
Kapitel 8 

Avkastningen på Djäknebols åkrar 

1760-1865 

Det produktivitetsbegrepp för åkerbruket 
som dominerar den äldre agrarhistoriska lit
teraturen är de s k  korntalen. Definitionsmäs
sigt innebär korntal att skördens volym rela
teras till utsädets - ett tröske på tre tunnor 
efter ett utsäde på en tunna innebär korntalet 
tre. Detta skulle kunna kallas bruttokorntal. 

Vid nettokorntal dras nästa års utsäde av från 
träsket före beräkningen. I vårt exempel blir 
nettokorntalet två (om samma utsädesvolym 
avsätts för det följande året). 

Många principiella invändningar har rik
tats mot korntalen som mått på produktivi

tetsförändringar: de säger inget om avkast
ningens förhållande till arealen, de påverkas 

av såddtätheten, de uttrycker bara relationen 
mellan utsäde och skörd, inte dessa storheter 
i sig själva, deras starka variationer mellan 
åren tycks göra allmänna omdömen menings
lösa.1 Korntalen säger inte heller något om 

andra grundläggande förhållanden på en pro
duktivitetskalkyls kostnadssida - arbetstids
åtgång och gödseltillförsel. 

Men det finns ändå skäl att studera korn
talen på Djäknebol närmare. Inte minst blir 

korntalen vid olika tider och för olika regioner 
inom bondejordbruket värdefulla när vi väl 

skaffar oss större kunskap om arealer och 
såddtäthet. Då kan de, om de är representati

va, användas för produktionsberäkningar och 
jämförelser mellan olika grödor och geogra
fiska områden. 

Korntalsserier innehåller värdefulla infor
mationer som isolerade korntals-uppgifter 
saknar - inte minst indikerar de kortsiktiga 
skördeförändringar. Graden av svängningar i 
korntal från olika områden kan avslöja om 

åkerbruket varit mer eller mindre riskfyllt i 

olika trakter. Korntalsvariationer från olika 
tider visar på analogt sätt om åkerbruket bli
vit mer eller mindre riskfyllt över tiden. 

Ovan har visats att Djäknebol i de flesta 
avseenden drivits som ett vanligt bondejord

bruk. Pålitliga uppgifter om korntal för vanli
ga bondgårdar är än så länge ytterligt sällsyn
ta från tiden före 1800-talets mitt. Detta gör 

den hundraåriga serie som kan tas fram ge
nom räkenskapen från Djäknebol mycket vik
tig. Dess långa tidsomfattning i sig gör den 
särskilt värdefull. 

I detta kapitel kommer följande teman att 
behandlas: Vilka korntal hade de olika sädes
slagen på Djäknebol? Hur stabila var kornta

len? Var ett visst sädesslag mer riskfyllt att 
odla än ett annat? Försköts korntalen på läng
re sikt? Hur står sig Djäknebols korntal vid 

jämförelser med samtida uppgifter från andra 
håll i landet? 

Korntalen på Djäknebol 
De följande undersökningarna av korntalen 

på Djäknebol avser om inte annat sägs brutto
korntal. Låt oss börja med följande två frågor: 

För det första, vilka korntal uppnådde de oli
ka grödorna på Djäknebol? För det andra, för
ändrades dessa korntal över tiden? Den för
sta frågan besvaras i tabell 8.1 och den andra 
i diagrammen 8.1 - 8.VI.2 

Höstråg var som vi sett ett sädesslag där 
det förekom flera sorter och en viss begrepps
förvirring. I tabellen redovisas därför korntal 
för tre sorter av denna gröda samt ett för alla 
dessa tre sammanslagna. För korn, där det 
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T abel l  8 . 1 .  Korntalen på Djäknebol cirka 1 760-cirka 1 65. 

Gröda M i n  �lax Ari t met iskt 
medel ta l  

\'årrag 7 1 . 750 8 . 1 25 3.98 1 
Höstråg tot a l t  i i  0 .  24  l .320 5.2 1 I 

"Vin ter råg" 44 1 , 722 i , !H l 4.56 
Larsmässer åg I l  0,824 ,806 5 ,532 
Vasaråg 1 6  2 .899 I . 320 7 . 1 2 

Korn 94 1 ,909 1 1 . 7 5 .333 
Havre 9 1 .40  6 . 1 52 3 .334 
B land äd 96 0 , 548 6,66i 3. 57  
Vårvete 46 ( > . :340 1 2 .500 4 .--143  
\' inter\'ete 5 0,000 4 , 000 I .  00 
O\·ägt medel tal  1 , 222 1 0 . 269 4.524 

An mär kn i ng :  = an t a l et observat ioner. M i n  d et lägs ta  observerade korntalet , Max = d e l  högs ta  observerade 

korntalet  

Käl la :  Bi laga i .  

också för kom flera sor ter, har inte nagra se
parerade korntal  kunnat tas fram ef tersom 
sorterna bara speci ficerats i endera av t rösk
eller utsädesräkenskapen och orterna delvis 
har od lats paral lel l t .3 Även för havren har jag 
funn i t  de t  ogör l i gt att jämföra kornta l  för 
om nämnda sorter. Detta gä l ler oc ksa för det 
obetydl iga vi ntervetet ,  som odlades nagra få 
år på gården med mycket då l iga resu l tat .  

Hös t rågens o l ika sorter har od lats v id o l i
ka t idpunkter o h under l ängre el ler  kortare 
t i d  pa gården .  D tta gör att d et är svart at t 
j ämföra sorternas korntalsu tveckl i ng på lång 
s ikt .  1 d iagrammet  har a l l  hös tråg därför be
handlats om en enda gröda. Detta bör hållas 
i m innet när  korn ta l s trendern a analyseras . 

Vårråg 
Vårrågens ko rn ta l  l åg i genom s n i t t  myc ket 
n ära 4 .  Den lägs ta noter i n gen  va r 1 ,  75 , den 
högsta . 1 3. Maximivärdet visar osäkerheten 
i al l a  s kö rd eprognoser : d et kom från en råg 
s om en l i gt räkens kapen visserl igen såtts 
gödslad . omkastad och flätad . " men var lite 
väl fu ll av åkerärter och havre samt svag" .  

Fram til l  ci rka 1 830 var trenden för vårråg
en korntal tyd ligt sj un kande en l igt d iagram 
8 .1. Därefter vände den kraftigt u ppat samtidigt 
som väx lingarna mellan ol i ka år blev starkare. 
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Hö tråg 
Vid beräkn i ngen här har först a l la  sorters 
hös t råg - "vin ter"-, larsmässe- osv - behand
lats som en homogen gröda. Detta är  som 
nämnt nagot oegent l igt och skil lnader i korn
talen mel lan perioder kan bero på att vi har 
med o l ika sorter at t göra. Höstrågens korn tal 
l åg betyd l ig t  högre än vårrågens. i medel tal 
på 5 , 2 1 .  Höstrågen s tår för en av de absoluta 
toppno ter i ngarna när det gäl ler  kornta l  på 
Djäknebol .  he la l ,32 . Men det  ku nde  också 
gå il la .  som l 29 då man inte ens fick t i l lbaks 
utsädet (korn ta let b lev det t a  år 0 ,  2) . 

Vasarågen ,  som var en känd sved jeråg och 
såd d es sen t .  hade det högsta genomsn i t t l iga 
korn ta le t  av de  o l i ka hös t rågssort erna som 
nämns  i räkenskapen från Dj äknebo l  - 7 . 1 8  i 
genomsn i t t . Den s tod också för den nämnda 
rekordnoteringen på 1 8,32 och nåd d e  ald rig  
lägre än ko rntalet 2 , 90 .  

Den höga avkas t n ingen på vasaragen talar 
kanske för at t d en faktiskt svedj eod lades på 
Dj äknebo l p recis som på si n hemort f i ns ka 
Vasa - d et är vid sved j e bru k  h ös t r  gen är 

känd för extremt höga korntal . Ett exempel på 
höga ko rn tal vid svedj eod l i ng av h östrag kan 
hämtas från en gård inte så långt från To ru p: 
sved j eråg som saddes i Trängh ult pa 1 40-
talet gav me llan och l 2  korn . 4 ådana h öga 
ko rntal för vasaråg var alls inte ovanl i ga på 
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Diagram 8 . 1 .  Korn/al för vårråg. 
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Diagram 8 . 11 1 .  Korntal för korn . 
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Diagram 8 .V. Korntal för blandsäd. 
Käl la  för samt l iga d iagram : B i laga 7. 
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Diagram 8 . 1 1 .  Komtal för hästråg. 
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Diagram 8.IV. Korntal för havre. 
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Diagram 8.VI . Kornta/  för vårvete. 
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Djäknebol. En svedja syns på östra kanten av 
Djäknebols utmark på en skifteskarta från 
1868, men av räkenskaperna framgår ingen 
svedjeodling.5 

Larsmässerågen slog igenom sent på går
den och odlades ofta efter trädor på möjligen 
inhägnade åkrar. Den hade också ett högre 
korntal än höstrågens genomsnitt. Den kunde 
dock vara en riskfylld gröda, sannolikt för att 
den var den av alla rågsorter som låg längst 
tid i marken, med de risker för röta och annat 
det innebar. Vid ett tillfälle gick det mycket illa 
och det var för larsmässerågen man en gång 
inte fick tillbaks utsädet (korntalet 0,82).6 

Den höstråg som var helt dominerande på 
gården före 1800-talet var en sen sort, som 
räkenskapen själv kallade "vinterråg". Den 
hade lägst avkastning av alla sorterna, med 
sina i snitt 4,57 som korntal. Dess sämsta no
tering var 1 ,  72. Den gemensamma trenden för 
alla höstrågssorternas korntal var långsiktigt 
stigande (diagram 8.11). 

Korn 
Även kornets olika sorter har behandlats till
sammans. Kornet var den mest högavkastan
de sädesslaget på Djäknebol med ett medel
korntal på drygt 5,3. Rekordnoteringen för ett 
enskilt år var 1 1 ,89. 

Om vi bortser från en svacka cirka 1 790 -
cirka 1810 syns ingen korntalstrend för kor
net om vi ser till undersöknings perioden som 
helhet ( diagram 8.Ill). 

Havre 

Havren var det sädesslag på Djäknebol som 
uppvisar de lägsta korntalen i genomsnitt: 
3,33. Det hade också den lägsta maximinote
ringen på drygt 6. Däremot sjönk det aldrig så 
lågt som vetets, blandsädens eller höstrågens 
i allmänhet, som mest till 1 ,41. 

Trenden i havrekorntalen var enligt dia
gram 8.IV mycket tydligt sjunkande. Havren 
var den dominerande nyodlingsgrödan under 
vissa perioder. När jungfrulig mark togs upp 
är det naturligt med relativt goda korntal. 
Men vid upprepad odling på samma åker eller 
när allt sämre jordar tagits i bruk har kornta
len sjunkit.7 
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Blandsäd 
På Djäknebol hade blandsäden nästan sam
ma genomsnittskorntal som rågen och högre 
än havrens och gav ungefär 3,9 gånger utsä
det. Råg och havre har haft olika odlingskrav, 
bl a som vi skall se när vi längre fram tittar på 
vädrets inverkan på skördarna. Blandsäden 
har varit en relativt säker gröda eftersom åt
minstone en av komponenterna ofta gått bra. 
Tydligen har havrekomponenten gynnats av 
att växa ihop med rågen. Ligger här en förl<la
ring till råg - havreblandsädens popularitet i 
Västsverige? Kanske har rent av bland-säds
odlingen varit ett sätt att höja korntalet för 
havre! Maximinoteringarna ligger betydligt 
över havrens och vårrågens, miniminotering
en dock lägre, vid ett tillfälle har ren missväxt 
kunnat konstateras med ett korn tal strax över 
0,5. 

Blandsädens långsiktiga korntalsutveck
ling liknade havrens, men trenden lyfts upp 
av några särskilt höga noteringar i undersök
nings periodens slut (diagram 8.V). 

Vete 

Vintervetet var en besvärlig gröda som sällan 
gick en medelväg. Det lönade sig kraftigt eller 
inte alls. Därför kallades detta sädesslag ofta 
"ångersäd".8 Vete, i synnerhet vintervete, an
sågs lönlöst att så i södra Halland om det inte 
kunde ske på lerjord och på inhägnade åkrar.9 

Vi såg tidigare att vinterveteodlingen på Djäk
nebol slutade i katastrof 1828 - 1829. De fem 
år då räkenskapen medgett korntalsberäkning
ar hamnade genomsnittskorntalet på 1 ,8. Två 
av de fem åren gav ingen skörd. Ett av åren gav 
dock vintervetet fyra gånger utsädet. Talet om 
"ångersäd" förefaller minst sagt berättigat. 

Vårvetet, som dominerade den tidigare 
delen av undersökningsperioden, lyckades 
man dock bättre med på Djäknebol. Det nåd
de på Djäknebol upp till ett medelkorntal på 
4,44. Vårvetet står för en av de allra högsta 
korntalsnoteringarna för ett enskilt år över
huvudtaget på gården, formidabla 12,5. Men 
vanskligheten i även vårveteodlingen visas av 
bottenkorntalet 0,34, vilket alltså innebar att 
man bara fick tillbaks en tredjedel av utsädet. 

Vårvetet visar enligt diagram 8.Vl en starkt 



stigande korntalstrend om än med stora års
visa variationer. 

Övriga grödor 
Inga korntal för potatis framgår av räkenska
pen från Djäknebol. Barchaeus rapporterade 
1 773 om 20:e kornet för denna knöl i Fjäre 
härad i Nordhalland.10 En statistikuppgift från 
området 1822 anger korntalet 6. 1 1  För hampa 

finns i Ausellarnas räkenskaper vid några få 
tillfällen möjlighet att ta fram korntal: man 
fick ungefär tillbaks utsädet. 12  Samma gäller 
linet där ett enda korntal framkommer i rä
kenskapen. 13 För både hampan och linet får 
man väl förmoda att träsket var avsett till nytt 
utsäde, här var det ju annars själva växten 
som var viktig. Men man kan ju också tänka 
sig att det togs för medicinsk användning el
ler något annat syfte. Ärter rapporteras bland 
utsädet en mängd år. Men på trösksidan ger 
oss anteckningarna bara ett enda korntal: det 
var så lågt som 2 (1833). 1854 kan tillfälligtvis 
ett korntal också räknas fram för uicker. 0,52. 
Att vicker sällan förekommer bland träsket 
har väl samma förklaring som för spånads
växterna: här var det växten i sin helhet som 
var det viktiga för odlingen, inte främst fröna 
som hos stråsäden. 

Några jämförelser 
Hur ställer sig Djäknebols korntal i jämförelse 
med andra från samma tid? För tiden före cir
ka 1850 har agrarhistorikern tillgång till en 
uppsjö av korn tals uppgifter av mycket varie
rande ursprung. Oftast saknas pålitliga upp
gifter för den största jordbrukarkategorin: 
bönderna. Bevarade räkenskaper kommer 
nästan alltid från andra typer av jordbruk än 
allmogens; sålunda finns räkenskaper för 
många säterier eller kungsgårdar bevarade. 
Produktionsformerna på dessa jordbruk kan 
ofta förmodas ha awikit kraftigt från norma
la bondebruk: man kan t ex ha haft bättre till
gång på gödsel och arbetskraft och därmed 
ovanligt goda produktionsbetingelser. 14 Det
ta kan ha varit fallet på säterier med en närva
rande och engagerad innehavare. Men det 
behöver inte nödvändigtvis ha varit så. Vad 

en del säterier, för att inte tala om kungs
gårdarna, beträffar kan man kanske också 
tänka sig att de skötts mer oengagerat och 
inneffektivt än bondebruken - jämför sov
chossystemet i Sovjet. Om detta vet vi tillsvi
dare knappast något alls. På fogdeförvaltade 
gods är det vidare lätt att misstänka under
slev. 1 5  Innan skörden bokförts kan dessutom 
avdrag ha skett för tionde eller tröskarlön.16 

Man har också försökt räkna fram korntal 
med hjälp av uppgifter i kronans kamerala 
handlingar om tionde och utsäde. Trovärdiga 
korntalsberäkningar kan dock knappast fås 
utifrån sådana uppgifter, åtminstone inte för 
västra Sverige: tiondet utgick i praktiken inte 
med en tiondedel av skörden utan i regel med 
betydligt mindre, något i och för sig ganska 
naturligt eftersom det var en skatt där frestel
sen ofta måste ha varit stor för ekonomiskt 
trängda bönder att försöka komma undan.17 

Likaså kan realismen i korntal som nämns i 
skattläggningshandlingar starkt ifrågasättas: 
är de bruttokorntal, nettokorntal eller en 
slags skattläggningskompromiss mellan kro
nan och bonden som syftat till att ett visst 
bruk skall kunna drivas vidare?18 Av vissa 
skattläggningshandlingar framgår helt klart 
att nettokorntal avses, 19 men i regel lämnas vi 
i ovisshet. 

De många generaliserande uttalandena om 
lokala korntal som föreligger i reseskildringar 
och tryckt jordbrukslitteratur, inte minst från 
1700-talet, kan ifrågasättas av ett annat skäl: 
de kan ha varit pedagogiska överdrifter av 
överentusiastiska upplysningsmän och var 
för övrigt, också de, ofta hämtade från säterier, 
prästgårdar och andra "bättre folks" jordbruk. 

Den offentliga sockenstatistikens korntal 
1802-1820 har erbjudit tolkningsproblem - är 
de brutto- eller nettokorntal.20 Först länsmans
tablåerna som ersatte dessa anger uttryckli
gen att de avser nettokorntal. Dessa i sin tur 
har av vissa forskare betraktats som rena 
skrivbordsprodukter och är kanske av det 
skälet olämpliga för korntalsundersökning
ar.21 Men en del talar för att detta inte gällt 
deras uppgifter om korntalen: Den äldre jord
bruksstatistiken bör ha underskattat arealer 
och antal utsädestunnor eftersom dessa 
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knappast kunde kontrolleras. Traktens korn
tal borde dock de präster och länsmän som 
satte ihop statistiken ha haft bättre känne
dom om - de tillhörde ju själva i de flesta fall 
bygdens jordbrukare. 

De berättande källornas liksom statistikens 
korntaJ har en annan hake. som minskar vär
det av jämförelser med enskilda gårdar. För 
större områden jämnar de ut skillnader mellan 
gårdar och och år. Genom att de är genom
snittssiffor underskattas korntalens växlingar 
mellan åren - det var vanligare med missväxt 
på en gård eller enstaka åker än i ett helt län. 

För att kunna göra rättvisa produktivitets
jämförelser skulle man alltså helst vilja ha 
korntalsserier för bondgårdar i olika delar av 
landet. Tyvärr finns knappast några sådana 
serier att tillgå, i vart fall inga som ännu publi
cerats. Ett par korntalsserier skall dock dras 
in i vår undersökning: en från en gård ägd av 
en ofrälse stånds person i trakten av Uppsala 
för tjugo år på 1700-talet, liksom en serie från 
en ännu opublicerad räkenskap för en bond
gård i Sjuhäradsbygden en bit in på 1800-talet. 
Det kan vidare vara av intresse, trots de möj
liga bristerna i statistikens och reseberättel
sernas korn tal, att jämföra sådana korn tal för 
större områden med Djäknebols. 

Djäknebol och genomsnittskomtal 
för riket 
Sockenstatistikens korntal har sammanställts 
för hela riket och åren 1802 - 1820. Rikets ge
nomsnittskorntal var dessa år för vete 5. 7, råg 
6, I ,  korn 6, havre 5,2 samt för bönor och ärter 
5,6.2"1 I samtliga fall hamnar Djäknebols korn
tal i tabell 8.1 lägre. Vete och rag specificeras 
inte på vår- eller höstsorter, men vi kan se att 
ingen av Djäknebols vete- och rågsorter upp
nådde riksgenomsnitten. För korn hamnade 
Djäknebol 1 1  % under riksmedeltalet, för hav
re 36 % under. 

Visserligen är Djäknebols korn tal beräkna
de på en mycket längre period, men förkla
ringen till skillnaden ligger inte där. Att riks
siffran är sa mycket högre beror på att den 
även inbegriper geografiska områden där av
kastningen räknat i korntal låg betydligt över 
de västsvenska ensädesområdenas (dit Djäk-

1 20 

nebol alltså hörde) - detta är ett välkänt för
hållande. Bakom detta ligger en kombination 
av odlingssystem, jordartsförutsättningar 
och, sannolikt inte minst, klimatskillnader. 
Ytterligare ett exempel skall visas pa detta 
allmänna förhållande. 

Djäknebol och en östsvensk 
korntalsserie 
1779 publicerade J G Wallerius en serie korn
tal fran sin gård nära Uppsala.!:! Han var 
mycket jordbruksintresserad och deltog un
der perioden själv i skötseln av sin gård. Den
na, som låg mitt i det stora östsvenska trädes
bruksområdet, bör alltså ha varit över medel
måttan välskött och kan väl knappast ses som 
ett vanligt bondejordbruk. Värdet av serien, 
jämfört med sådana för många säterier och 
liknande, är emellertid att den inte bygger på 
räkenskaper från mer eller mindre nogräkna
de förvaltare och att man inte kan misstänka 
att den redovisar ett extensivt skött storgods
bruk. Här vet vi också vad slags råg vi kan 
jämföra med. I tabell 8.2 jämförs Djäknebols 
och Wallerius siffror för den gemensamma 
tidsperioden. 

Den uppländska gårdens korn tal bekräftar 
den skillnad mellan Västsverige och Öst
sverige som redan statistiken antydde: korn
talen var i bada fallen högre på upplandsgar
den än på Djäknebol. Tyvärr fanns bara två 
uppgifter i vår räkenskap som gör det möjligt 
att beräkna korntal för höstråg, men en vä
sentlig skillnad i avkastningen har utan tvivel 
förelegat för denna gröda: Om vi jämför korn
talet för den äldsta typen av hös tråg på Djäk
nebol, den som räkenskapen därifrån själv 
kallade "vinterråg", korntalet 4,57, hamnar 
Wallerius siffra nästan 70 % högre. För kornet, 
där vi hade 1 7  samtida observationer att jäm
föra med. låg Wallerius också högre, men inte 
så mycket: 22 %. 

Med dessa två jän1förelser faller Djäknebol 
in i ett större nationellt perspektiv och en tra
ditionell bild av högre korntal i östra än i väs
tra Sverige bekräftas. En intressantare jämfö
relse kan vara att se hur Djäknebols korntal 
förhöll sig till de korntal som rapporterats 
från gårdens närområde. 



Tabell 8 . 2 .  Komtal för Djäknebol och en uppländsk gård 1 758 - 1 777. 

Aritmetiskt Min  Max Antal 
medeltal observationer 

Dj Up Dj Up Dj Up Dj Up 

Höstråg 2 ,63 7 ,72 2 ,50 5 ,00 2 , 75  1 0 ,00 2 20 
Korn 5 ,86 7 , 1 5  2 ,83 3,50 8,94 1 0 ,00 1 7  20  

Anm:  Dj = Djäknebol, Up = Wallerius gård v id  Uppsala .  Min = det  lägsta korntal som observerades , Max = det 
högsta korntalet som observerades.  Av Waller ius text framgår att korn avses , fas tän rubriken är "vårsäd" .  
Käl lor: Räkenskapen för Dj äknebol ; Wallerius 1 779 s 9 ff. 

Halländska korntal 
Halland har, som vi sett ,  ofta beskrivits som 
ett magert j ordbruksområde i äldre tid. De 
kommitterade som genomförde de stora jord
rannsakningarna i Halland under slutet av 
1 600-talet framhöll att medan åkermännen i 
gamla Sverige kunde påräkna 5 a 6 korn efter 
1 ,  så fick lantmannen i Halland 2, högst 3 korn 
efter 1 .  Toruptrakten ansågs särski lt mager. 24 

1 729 ges i den s k Hallands landsbeskrivn ing 
korntalsuppgifter för merparten av Hallands 
gårdar. Typiska halländska korntal l igger där 
på mellan 2 och 3 .  Här får vi också den första 
korntalsuppgift jag stött på för själva gården 
Djäknebo l :  1 ,5 i medelmåttig äring och 2 i 
god. 25 Lands beskrivningens bild av Djäkne
bols åkerbruk är alltså mycket nedslående. 
Mest sannol ikt är att det rör s ig  om ett ge
nomsnittskorntal för all slags säd. Men upp
gifterna måste, mot bakgrund av det nyss sag
da - lands beskrivningen var gj ord inom läns
-styrelsen och har sannolikt haft fiskala syften 
- tas med en rejäl nypa salt . Al la dessa korn-
talsuppgifter emanerar ur kamerala förrätt
ningar. 

Bexells uppgift från 1 8 10  om korntal i Tor
up kring 3, l igger 50 - 100 % högre än lands be
skrivningens (se tabell 8 .3) .  Men även detta 
korn tal är svårtolkat : är det ett brutto- eller 
nettotal? Och vilken gröda är det som avses? 

Djäknebols konstaterade korntal ligger inte 
oväntat över samtl iga som rapporterades 
från socknen , gården eller Halland på 1 600-
talet . Andra ospecificerade korntalsuppgifter 
från Djäknebols närområde framgår av tabell 
8 .3 : de l igger alla mellan 3 och 6 ,  vi lket också 

det ovägda genomsnittskorntalet för Djäkne
bol gör med sina drygt 4 ,5 (tabell 8 . 1) .26 De 
högsta korntalen avsåg Hal lands södra slätt
bygder. Men inte heller här är tolkningen av 
jämförelsesiffrorna helt säker. 

Några sädesslagsspecifika jämförelser kan 
också göras med Djäknebols närområde (ta
bell 8.3) .  Vinterråg ansågs kring år 1 800 vara 
den säd som gav bäst avkastning i södra Hal
land med korntal på mellan 3 och 4, men mer 
kunde det bli när den kunde od las "på freda
de ställen" .27 Här stod sig Djäknebol med sitt 
genomsnittliga korntal för höstråg på drygt 
5 ,2 bra. Gården hade fr o m storskiftestiden 
goda möj ligheter att freda åtminstone stora 
delar av sin åker mot betande  djur och lät 
som vi sett delvis träda höstrågåkrarna vid 
1800-talets mitt. 

Djäknebol och Skaraborgs län 
Carl-Johan Gadd har sammanstäl lt korntals
uppgifter från olika områden på Skaraborgs 
västra slättbygd från 1 780-talet t i l l  och med 
1858. Hans s i ffror visas i tabell 8.4 . De är t i l l  
stor del hämtade ur den äldre statistiken. 

För korn,  havre och blandsäd är Dj äkne
bols korn tal (tabell 8. 1) påfallande lika dem i 
tabel l 8 .4 .  Av Gadds s i ffror för råg och vete 
kan man emellert id inte klart se om de avser 
vår- eller höstsorter. Ospecif icerat vete hade 
på Skaraborgs lerslätt ett nästan 50 % högre 
korntal än Djäknebols vårvete. Gadds ospeci
ficerade rågsiffra ligger också betydl igt högre 
än Djäknebols vårråg. Sannol ikt avser dessa 
sädesslag höstsorter. I så fall var de aritmetis
ka medelvärdena av korntalen för vinterråg i 
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Tabell 8 .3 .  Några korntalsuppgifter från Djäknebols närområde. 

År Ort Korn tal Käl la 

1 752 Hal land 3 - 4  Richardson 1 752- 1 753 s 250. 

1 76 1  Halmstads härad 5 - 6  Fischerström 1 76 1 ,  1 ,  s 23 1 .  

1 76 1  Södra Halland 3 - 4  Fischerström 1 76 1 ,  1 , s 23 1 
utom Ha lmstads härad. 

1 772 Boråsområde 4 Palm 1 993 s 2 1 6 . 

1 773 Stj ärnarps säteri v interråg 9 - 1 0  Barchaeus I 773 s 8 4  f. 

1 776 Boråsområdet 3 - 5  Palm 1 993 s 2 1 6 . 

1 78 1  Hunnestads socken ,  3 . 2  Lantmätaruppgift en l  Ydborn 1 984 
nära Varberg s 1 54 ,  vägt medeltal beräknat av Palm .  

1 796 Laholms kontrakt o fred ad vinterråg 3 - 4 Osbeck 1 796 s 2 1 .  

- 1 8 1 8  Torup säd c i rka 3, potat is 6 Bexell  1 8 1 7-1 8 1 9 , 3, s 267 ff 

- 1 8 1 8  Vissa orter i Halland vårråg 3; Bexell 1 8 1 7- 1 8 1 9 , 2 , s 1 97 .  
vinterråg, korn , 
blandsäd 4 

1 820 Hal land potatis 5 - 6 Hal lands hushå l ln ingssällskap 1 820 s 36. 

1 822 Torup . Ha lmstads råg och korn 4 , Kronofogdens i Laholms fögder is 
häradsdel  potat is  6 ,  arkiv, stat is t i ska uppgifter Hlb :  1 , LLA. 

havre och b landsäd 4 

Gadds delar av Skaraborgs län nästan exakt 
desamma som Djäknebols . 

Från Skaraborgs län finns för övrigt uppgif
ter som visar den j ämförelsevis höga avkast
ningen de första åren vid brännodl ing av råg 
eller korn: "minst t io gånger utsädet" . 28 

Gadd diskuterar också korn talens utveck
l ing på längre s ikt .  Han menar att vi inte utan 

Tabe l l  8.4. Korntalsuppgifter från Skaraborgs län 
cirka 1 780 - 1858. 

Lägsta Högsta  Genom-
notering  notering snit t  

A B (A+ B)/2 

Råg 3 ,3 7 ,  1 5 . 2  
Korn 3 ,6 6 , 1  4 ,9 
Havre 2 ,5  3 ,6  3 . 1  
Blandsäd 2,5 4,8 3 , 7  
Vete 6 ,0  6 ,6  6,3 

Källa :  Uppgifterna i A och B enl igt  Gadd 1 983 bi laga 
B :  10 s 326. 
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vidare kan utgå från att utsädets avkastning 
ökade mellan 1 750 och 1 850. För sin under
sökningsperiod antar han därför i stort sett 
oförändrad medelavkastning om man ser pe
rioden som helhet . Men han utesluter inte att 
en viss ökning för havren och en minskning 
för övriga sädesslag kan ha ägt rum på längre 
s ikt .  Havrens ökade korntal skulle i så fal l kun
na förklaras med en bättre bearbetning av 
havrejordarna. Havrens ökning hade börjat 
redan under 1 700-talets slut. Mellan 1 820 och 
1850-talet fanns tecken på ökande korntal 
även för övrig säd.29 På Djäknebol har kornta
len däremot snarast utvecklats i motsatt ri kt
ning och förändringen har inte alltid varit lin
jär. De tydliga dragen på gården var att höst
rågens korntal steg och havrens och bland
sädens sjönk. 

Tyvärr saknar jag pål it l iga uppgi fter om 
korntalen i Skåne. På bondgårdarna har det 
för råg legat på nivån 4 - 6,  på herrgårdarna 
upp mot 1 0 . 30 



Djäknebol och en bondgård i 
Sjuhäradsbygden - en jämförelse 
En mer omfattande och närgången jämförelse 
kan göras för åren 1 844-1861 med korntal från 
1/4 kronoskattehemmanet Älmhestra i Dals
torps socken i Kinds härad i sydvästra Väs
tergötland - ett område på sydsvenska hög
landet med l ikartade naturförsutsättningar 
och odl ingssystem som Djäknebol. Här råder 
inga tolkningssvårigheter vad korntalen av
ser. De är framtagna från räkenskaper av sam
ma s lag som de som fördes på Djäknebol och 
det rör sig tveklöst om en vanlig bondgård.3 1  

Endast grödor där m ins t  t re uppgifter före
kommer har tagits med . 

Al lmänt sett har Älmhestra haft något hö
gre avkastning än Djäknebo l .  För höstråg är 
antalet uppgifter få, men medeltalen l igger 
ändå ganska nära varandra - Djäknebol visar 
något lägre tal än Älmhestra. För övriga grö
dor är skil lnaderna mindre - Djäknebol hade 
något lägre korntal . För alla sädesslag låg 
toppnoteringarna högst i Älmhestra. De läg
sta noteringarna växlade mellan gårdarna. 
Höstråg och korn gav högst medelavkastning 
på bägge gårdarna, men det senare sädessla
get var på bägge ställena relat ivt osäkert .  
Havren och blandsäden hade på bägge går
darna de lägsta korntalen . Vårrågens korntal 
låg mellan å ena s idan havregrödornas och å 
andra sidan höstrågens och kornets. Sam
manfattningsvis kan sägas att det är likheter
na i produktivitetshänseende mellan de båda 

gårdarna under den aktuella tiden som över
väger. 

Sammanfattning 
De nyss gjorda jämförelserna visar att Djäkne
bol haft lägre korntal än genomsnitt l igt i lan
det . Detta beror på att rikssiffran höjs av sär
skilt höga korntal för höstsäd i Östsverige . 
Djäknebol hade således också kraftigt lägre 
korntal för höstråg än en gård i Mälarområ
det som kunde jämföras ett antal år på 1 700-
talet .  Bakom detta ligger helt säkert skillnader 
i odlingssystem och naturgeografiska förhål
landen. 

Djäknebols korntal visade sig också påtag
l igt högre än så kallade kamerala korntal från 
det egna området. Dessa var visserl igen från 
tiden före undersökningsperiodens början, 
men i ett fall bara några t iotal år före . Denna 
observat ion bör framhållas och t jäna som 
ytterligare en varning för de agrarhistoriker 
som överväger att utnyttja kamerala korntal 
för skördeberäkningar. 

Däremot passar gårdens korntal väl över
ens med general iseringar för närområdet av 
resenärer och andra. Gårdens korntal har 
varierat mellan de ol ika grödorna. Genom
snitt l igt gav de i rangordning: korn 5,3; höst
råg 5 ,2 ;  vårvete 4,4; vårråg 4; blandsäd 3,9 och 
havre 3,3. Korntalen uppvisar i flera fall lång
sikt iga förändringar. Korntalen försköts gan
ska kraftigt uppåt på lång sikt för höstråg och 
vårvete, men föll betydligt för havre. Särskilt 

Tabell 8 . 5 .  Korntul för Djäknebol och Älmhestra i Kind 1842 - 1861 

Ant a l  Min Max Arimet iskt 
observationer medeltal 

Dj Älm Dj Älm Dj Älm Dj Älm 

Vårråg 8 1 3  2 , 2  1 , 1  8 ,0 9 ,4 5 , 1 5 ,4  
Hös tråg 20 3 1 , 0 6 ,0 8 ,8 1 0 ,5 5 , 8  7 ,6 
Korn 1 6  1 4  3 , 3 1 ,9 1 1 ,9 1 2 ,0 5 , 7  6,3 
Havre 20 1 5  1 ,4 2 , 2  6 ,2  8 ,9 3 ,3 4 , 5  
Blandsäd 1 8  1 4 0 ,5 0,4 6,7 6 ,5 4 .3 3,9 
Ovägda 
med e ltal l , 7 2 ,3 8,3 9 ,5 4 ,8  5 ,5 

Anm:  Dj = Dj äknebol , Älm = Älmhestra. 
Källor : räkenskapen för Djäknebol ;  räkenskaps bok för Älmhestra 1 84 2- 1 898. 
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vårråg och korn uppvisar en lång svacka 
kring sekelskiftet 1800. En jämförelse som 
kunde göras med en bondgård i Sjuhärads
bygden för undersöknings periodens sista tju
go år visade på mycket stora likheter mellan 
gårdarna. Djäknebols avkastning låg något 
lägre. Detta är en ytterligare bekräftelse på att 
Djäknebol produktionsmässigt hörde hemma 
bland bondgårdarna. 

Korntalen i Västsverige före 
1800-talet 
Avkastningsförhållandena under 1800-talet är 
allmänt rätt väl kända. Men 1800-talet var en 
stor förändrings period inom jordbruket och 
man kan därför inte utan vidare anta att det
ta århundrades korntal liknat korntalen ock
så för t ex 1600- och 1 700-talen. Vi kan tyvärr 
inte lita på de vanligaste korntalsuppgifterna 
från dessa århundraden särskilt de i kamera
la handlingar. Detta visas med all tydlighet 
när Hallands landsbeskrivning ger korntalet 2 
eller 3 för Djäknebol, beroende på om man 
tolkar det som netto eller brutto, när det verk
liga korntalet trettio år senare är bortåt dub
belt så högt.32 Om landsbeskrivningens korn
tal vore att lita på skulle detta innebär att en 
jordbruksrevolution av en styrka som aldrig 
uppmätts inom jordbruket före "kemijordbru
kets" tid på 1900-talet ägt rum i Halland vid 
mitten av 1 700-talet. Det skulle innebära en 
omvälvning som på kort tid lett till en fördubb
ling av skörden på gården. Något sådant har 
naturligtvis inte ägt rum. 

Hur långt bakåt har korntal som Djäkne
bots då varit vanliga i Västsverige? Det vet vi 
ännu inte. Men ett par observationer kan gö
ras som pekar i en bstämd riktning. Den för
sta är att några få trovärdiga korntalsuppgif
ter för västsvenska bondgårdar under 1 600-
talet faktiskt tenderar att ligga ungefär på 
Djäknebols nivå - 3,8 ( obestämt sädesslag); 4 
(råg); 4 (korn); 5,3 (råg).33 Den andra är att 
1 800-talets korntal på Djäknebol inte skilde 
sig särskilt mycket från 1 760- eller 1 780-talens 
korntal. Växlingar mellan åren innebar att 
höga korntal på 1 700-talet var höga också 
med 1800-talets måttstock. Även 1 800-talet 
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hade missväxter. Det är alltså möjligt att de 
västsvenska korntalen genomsnittligt hållit 
sig ganska konstanta åtminstone ett par 
hundra år fram till 1800-talets mitt. Vi skall nu 
gå över till korntalens variationer mellan en
skilda år. 

Odlings risken 
Ett mått på en grödas osäkerhet och ojämn
heten i dess skördar fås genom ett mått som 
visar vad man skulle kunna kalla "odlingsris
ken".34 I extrema odlingsområden, som norra 
Finland, finner man höga värden, som i det 
fallet förklarats med stora temperaturvaria
tioner. Lägre värden kan avspegla bättre an
passade grödor, ett högre utvecklat jordbruk 
eller ett stabilare klimat.35 

Korntalen på Djäknebol har växlat kraftigt 
mellan åren. Att odla en gröda där variatio
nerna mellan åren varit stora har varit riska
belt. Vårvete hart ex kunnat ge prydliga korn
tal kring över 4 i snitt. Men variationen mellan 
åren har varit stor - den sämsta skörden av 
vårvete gav bara tillbaka en tredjedel av ut
sädet (korntal 0,340). Ett annat år fick man 
12,5 gånger det insatta utsädet! I tabell 8.6 un
dersöks dessa variationer statistiskt, och risk
koefficienter tas fram för samma grödor, där 
vi nyss redovisade korntalen. 

Den högsta risken löpte man inte oväntat 
vid odling av "ångersäd", det vill säga vete. 
Odlingsriskens koefficient visar hela 1 , 1 38. 
Katastrofen 1828- 1829 då vintervetets utsä
de gick helt förlorat nämndes ovan. De större 
och viktigare grödorna höstråg och korn 
kommer därnäst i odlingsrisk. De ligger långt 
efter vintervetet med riskkoefficienter på 
drygt 0,5. De säkraste grödorna var havre och 
blandsäd som visar de lägsta koefficienterna 
-strax under 0,3. Inte särskilt långt från dessa 
kom den gamla grödan vårråg. Rangordning
en vad gäller odlingsrisken var således vinter
vete, vårvete, höstråg, korn, vårråg, blandsäd 
och havre, där elen förstnämnda grödan var 
osäkrast och den sista tryggast.36 

De olika sorterna av höstråg visar risksiff
ror, som stod i omvänd ordning mot deras 
korntal. Den i genomsnitt mycket högavkas-



Tabell 8 . 6 .  Odlingsrisk på Djäknebol cirka 1 760-cirka 1865. 

Gröda N Aritmetiskt Standard- Odl ings-
korn tals- avvikelse r isk 

medelvärde 
(X) (Y) (Y/X) 

Vårråg 87 3,98 1 1 ,290 0,324 
Höstråg 77 5 ,2 1 1 2 ,7 1 3  0,52 1 

"Vinterråg" 44 4 ,568 1 ,528 0,334 
Larsmässeråg 1 1  5,532 2,652 0,479 
Vasaråg 1 6  7 , 1 82 4 ,272 0,595 

Korn 94 5 ,333 1 ,842 0 ,345 
Havre 98 3 ,334 0 ,945 0 ,283 
B landsäd 96 3,857 1 ,099 0,285 
Vårvete 46 4 ,443 2 ,453 0,552 
Vintervete 5 1 ,800 2 ,049 1 , 1 38 
Ovägt medeltal 4 .524 

Anmärkning: hös tråg avser al la sorter sammanslagna. För tre av dessa ges också särskilda uppgifter. 
Käl la :  b i laga 7 .  

tande vasarågen löpte samtidigt störst r isk 
för missväxt. 

Olika grödors samvariation 
- ett försäkringsresonemang 
En annan aspekt på odlingsrisken ger en un
dersökning av samvariationen mellan de oli
ka grödornas korntal : Innebar missväxt på en 
missväxt på alla? Om alla olika grödor följde 
samma mönster av goda och dåliga år för
stärktes osäkerheten för bonden, men om de 
utvecklades oberoende av varandra tendera
de det totala skörderesultatet att j ämnas ut. 

· Samvariat ion mellan serier av korn tal kan 
mätas med hjälp av den typ av korrelations-

koeffic ient (r ) vi flera gånger använt i det 
xy 

föregående. För Djäknebol undersöktes 35 år 
för vilka det fanns korntalsuppgifter för samt
liga viktigare sädesslag. Resultaten redovisas 
i tabell 8. 7 . 

I många fall visar det sig att höga korntal 
följ ts åt mellan grödorna - goda år för havre 
har t ex varit goda år för blandsäd . Samban
det mel lan blandsäden och dess andra kom
ponent vårrågen var ännu starkare. Vårrågen 
i sin tur visar också ett starkt posit ivt sam
band med hästrågen. Kornets korntal samva
rierade mycket starkt med både vårrågens 
och blandsädens . Havrens korntal visar inga 
statistiskt säkra samband med andra grödor 
än blandsäden. 

Tabell 8 .7 .  Sam variation mellan komtal för sädesslag på Djäknebo/ under 35 spridda år 1 761 - 1861 (rx. J 

Vårråg Höstråg Korn Havre B landsäd Vårvete 

Vårråg + 1 ,000 
Höstråg + 0,454 + 1 ,000 
Korn + 0,378 - 0 ,058 + 1 ,000 
Havre + 0,205 + 0 .274 + 0, 1 00 + 1 ,000 
Blandsäd + 0,532 + 0,072 + 0,660 + 0,442 + 1 , 000 
Vårvete + 0 ,307 + 0 ,267 + 0 ,272  + 0,248 + 0,378 + 1 , 000 

Anmärkn ing :  Siffror med fet st i l  visar värden som är s tatistiskt sign i f ikanta på 95-procentsn ivån . 
Käl la :  korntalen i b i laga 7 .  
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Dessa samband visar att osäkerheten i odling
en skulle kunna minskas om man fördelat 
odlingen j ämnt på grödor med låg samvaria
tion i korntalen, t ex korn, havre och höstråg. 
Sambanden skul le ,  om de gäl lt al lmänt och 
var kända av bönderna, kunna vara en av för
klaringarna ti l l  ökningen av höstgrödornas 
och havrens andelar av utsädet. När odlingen 
av dessa ökade under 1 700- och 1800-talen 
måste det ha verkat minskande på årsvaria
tionerna i den totala skörden. 

Barchaeus visar i sin berättelse från Hal
land 1 773 att sådana överväganden fakt iskt 
förekommit : blandsäden uppfattades då som 
en trygg gröda - man menade att det al lt id 
var åtminstone en av komponenterna som 
klarade sig .37 

Jämförelser 

Inom forskningen finns flera undersökningar 
om odlingsriskerna på länsnivå i ol ika områ
den .  Från Finland finns t ex sena uppgifter 
som för det sydliga länet Nyland 1890 - 1939 
uppger odlings risken 0,  1 3  och för det nord
liga länet Uleåborg 1 886 - 1925 0,26.38 Sådana 
j ämförelser är dock knappast relevanta för 
vår undersökning. Odlingsrisken jämnas ut 
när många korntal från allt större områden 
räknas samman. Odlingsrisken är större på en 
enski ld gård än i ett helt län. 1 stället bör j äm
förelser i vårt fal l  ske med bondgårdar i olika 
delar av landet, men som framgått saknas 
uppgifter. De två gårdar, vars korntal jämför-

des ovan , kan däremot vara intressanta att 
jämföra också ur risksynpunkt. 

Vi börjar med upplandsgården där vi kan 
jämföra odlingsrisken för korn. Observera att 
vi här rör oss med en kortare t id än i tabell 
8 .6, vilket förklarar de avvikande siffrorna för 
Djäknebol. På upplandsgården var odlingsris
ken åren 1 758 - 1 777 0,249 och på Djäknebol 
under samma period 0,264.39 I detta fal l tycks 
alltså riskerna ha varit ungefär lika stora. 

I tabell 8.8 görs motsvarande jämförelse för 
en ungefär l ika lång period kring mitten av 
1800-talet mel lan Djäknebol och bondgården 
i Sjuhäradsbygden . 

För bägge gårdarna ligger koefficienterna 
för odlingsrisken kring 0,4, men vissa ski l lna
der f inns mellan grödorna. För vårråg och 
korn var odlingsrisken något lägre på Dj äkne
bot än i Älmhestra, för övriga grödor högre. 
Men skillnaderna var i nte stora. 

Djäknebol före storskiftet och vid 
1800-talets mitt 
Slutligen skall Dj äknebol jämföras med sig 
självt - vid början och slutet av undersök
ningsperioden (tabell 8.9) .  De jämförda delpe
rioderna är inte lika långa vilket bl a framgår 
av antalet observationer. Men j ag har valt 
dem för att de skilj er sig åt i flera avseende 
vad gäller odlingssystem och sorter. För det 
första kan vi konstatera den långsiktiga ök
ningen av särski lt korntalen för höstrågen , 
som vi redan kunde urskil ja i de föregående 
diagrammen. Men vi ser också hur havrens 

Tabel l  8 .8 .  Odlingsrisker för Djäknebol och Älmhestra i Kind 1842 - 1861 .  

Ari tmet i skt Od l ingsrisk Antal 
kornta lsmede l ta l  observationer 

Oj Älm Oj Älm Oj Älm 

Vårråg 5 , 1  5 , 4 0 ,40 0 ,49 8 1 3  
Höstråg 5,8 7 ,6 0 ,36 0 ,33 20  3 
Korn 5 ,7 6 , 3  0 ,44  0,49 1 6  1 4  
Havre 3,3 4 , 5 0 ,40 0 ,39 20  15  
Blandsäd 4 ,3  3 , 9 0 ,40 0 ,39 18  14  
Ovägda medeltal 4 ,84 5,54 0 ,40 0,42 

Anm:  Höstråg avser al l s l ags råg som såtts året innan skördeåret. Oj = Djäknebol , Älm = Älmhestra .  
Källor :  Räkenskapen för Dj äknebol ;  räkenskaps bok för Älmhes tra 1 842- 1 898. 
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Tabell 8 .9 .  Odlingsrisk på Djäknebo/ före 1 790 och efter 1849. 

Före 1 790 Efter 1 849 Före 1 790 Efter 1 849  
Korntal N Korntal N Odl ings r isk Odl ings r i sk 

Vårråg 4 ,062 29 
Höstråg 3 ,6 1 3  8 
Korn 5 ,892 29 
Havre 3 , 7 1 8  29 
Blandsäd 4 , 227  29  

Anmärkning: N=antalet observationer. 
Käl la :  Bi laga 7 .  

5 ,836 
5 ,295 
6,5 1 0  
2 ,876 

4,573 

korntal är betydligt lägre vid 1 800-talets mitt 
än en eller två mansåldrar tidigare. 

Bakom detta kan ligga resultaten av nyod
ling i form av brännodling. Här gynnades rå
gen, som ofta var den första grödan, med 
mycket höga korntal . Det var de första åren 
nyodlingen gav de högsta korntalen genom 
röjningseffekten - mängden av näring avgavs 
koncentrerat i tiden . Havren var ofta en se
kundär gröda på dessa åkrar och drabbades 
av utsugningseffekter när åkerfälten snart 
blev "utbrända" . Brännodl ingen löste bara 
gödslingsproblemet första och andra odl ing
såret . Landshövdingen i Halmstad skrev 1 822 
att brännodlingen hade den fördelen att "för
sta avkastningen merendels ersätter hela od
lingskostnaden" .40 

Vad som är mer förvånande är kanske då 
odl ings riskens utveckling: den tycks ha ökat 
för samtl iga grödor. Detta strider mot ett an
tagande som ofta görs om att ett mer utveck-

• lat j ordbruk kännetecknas av sjunkande risk. 
I vart fall tycks inte detta ha gällt på Djäknebol 
och på det sätt vi där kunnat mäta denna risk. 
Resultaten måste dock tas med viss reserva
tion eftersom antalet observat ionerna för al la 
sädesslag utom ett är färre efter 1849 än före 
1 790. 

Sammanfattning 
Ovan har od l ingsrisken på Djäknebol beräk
nats för de olika grödorna och satts in i tabel
len 8 .6 .  Av tabellen framgår att vårrågen, kor
net , havren och blandsäden vari t de relativt 
sett tryggaste stråsädsgrödorna på Djäkne
bol. Det är notabelt att j ust dessa grödor var 

6 0,26 1 0,286 
1 2  0 ,375 0,458 
8 0 ,292 0,526 

1 2  0 ,205 0 ,395 
1 2  0 , 1 76 0 ,295 

de som dominerade det västsvenska bonde
jordbruket under den t id vår undersökning 
omfattar. Höstråg och vete, sannolikt sent in
förda i området, har inneburit det största risk
tagandet i gårdens odl ing. 

Jämförelser med en uppländsk gård på 
1 700-talet visade ungefär samma risk vid od
ling av korn på bägge gårdarna.  En bondgård 
i södra Västergötlands skogsbygder som kun
de jämföras från och med 1840-talet, uppvisa
de en påfallande l ikartad riskbild som Djäkne
bols för alla de stora sädesslagen. 

Inte bara den ökade satsningen på höstsäd 
har ökat riskerna i Djäknebols odling. En jäm
förelse mellan odl ingsrisken på gården före 
1 790 och efter 1 849 antyder ökade risker för 
samtl iga grödor vid senare ti llfället, mätt på 
vårt sätt . De i regel högre korntalen har tydli
gen köpts till priset av ökade relativa sväng
ningar i avkastningen. 

Den samtidiga odl ingen av särski l t  havre 
och korn har minskat det totala risktagandet 
i Djäknebols åkerbruk. När den ena grödan 
gått bra har ofta den andra gått dåligt .  Den 
ökande odlingen av höstråg har, i detta avse
ende, bidragit t i l l  att minska osäkerheten i 
den totala skörden på gården . Dess avkast
n i ng  gick ofta åt motsatt håll jämfört med 
korn och blandsäd. 

Travar och nekar 

Den uppmärksamme läsaren har märkt att 
produktionen på Djäknebo hitti lls bara redo
visats i form av korntal . Vi skall nu också mäta 
produkt ionen i antal skördade kärvar, "ne-
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Bi ld  8 . a .  Skördea rbete cirlw 1 800. 
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Käl l a :  Bonad av Johannes Nilsso n ,  Gylt ige, Breared , c i rka 1 800 . Foto : Halmstads m us e u m .  

kar" .  På köpet får vi en inbl ick i gårdens 
skördemetode r. 

När Olo f  Ausel l  strax efter  faderns död 
1 786 tog över bokföringen på gården införde 
han en nyhet : vid s idan av t röskuppgi fterna i 
s käppor och tunnor börj ade han också redo
göra för det antal travar och nekar, i vilka sä
den bands vid skörden .  Hur nekarna b inds  
med halmband syns i bild 8 a .  Jämför också 
bilden 6 b från träsket på s idan 66 . Av summe
ringarna i gårdens tröskräkenskaper framgår 
att man på Djäknebol räknade 30 nekar på tra
ven.  Detta var enl igt Osbeck det svenska sät
tet att räkna. Os beck beskrev vad dessa enhe
ter innebar vid s lutet av 1 700-talet i södra 
Halland: I s kogs bygderna sattes nekarna att 
torka på störar, s k krakn i ng, men i s lättbyg
den sattes de så att 24 eller 30 bildade en tra
ve. 1 ,  2 el ler f lera t ravar sattes sedan i rad .  
Både havre, korn och råg behandlades på  
detta sätt .4 1  Trots att gården låg i skogs bygd 
har man även på Dj äknebol räknat i travar. 

Antalet nekar avspeglar både korntal och 
totalskörd. 42 Av tabell 8 . 1 0  framgår hur 
många nekar man genomsnittl igt fått av de 
olika sädesslagen per skäppa utsäde på går-
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Tabe l l  8 . 1 0 . A n ta l  nekar per skäppa utsäde på 
Djäknebol I 786 - 1 859. 

Gröda N 

Vårråg 55 
Vinter råg 64 
Korn 65 
Havre 67 
B landsäd 64 
Vårvete 34 

Min Max Aritme- Odli n gs-

90 ,4 5 1 4 , 0  
42 , 5 395, 0 

90 , 7 433 ,8  
32 ,4 1 85 , 0 

45 ,5  230,2 
1 1 4 ,0 548,0 

t i skt r is k  
medeltal 

1 7 7 , 4  0 , 4 1  

1 72, 1 0,40 
236, 3 0, 33 

96 , 9 0, 33 

1 1 1 , 0 0 ,30 

276, 3 0 ,38 

Anmärkni ng:  N = an ta l  observat ione r, Min = värdet 
hos den lägsta o bservationen ,  Max = värdet hos den 
högsta observat ionen. Odlingsrisken har beräknats 
som s tandard avvikelsen i antale t  nekar /medeltale t  
neka r. En skäppa här = 1/6 tunna. 

den. Detta mått har vissa likheter med korn 
talet. Av tabellen framgår att kornet och vår 
vetet har gett särskilt mycket, långt över 200 
nekar per skäppa, rågen cirka 1 75 och havren 
minst med i runda tal 1 00 nekar per skäppa 
utsäde. 

Produkt ionen av nekar har som synes kun
nat variera kraft igt mellan åren. Även utifrån 



antalet nekar kan man räkna fram en risk, på 
liknande sätt som vi gjorde för korntalen. Hav
re och blandsäd har haft den stabilaste av
kastningen och alltså den lägsta odlingsris
ken, vinterråg och vårvete, precis som när det 
gällde korntalen den osäkraste .  Til l  skil lnad 
från vad som var fallet med korntalen hamnar 
vårrågen i den riskablaste gruppen, med den 
faktiskt högsta riskkoeffic ienten . Detta bör 
innebära att halmavkastningen av denna grö
da varierade mer än mängden kärna. 

Total spannmålsproduktion 
När man vil l  beskr iva totalproduktionen på 
Djäknebol hade man kunnat göra detta ge
nom att visa antalet tröskade tunnor, dels 
varje sädesslag för sig, dels totalt .  Jag har 
dock avstått från detta. Den intresserade läsa
ren kan räkna ut detta själv genom att multip-
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2000 

l icera utsädet i bi laga 2 med korntalen i bila
ga 7. I stäl let låter jag produktionen, ungefär 
från och med den första nyodlingsvågens 
start på 1 780-talet , avspeglas i antalet nekar. 
Av diagram 8.VII framgår hela antalet nekar 
på gården. 

Antalet har växlat mellan cirka 4 000 och 
8 000 nekar per år. Årtiondet kring år 1 800 och 
cirka 1 8 1 5 - 1830 uppvisar liksom en del år på 
1 850-talet relativt stort antal nekar. 1 790-talets 
första hälft , t iden kring 18 10  och flera år på 
1830- och 1 840-talen redovisas däremot rela
tivt få nekar.43 

Antalet nekar följer grovt den totala mäng
den tröskad kärna på gården och avspeglar 
därmed på sitt sätt den totala sädesproduk
tionens utveckling. Om vi skulle jämföra 
mängden nekar med mängden utsädestun
nor, skulle vi dock finna att antalet nekar på 
lång sikt inte lutar lika mycket uppåt . Den 

· · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · • • · • · · · · · · · ·  . . . . . . 
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1 780 1 789 1 798 1 807 1 8 16 1 825 1 834 1843 1 852 1 86 1  1870 

Diagram 8 . VII .  Antal skördade nekar på Djäknebol. 
Käl la :  Räkenskapens tröskkonton . 
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främsta orsaken till att nekproduktionen inte 
ökade lika snabbt som utsädet är att det sena
re till en allt större del bestod av havre, med 
som vi sett inte bara låga, utan också sjunkan
de, korntal och med den lägsta nekavkast
ningen (tabell 8.10). Nekkurvans relativt lång
samma tillväxt avspeglar därmed också pro
duktionens värdemässiga utveckling bättre 
än utsädestillväxten gör. Havren var den säd 
som hade det lägsta marknadspriset och den 
ökande havreandelen drog därmed ner skör
dens totalvärde. 

I diagrammet över antalet nekar avtecknar 
sig produktionsökningar både i samband 
med nyodlings perioden under slutet av 1 700-
talet och med den som tog fart under 1830-
talet. Även stagnationsperioderna i sädesare
alerna mellan 1810- och 1830-talet framkom-

1 30 

mer tydligt. Mer kortvariga fluktuationer av
tecknar sig också: Djupa produktionsdalar 
kan skönjas på 1790-talet, några år kring 1810 
och under flera år på 1840- och 1850-talen. Vid 
de senare tillfällena motsvaras nedgångarna 
oftast av nedgångar i utsädet. Här kan det allt
så röra sig om planerade produktionssänk
ningar, där klockarna Ausell satsat på andra 
grödor än stråsäd, som potatis och annat. 
Nedgångarna kring sekelskiftet 1800 kan där
emot i flera fall avspegla missväxt. Samtidigt 
får vi inte glömma att stråsäden bara var en 
del av en växande vegetabilieproduktion på 
gården. Jämfört med den nya grödan potatis 
kan man nästan se spannmålsproduktionen 
på Ojäknebol som en i viss mån stagnerande 
produktionsgren. 
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