fram allt mer experiment en 
bit in på 1 800-talet. Kalkning som varit  viktig 
vid låga PH-värden har inte kunnat ske i stor 
skala på åkern. Sannolikt har detta arbets
och transportmässigt varit ekonomiskt o
överkomligt . Ol ika slags kalkning av själva ut
sädet kan ha varit ett sätt att försöka komma 
förbi detta. Att kalkning av korn som är sär
skilt känsl igt för låga PH-värden inte tycks ha 
skett är förvånande. Hallands åkrar har an
nars varit särskilt lämpliga för råg och havre . 
Åtminstone det senare sädesslaget har trivts 
på de kalkfatt iga jordarna. 

Vid gödslingen har man tagit stor hänsyn 
til l grödor och växtföljder. I stort sett samma 
gödslings mönster har följts både före och ef
ter storskiftet och har sannolikt haft dj upa 
rötter bakåt i t iden. Typiskt har t ex varit att 
ge havre l itet gödsel ,  om någon alls, och att ge 
korn mycket . Tydl iga strategier kan också 
urskiljas där man tagit hänsyn till föregående 
års gröda när man övervägt att gödsla - vår
råg efter korn har sålunda sällan fått gödsel, 
medan vårråg efter havre nästan alltid fått. 
Erfarenhetern ledde t i l l  gödsl ingsstrategier 
som förvånansvärt väl motsvarar de som til
lämpas i dagens vetenskapliga jordbruk. 

Efter hand har allt större gödselbrist upp
stått på Dj äknebol . Detta problem försökte 
man länge lösa genom att minska mängden 
gödsel per utsädesvolym - gödselfatt ig
domen har spritts jämnt över åkrarna. Kan
ske förklarar bristen en del av de trädor som 
skymtar, särski lt i slutet av undersöknings pe
r ioden. 

Det helt dominerande gödselmedlet har 
varit kreatursgödsel. Mot 1800-talets mitt har 
man börjat utnyttja icke-trad itionella gödsel
medel som kalk, torv och aska i större skala 
för att råda bot på bristen. 

En begränsad undersökning gjordes av 
gödslingens betydelse för avkastningen på 
Djäknebol. Som väntat visade sig i flera fall 
positiva samband . Avkastningen från de bety-



delsefulla grödorna höstråg och blandsäd har 
märkbart höjts genom gödslingen. Men trots 
den omsorg man ägnat gödslingen tycks icke
optimala gödslingsbeslut ibland ha fattats. 
Detta gäller den lilla grödan vårvete. Men 
även för den ekonomiskt viktiga vårrågen kan 
gödslingen ha gjort mer skada än nytta. Av 
den i traditionen djupt förankrade korngöds
lingen kunde ingen effekt överhuvudtaget 
konstateras. Kanske har gödslingen i dessa 
senare fall skett genom ett dogmatiskt fasthål
lande vid praxis som haft sitt upphov på an
dra orter där den, under andra villkor, varit 
rationell. För både vårråg och korn finns var
ningar för gödselproblem i äldre jordbrukslit
teratur. På gödslingens som på andra områ
den har allmogetraditionen haft klockarna i 
Djäknebol i ett fast grepp. Resultaten av sam
bandsundersökningen måste dock bedömas 
med största försiktighet, en del av resultaten 
kan bero på slumpen. 

Jord bearbetning 
Räkenskapen för Djäknebol ger jämförelsevis 
få upplysningar om jordbrukstekniska föränd
ringar i en snävare mening än odlingssyste
met. Jag tänker då på redskaps- och jordbear
betningsteknik på gården under den studera
de perioden. Uppgifterna här blir därför mer 
rapsodiska. '6 

Jordbearbetningen var ett mycket viktigt 
moment i åkerbruket. Den påverkade mullag
ret och bekämpade sädens konkurrenter -

,särskilt perenna ogräs. Bättre och fler bear
betningar ökade korntalen.i7 Mullagrets upp
luckring inför sådd var ett viktigt moment. Vid 
nyodling av åker gällde det att skära upp gräs
svålen i gammal äng eller på utmarksjord. I 
det äldre svenska jordbruket stod ofta valet 
mellan plog och årder (eller ärjekrok). Den 
förra skar ut och vände en titta medan det 
senare bara gjorde en fåra i jorden. Toruptrak
ten tillhörde det stora sydsvenska årderområ
det. Hallands hushållningssällskap klagade 
1820 på att årder eller ärjekrokar användes 
och ansåg att bruket av dessa var en av för
klaringarna till åkerbrukets problem i land
skapet.'� Mycket talar för att valet mellan 

plog och årder inte var ett val mellan rationa
litet och framstegsfientlig traditionalism hos 
bönderna. Bägge dessa verktyg hade sina 
starka och svaga sidor beroende på i vilken 
situation de användes.'9 

Räkenskapen från Djäknebol ger mycket få 
uppgifter om hur jordberedningen gick till på 
gården. Utsädesnotiser nämner ofta ärjning: 
1 786 smet drängen från höstärjningen och 
försummade vintersädet trots torrt och fint 
väder under veckan efter mikaeli (29 septem
ber) och den 5 maj 1829 uppges att vårråg 
(väl gödslad) såddes "på höstärjningen". Vår
råg på höstärjning nämns även i slutet av 
april 182 1 .80 1 786 nämns att ärjning också 
skedde under våren.81 Att årder (av trä med 
järnbill) och inte plog användes på gården 
1819 framgår av bouppteckningen.82 

En del åkernamn lite längre fram i tiden ty
der på att plog då kommit till användning: På 
1840-talet talas gång på gång om "plöjen". 
Dessa plöjen förekommer på alla slags åkrar 
på gården, både i de gamla lyckorna nära 
tomten (t ex Stora Lyckan), i gammal byåker 
(Lanclsåker) och på ängs- och mossområdet 
Öen.83 Det gemensamma tycks vara att plöje
na ingick i nyodlingsvågen och oftast företogs 
intill gamla åkrar eller på ängs- eller moss
mark. 1 åtminstone ett fall skedde plöjet 
"(runt) om upptagningen med spade" kring 
en åker (Trädlyckeåkern). Det är betecknan
de att plöjena ofta besåddes med havre. Efter
som plöjning inte kunde utföras med årder"1 

måste detta innebära att plog börjat använ
das i samband med 1 800-talets andra stora 
nyodlingsvåg på gården fr o m  slutet av 1830-
talet. Plogen har varit ett verktyg som just 
lämpat sig för upplöjning av gammal äng eller 
egentlig nyodling på aldrig tidigare som åker 
använd ängs- och mossmark.85 På sina håll i 
Västergötland talade man betecknande nog 
om "maaplog".86 Mad betyder våtäng och lik
nande. 

Flåhackan var en innovation i åtminstone 
Skaraborgs län omkring sekelskiftet 1800, där 
den kan ha inneburit en ökning av den mänsk
liga arbetskraftens betydelse jämfört med 
djurens, särskilt i nyodlingen.�7 I Halland var 
elen emellertid mycket ovanlig. Där var i stäl-
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Bi ld  7 .b .  Ärjn ing med oxar. 
Käl la :  Bonad av Johannes N i l sson i Gyltige, Breared,  ci rka 1 800.  Foto: Halmstads museum .  

let skärejärnet det stora nyodlingsverktyget 
under hela 1800-talet.88 I bouppteckningen 
från Djäknebo förekommer skärejärnet under 
beteckningen torvjärn (bild 7.c) . 

Torvjärnet var särskilt lämpat för nyodl ing 
på stenfri mossjord, ljung-, sand- och sank
mark. I Toruptrakten har särski l t  de stora 
mossarna, som Öen (se ovan) varit lämpliga 
att ge sig på vid brännodling: som var den 
odl ingsmetod torvjärnet förknippas med. 
Brännodling nämns inte uttryckl igen i räken
skapen, men bouppteckningsuppgiften visar 

Bild 7 .c .  Torujärn. 
Källa: Br ingeus 1 963 s 2 1 .  
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att den måste ha förekommit. Dessutom var 
många av de nya odlingsmarker Djäknebol 
med tiden fick genom skiften och ägobyten 
j ust sådana mossområden där brännodling 
allmänt brukades.89 Denna odling gick till på 
följande sätt: Den översta grässvålen på tor
ven flåddes av med hjälp av järnet. I bild 7.d 
på nästa sida visar en sentida traditionsbära
re hur detta gick til l .  Skärningen företogs ofta 
på försommaren. De avskurna torvskivorna 
rullades upp mot varandra och torkades för 
att slutligen brännas (bild 7.e) . Det skurna 



Bild 7.d. Torvjärnet används. 
Källa: Folklivsarkivet i Lund, uppteckning M 15446:5. 

och brända området besåddes samma års 
'höst. sedan askan utbretts, ned plöjts och har
vats. Vid dåligt väder kunde sådden få skjutas 
upp till året efter bränningen. Odlingen sked
de ofta under tre år, varefter den odlade ytan 
åter fick gå i gräsvall. Efter fem - sex år var det 
dags för en ny runda. 

På flera ställen i räkenskapen nämns att 
spade använts vid nyodlingen, särskilt i kan
ten av gamla åkerytor.90 Andra viktiga nyod
lingsverktyg - enklare hackor - avspeglas i 
ägonamn på Djäknebol som Nyhacket och lik
nande.91 1 bouppteckningen från 1819 nämns 
både hackor, järnspadar, yxor och spett ('järn
stång''), alla viktiga redskap vid nyodling.92 

1 åkerbruket fanns också behov av redskap 

för inblandning av stubb och gödsel i myll
lagret, såbäddsberedning samt slutligen myll
ning av det utsådda fröet. Vid brännodling var 
det viktigt att blanda in askan. Årdret var ett 
universalredskap som kunde användas även 
i dessa sammanhang, men harv och vält var 
viktiga komplement. Harven nyttjades för så
bäddsberedning, sönderdelning av stubb och 
myllning av gödsel, utjämning av markytan 
och myllning av utsäde. Vältens uppgift var 
att packa såbädden direkt efter sådd. Välten 
var liksom sladden ovanlig i Sydhalland un
der slutet av 1700-talet eftersom den ansågs 
kräva arbete fastän den egentligen inte gjorde 
någon nytta.93 Kanske var harvningen också 
en innovation i området -det tycks den i vart 
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Bild 7 .e .  Torven bränns. 
Källa: Folklivsarkivet i Lund ,  uppteckning M 1 5446: 7 .  

fall ha varit i Västergötland, där den ännu på 
1 780-talet var ovanlig. Harvarna genomgick 
där också betydande förändringar under slu
tet av 1 700-talet.94 1 8 1 9  fanns enligt boupp
teckningen från Djäknebol två harvar och en 
vält på gården. 

En rad utsädesnotiser i gårdens räkenskap 
visar hur årder, harv och vält använts: 1 789 
vinterråg harvad ner; 1 79 1  1 3/5 Nyhacket i 
Kalvhagen, havre, harvat ner; 1 795 29/ 1 0  vin
terråg, gödslad, harvad ner; ( dito tid) vinter
råg, myller, 1 796 vinterråg, harvad ner; rågen 
sådd fåren och harvad ner; 1 797 24/ 10  Vinter
rågen harvad ner, vinterrågen myllt; 1 808, 
1811 potatisen ärjades ned; 1 826 1 6/ 10 vinter
råg, sått och harvat ner. 

Jordbearbetningens aktiviteter var delvis 
kraftigt väderberoende vilket framgår av någ
ra anteckningar: 28/4 1779 såddes två skäp-
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por råg som " för snö och regn" f ick l igga 
omylt till den 30/4 och 1/5 1 820 såddes bland
säd , "ej fyllest" , som inte kunde myl las sam
ma dag för regn, snö och köld; 5/5 183 1  upp
ges blandsäden på Krokåker ha myllats först 
andra dagen "för regn" och den havre som 
såddes den 1 3/5 fick l igga öppen, eftersom 
"över kvarters dj up snö och frost hindrade 
åkrens fullkomliga myllning till den 16 maj" .  Vid 
brännodling gällde det att snabbt , redan med
an den fortfarande var varm, mylla ner askan, 
så att den inte blåste bort . Nedmylln ing av aska 
och utsäde kunde ibland ske samtidigt.95 

Räkenskapen lämnar oss i det stora hela i 
sticket när det gäller att få närmare grepp om 
intensiteten i jordbearbetningen på gården. 
Här är vi utlämnade till berättande källor som 
Pehr Osbecks relation om det halländska 
jordbruket från 1 796. Han uppger att vårsåd-



den i södra Halland var komplicerad: Först 
ristade man, d v s  ärjade första gången. Vår
rågsjord uppärjades normalt två gånger och 
harvades lika många. Gången var på denna 
jord 1) rista, 2) harva, 3) åter ärja, 4) så, 5) 
ärja ned säden och 6) på fjärde, femte eller 
sjätte dagen harva en sista gång. Det senare 
skedde dock något snabbare vid torka. I slu
tet av 1700-talet hade en del börjat ärja vår
rågsjorden en gång redan på hösten och så 
rågen innan jorden ristades på våren för att 
därigenom spara arbete.96 Höstsädet i södra 
Halland ansågs lätt jämfört med vårsädet: Det 
bestod av 1) ärjning, 2) sådd, 3) nedharvning 
av säden.97 När två ärjningar gjorts på en åker, 
har de skett i motsatta riktningen, så att ett 
rutmönster uppstått, s k tvärning. 

B F Charlier, en engagerad kritiker av det 
halländska ensädet, beskrev 1811 den norma
la jord bearbetningen i området: 'Vanliga me
toden är den, att sedan säden är inhöstad, 
uppköres åkern med vanligt årder eller här i 
orten s k ärjekrok och genast tillharvas, efter 
urgammal fortplantad fruktan, att jorden skul
le utmattas, om hon över vintern bleve liggan
de i öppen får. Till vinterrågen, som utsås 
inom slutet av oktober månad, gödslas efter 
råd och ämne, nedmyllas med ärjekroken och 
tillharvas. Om våren uppköres åter den övri
ga åkern. Till kornet gödslas. Vårsäden utsås 
sin bestämda tid, nedmyllas och tillharvas".98 

Höstärjningen även för vårrågen tycks nu helt 
ha slagit igenom. Vi såg nyss att den också till
lämpades på Djäknebol vid ungefär samma tid. 
• Om man skall dra några slutsatser om den 
tekniska utvecklingen i snävare mening på 
Djäknebol blir det att de förändringar som 
skedde i hög grad har betingats av nyodling
en. Att plog och skärjärn har införts som kom
plement till årdret är härvid de kanske mest 
iögonenfallande förändringarna. Flera tecken 
kan tolkas som att plogen infördes under den 
andra stora nyodlingsvågen på 1840-talet, 
skärjärnet däremot någon gång kring sekel
skiftet 1800. Under det slutande 1700-talets 
nyodling på gården kan också en del av de 
hackor som nämns i 1819 års bouppteckning 
ha varit tekniska nymodigheter, även om de 
inte beskrivs närmare. Kanske hänger de ihop 

med införandet av potatisodlingen. Under 
hela perioden har emellertid det traditionel
la årdret av allt att döma varit det centrala 
jordbruksredskapet på Djäknebols åkrar. Som 
på andra håll i länet har man för att minska 
arbetsbelastningen i vårbruket ärjat även vår
sädesåkrarna en gång redan på hösten. 

Sånings tider 
Sånings tiden har varit en viktig sak av teknisk 
natur att ta ställning till för äldre tiders bön
der. Tiden för sådden har påverkats av en 
mängd naturförhållanden som regn, snö eller 
temperaturer, av olika grödors biologiska 
krav, arbetskrafts- och redskapstillgång, men 
också av mer eller mindre subjektiva uppfatt
ningar hos bönderna, särskilt ekonomiska 
kalkyler. I olika delar av landet tillämpades 
olika såningstidpunkter - i Skåne såddes t ex 
vårrågen ett par veckor tidigare än på Djäkne
bol, men även andra sädesslag såddes där ti
digare.99 Från slutet av 1700-talet finns uppgif
ter om variationer även inom Halland. 100 

"Tidiga" år då åkerbruket kunde börjas ti
digt ansågs förr, liksom idag, lova god skörd 
och rik fodertillgång, "sena år" det motsatta. 101 

Resonemanget var att ju längre växtperiod, 
desto bättre avkastning. Detta är också den 
moderna uppfattningen och tidig sådd har 
ibland setts som tecken på en framstegs bonde. 

Räkenskapen från Djäknebol låter oss detal
jerat följa val av såningstidpunkter under hela 
undersökningsperioden. Detta avsnitt besva
rar några frågor kring detta: När har man sått 
olika grödor på gården? Förekom förskjutning
ar av såningstidpunkt på längre sikt? Dessa frå
gor besvaras först statistiskt med hjälp av ta
bell 7. 17  och diagrammen 7.N - 7.IX på följan
de sidor. I tabellen, som bygger på bilagorna 4 
och 5, visas genomsnittligt datum, tidigaste 
och senaste dag för sådd som observerats 
samt två mått på spännvidden i såningstid (an
tal dagar mellan tidigaste och senaste obser
verade såningsdag och standardavvikelsen, 
det vill säga genomsnittliga avvikelsen från ge
nomsnittsdagen ). Sist i tabellen redovisas hur 
många års sådd som ligger bakom siffrorna. 
För enkelhets skull har bara första sånings-
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dagen undersökts. 1 02 Efter undersökningen av 
faktiska såningstidpunkter diskuteras vad som 
legat bakom valen av t idpunkt. 

Diagrammen syftar till att avslöja långsikti
ga förskjutn ingar i såningstidpunkterna. De 
tar inte upp alla sädesslag som finns i tabel
len. För höstrågen, som inte varit en homogen 
gröda, visas bara de två sorterna "vinterråg" 
och "larsmässeråg". Vasaråg och vete har helt 
utes lut i ts  från diagrammen eftersom dessa 
sädesslag inte varit homogena och endast 
odlats under kortare perioder varför trender 
inte kan urskilj as . För de två sorterna höstråg 
visas utvecklingen i form av punktdiagram 
och en konstruerad trendlinje eftersom dessa 
grödor, till ski llnad från de övriga som visas , 
inte odlats kontinuerligt. 

Vårråg 
Denna gröda såddes enligt tabell 7 . 1 7  tidigast 
av al l vårsäd - på Djäknebol i ett snävt inter
val l kr ing den 28 april (± 5,5 dagar). Som för 
andra grödor kunde vid extrema tillfällen såd
den göras t idigare eller senare. Långs ikt igt 
fanns en tendens att så vårråg senare (dia
gram 7.IV). Men denna tendens var inte jämn: 
Särskilt 1 790-talet präglades av mycket t idig 
sådd. 

Hästråg 
På 1 740-talet utsåddes vad jag i denna under
sökning sammanfattande kallar höstråg på de 

flesta håll i landet, "årsgammal eller äldre", i 
s lutet av jul i ,  "nyare" råg från larsmässetid 
(10 augusti) ti l l  inpå sena hösten. För att kring
gå farorna med sådd under hösten gjordes 
försök att så, mycket tunt och i månens ned
an, redan i juni. 1 03 

Från Hal land rapporterades dock i slutet 
av 1 700-talet mycket sen sådd, ofta någon 
gång mellan 19 augusti till 9 november. Men 
det fanns också bönder som väntade ända till 
jul. 1 04  Man talade alltså i dessa trakter inte 
utan anledning om "vinterråg" . 

Hästrågen bestod på Djäknebol av flera 
sorter och tydliga variationer beträffande så
ningstidpunkter kan observeras i tabel len 
7 . 1 7. Vad räkenskapen kal lade "vinterråg", var 
1 700-talets helt dominerande sort på Djäkne
bol och såddes i genomsnitt den 19 oktober. 
Denna sort uppvisar i d iagram 7.V långsiktigt 
allt senare sånings tidpunkter från ett mycket 
tidigt datum 1 758. 

Larsmässerågen od lades kortare perioder 
på Djäknebol, särskilt från slutet av 1 840-talet. 
Den såddes genomsnittligt den 20 september 
och var därmed den t id igast sådda hästrågen 
på gården. 1 05 Men tabellen visar att stora av
vikelser förekom från detta datum. Larsmäs
seråg såddes även på Djäknebol vid några 
enstaka tillfällen före glansperioden kring 
1 800-talets mitt. Av allt att döma var också 
den "sommarråg" som såddes den 27  septem
ber 1 78 1  en larsmässeråg. Under larsmäs-

Tabell 7 . 1 7 . Första sånirzgsdag för stråsäd på Djäknebol I 7.58 - I 865 

Sädess lag Genom- Tid igaste 
snittligt dag för 
datum sådd 

Vårråg 28/4 1 4/4 
"Vinterråg" 1 9/ 1 0  26/9 
Larsmässeråg 20/9 30/8 
Vasaråg 1 5/ 1 0  30/9 
Korn 24/5 7/5 
Torekorn 2 1/5 7/5 
Havre 7/5 24/4 
Blandsäd 2/5 20/4 
Vårvete 8/5 24/4 
Vintervete 25/ 1 0  9/ 1 0  

Källa :  Bilagorna 4 och 5 .  
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Senaste 
dag för 
sådd 

1 3/5 
1 4/ 1 1 
1 6/ 1 0  
28/ 1 0  
6/6 
28/5 
30/5 
1 4/5 
26/5 
1 2/ 1  I 

Max in ter-
vall för sådd 
(antal dagar) 

29 
50 
47  
29  
30  
2 1  
36  
24  
32  
34  

Standard- Anta l  
avvikel se  observa-

t io ner  

5 ,5  95  
7 , 7  5 1  

14 ,5  13  
9 ,8  1 7  
5 ,6  99  
6 ,9  1 7  
5 , 2 1 06 
4 ,9 102  
7 , 3 52  

1 0 ,0 7 
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serågens tid tycks, tvärt emot vad som var 
fallet med den nyss behandlade "vinterrå
gen", en tendens till tidigare sådd ha funnits 
(diagram 7.Vl). 

Vasaråg, som såddes på Djäknebol första 
gången den 3 oktober 1829, började sås på 
ungefär samma dag som 1 700-talets "vinter
råg". En långsiktig förskjutning mot allt sena
re datum har möjligen ägt rum även beträffan
de denna sort. 

Korn 

Kornet gror vid mycket låga temperaturer. 
Brodden dör visserligen av frost men ny väx
er strax upp. Detta medger mycket tidig sådd. 
Sen sådd har dessutom ansetts ge sämre 
maltegenskaper. w6 Frost tycks dock inte ha 
varit helt ofarlig att döma av vad som hände 
på Djäknebol: den 29 maj 1834 antecknas att 
det korn som såddes den 17 i samma månad 
frös. Ospecificerat korn såddes aldrig på går
den före den 7 maj. Genomsnittsdagen för 
såddens början var den 24 maj. Det senaste 
datum man börjat så korn på enligt Djäkne
bolklockarnas bokföring var så sent som den 
6 juni. För torekornet på Djäknebol fanns bara 
få och i tiden koncentrerade observationer. 
Genomsnittligt skedde sådden något tidigare 
än för ospecificerat korn eller den 2 1  maj. Den 
relativt sena sådden av korn har flera motsva
righeter från södra Sverige. 107 

Allmänt sett tycks kornsådden med tiden 
ha ägt rum allt senare på gården. Diagram 
7.VII visar såningstider för ospecificerat korn. 
I början av undersökningsperioden började 
man så korn ungefär en vecka tidigare än i slu
tet. För torekorn, som inte redovisas i dia
grammet, nämns visserligen några mycket ti
diga såningsdagar kring 1820 och kring 1844, 
men annars var observationerna ganska sam
lade och ingen trend gick att urskilja. 

Havre 
Havren började man enligt tabell 7 . 17  på Djäk
nebol genomsnittligt att så den 7 maj. Men 
stora avvikelser förekom. Sådden var dock 
alltid klar vid maj månads utgång. Tidigaste 
noteringen är den 24 april. En kraftig tendens 
till allt tidigare sådd är här märkbar. Detta 
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skiljer havren från övrig vårsäd (diagram 
7.Vlll). Hur denna förskjutning skall förklaras 
är oklart. Möjligen kan den ha varit ett försök 
att motverka de sjunkande korntalen, som vi 
skall visa längre fram. 

Blandsäd 
Blandsädens såningsmönster liknar havrens, 
men sådden påbörjades några få dagar tidiga
re, i genomsnitt den 2 maj. Denna tidigare 
sådd jämfört med havren är inte så märklig 
om man minns att blandsädens andra kompo
nent, vårrågen, var den gröda som såddes 
allra tidigast. 

Långsiktigt ändrades knappast sånings
tiden för blandsäd. Den såddes vid ungefär 
samma tid på året både vid 1 700-talets mitt 
och 1800-talets mitt. Däremot förekom stora, 
mer kortsiktiga, förändringar under mellan
tiden. Början och slutet av undersöknings
perioden präglades sålunda av sen sådd. 1790-
talet av ovanligt tidig. Här finns åter en likhet 
med vårrågen. 

Vete 
Vårvete tillhörde den tidigast sådda vårsäden 
med ungefär samma såningstid som havren. 
Vintervetet för vilket vi bara har sju observa
tioner, såddes å andra sidan lika sent som de 
senaste höstrågsorterna. Fem av observatio
nerna ligger mycket nära den 25 oktober, de 
två övriga är de båda extremdatumen i tabel
len. De såningsdagar för höstvete som före
kom på Djäknebol tycks genomsnittligt ligga 
något senare än de som nämns för Sydsveri
ge i den äldre handbokslitteraturen (septem
ber - oktober). 108 

Räkenskapen ger oss också sättningstid för 
potatis och såningstid för spånadsväxter. 
Dessa framgår av tabell 7.18. 

Potatis 
Potatis har i genomsnitt satts den 12 maj vil
ket är före kornet men efter övrig vårsäd. 
Oftast specificerar inte räkenskapen potati
sen till sort. Det är sådan ospecificerad pota
tis som ingår i tabellens siffror. 1830 och 1831 
sattes emellertid vid sidan av sådan odefinie
rad potatis också sommarpotatis. Dessa sat-



Tabell 7 . 1 8 .  Första sättnings- respektive såningsdag för potatis och spånadsuäxter på Djäknebol 1 758 
- 1865. 

Gröda Genom- Tid igaste Senaste Max intervall Standard- Antal 
snitt l i gt dag för dag för för sådd avvikelse observa-
datum sådd sådd 

Potat i s  
Hampa 
Lin 

1 2/5 23/4 29/5 
22/5 1 4/5 29/5 
22/5 1 2/5 

Käl la :  Räkenskapens utsädesnotiser. 

tes då ungefär tre veckor före den vanliga 
potatisen som samtidigt odlades . Potatisen 
visar, liksom den mesta stråsäden, en tendens 
att långsikt igt ha såt ts allt senare. Men man 
kan också urskil ja en period med särskilt tidig 
sättning i början av 1 800-talet. 

Lin och hampa 
Genomsnittligt såddes linet den 22 maj . Detta 
stämmer också väl med vad en resenär berät
tade 1 76 1 :  att hampa och l in såddes i maj i 
södra Halland. w9 Möj l igen har olika sorter 
såtts vid olika t ider. 1 1 0 I denna undersökning 
har jag inte skiljt på ol ika sorter. Hampan såd
des oftast samtidigt med l inet .  Bägge dessa 
växter tycks över tiden ha såtts al l t  senare, 
men särskilt linets trend är inte helt linjär. Lik
som flera andra grödor tycks spånadsväxte
rna ha såtts särskilt t idigt under en period 
alldeles i början av 1800-talet. 

Övriga grödor 
· Här är uppgifterna från Djäknebol för få för att 

någon mer utför l ig stat istik skall vara me
ningsfull : ärter såddes på spridda tider mellan 
27  april och 23 maj ,  ofta kring den 1 0  maj .  
Vicker såddes något tidigare - nästan alltid i 
sista veckan av april eller första veckan i maj . 
1 856 såddes den dock ovanligt sent, den 29 
maj .  Engelsk senap såddes ,  den enda gång 
som uppgift lämnas, den 24/5 och bovete, 
som också bara såddes vid ett enda ti l l fälle, 
den 20/5 . 

* 

1 /6 

(antal dagar) (dagar) t ioner 

36 7 .4  59 
1 5 3 ,5 40 
20 4 ,6  55  

De genomsnittsdagar för sådd av stråsäd som 
vi kunnat observera för Djäknebol stämmer 
någorlunda väl med den äldre l itteraturens 
uppgifter vad gäller vårsäden i Halland. Tabel
len visade dock på stora ski l lnader mellan 
ol ika slag av höstråg, som understryker att 
dessa inte varit homogena växter. De har inte 
bara kallats vid ol ika namn i räkenskapen, de 
har också odlats på klart olika sätt vi lket sär
skilt märks i den nästan hela månad som skil
j er larsmässerågens genomsnitt l iga sånings
tid från övrig höstrågs . Inte heller potatis och 
spånadsväxter har bjudit på några överrask
ningar. 

Diagrammen avslöjade också något som 
inte framgår av reselitteraturen från området 
- såningstidpunkterna har i flera fall förskju
tits på lång s ikt .  Förskjutningarna har gått i 
ol ika riktning för ol ika grödor - h avren har 
såtts allt t idigare, vårrågen allt senare, liksom 
höstrågen. Blandsädens såningstid uppvisar 
ol ika trender i ol ika delar av undersöknings
perioden. Tendensen t i l l  senare sådd gäller 
också potat is och spånadsväxter. 

Överväganden kring val av 
sånings tid 
Den närmare t iden för sådd varierade förr 
bl a efter lokala sedvänjor, råd i bondeprakti
kor och äldre jordbrukslitteratur. Den medve
tenhet man under senare delen av 1 800-talet 
fick om vi lka biologiska lagar som styrde oli
ka fröslags grodd och ti l lväxt ,  saknades ti l l  
stor del under den tid räkenskapen från Dj äk
nebol omfattar. Man var således t ex ännu inte 
allt id klar över att tidig sådd i a l lmänhet var 
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att föredra.1 1 1  Det gällde att väga in en rad för
hållanden: man visste att ju tidigare man såd
de vårsäd desto längre växtperiod kunde man 
räkna med. Men samtidigt tog man risker med 
frost och annat. Jordmån och väder var ock
så viktiga att ta hänsyn till.1 12 Kritik förekom 
mot böndernas val av tid för sådd, t ex klaga
de en jordbruksdebattör 176 1  på att bönder
na i just södra Halland inte iakttog rätt så
ningstid. 1 13 

För höstsäden, som också skulle ligga i jor
den under den långa och växlingsrika vintern, 
var besluten sannolikt mest komplicerade: 
Sakkunskapen förespråkade i regel tidigast 
möjliga sådd för höstråg och vintervete.114 

Men det fanns andra äldre experter som an
såg att höstråg gav större avkastning ju sena
re den såddes.1 15 Ett vankelmod präglade inte 
oväntat de praktiska tumregler som före
slogs. Bland Hallands allmoge fanns föreställ
ningar om att det, åtminstone för höstsäd, 
kunde kvitta lika med sen eller tidig sådd.' 16 

För en sen sådd talade en riskkalkyl - un
der en längre växtperiod utsattes plantorna 
för hot i form av bl a rötrisk under våta höstar. 
Även köld kunde hindra sådd_lli Samtidigt 
kan ekonomiska överväganden kring betet ha 
avskräckt från tidig sådd av höstsäd - sådan 
förutsatte att brodden skyddades från bete 
och hägnader kunde bli nödvändiga. Riktigt 
tidig sådd hindrade att åkern odlades med 
annan säd sommaren före sådden och alltså 
måste trädas. 

Djäkne bo/ 
Vilka överväganden som påverkat valen av 
såningstid på Djäknebol får vi aldrig veta när
mare. En del skymtar dock fram i räkensska
pen, andra kan man bara gissa sig till. 

Tydligen fanns en debatt i södra Halland 
under slutet av 1 7OO-talet om lämpligaste ti
den för sådd av blandsäd. Prosten i Enslövs 
pastorat föreslog på 179O-talet att denna säd 
skulle sås i nionde veckan "efter gammal räk
ning", vilket bör ha motsvarat slutet av maj.118 

Detta var betydligt senare än den såningstid 
som praktiserades på Djäknebol vid samma 
tid. Framåt mitten av 1 8OO-talet hade dock 
Djäknebol flyttat sådden till ungefär den av 
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prosten femtio år tidigare föreslagna tiden, 
där man också legat vid undersökningsperi
odens början. Hade man påverkats av diskus
sionen? 

Även en mer allmän debatt om såningsti
derna har sannolikt på olika sätt nått klocka
rna Ausell. Kanske har de läst vissa skrifter 
från olikajordbruksreformatörer, skrifter som 
de kan ha köpt eller lånat från personer i 
socknen. Inga bevis finns på detta, utom att 
man haft tillgång till en skrift om potatisodling 
(se sid 14). Vid införandet av vasaråg på Djäk
nebol 1829 görs en intressant notis i räken
skapen som visar hur Djäknebols brukare 
kunde få anvisningar om lämplig såningstid
punkt och andra odlingsknep från samma håll 
som man fick utsädet, i detta fall en stånds
person i trakten: vasaråg "bör sås i slutet av 
september eller början av oktober, ganska 
tunt, på väl gödslad jord". Det har alltså fun
nits odlingsanvisningar som följt med utsädet 
när det byttes mellan odlarna. 

Men en del noteringar i de ausellska räken
skaperna avslöjar andra typer av övervägan
den, ibland av förvånande slag. Vid flera tillfäl
len har man tagit hänsyn till månens ställning. 
Återkommande mellan 1 774 - 1824 framgår 
att klockarna på Djäknebol har strävat efter 
att så just i övergången mellan nedan och ny. 
Detta har gällt både korn, råg och bland
säd.119 1817 noterar Ausell en ytterligare för
fining av "månmetoden": "Efter klockaren 
Hallanders berättelse, skall vara bra att så 
korn på de 3 sista dagarna av den, näst efter 
pingst infallande fullmåne".120 Att så i ny var 
uttryck för ett magiskt tänkande där månens 
tillväxande också ansågs befordra allt växan
de på jorden. Uppfattningen om att sådd i 
nymåne var nyttig är känd från svensk medel
tid. 121 Den förekommer också i den "upplysta" 
jordbrukslitteraturen från 1 7O0-talet. 122 

Vissa veckor har ansetts lämpligare än an
dra för sådd: 1764 skriver Lars Ausell d ä att 
"det säges, att råg bör sås, antingen i 1 1  te el
ler 9de vecka: men intet i lOde; ty då blir hon 
blindsatt".12:1 Här framgår för övrigt att Ausell
arna länge stod djupt förankrade i den syd
svenska allmogekulturen eftersom de tilläm
pade den s k veckoräkningen. Den innebar att 



andra kvartalets veckor räknades baklänges. 
Vecka 1 1  blir då andra veckan i maj. Även so
nen Olof använde vecko- eller räppräkning: 
den 1 7  maj 1 793 såddes korn "första dag i 7de 
veckan". 124 Däremot visar en stickprovge
nomgång att Djäknebolklockarna inte brytt 
sig om Bondepraktikans s k förkastade dagar, 
vissa särskilt farliga datum, vid sådd eller 
tröske. Inte heller har de särskilt strängt följt 
traditionen att lin skulle sås på "linonsdagen". 
Linonsdagen nämns visserligen vid namn ett 
par gånger i räkenskapen - 1 791 inträffade 
den den 18 maj, 1835 den 20 maj - men linet 
har oftast såtts på andra dagar. 

Även tidpunkt på dagen har varit av bety
delse: En strävan har varit att så sent på da
gen, på middagen eller om aftonen. Detta 
tycks ha gällt all stråsäd. 125 Efter 1804 saknas 
notiser om såningstidpunkt under dagen. Att 
så sent på dagen tycks ha varit en allmän 
praxis bland jordbrukare i äldre tid. 126 

Klockarna på Djäknebol har sneglat på 
granngårdarnas åtgärder. Många anteckningar 
i räkenskapen avslöjar detta. När ägobland
ning delvis funnits före skiftena har de natur
ligtvis varit tvungna att hänga med byalaget. 
Men på egna inhägnade gärden har de kunnat 
bestämma själva. Men även när ägobland
ningen upphört har man studerat grannarna. 
Särskilt Prästgårdens och Sjögårds göranden 
och låtanden har följts noga. Sista noteringen 
av detta slag gjordes 1823. 127 

Torupklockarnas många andra sysslor har 
ibland förhindrat sådd i rättan tid: 20/10 1834 

· skriver Olof Ausell: "Sedan man för göromål, 
och sedan regn, varit hindrad sådde . . . Vasa
råg". Arbetsvägran från drängarna nämns flera 
gånger ha fördröjt sådden. 128 Det var för övrigt 
allmänt bekant att de halländska drängarnas 
tröskresor och sillfiske till andra orter skapade 
förseningar genom den arbetskraftsbrist som 
uppstod. 129 De genom nyodlingen växande are
alerna har krävt allt mer arbete för ärjning och 
plöjning under vårarna. Det ligger nära till 
hands att anta att detta arbete gått ut över vår
sådden, som därmed måst skjutas upp. 

Tendenserna till allt senare sådd för alla 
höstrågssorter utom larsmässerågen kan sy
nas förvånande med tanke på att växtperio-

den därmed förkortades med lägre korntal 
som sannolik följd. Kanske hänger fenomenet 
ihop med den genom nyodlingen alltmer ökan
de foderbristen, även om Djäknebolklockarna 
aldrig skriver något om sådana samband i sina 
räkenskaper. Genom sen sådd kunde stubben 
från föregående gröda på åkern betas in i det 
längsta. 130 Pehr Osbeck anger faktiskt 1 796 
uttryckligen en sådan förklaring till den ovan
ligt sena sådden av höstsäd i Halland: "man 
ville hindra kreaturen, som gick över åkern 
hela vintern, att trampa och gnaga av de upp
komna bladen så gott det gick". 131 

När man valt att odla den tidiga larsmäs
serågen har man fått offra detta sena bete. 
Allt oftare har man också valt att avstå från 
odling av annan spannmål på åkern under 
såningsåret. Vi såg i ett föregående avsnitt 
hur trädor lades in före denna rågtyp. Av allt 
att döma har man vid odlingen av larsmäs
serågen också fått hägna in åkern för att skyd
da den. 112 

Vädrets betydelse har många gånger san
nolikt varit avgörande för valet av sånings tid. 
Äldre populärlitteratur som Bondepraktikan 
och liknande lägger stor vikt vid olika knep att 
förutse vädret. 133 Räkenskapen nämner väd
ret ett antal gånger i samband med sådd: 1 786 
29/4 "Sjöåker råg som ej kunnat sås före, efter 
åkern var mycket våt och qwakig". Veckan 
efter mikaeli 1 785 skrev klockaren att vädret 
varit vackert men att drängen inte höstärjat 
och sått höstsäden på grund av slarv, med 
därefter hindrades detta arbete av "trägit 
rägn". 134 1834 nämns också att regn hindrade 
sådd av vasaråg den 20 oktober. Att regnet 
allvarligt kunnat hindra sådden av höstsäd 
nämns även i litteratur från området: 1 764 
och 1 782 uppgav Pehr Osbeck att mycket 
regn och en tidig vinter hindrade många bru
kare i södra Halland från att så mer än hälften 
av den höstsäd de planerat. 135 1 783 blev som 
redan nämnt ett nödår. Någon gång kan man 
möjligen misstänka att väta i marken setts 
som en fördel på Djäknebol: som när man den 
26/5 1831 noterade att vårvete såddes göds
lad och "i väta". 

Snö har annars varit ett hinder liksom na
turligtvis tjälen i marken. 1829 fick all sådd 
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anstå ända till den 5 maj: "Sedan den ofante
liga snömassan änteligen var såvida bort
smält att man kunde komma åt åkrarna . . .  " 

Men man tog även strid mot vädrets mak
ter: den 6 maj 1812 sådde Jöns i Öen vårråg åt 
klockaren i sträng köld och blåst. På denna 
kamp mot naturmakterna visar också notisen 
den 7 maj 1781 om att havre såddes "i köld". 
1829 fick man också så om en åker mycket 
sent: den 29- 30 maj "Sedan den förut (30/10 
1828) sådda vinterrågen bortgått". 

De uppgifter om väderpåverkan på sådden 
som framkom har med ett par undantag rört 
väderförhållanden under kortare perioder, 
som någon dag eller några veckor. I viss mån 
kan vädrets inverkan på val av såningstid
punkt prövas statistiskt. Jag redovisar i bila
ga 8 en rekonstruktion av vädret i Torup som 
gjorts för denna undersökning. Den rekon
struerade statistiken består av månadsmedel
värden för lufttemperatur och månadsneder
börd. Denna statistik ger naturligtvis en grov 
och begränsad beskrivning av klimatet i 
Torup: den fångar dåligt upp enstaka köld
knäppar eller kortare regnperioder på ett par 
dagar eller veckor. Likaså innehåller den inga 
uppgifter om flera andra klimatvariabler, som 
varit betydelsefulla för sådden, som när 
markytan varit frusen eller hur fuktig den va
rit - förhållanden som beror på ett samspel 
mellan nederbörd och lufttemperatur, men 
också av vindarna. Tjäle och markfuktighet 
sammanfaller inte heller helt i tiden med de 
väderförhållanden som påverkat dem - tjäle 
som skapats av en tidigare kötdperiod finns 
t ex kvar längre eller kortare tid under den ef
terföljande varmvädersperioden. 

Trots min väderrekonstruktions grova 
månadsvärden för temperatur och neder
börd kan det vara intressant att ställa den 
mot olika års såningstidpunkter på Djäkne
bol och se om de samvarierar. Jag begränsar 
mig till att statistiskt pröva temperatur- och 
nederbördsuppgifter för april, juni och juli 
för vårgrödorna vårråg, korn, havre, bland
säd, potatis, lin och hampa samt vädret i sep
tember, oktober och november för ospecifi
cerad "vinterråg". Undersökningen har så
ledes begränsats till de grödor där längre 
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serier av uppgifter förelegat. Resultaten 
framgår av tabellerna 7.19 och 7.20. Siffrorna 
är de numera välkända korrelationskoeffici
enterna r (se förklaringar sid 98 O som av-

,-y 
rundats till en decimal, där 1 eller - 1 är indi-
kerar mycket starka samband och 0 inga 
samband alls. De flesta värden hamnar där
emellan. Värden mellan - 0, 1 och + 0 .1 har här 
ansetts visa att inget statistiskt samband 
förelegat och sådana värden har i tabellerna 
markerats med (*). Siffran - 0,4 för vårråg och 
månadsmedeltemperatur för april skall så
ledes förstås som att en hög temperatur 
(hög siffra) denna månad ofta har samman
fallit med tidig sådd (låg siffra för dagens 
nummer under året) av vårråg det aktuella 
året och vice versa. 

På motsvarande sätt skall + 0,2 för neder
börd i maj och lin tolkas som att mycket regn 
(hög siffra) i maj ofta sammanfallit med sen 
(högt dagnummer) sådd av lin. De olika grö
dornas koefficienter bör inte jämföras in
bördes. För vårstråsäden syns ganska starka 
samband mellan varma aprilmånader och 
tidig sådd. 136 Dessa samband är alltså posi
tiva trots de negativa tecknen - ju varmare i 
april, desto tidigare sådd. Däremot visar 
siffrorna i nederbördskolumnerna att mycket 
regn i början av såningsperioden tvingat fram 
senare sådd. Bägge dessa samband kunde 
förväntas mot bakgrund inte minst av de 
vädernoteringar som tillfälligtvis förekommer 
i räkenskapen och som nyss redovisades. 

Månadstemperaturerna tycks ha spelat en 
obetydlig roll för val av såningstidpunkt för 
potatis och hampa. Däremot har linet tydli
gen ofta såtts särskilt tidigt under varma vå
rar. Linet, som alltid såddes i maj månad på 
Djäknebol, har ofta såtts senare i månaden ju 
regnigare maj varit. Möjligen har potatis satts 
tidigare regniga vårar. Hampan som uppvisar 
relativt svaga samband med nederbörden vi
sar också en tendens till senare sådd när den 
huvudsakliga såningsmånaden maj varit sär
skilt nederbördsrik. 

Att sambanden väder och såningstider i fle
ra fall blir svagare för maj och juni beror sä
kert på att brukarna på Djäknebol efterhand 
som våren gått haft allt mindre val - till slut 



Tabel l  7 . 1 9 .  Samband mellan tid för sådd och väder på Djäknebol för vissa vårgrödor. 

Månadsmedeltemperatur  Månads nederbörd 

apri l  maj jun i  apri l  maj juni 

Vårråg -0 . 4  +O ,  l + 0 , 2  +0,2 -0, 1 +0 , 1 
Korn -0 ,2  -0 , 2  -0 , 2  * -0 ,  I 
Havre -0 , 3  -0 , I -0, I +0 , 2  * 

B landsäd -0,3  * -0 , I -0 . 2  -0 ,  I * 

Potat i s  +0 , l * -0 , l -0 ,2 -0 . 1 
Lin -0 . 3  -0.5 -0 .4 +0 ,2  * 

Hampa -0. 1 -0 . 1  +0, 1 -0 , 1 

Anmärkn ingar: se texten. * =  i nge t  sam band fram kom mer. 
Käl lor :  B i lagorna 4, 5 och 8 .  

har man varit tvungen att så även om vädret 
inte förbättrades så som man hoppades. 

Hästrågen var ju, som flera gånger framhål
lits, av allt att döma inte en biologiskt homo-
gen gröda. Här nöj er j ag mig med att under
söka vad räkenskapen själv kallar ''vinterråg" . 
Vi kan i tabe l l  7 . 20  konstatera att varma au
gusti- .  september och novembermånader 
ofta samman fallit med t id ig  sådd .  Detta är 
också vad man kunnat vänta sig för åtminsto
ne augusti och september, då frost t i l lhörde 
de saker som vi ovan såg kunde förhindra 
sådd av höstsäd. Under dessa månader har 
brukarna på Djäknebol fortfarande haft möj
l igheten att skj uta upp sådden ytterli gare . I 
oktober och november har valet sanno l ikt 
snarare stått mellan att så eller inte alls så. 

En regnig augusti har tydl igen ofta lett ti l l  
att man skj ut it på sådden av ''vinterråg" i 
·hopp om att torrare väder skul le i nfi nna s ig. 
Svårare är det att förstå hur en regnig septem
ber lett t i l l  t id ig sådd. Regnet har ju inte kun
nat förutses . Även regniga oktobermånader 
har ofta sammanfal l i t  med sen sådd .  

De sp r idda notiser i räkenskapen som ut
tryckligen nämnt att såningstider påverkats 
av vädret får här ett visst stat istiskt stöd . De 
olika grödorna uppvisar sina särskilda drag. 
Att rimliga och förväntade samband avteck
nar sig, trots de grova väderdata som an
vänts , talar för att vädrets inflytande på valet 
av sånings t id varit mycket stor. Samtidigt får 
man inte bortse från att s lumpens spel i flera 
fal l kan ligga bakom sambanden. 

* 

Påtagliga skillnader fanns  mel lan ol ika grö
dors sån ingst ider på Djäknebol. Tidpunkten 
för första sådd varierade en hel del mellan oli
ka år, men i flera fall förekom också föränd
ringar på längre sikt . Bakom valen av sånings
t ider har en mängd överväganden skymtat, 
delvis av magisk natur - ibland har man utgått 
från månens ställning eller från vissa antaget 
gynnsamma veckor. Mer rationella, med vår 
tids mått, förefal ler andra överväganden att 
vara, som att utgå från tidpunkt på dagen (fuk-

Tabel l  7 . 2 0 .  Samband mellan tid för sådd och väder på Djäknebol för "vinterråg". 

aug . 
-0 ,3 

Månads mede l temperat u r  

sept .  
-0 ,2 

okt . nov. 
-0 . 1  

aug. 
+ 0 , 2 

Anmärkn ingar :  se texten . * = inget samband framkommer. 
Käl lor :  B i lagorn a 4, 5 och 8 . 

Månadsnederbörd 

sept .  
-0 . 2  

okt . 
+ 0 ,2  

nov. 

1 1 3  



tighet i luft och jord), att följa grannarnas åt
gärder eller att göra prioriteringar utifrån an
dra arbetsbehov på gården. När nya utsädes
sorter införskaffats har leverantörerna också 
lämnat råd. En pågående jordbruksreforma
torisk debatt har säkert nått också till Torup. 

Vädret har varit en annan viktig faktor bak
om val av såningstidpunkt. Detta framgår av 
direkta anteckningar i räkenskapen från Djäk
ne bo 1, liksom av en statistisk undersökning 
utifrån en rekonstruktion av väderleksutveck
lingen i Torup under undersökningsperioden. 
Sannolikt har även boskapens betesbehov 
styrt valet av tid för sådd, särskilt gäller det
ta för den höstråg, som inte krävde träda. När 
det gäller de långsiktiga förskjutningar av så
ningstidpunkt som kunnat konstateras har 

1 1 4  

säkert flera av de redan nämnda faktorerna 
varit verksamma samtidigt, bl a arbetskrafts
förhållanden och väder. Det är dock svårt att, 
i brist på kvantitativa uppgifter om t ex ar
betskraftstillgång och liknande, urskilja vilka 
faktorer som varit viktigast. 

Rimligheten i resultaten kring såningstider
nas beroende av vädret tyder på att den vä
derrekonstruktion jag gjort ger en ganska 
god, om än grov, bild av vädret i Torup. Detta 
skall vi i nästa kapitel utnyttja för att se i vil
ken grad stråsädens avkastning på Djäknebol 
varit beroende av väderutvecklingen. En del 
av korntalens väderberoende har sannolikt 
sitt upphov i såningstiderna. Men mycket 
hände också under själva växtperioden. Vi 
lämnar härmed såningstiderna på Djäknebol. 
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