
Kapitel 9 

Jordbrukets väderberoende 

Klimatets betydelse för växtligheten och där
med jordbruket är som alla vet stor. Lekman
nen har här ofta uppfattningar om hur vädret 
påverkat skördarna. Nyligen skrevs i en bok 
om svensk medeltid: "Men klimatet i norra 
Europa kunde vara lite väl regnigt och kallt för 
att vara riktigt lämpat för sädesodling. Kylan 
och blötan kunde föra med sig både missväxt 
och hungersnöd."[ Stämmer sådana beskriv
ningar av sambanden mellan väder och åker
bruk med verkligheten? I detta kapitel skall vi 
undersöka hur korntalen på Djäknebol påver
kats av klimatet.2 

Att studera vädrets inflytande är inte helt 
lätt. Särskilt begreppet "klimat", som ofta an
vänds synonymt med "väder", innefattar en 
mängd företeelser: Där ingår, bland annat, luf
tens kolsyrehalt, ljusinstrålningen, värme, 
nederbörd och vindar samt dessas fördelning 
över tiden. Tjälen och snötäckets utbredning 
är andra viktiga förhållanden med stark an
knytning till klimatet. 

Att relationen klimat/tillväxt är komplice
rad framgår redan om man betänker hur 
snabbt klimatet kan växla. Ljusinstrålningen 
'kan förändras lika snabbt som ett moln täck
er solen, sommarens regnskurar visar hur 
snabbt nederbördsmängderna kan ändras 
och temperaturen kan variera under dygnet 
med tiotals grader. En del av dessa "små" vä
deromslag kan ge dramatiska effekter på 
skördarna. Inte minst kan tillfälliga växlingar 
kring fryspunkten, tex tidig nattfrost, ha stor 
betydelse vid spannmålsodling. Många exem
pel finns på att mycket tillfälliga fenomen kun
de få stora konsekvenser för odlingen: När 
Barchaeus reste i Halland (Lindbergs socken) 
1 773 kunde han rapportera att rågsäden miss
lyckats - den växte visserligen hög, men axen 
var tomma. En dimma från havet, "honungs-

dagg", hade lagt sig över fälten just vid den tid 
när rågen var blommad och halvmatad.3 

Komplexiteten i klimatsystemet är så stor att 
vår undersökning redan av det skälet måste 
begränsas vad gäller antalet faktorer. 

Men klimatnivåer, stabilare "vädergenom
snitt", för längre perioder är också betydelse
fulla. Två viktiga allmänna samband är väl
kända: både temperatur och nederbörd på
verkar mängden producerad biomassa i natu
ren på ungefär samma sätt - högre värden på 
dem ökar mängden biomassa. Men detta gäl
ler bara upp till en viss nivå. Om de överstiger 
vissa kritiska nivåer blir effekten negativ och 
till slut blir liv omöjligt. Kritiska gränser finns 
också nedåt. Det är alltså inte fråga om något 
linjärt samband, snarare en optimumfunk
tion. I följande diagram visas en schematisk 
bild: 

Biomassa 

0 Årsmedeltemperatur, årsnederbörd (relativa enheter) 

Diagram 9.1. Lufttemperaturens och nederbörd
ens betydelse för produktionen av biomassa. 
Källa: Nationalatlasens del "Klimat, sjöar och vatten
drag" s 11. 

Verklighetens samband följer bara i en myck
et allmän mening biomassemodellen. När 
tidsaspekten dras in ser funktionen mycket 
annorlunda ut. Växterna har olika behov un
der olika delar av sitt levnadslopp. Man har 
urskilt åtminstone åtta faser i sädesplantor-
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nas utveckling från frö till mognad, var och en 
med sina egna krav på temperatur, nederbörd 
och ljusintensitet.4 Lika lite som man kan ut
tala sig om vädret utifrån kunskap om skörd
arna ett visst år, lika lite kan man gå den andra 
vägen och direkt "översätta·· väder i skörd.5 

Att det var ett komplicerat spel mellan bl a 
temperatur och nederbörd under olika delar 
av året som till slut resulterade i en viss skörd 
har människan länge vetat: en jordbruksskri
bent i slutet av 1700-talet beskrev t ex hur 
vårsäden kunde drabbas av vårtorka. Vårvär
me i sig ansågs således inte skadlig, bara om 
den var förknippad med torka. En stark som
marvärme var i allmänhet en bra sak, men 
kunde ge förluster i samband med skörden, 
eftersom skörden vid ett sådant väder tende
rade att inträffa samtidigt för både höst- och 
vårsäd. En kall och regnig sommar ansågs 
skadlig, särskilt för vårsäden.• Men någon 
systematisk kunskap om sambanden för en
skilda grödor var det sällan fråga om.' Man 
får inte heller glömma att skörden också be
rodde på mycket annat än vädret - insekter, 
jordbearbetning, utsädeskvalitet, gödsling, 
val av tid för sådd o s v. Man måste också 
vara beredd på regionala skillnader. 

Väder, torka och väta 
Torka är ett välkänt hot mot skördarna i 
många delar av världen i våra dagar. 1 modern 
tid har också de svenska skördarna skadats 
eller hotats av torka. Torka är inget entydigt 
begrepp och dess samband med vädret inte 
alltid så direkt som man i förstone kan inbilla 
sig. Den kan delas in i 1) meteorologisk, 2) 
hydrologisk och 3) "jordbrukstorka'·. Den förs
ta typen avslöjas av nederbördsmängderna 
och avser ungefär "brist på regn". Detta är ett 
ganska suddigt begrepp. Typ 2) avser vatten
brist för industri och konsumenter och 3) 
avser sådan torka som ger dåliga skördar. 2) 
och 3) har komplicerade orsaker och be
stäms bl a av regnmängden, avdunstningen 
och regnets tidsmässiga fördelning under 
året. Jordbrukstorkan kan förorsakas av en 
kombination av torr jord och hög avdunst
ning vid för odlingen olämplig tidpunkt.� I 
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denna undersökning har vi bara tillgång till 
data om den meteorologiska torkan. Neder
börd i form av regn är emellertid ofta en dålig 
indikator på jordbrukstorka. Växtsäsongsge
nomsnittet för fuktighetsunderskott i marken 
(OJ, som skulle ha mer att säga, visar bara ett 
mycket svagt samband med årsnederbörden, 
något bättre dock med sommarnederbörden. 
År med högt värde på Dm överensstämmer i 
allmänhet inte med de torraste somrarna. Dm 
avgörs nämligen också av vilka värden som 
gällt för avdunstning och ingångsunderskott 
av markfuktighet. Två eller tre månader med 
låg nederbörd kan dock ibland indikera jord
brukstorka.9 Ett starkt samband mellan luft
temperatur och torka skall också understry
kas. 

Samma väder kan alltså få kraftigt olika 
skördeverkningar beroende på markförhål
landena i olika trakter. Här kan betydande 
skillnader förekomma inom relativt små om
råden. Skördeskador genom "stor väta", eller 
det ··myckna vattuflödet" nämns ofta under 
1500- och 1600-talen i Västsverige. Som fram
gick av beskrivningarna av Torup från början 
av 1800-talet har jorden där ofta varit mycket 
fuktig. Man kan rent av tala om socknen som 
ett vattensjukt område. Därför skulle man 
kunna vänta att torkrisken bör ha varit liten i 
trakten. Men så var det inte: Hallands skogs
bygder var ett brutet och växlingsrikt land
skap med berg, moränåsar, kärrdalar och 
moras. Därför kunde på 1820-talet Hallands 
hushållningssällskap klaga över att landska
pets då höglänta, torra och magra åkrar ofta 
hotades av torka: "När skogarna ... nu för
svunnit, hotas de ... på torra och magra höj
der anlagda åkrarna av minsta torka, köld och 
stormväder och ger sällan med stadig göd
ning i goda år mer än tredje kornet; men ofta 
missväxt." 1794 berättas från Halland att det 
blev missväxt på korn, och vårsäden blev 
klen i kornet. Särskilt åkrar på höjder och 
sankmark drabbades.10 1798 rapporterade 
kyrkoherden i Torup till tabellverket att torka 
var orsak till den då inträffade missväxten i 
trakten.11 Olof Ausell beskrev 182 l de flesta av 
sina åkrar som torra och sandiga och mycket 
känsliga för "torka och solskensvärme" . 12 



Även på dikningen klagades, vilket pekar åt 
det motsatta problemet. 13 Och vattnet var 
naturligtvis ett problem: 1 761 klagades att ... 
flödande höstvatten i Hallands floder gjorde 
stora skador på åker och äng och diken sak
nades. 14 1 avsnittet om såningstiderna på 
Djäknebol såg vi flera exempel på att vätan 
kunde vara ett svårt bekymmer på gården. Vi 
skall snart se fler exempel på detta. 

Även beträffande markfuktighet och andra 
förhållanden har vädrets inflytande en tids
dimension. Vädret sätter spår i marken långt 
efter det att själva väderhändelsen ägde rum: 
tjäle som blir kvar i marken är ett exempel på 
detta, våta marker långt in på våren efter en 
våt vinter är ytterligare ett. Att sådana sam
band fanns insågs tidigt på sina håll: det var 
t ex känt att vårsäd påverkades negativt av 
att den föregående hösten varit torr - torkan 
blev kvar i jorden. 15 

En undersökning av vädrets inflytande för
svåras av flera förhållanden: "vädret" är ett 
samlings begrepp för en mängd olika naturfö
reteelser och växterna påverkas av många av 
dessa. Samtidigt är vädrets inverkan starkt 
beroende av växtplatsens markförhållanden. 
Slutligen har alla dessa förhållanden en tids
dimension. En undersökning av "vädrets" in
flytande på korntalen kan inte ta upp alla si
dor av detta komplicerade system. Den blir 
med nödvändighet mycket förenklad. 

Väder och åkerbruk på Djäknebol 
Väderleken, avspeglad i medeltemperaturer 
för skördeåret, för sommaren, eller för ensta
ka månader har ofta visat sig samvariera 
starkt med korntalen för stora områden i 
Skandinavien. Samma sak gäller i vissa områ
den för nederbörden. 16 · Det är till just dessa 
väderdata vi måste begränsa den följande 
undersökningen, även om de i sin egenskap 
av genomsnitt ofta döljer viktiga väderförhål
landen, som tillfälliga köldknäppar, slagregn 
och annat. Månadsdata för lufttemperatur 
och nederbörd för Torup har rekonstruerats 
för undersökningsperioden i bilaga 8. 1 7  I det 
följande skall sambanden mellan å ena sidan 
medeltemperaturer och nederbörd för enskil-

da månader och å andra sidan korntalen un
dersökas med en mer raffinerad metod än 
1 700-talets jordbruksvetenskap hade tillgång 
till. 18 

De frågor som kommer att besvaras är: hur 
reagerade de olika grödornas korntal på me
deltemperaturen och nederbörden för olika 
månader? Denna undersökning sker i form av 
en sambandsanalys av den typ som företagits 
i tidigare kapitel. Men här sammanställs sam
ban dss iffrorna (korrelat i onskoeffi ci en terna 
r ) på ett annat sätt så att vi får "väderprofi-xy 
ler" för de olika sädesslagen på Djäknebol. 
Stämmer dessa väderprofiler med vad man 
tidigare vet? Reagerade odlingsväxterna på 
Djäknebol för 150 - 250 år sedan på samma 
sätt på vädret som sina sentida släktingar? 
Undersökningen begränsar sig inte bara till 
väderförhållandena under själva skördeåret, 
utan tar även hänsyn till vad som hänt året 
före detta. 

Innan vi går in på den egentliga statistiska 
undersökningen skall något redogöras för 
vad som sagts om de större grödornas klimat
beroende i den äldre jordbrukslitteraturen . 
.Jag återger också några sporadiska uppgifter 
från Torup och Djäknebol som berör detta. 

Vårråg 
Vårrågen var enligt en jordbrukshandbok 
från 1901 tålig mot våta vinterhalvår eftersom 
den kunde sås så sent att vårtorkan hunnit 
inträda. Genom sin senare ax.bildning var den 
också mer okänslig för nattfrost än höstråg. 19 

Denna tålighet skymtar också på Djäknebol. 
Den 6 maj 1812 såddes enligt utsädesräken
skapen därifrån vårråg på Djäknebol i sträng 
köld och blåst. 

Höstråg 
De olika sorterna av höstråg har i den äldre 
lantbrukslitteraturen ansetts mer väderbero
ende än vårråg. Dess såningstid berodde till 
stor del på vädret - en sen sådd eftersträva
des ofta, men kunde inte alltid genomföras. 
Väta kunde tvinga fram tidig sådd, men när 
torka rådde kunde sådden av höstråg ske 
några dagar in i september, menade en jord
bruksexpert på 1 700-talet.20 Höstsäden hota-
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des av snöfall på ofrusen jord eftersom kor
nen då kunde gro och förstöras i fukten och 
den relativa värmen under snön. Snöplogning 
av åkern kunde då vara enda räddningen!2I 
Om vinterrågen såddes i väta kunde kornen 
ruttna. Ett ideal var att få elen i marken sent, 
omedelbart innan tjälen kom.22 

En annan skola var kritisk mot sen sådd, 
som för Hallands del sågs som en följd av allt
för sent bete på åkrarna. Blida vintrar förstör
des då de redan utsådda kornen av djurens 
trampande. Här låg orsaken till att bönderna 
tvangs så sin vinterråg mycket sent i stället 
för innan mikaeli (29/9) som man borde. Sen 
sådd hindrade effektiv rotbilclning. Men be
tesbehovet var också skälet till att många 
bönder inte alls kunde använda larsmässe
råg.2:1 Senare jorclbruksexpertis kunde dock 
anse det vara en fördel att låta får och annan 
småboskap beta av en allför frodig brodd.2I 
Även när skörden närmade sig fanns pro
blem. Höstråg kunde "lönngro" under våta 
somrar.25 Det ansågs att våta höstar legat bak
om de katastrofala missväxterna 1695, 1696 
och 1697.26 Å andra sidan skylldes missväx
ten på höstråg och höstvete i Uppland 1748 
på att kornen började gro för sent på grund av 
den torra och heta hösten.27 Några klimatför
delar har höstrågen ansetts ha: den var min
dre beroende av försommarens nederbörd än 
vårsäden och allmänt tålig mot torka.28 

Som all höstsäd kräver elen, med sina 1 ,5 -
2 meters rotsystem, torr jord tidigt på våren. 
Ideliga temperaturvariationer kring nollpunk
ten driver upp korn och rötter I markytan där 
de lätt skadas. Sådana variationer är vanliga i 
Västsveriges mer maritima klimat, men ovan
liga i Östsverige. Detta har ibland fått förklara 
att höstsäd var vanligare i de östra delarna av 
Sverige.29 

Ett exempel på höstrågens känslighet finns 
i räkenskapen från Djäknebol: den 30 novem
ber 1828 såddes 1 1/4 skäppa "vinterråg" på 
Mursåker. Den kommande vintern blev myck
et snörik - först 5 maj kunde man komma åt 
åkrarna - vilket medförde att Mursåkersrågen 
"bortgick alldeles". Åkern fick sås om i slutet 
av maj med korn?1 

1 34 

Korn 

Kornet var en vårsäd, starkt beroende av kli
mat och jordmån. Det trivdes i kustnära kli
mat.31 Arendt Berntsen förklarade på 1600-ta
let korn- ( och havre-) odlingen i norra Halland 
bl a med att det tålde den fuktiga jorden i 
området.32 Men kornet kunde också uppfattas 
som en kinkig gröda som lider av väta vid såd
den. På Ojäknebol kunde enstaka köldknäppar 
under våren skada kornet; 1834 frös det av 
den 29 maj enligt gårdens utsädesräkenskap. 

Havre 

Havren ansågs tåla ett fuktigt, rått och kallt 
klimat lika väl, eller till och med bättre, än 
kornet, men krävde längre växttid än detta.33 

Den var känslig för torka under vår och för
sommar p g a sina ytliga rötter.34 Av allt att 
döma har havren inte bara tålt, utan också, 
liksom all vårsäd, gillat regniga somrar. 1600-
talets havreodling i Nordhallancl förklarades 
just med detta sädesslags beroende av väta.35 

Denna egenskap hos vårsäden har ibland 
setts som förklaringen till dess dominans i 
Västsverige.36 Den kan också vara orsaken till 
att havre var mindre vanlig i höstsädsområd
ena.37 Men även här fanns det gränser: fuktig 
jord och kallt väder kunde i vissa kombinatio
ner vara till skada.38 Att havren var en våt
jordsgröda på Ojäknebol framgår av en ut
sädesnotis för 1786: "Korslyckan, blandsäd, 
det nedre på åkern måste jag lämna till havre; 
emedan det är så mycket vått". 

Vete 

Vetet ansågs också på 1700-talet vara det 
mest "kinkuga" sädesslaget.39 Det kallades 
"ångersäd" bl a för sin frostkänslighets skull.40 

Höstvetet kunde också ta skada av en lång 
och stark vårtorka. Det liknade i sitt väderbe
roende allmänt rågen, men ville ha mer väta.11 

Det senare kan ligga bakom att vårvetet på 
Djäknebol 1831 såddes "i väta". 

Dessa brottstycken ur den äldre jorclbrukslit
teraturen tyder i stora drag på att höstsäd 
föredragit kalla och torra vintrar och varit 
tålig mot sommartorka. Vårsäden har där
emot föredragit ett fuktigt och svalt klimat un-



der sommaren . Vi skall nu se om sädesslag
ens väderberoende på Djäknebol bekräftar 
dessa skillnader. Men först något om klimatet 
kring gården under undersöknings perioden. 

Vädret i Torup 1 758-1865 
Djäknebol ligger i ett av Sveriges allra regn
r ikaste områden : 1 200 mm om året - endast 
några nordvästliga fj ällområden har liknande 
höga värden.42 Nederbörden i Torup är kraftigt 
snedfördelad över året , och når maximum un
der s lutet av sommaren . Temperaturmässigt 
liknar det övriga områden på västra delen av 
Sydsvenska höglandet. I diagram 9.1 1 visas må
nadsmedeltemperaturer och dito nederbörd 
enligt min rekonstruktion av Torups väder. 

Men vädret är inte en gång för al l a  givet, 
utan växlar mellan åren. Det är svårt att kort 
karakterisera en längre periods väderutveck
l ing. För att ge en uppfattning om att ganska 
betydande svängningar, både mellan år och 
delperioder, förekommit under undersök
ningsperioden har jag i diagrammen på följan
de sidor, också de baserade på rekonstruktio
nen i bilaga 8 ,  lagt in månadsvisa medeltem
peraturer och nederbördsmängder för res
pektive vinter- och sommarhalvåren i Torup. 
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Av diagrammens punkter, som represente
rar själva mätvärdena, framgår att stora ski l l 
nader förekommit mellan enstaka år. Men det 
går också att statistiskt urskilj a mönster på 
längre sikt vid sidan av de årsvisa växlingar
na om punkterna för varje månad binds sam
man i linjer som i s in  tu r utjämnas.43 Då kan 
man se att från 1 750 både sommar- och vin
tertemperaturer genomsnittligt sjönk under 
en peri od om ungefär 50 år. Efter sekelskiftet 
1 800 har t iderna blivit något varmare och 
temperaturerna kom snart upp på samma 
nivå som vid 1 700-talets mitt. Variat ionerna 
mellan enskilda år tycks dock samtidigt ha 
blivit större. Efter några kalla år på 1 850-talet 
återuppnåddes de höga temperaturnivåerna 
från 1 700-talets mitt. Temperaturerna under 
sommar och vi nter har utvecklats likartat -
kalla somrar har ofta inneburit kalla vintrar. 44 

Därför kan man tala om kalla och varma år. 
Men den stora temperatursvackan under slu
tet av 1 700-talet märks mest i kurvorna för 
sommartemperaturerna. 

Månadstalen för regn och temperatur är 
inte oberoende - en regnig juli innebär samti
digt oftast en kal l  ju l i .45 Detta gäller också vid 
en jämförelse mellan sommarnederbörden i 
diagram 9 .VI och sommartemperaturerna i 

Diagram 9 . 1 1 .  Månadsmedeltemperaturer och månadsnederbörd för Torup. 
Källa :  Rekonstruktionen i bi laga 8. 
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Diagram 9 . 111 - 9 . IV. Medeltemperaturer för vinter- och sommarhalvåren i Torup 1 758 - 1865. 
Käl la :  B i laga 8. 
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Di agram 9.V - 9 .YI . Månadsnederbörd för vinter- och sommarhalvåren i Torup 1 758 - 1865. 
Anmärkning: Ett fåtal värden över 200 mm har inte tagits med . 
Källa: Bilaga 8 .  
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diagrammet 9.IY. Det al lt kal lare vädret under 
slutet av 1 700-talet har samtid igt varit ett vä
der med a l l t  regnigare somrar. 16 Likaså har 
1 800-talets al l t  varmare somrar sam manfa l l i t  
med torrare väder. För vi nterhalvår t är sam
bandet temperatur och nederbörd något an
norlunda. Under s l utet av 1 700-talet har det 
kyl igare klimatet inte säl lan förenats med tor
rare vi nterhalvår:" 

Men särski l t  kr ing sekelsk i ftet 1 800 har de 
kal la vintrarna också varit nederbördsrika. 

är temperaturtrenden i början av det följan
de århundradet vände u ppåt kan man . i n te  
minst i början, notera flera mycket våta vint
rar. I s l utet av perioden förekom flera varma år 
med våta somrar och relat ivt obetydl ig  vin
ternederbörd .  Sam banden temperatur och 
nederbörd har al ltså inte vari t hel t entydiga.  

Det skal l underst rykas att  d iagram men är 
grova generaliseri ngar av väderutveckJing n 
grundade på en, särski lt  vad gäl ler n derbör
den, i s ina detaljer osäker rekonst rukt ion .  
Diagrammen vil l  främst i l lus t r  ra  a t t  kl imat
föränd ringar på både kort och lång sikt före
kommit  och att sambanden mel lan tempera
tur och ned rbörd inte är al ldeles enkla. 

Väderprofiler för Djäknebols 
grödor 
Hur hänger de olika grödornas komtal på Djäk
nebol samman med väd r t? Jag har med stat is
tisk metod undersökt sambanden mel lan kom-

0.3 

0.2 

0. 1 

-0. 1 

-0.2  

-0.3 

1 38 

Vårråg 
. ' ' '  . ' '  . 

: · :·r -r-: 1r . 

. . . . . - .:. . ;. . .. . . . . .. - � . .  

Ar_ ! ; ; : ;  Ar2 
. . .  

JFMAMJ J A SOND J FMAMJ J A SOND 

t alen oc h d Is månadsmedeltemperaturer, 
dels månadsnederbörd. Endast de större grö
dorna har undersökts och höst rågssorterna 
har behandlats som en enhetl ig gröda. Resul
taten framgår i föl jande d iagram 9.Vll .  

Diagrammen är så kallade korre l logram där 
kurvan visar våra numera välbekanta korrela
t ionskoefficienter (r.) för sambanden mellan 
korntalen och vädret månad för månad under 
respekt ive skördeår. 4� Jag har dock inte stan
nat vid att undersöka sambanden u nder 
skördeåret utan också tagi t med det föregåen
de året eftersom starka samband mellan korn
talen oc h m nadsvädret kund e konstateras 
för månder långt före själva od l ings perioden 
(från sådd ti l l  skörd).49 De u ngefärl iga odl ings
perioderna har markerats i diagrammen .  

Ett exempel får visa h u r  korrel logrammen 
ska tolkas : är en regnkurva för en vi s må
nad ligger över 0-nivån innebär detta att rela
t ivt mycket regn d enna månad varit bra för 
korntalen.  är ku rvan l igger u nder 0-nivån 
betyd r det att jämförelsevis mycket regn 
den månaden var i t  negat ivt för korntalen. På 
motsvarand sätt är d et med temperatu
rerna: över 0-l inj en innebär att det var i t  bra 
med värme, under 0 att det har varit dåligt . 

i ffror över 0 för temperat ur och nederbörd 
en viss månad kan också tolkas som att väx
ten vi l l  ha mycket av denna vara den måna
den, s i ffror under 0-l injen en viss månad at t 
växten v i l l  ha l i tet . 50 Här är m in  tolkn ing  av 
korrel logram men: 
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Diagramsammanstäl ln ing 9.VI I .  Väderprofi/er för vissa grödor på Djäknebol. 
Anm: Diagrammen visar korrelationskoeffic ienter (r,,) för månadsväder och korntal på Y-axeln och skörde
årets och det föregående årets månader på X-axeln. Streckad linje avser nederbörd , hel dragen l inje  temperatu r. 
Käl la  t i l l  d iagrammen denna sida:  Rekonstruktionen i bi laga 8. 

Vårråg 
Denna gröda har gynnats av en relativt sval 
växtsäsong och särskilt om maj och augusti 
varit kalla. Regn i början och särskilt i slutet 
av växtsäsongen har varit en fördel om det 
inte drabbat själva skörden. Däremot har vår
rågen velat ha relativt torrt väder i maj och 
j uni .  En kall och torr höst året före odlingsåret 
har varit bra för vårrågens avkastning, liksom 
en regnig och varm vår året före såningsåret. 
En regnig och varm vinter före sådd har ock
så höj t korntalen. 

Höstråg 
En relativt varm och regnig vår och sommar 
före sådden har gynnat höstråg. Under vin
tern direkt efter sådd har det gärna fått vara 
relativt varmt men däremot får det inte ha reg
nat. Mycket regn här har varit starkt negativt 
för höstrågens avkastning. Sommaren under 
skördeåret bör ha varit relat ivt sval och torr 
för att denna gröda skulle trivas. Jämförelse
vis mycket regn månaderna före skörden har, 
precis som för vårrågen, varit en fördel. 
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Korn 

Kornet har föredragit somrar som varit något 
varmare och torrare än normalt. Särskilt juni 
och juli under kornets växtperiod bör ha va
rit torra. Om slutet av sommaren däremot 
varit relativt regnrikt och kallt har det gynnat 
kornet. Kornet har också gynnats när föregå
ende års sommar varit relativt varm och regn
fattig. Även vintern före sådden får gärna ha 
varit nederbördsfattig. 

Havre 
En regnig och varm vårvinter året före od
lingsåret har gynnat havren. Havrekorntalen 
höjdes dessutom om den föregående somma
ren varit varm och torr. En kall och relativt 
nederbördsfattig vinter före sådden har ock
så ofta inneburit god avkastning. Mer regn än 
normalt under de fyra månaderna närmast 
före sådden har haft en svagt negativ inver
kan. Fr o m april har dock mycket regn varit 
av godo, enda undantaget just i skördetiden. 
Särskilt bra tycks en köldknäpp i januari - fe
bruari före sådden ha varit. En relativt kall 
växtsäsong har gynnat havren. 

Blandsäd 

Blandsäden borde, kan man tycka, likna hav
ren, som var den huvudsakliga komponenten 
i den halländska råg - havre - blandsäden. 
Vissa likheter finns också men de är inte sär
skilt påfallande. Blandsäden har liksom hav
ren föredragit när våren året före odlingsåret 
varit relativt varm och regnfattig. Men under 
såningsåret har blandsäden inte krävt lika 
extrema vädertyper som havren. Havrens 
krav på en relativt kall sommar under växtsä
songen saknas här - blandsäden har jämfört 
med havren varit ganska likgiltig för sommar
temperaturen. Däremot finns precis som för 
havren ett positivt samband med mycket 
regn under sommaren, även om utslaget inte 
är lika stort hos blandsäden. Kravet på en re
lativt kall och torr period strax före sådd delar 
blandsäden också med sin andra komponent 
vårrågen. 

Vårvete 
Vårvetets väderprofil liknar mest vårrågens 
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men väderberoendet tycks vara större, om vi 
får tolka de kraftigare korrelationerna i dia
grammet så. Detta vete har föredragit en rela
tivt varm vår och sommar året före odlings
året. Vintern före sådden får gärna ha varit re
lativt kall och regnig. Februari bör dock ha 
haft en mer normal temperatur. Kallt och 
torrt klimat just vid sådden har kraftigt gyn
nat vårvetets avkastning. Omväxlande kall
och regnväders perioder under växtperioden 
har varit en fördel. Om slutet av sommaren 
varit relativt svalt och regnigt har detta bidra
git till höga korntal för vårvetet, bara inte reg
net kommit mitt i skörden. 

Sammanfattning 
Nyss citerades brottstycken ur den äldre jord
bruksli tteraturen om olika grödors väder
beroende. Mycket visade sig stämma vid en 
statistisk undersökning av Djäknebols åkerav
kastning. Höstrågens behov av relativt torra 
och varma vintrar liksom havrens behov av 
svala och nederbördsrika somrar bekräftas. 
Även många andra detaljer stämmer. 

De "väderprofiler" som togs fram för Djäk
nebol kan jämföras med liknande beräkning
ar baserade på länsvisa avkastningssiffror för 
perioden 1881 - 1910 som företagits av Axel 
Wallen.5 1  För höstrågen redovisar han inte 
heller nederbörds beroendet under vintern. 
Han behandlade dessutom bara höstråg, hav
re och korn. Som för mina profiler gäller ock
så för Wallens att de visar sambanden med 
klimatet på de undersökta orterna, inte klima
tet i allmänhet. 

För hös trågen överensstämmer väderpro
filen för Djäknebol påfallande väl med Wallens 
beräkningar för Malmöhus, Kristianstads, 
Gotlands, Blekinge, Södra Kalmar, Hallands 
och Skaraborgs län. För södra Älvs borgs, det 
inre av Småland och Bohuslän finns också 
stora likheter, men utslagen är där mindre 
kraftiga av en kall vinter eller en varm som
mar. Mycket nederbörd månaderna före 
skörd är här negativt för korntalen, medan 
den på Djäknebol liksom för den första grup
pen var en positiv sak. För norra Sverige är 
relativt mycket värme allmänt en positiv sak 



för rågens korntal. Där får också vintern gär
na vara relativt regnrik, vilket alltså var något 
dåligt på Djäknebol. Även för Mellansverige är 
mycket värme en entydigt positiv faktor för 
korn talen. 

För havren råder närmast fullständig över
ensstämmelse mellan Wallens profil för det 
sydsvenska område där Halland ingick och 
profilen för Djäknebol. Havrens temperatur
beroende var enligt Wallens undersökning lik
artat för hela Sverige med undantag av Nord
sverige. I det sistnämnda området gynnades 
havrens korntal av relativt varmt istället för 
relativt kallt väder. I hela Sverige trivdes ock
så havren när det var mer regn än normalt. 
Längst i norr var det dock negativt med myck
et regn alldeles vid sådden. 

För kornet awiker dock väderprofilen på 
Djäknebol kraftigt från Wallens profil för den 
region dit han för Halland. Temperaturbeho
vet hos Djäknebols korn liknar snarast det 
norrländska mönstret med krav på relativt 
mycket värme under sommaren, utom under 
maj, då den relativa temperaturen däremot 
inte tycks ha någon betydelse. Vad gäller ne
derbördskraven avviker Djäknebol från samt
liga Wallens regionprofiler genom att kornet 
på gården i stort sett under hela växtsäsong
en har gynnats av relativt låg nederbörd. Hur 
denna skillnad beträffande kornet skall förkla
ras är svårt att säga- här kan lokala säregen
heter ha spelat in. Närmast till hands ligger 
kanske att redan normalvädret på gården va
rit alltför nederbördsrikt för att kornet skulle 

• trivas - relativt lite regn i Torup betydde oftast 
mycket regn i absoluta tal -Torup tillhör som 
nämnts de allra regnrikaste områdena i Sve
rige. Kanske är det också detta som legat bak
om kravet på relativt hög lufttemperatur -
regn och kyla har ofta följts åt i Toruptrakten. 

Slutligen vill jag ytterligare understryka att 
jag här talat om klimatkrav i förhållande till 
den egna ortens normalklimat. Vad korrello
grammen ovan visat är att de olika sädessla
gen i Torup trivts när månadsklimatet legat 
över, under eller på normala värden för klima
tet i Torup ( ortens normalväder för undersök
nings perioden framgick av diagram 9.11.) När 
jämförelser gjordes med grödors väderbero-

ende i t ex Norrland har man utgått från nor
mala månadsvärden därifrån, normalvärden 
som naturligtvis awikit kraftigt från dem i 
Torup. Några försök att fastställa ideala må
nadstemperaturer eller nederbördsmängder 
i absoluta tal för de olika grödorna under 
Torups förhållanden har jag inte gjort. 

Wallen använder relativt moderna sorter. 
Ett intresssant resultat är då att mina sorter -
50 till 150 år äldre än de Wallen undersökte -
med undantag för kornet, reagerade likadant 
på vädret som sina modernare släktingar kring 
sekelskiftet 1900. Detta trots att de senare od
lades med mycket annorlunda förutsättningar: 
effektivare jordbearbetning, bättre och riklig
are gödsel, frökontroll och växtförädling.52 

Wallens undersökning begränsar sig till 
samband under själva odlingsåret och tar allt
så inte med året före skördeåret, så som jag 
gjort. Detta döljer ibland starka samband 
mellan korntalen och vädret redan långt före 
sådd. Att dessa kom fram så tydligt är ett vik
tigt resultat av föreliggande undersökning. 

Ytterligare en viktig slutsats från växtprofil
undersökningen blir att generaliseringar som 
"varma somrar - goda odlingsår" inte stäm
mer, åtminstone inte i Västsverige. Tvärtom 
och förvånande, åtminstone för en lekman, är 
i vilken grad relativ kyla och mycket neder
börd varit fördelar i åkerbruket - havren är 
det extrema exemplet på detta. Samtliga sä
desslag på Djäknebol utom kornet tycks ha 
föredragit relativt svala somrar framför rela
tivt varma. 

Korntalen på lång sikt 
I diagrammen 8.1 - 8.VI på sidan 1 1  7 visades 
att korntalen för flera grödor försköts på lång 
sikt - tydligast var att havrens och blandsäd
ens korntal sjönk, medan höstrågens, vårråg
ens och vårvetets steg. Förändringarna var 
dock inte helt linjära: vårråg, havre, blandsäd 
och korn visade alla svackor i sina korntal 
kring sekelskiftet 1800. Hur skall dessa för
skjutningar förklaras? 

I tidigare kapitel har flera faktorer som kan 
tänkas ha medverkat till dessa förändringar i 
korntalen behandlats: Arealerna har utvid-
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gats eller bytts ut vilket kan ha inneburit för
ändringar i jordmån, bl a genom utarmning av 
näringsämnen. Gödseltillförseln har ändrats 
så att allt mindre mängder gödsel stått till för
fogande per tunna utsäde i genomsnitt. Nya 
sorter har införts, som kan ha inneburit skill
nader i avkastning. Växtföljderna har ändrats, 
bl a genom införandet av potatisen och san
nolikt växande trädor. Jord bearbetningen har 
sannolikt förändrats. Till detta kommer så de 
långsiktiga förändringar i klimatet vi kunnat 
konstatera i det närmast föregående. 

Det är svårt att se de olika tänkbara fakto
rernas relativa betydelse för de långsiktiga 
korntalsförändringarna.53 Man kan dock till
låta sig några funderingar: Vårrågens korntal 
kan ha gynnats av de stigande sommartempe
raturerna från och med 1790-talet i den mån 
de medfört torrare maj och juni. Höstrågens 

låga korntal under det slutande 1 700-talets 
kall period kan bero på att växten störts av för 
mycket nederbörd och kyla. Här ligger det 
dock nära till hands att också se den allt hö
gre avkastningen som följden av att nya sor
ter infördes - vi såg t ex att särskilt den rela
tivt tidigsådda larsmässerågen, som odlades 
i slutet av undersökningsperioden, hade på
fallande höga korntal. 

Havrekorntalens nedgång hänger möjligen 
ihop med den över tiden minskande sommar
nederbörden. De särskilt nederbördsrika 
åren i slutet av 1 700-talet var också kalla år 
vilket bör ha varit fördelaktigt för havren. Den 
regnrika perioden kring 1850 hade nackdelen 
ur havrens synpunkt att vara varmare. Men 
havrens sjunkande avkastning kan också ha 
en förklaring i att den ofta odlades på nyod
lingsmark, som kanske inte alltid var den bäs
ta eller åtminstone snabbt sögs ut. Här kan 
den minskande gödseltillförseln inte vara för
klaringen - havren gödslades bara helt obe
tydligt även tidigare. 

Blandsädens sjunkande avkastning är svår 
att koppla till väderutvecklingen - inga lång
siktiga väderförändringar som kan ligga bak
om nedgången kan lätt avläsas ur dess "vä
derprofil". Denna säd bestod dock till största 
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delen av havre och havreinblandningen öka
de på lång sikt från 66 till 80 %. Blandsädens 
väderprofil kan därför med tiden ha närmat 
sig havrens och därmed kan dess korntal ha 
påverkats av samma faktorer som medverkat 
till havrens nedgång. 

Kornets korntal var stabila trots alla föränd
rade förutsättningar, vilket också kan vara 
värt att notera. 

De väderprofiler som togs fram innebär 
strängt taget endast att samband konstatera
des. Mekanismerna, orsakssambanden, har 
bara berörts mycket indirekt, främst som oli
ka fysiologiska krav. Men även andra kedjor 
av påverkan och beroenden har skymtat. Så
ningstidsförändringarna har t ex till stor del 
varit beroende av vädret. Tidigare sådd bety
der längre växtperiod om man utgår från att 
skörden alltid skedde vid samma tidpunkt. 
Men även skördetiderna ändrades. De fram
går tyvärr inte av räkenskapen. Om vi dock 
gör antagandet att skörden alltid ägde rum på 
samma dag under året kan följande resone
mang föras. De äldre sorterna av höstråg, 
kornet och vårrågen såddes med tiden allt 
senare, havren allt tidigare. Om vårt antagan
de är realistiskt blir sambandet inte det spon
tant förväntade, nämligen att längre växtperi
od borde resultera i högre korntal. Snarast är 
sambanden de omvända. Havren uppvisade 
sjunkande korntal trots att dess växtperiod 
antagligen fått bli allt längre Rågens korntal 
steg, trots en möjligen kortare växtperiod. 
Något mer om detta är svårt att säga. så länge 
vi inte verkligen vet när säden på Djäknebol 
skördades och därmed växtperiodens reella 
längd. 

På samma sätt måste man tänka sig ytter
liga indirekta verkningar av vädret på korn ta
len. Värme och fukt har t ex stimulerat in
sekts-och svampangrepp, klimatet har påver
kat jordmånen och förutsättningarna för jord
bearbetningen, torka försämrade växternas 
förmåga att ta upp den redan lilla gödsel
mängd som tillfördes, ett års missväxtväder 
kan ha lämnat kvar näring i jorden som gett 
högre korntal nästa år o s v, o s v. 



Slutsammanf attning 

Denna rapport om jordbruket på Djäknebol 
är svår att sammanfatta. Detta beror på att ut
gångspunkten inte varit en bestämd fråga el
ler hypotes utan ett unikt källmaterial vars 
innehåll har styrt vilka frågor som kunnat 
undersökas. Eftersom det ofta varit svårt att 
hitta jämförelseuppgifter måste flera resultat 
stå ganska isolerade. Man kan bara hoppas 
att liknande material kommer att dyka upp 
vid de efterforskningar efter bondedagböcker 
som nu pågår på olika håll i landet. De jämfö
relser som kan göras blir främst med uppgifter 
hämtade från reseberättelser av jordbruksre
formistiskt sinnade personer ur överklassen, 
kronofogdeberättelser eller beskattningspro
tokoll av olika slag. Delvis är dock dessa redo
görelser präglade av schablonföreställningar. 

Djäknebol var bara en enda av tusentals 
gårdar. Den var inte ett typiskt bondebruk så 
tillvida som där fördes noggranna räkenskaper 
under mer än hundra år från 1750-talet och 
framåt. Gårdens brukare hade dessutom en 
lönande syssla som klockare vid sidan av själ
va jordbruket, vilket skilde dem från många 
bönder. I en rad avseenden kan dock gårdens 

· jordbruk jämföras med de beskrivningar som 
finns av andra bondejordbruk i det sydsven
ska höglandets ensädesbygder. Det visar sig 
då att gården vad gäller boskapsstock, odlade 
grödor, odlingsteknik, åkerns avkastning och 
annat inte på något märkbart sätt avviker från 
normala bondgårdar. Gården kan i dessa avse

enden ses som ett ordentligt skött men typiskt 
mindre bondebruk. Bruket har mer präglats av 
tradition och anpassning till traktens vanor än 
av någon extrem reforminriktning. Därmed får 
uppgifterna i Djäknebols märkliga räkenskaper 
en vidare betydelse. 

Gårdens åkerareal utvecklades i vågor mel
lan slutet av 1 750-talet och 1865 och ökade 

under perioden från cirka tre tunnland till 
bortåt tio. Vårgrödorna har dominerat, men 
viss odling av höstråg har förekommit. Nyod
lingen har till stor del bestått av havreodling. 
Blandsäd av råg och havre var en betydelse
full gröda, typisk för det västsvenska ensädes
områclet och använd som brödsäd. Från slu
tet av 1700-talet har potatisen blivit en allt vik
tigare gröda som spred sig ut över åkersyste
met. Åkerbrukstekniken har varit elen traditio
nella med årclret som universalverktyg, men i 
nyodlingen har även plog och torvjärn kom
mit till användning liksom vid elen s k bränn
odlingen. Inget växelbruk har observerats på 
Djäknebol. De trädor som förekom var av ty
pen små och oregelbundna "duvoträden", 
vanliga inom ensädessystemet. Gården har 
under 1700-talet haft stora spannmålsuncler
skott, som tvingat fram inköp från andra orter, 
men en ökad självförsörjningsgrad vad gäller 
vegetabilier är trolig efter sekelskiftet 1800, 
men då inte främst genom ökad spannmåls
tillgång utan tack vare potatisodlingen. 

Spannmålens skördevärde har inte ökat 
lika snabbt som den besådda arealen, efter
som en stor del av elen ökande odlingen har 
skett i form av havre med relativt lågt pris och 
näringsinnehåll. Ekonomhistorikern Eli F 
Heckschers uppfattning om att ensäde inne
bar att man sådde ett och samma sädesslag 
år efter år dementeras kraftfullt av denna stu
die. Avsevärd omsorg har ägnats valet av 
växtföljder. En annan fördom som kan avlivas 
är att höstsädesodling under västsvenska för
hållanden kräver trädor. Odling av höstråg 
efter vårsäd och utan föregående trädor har 
varit regel snarare än undantag på Djäknebol. 
Bara i samband med den relativt tidigt sådda 
s k  larsmässerågen (september) förekom ofta, 
men inte allticl, trädor. Höstsäclesoclling kan 
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alltså inte utan vidare tas som förklaring till 
införande av trädesbruk. 

Boskaps besättningen har sannolikt varit i 
stort oförändrad under den period som om
fattas av den undersökta räkenskapen. De 
djur man hållit har varit en häst, ett par oxar, 
tre - fyra kor, ett par grisar, något tiotal får 
och lamm samt några höns. Hästen har inte 
varit typisk för traktens bönder, som hela pe
rioden ut använt oxar som främsta dragdjur. 
Det har man också gjort på Djäknebol. Hästen 
har främst använts som "tjänstehäst" för 
klockarna. Boskapen har haft stor betydelse 
för åkerbruket genom att kreatursgödseln 
varit det helt dominerande gödselmedlet. 

Att mängden boskap knappast ändrats 
men åkerns storlek ökat har med tiden med
fört att varje utsådd sädestunna fått allt min
dre gödsel. Djäknebols brukare har haft be
stämda uppfattningar om olika grödors göd
selbehov som de hållit fast vid även när göd
seln tröt: den tilltagande gödselbristen har 
fördelats jämnt över de olika grödorna. Först 
mot slutet av perioden har man att döma av 
räkenskapen börjat experimentera med till
försel av gödselämnen utifrån i form av kalk, 
tång m. m. De sannolikt traditionella gödsel
vanorna har i regel haft en positiv verkan på 
avkastningen. Sannolikt har dock gödslingen 
av ett par grödor varit felaktig. I stort sett mot
svarar faktiskt gödselstrategierna på Djäkne
bot dem i ett modernt jordbruk. 

Gårdens ägor har påverkats starkt av skif
ten i slutet av 1700-talet och vid 1 800-talets 
mitt. Skiftena har inneburit att praktiskt taget 
alla gårdens åkrar bytts ut mellan cirka 1770 
och cirka 1 850. Skiftena har också med tiden 
avskaffat bysamfälligheten i Torups kyrkby 
och splittrat upp den tidigare gemensamma 
betesmarken. Detta bör ha ökat handlingsut
rymmet för de enskilda bönderna när det 
gällt bl a nyodling och växtföljder. Det är ändå 
påtagligt att Djäknebols växtföljder även efter 
skiftena uppvisar många traditionella drag. 
Överhuvud taget är en del ålderdomliga drag 
i jordbruket påfallande långt in på 1800-talet 
- bl a månmagin vid sådd. 

Folket på gården har, trots klockarnas 
tjänsteinkomster, också ägnat sig åt de för 
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trakten typiska binäringarna: oxhandel, väv
ning, arbetsvandringar och körslor. Under 
1800-talets gång minskar omnämnandena av 
binäringar på gården och den egentliga jord
bruksdriften tycks ha blivit mer domineran
de. Också detta gör att gården, med sina 1/6 
mantal, passar in i ett mönster av ökad speci
alisering på åkerbruk och boskapsskötsel 
bland traktens småbönder. 

Djäknebols avkastning har studerats i form 
av korntal, d v s skörd per tunna utsäde. Fle
ra intressanta observationer kunde göras. De 
genomsnittliga korntalen på Djäknebol har i 
regel varit avsevärt högre än de som vanligen 
nämns för det västsvenska ensädesområdet i 
litteraturen. Havren har haft det lägsta korn
talet på 3 - 3,5. För vårråg och blandsäd har 
det legat nära 4, för korn på 5 - 5,5. Hös tråg 
har ofta givit över femte kornet. Vasarågen, 
som kan ha svedjats eller brännodlats, gav i 
genomsnitt över sjunde kornet. Hos denna 
råg fanns också korntalsrekordet 18,3. Samt
liga korntal är brutto (utsädet har alltså inte 
räknats av från skörden). De höga korntalen 
på Djäknebol bör tas som ytterligare en var
ning till de jordbrukshistoriker som till även
tyrs fortfarande tror på s k kamerala korntal 
i kronans olika skattläggningsprotokoll. En 
uppgift av detta slag från Djäknebol l 729 på
står att korntalet på gården i goda år var orim
liga 2 ,  i medelmåttiga 1,5! 

Betydande variationer på kort, och ibland 
på lång, sikt har kunnat konstateras i Djäkne
bots åkerproduktion. Höstsäd har varit risk
fylldast att odla, vårsäd säkrast. Avkastning
ens variationer mellan åren har säkert 
många olika förklaringar. Vädret är naturligt
vis en mycket viktig faktor i sammanhanget. 
För att testa dess betydelse gjordes en vä
derrekonstruktion för Torup 1758 - 1865 
(månadsmedel för temperatur och månads
nederbörd). När väderdata ställdes mot 
korntalen framkom flera, delvis förvånande, 
resultat. Korntalen var ofta starkt beroende 
av vädrets växlingar månad för månad under 
skördeåret. Det visade sig också att även 
vädret under året före skördeåret hade stor 
betydelse. Detta gällde överraskande nog 
också för vårsäd. Den traditionella västsven-



ska vårsäden visade sig vara väl anpassad till 
det västsvenska klimatet; den har trivts sär
skilt väl under regniga och svala klimatför
hållanden! Detta strider mot populära före
ställningar inte minst hos en del historiker 
och arkeologer. Höstsäden har däremot gyn
nats av torra och gärna kalla vintrar, d v s av 
en öst- och nordsvensk klimattyp. De skilda 
klimatkraven hos vår- och höstsäd har sä
kert spelat en viktig roll för sädesslagens 
traditionella fördelning över landet. Inför ett 
eventuellt val att odla höstsäd har den väst
svenske bonden fått väga genomsnittligt 
höga korntal mot hög risk för missväxt. Nå
gon träda har han däremot inte behövt tänka 
på vid odling av traktens vanliga, sena, höst
rågsorter ("vinterråg"). Även här rubbar vår 
undersökning en spridd uppfattning. Vid od
ling av de allra tidigaste sorterna av höstråg 
har trädan ofta ersatts med potatisodling. 

Även om reseberättarnas och kronofog
darnas kvantitativa beskrivningar av bonde
bruken i Torup-området ofta bekräftas i 
Djäknebols räkenskaper förekommer några 
anmärkningsvärda missbedömningar. Sär
skilt gäller det förutsättningarna för att ut
veckla åkerbruket i området. Någon föreslår 
rent av i början av 1800-talet att åkerbruket 
i Torup borde läggas ned. De nattsvarta be
skrivningarna av de omöjliga odlingsbeting
elserna i området är svåra att förena med 
den enorma arealutvidgning som med tiden 
skedde i trakten. Likaså visar den omsorgs
fulla gödslingen och utsädeshanteringen, 
anpassningen till jordbrukskonjunkturerna 
eller införandet av nya spannmålssorter och 
redskap knappast på någon "liknöjdhet" 
bland bönderna. 
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