
Företal 

Ibland snubblar historikern över källmaterial 
som ger unika och detaljrika inblickar i en 
värld som vi annars bara kan drömma om att 
få rejäl kunskap om. Ett sådant källmaterial 
har Lennart Palm funnit. Det rör sig om märk
liga räkenskaper från en västsvensk ensädes
gård. Noggranna noteringar täcker mer än en 
hundraårsperiod med början på 1750-talet. 
Gården var ett välskött men rätt typiskt bon
dejord bruk, som innehades av en klockarefa
milj. Tack vare räkenskaperna kan Palm 
tränga bakom schablonföreställningar som 
grundats på reseberättelser från reformsinna
de personer ur överklassen, kronofogdebe
rättelser eller olika beskattnings protokoll. 

Lennart Palm är väl rustad för uppgiften att 
bearbeta och tolka räkenskapsmaterialet. 
Han är både civilekonom och fil. dr i historia. 
I sin tidigare forskning har Palm arbetat med 
väsentliga metodfrågor i äldre agrarhistoria, 
framför allt med hur man skall få fram infor
mation om viktiga grundvariabler som befolk
ning och åkerbruk från och med 1500-talet 
fram till dess att en mer tillförlitlig statistik
produktion kommer till stånd under 1700- och 

· 1800-talen. Palm har också studerat prisut
veckling, ekonomi och befolkning i lokala 
sammanhang och försökt mäta den inre han
delsutvecklingen under perioden 1622-1810. 
För närvarande arbetar han med att beräkna 
Sveriges folkmängd för utvalda år under peri
oden 1571-1751. 

Den studie som här framläggs kastar nytt 
ljus över jordbruksutvecklingen i Västsverige, 
ett område som får anses styvmoderligt be
handlat i den agrarhistoriska forskningen. 
Detta gäller särskilt det stora ensädesområ
det, som före 1800-talet omfattade nästan 
hela Älvs borgs län, Halland, Bohuslän, delar 
av Skaraborgs län och stora delar av Småland. 

I tidigare forskning har tonvikten legat på 
områden med mera komplicerade odlings
system inom Skaraborgs län. Att Västsverige 
med dessa undantag inte rönt särskilt stor 
uppmärksamhet har flera orsaker. En är att 
agrarhistorisk forskning under en tid hade sin 
tyngdpunkt bland kulturgeografer i Mälarom
rådet. Mycken agrarhistorisk forskning har 
också helt naturligt kommit att koncentreras 
till områden med betydande åkerbruk. För 
dessa finns en omfattande dokumentation i 
kameralt material och beräkningar låter sig 
göras någorlunda lätt. Andra områden, som 
varit mer inriktade på boskapsskötsel och 
binäringar, har i mindre grad fångat intresset. 
I ett område som det västsvenska ensädes
området har dessutom färre rapporter läm
nats om det "egentliga" jordbruket, eftersom 
detta inte spelade lika stor roll för försörjning
en här som på andra håll. Källtillgången är 
därför sämre än för områden med betydande 
åkerbruk. Under senare år har dock flera 
framstötar gjorts för att skingra det agrarhis
toriska mörkret över Västsverige, bl.a. genom 
det s.k. Mark-projektet. 

Med hjälp av räkenskapernas uppgifter kan 
Palm avliva fördomar. Han finner att avsevärd 
omsorg ägnades valet av växtföljder även på 
en ensädesgård. Det var alls inte fråga om att 
så ett och samma sädesslag år efter år. Höst
sädesodling under västsvenska förhållanden 
verkar inte ha krävt trädor, vilket ofta på
ståtts. Korntalen visar sig ha legat avsevärt 
högre än vad som vanligen nämnts i litteratu
ren. Förutsättningarna för att utveckla åker
bruket i området förefaller alls inte så bristfäl
liga som ofta påstods i samtida bedömningar. 

Någon tröghet kan knappast spåras hos 
bönderna. Gödsling och utsädeshantering be
drevs omsorgsfullt. Brukarna på Djäknebol 



hushållade med de begränsade gödseltill
gångarna och prioriterade gödslingen utifrån 
bestämda uppfattningar om de olika växter
nas individuella behov. Långvarig erfarenhet 
ledde till gödslingsstrategier som förvånans
värt väl motsvarar dem som tillämpas i da
gens vetenskapliga jordbruk. Utsädet förnya
des genom omfattande och rätt regelbunden 
införsel från ett stort geografiskt område. Nya 
sorter med specifka egenskaper infördes för 
att öka produktionen. Anpassningen till jord
brukskonjunkturerna skedde regelmässigt 
och nya redskap infördes. 

Att bedriva jordbruk på Djäknebol var en 
riskfylld verksamhet. Åkerproduktionen va
rierade avsevärt på kort och ibland även på 
lång sikt. Bönderna på gården sökte olika sätt 
att hantera dessa risker. Under första hälften 
av 1800-talet steg korntalen på Djäknebol, 
men de högre korntalen verkar ha köpts till 
priset av ökade svängningar i avkastningen. 
Genom att kombinera grödor med låg samva
riation i korntal kunde det totala risktagandet 
minska. Så skedde genom samtidig odling av 
särskilt havre och korn. Den ökande odlingen 
av höstråg bidrog också till att minska osäker
heten i den samlade skörden på gården. 
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En blandning av traditionellt och modernt 
möter oss i den bild Palm tecknar av jordbru
ket på gården. Genomgripande förändringar 
kombineras med traditionella drag. Skiftena 
innebar att praktiskt taget alla gårdens åkrar 
kom att bytas ut, men kontinuiteten i växtfölj
den var stor. Binäringarna fortsatte att vara 
viktiga långt fram i tiden, även på en gård med 
en klockares tjänsteinkomst. Men över tiden 
sker den förändring att specialiseringen på 
åkerbruk och boskapsskötsel ökar. 

Palm ger en dynamisk skildring av moder
näringens utveckling under denna långa tid. 
Som lekman i historia blir man överraskad 
över förändringarna över tid, som varit myck
et betydelsefulla utan att vara "spekulativt" 
drastiska, och som därför vanligtvis inte lyfts 
fram för den stora allmänheten. Palms intres
santa specialstudie gör det lättare att förstå 
både jordbrukets roll och den oerhörda ut
veckling som har ägt rum till folkförsörjning
ens fromma. 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 
Sven-Uno Skarp 

Akademisekreterare och VD 



Inledning 

När jag för något dussintal år sedan började 
läsa historia var det i kölvattnet av ett ökan
de intresse för folkets historia, inte en histo
ria som främst handlade om kungar och poli
tik. Inte minst intresserade jag mig för lands
bygdsbefolkningens materiella förhållanden. 
Särskilt spännande var de statistiska informa
tioner som kunde fås ut ur Sveriges unikt 
mångfasetterade beskattningsmaterial i form 
av mantals-, boskaps-, utsädes- och andra 
längder. Problemen med denna typ av mate
rial är att folk då liksom nu ofta försökt kom
ma undan statens olika pålagor. Resultatet av 
skattesmitning och annat blir underskattning
ar av skördar, befolkningstal o s v. 

När jag därför hos några vänner träffade på 
räkenskapsboken från Djäknebol förstod jag 
genast att vi här hade ett material av annat 
slag. Siffrorna i boken är inte avsedda för 
skattmasens ögon och hela problematiken 
med underskattningar saknas. Ett försök till 
skattesmitning ( drängens mantals pengar) 
bokförs rent av. Bondedagböcker, dit man får 
räkna Djäknebolboken, är en kategori av his
toriska källor som kommer att kunna besvara 

• många av de frågor där statens skattelängder 
lämnar oss i sticket. Vi får direkta rapporter 
om livet och produktionen från bönderna i 
stället för fogdars och andras tolkningar av 
hur bönderna haft det. Insamlingen och forsk
ningen kring bondedagböckerna är bara i sin 
linda och vi kommer att få höra mer från det
ta spännande fält. 

Jag har försökt få ut så mycket kunskap 
som möjligt om själva jordbruket av boken 
från Djäknebol. Andra forskare kommer sä
kert att kunna ta fram annan information, an
tingen genom mina sammanställningar eller 
genom studier i själva originalet. Den under
sökning jag gjort har strävat efter att överskri-

da en del traditionella ämnesgränser, bl a 
gränserna mellan historia å ena sidan och 
ämnen som botanik och agronomi å den an
dra. För "en som aldrig höllet i en grepe" inne
bär dessa försök till tvärvetenskaplighet na
turligtvis stora risker för misstag. Jag har där
för besvärat en mängd experter med frågor 
eller bett dem läsa delar av manuset. För de 
misstag som säkert kvarstår i denna bok är 
jag naturligtvis ensamt ansvarig. Säkert har 
jag inte alltid förstått att tillgodogöra mig syn
punkter jag faktiskt fått och en del avsnitt har 
jag skrivit utan att hinna rådgöra med någon. 
Jag är emellertid övertygad att fortsatta fram
steg på det agrarhistoriska fältet kräver sam
arbete över ämnesgränserna. 

Jag vill här passa på att tacka de personer 
med specialkunskaper om det äldre jordbruks
samhället som varit till särskilt stor hjälp i ar
betet med denna rapport. Till dessa hör Åke 
Carlsson; Gösta Eriksson, Rydöbruk; Carl-Jo
han Gadd; Göran Hallberg; Göte Ivansson; 
Eva-Lena Larsson; Britt Liljewall; Janken Myr
dal; Sven-Olof Olsson; Gösta Olsson; Christi
na Rosen; Anders Salomonsson; Håkan Slotte; 
Else-Marie Strese; Catharina Svala; Anna
Christina Ulfsparre; Pablo Wiking-Faria; Chris
ter Winberg. Torups hembygdsförening har 
genom Eivor Pettersson varit mycket hjälp
sam liksom Eva Bengtsson vid Hallands läns
styrelse. Jag vill också tacka Dansk Meteoro
logisk Institut för hjälp med den väderrekon
struktion jag gjort i samband med undersök
ningen. Forskningen har ekonomiskt möjlig
gjorts genom bidrag från Skogs- och lantbru
kets forskningsråd och Kungliga patriotiska 
sällskapet. Cajsa Ström berg och Puck Jonson 
Palm har hjälpt mig med en del korrekturläs
ning och annat. Sist, men inte minst vill jag na
turligtvis tacka Jan och Anette Kruse i Västra 
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Harg som lånat ut själva föremålet för under
sökningen, räkenskaps boken från Djäknebol. 

Forsknings uppgiften 
Det förindustriella åkerbrukets produktions
förhållanden är illa kända. Detta gäller i sär
skilt hög grad jordbruket i Väst- och Sydsve
riges vidsträckta ensädesområden. 

Det skriftliga källmaterial som bevarats ger 
få hållpunkter för att bedöma flera viktiga för
hållanden på bondebruken. Dit hör frågan om 
produktiviteten - det vill säga avkastning i 
förhållande till insats. Skördarnas växlingar 
mellan åren är ytterligare en sida av det äldre 
åkerbruket som vi behöver mer kunskap om. 
Med bättre kunskap på dessa områden skul
le vi på allvar kunna diskutera konsumtions
nivåer, självförsörjningsgrad o s v i  olika regi
oners jordbruk och därmed rekonstruera 
spannmålsflöden mellan över- och under
skottsområden, importbehov, men också frå
gor som reellt skattetryck och liknande. Ytter
ligare ett område där vår kunskap brister är 
tekniken i form av odlingssystem (fredning, 
växtföljder, gödsling och så vidare). 

Vägen till dessa kunskaper är dock lång. 
Mycket av det äldre källmaterialet (t ex tion
delängder, jordrannsakningsprotokoll, skatt
läggningshandlingar) är tillkomna i beskatt
ningssammanhang och därför delvis svårtol
kade eftersom de rymmer inslag som påver
kats av förhandlingar mellan kronan och bon
de. Från 1700-talets mitt föreligger en mängd 
reseberättelser och rapporterom dåtidens 
jordbruksbygder. Ofta är dessa påverkade av 
reformströmningar som varit i svang vid ti-
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den för deras upprättande och beskriver där
med sällan ett traditionellt bondejordbruk.1 

Föreliggande rapport diskuterar olika sidor 
av jordbruket i sydsvenska höglandets en
sädesområden utifrån en mycket detaljerad 
räkenskap som bevarats från klockarbostället 
Djäknebol, 1/6 mantal krono, i Torups socken 
nära skärningspunkten mellan Halland, Väs
tergötland och Småland. Torup tillhörde 
Halmstads härad, Hallands län och Göteborgs 
stift. Räkenskapen omfattar en mycket lång 
tidsrymd, perioden cirka 1750- 1865. Redan 
detta visar att vi rör oss med en närmast unik 
historisk källa i sitt slag. Hur representativt 
har jordbruket på Djäknebol varit för ett stör
re geografiskt område? Har det skötts på sam
ma sätt som andra bondgårdar under den 
aktuella perioden? Detta påverkar naturligtvis 
starkt det historiska värdet av den information 
räkenskapen därifrån ger. Min bestämda upp
fattning är att gårds bruket på Djäknebol i de 
flesta avseenden sköttes som ett för området 
normalt allmogebruk och att räkenskapen där
ifrån har giltighet för stora delar av det väst
svenska ensädesområdet, som innefattade 
Älvsborgs län, Halland, Bohuslän och västra 
Småland. Till frågan om representativiteten 
återkommer jag flera gånger i det följande. 

Jag har valt att inte begränsa mig strikt till 
räkenskapens uppgifter utan också dragit in 
annat källmaterial om gården och trakten. 
Därmed har arbetet kunnat ge en mer mång
sidig och "tätare" bild av jordbruket på går
den, samtidigt som syftet kunnat vidgas till 
att med gården som utgångspunkt skildra 
jordbruket i en större del av det sydväst
svenska ensädesområdet. 



Djäknebol 

Sydsverige, Torup och Djäknebol. 
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