
Kapitel 2 

Hallands och sydsvenska höglandets 
skogs bygder 

Som en bakgrund till granskningen av Djäkne
bol kan det vara lämpligt att något titta på jord
bruket i det omgivande geografiska området. 

Olika bedömare har länge urskilt de stora 
naturgeografiska skillnaderna mellan skogs
bygd och slätt i Halland och kopplat ihop dessa 
med betydande skillnader i ekonomisk och so
cial struktur mellan olika områden. Torups 
socken där Djäknebol ligger tillhör skogsdelen 
av Halland. Det kulturgeografiska sammanhang 
gården bör sättas in i är därför inte länet Hal
land, utan det stora ensädesområdet i västra 
delarna av sydsvenska höglandet. 

Berggrunden i länet består av gnejs och 
där inte berget går i dagen utgörs terrängen 
av stenig och ofruktbar morän. Sedimentrika 
fjorddalar sträcker sig milsvitt in i landet från 
de halländska kustslätterna, ibland ända in i 
Västergötlands sjuhäradsbygd. Dessa har le
gat under det senglaciala havets högsta 
gräns. Det på många håll brutna landskapet 
gör att skogs- och slättbygdselement kan 
återfinnas inom samma övergångsområden 

• innanför kustslätterna. Från östra Halland 
och in i landet blev före de stora utdikningar
na torvmarker alltmer dominerande: Inom 
Höks och Tönnersjös härader bestod hälften 
av arealen av mossar. 

Toruptraktens klimat liknar Smålands p g a  
sitt högre läge, och skiljer sig därmed från de 
halländska kustslätternas, som vädermässigt 
mer liknar Skånes, med tidiga vårar och blida 
höstar. Toruptrakten tillhör landets absolut 
regnrikaste områden. Hallands "skogsbygd" 
bestod snarare av utomordentligt sterila och 
ödsliga hedar än av vad man normalt menar 
med skog. Inom Tönnersjö och Höks härader 
fanns också landets största sammanhängade 

hedområde, näst de västgötska svältorna.42 

1761 skrev en bedömare om södra Halland att 
"Ljungmarker, kärr och mossar finnes här till 
öfverlopps".43 Dessa hedar var vad som åter
stod av den skogsskövling, som ägt rum inte 
minst under den danska tiden och genom det 
senare betestrycket.44 När Arendt Berntsen 
skrev sin märkliga kulturgeografiska bok om 
det danska riket 1656 nämner han dock fort
farande fur-, gran- ek-, och bokskogar längs 
Hallands gräns mot Sverige.45 

Historikern, militären och sedermera präs
ten Sven Petter Bexell beräknade på 1810-ta
let Hallands utmark till drygt 414 000 tunn
land, varav 340 000 utgjorde torra, skarpa och 
höga ljungbackar, med ör och grusjord, kala 
berg och mindre nyttiga kärr, mossar och flyg
sand. De återstående ungefär 74 000 tunnlan
den skulle, enligt Bexell kunna odlas upp. 
Delvis hade denna nyodling redan startats på 
hans tid.46 

Jordbruket 

Redan på 1600-talet uppfattades de sydväst
svenska ensädesområdena som ekonomiskt 
problematiska. Så var t ex Halland känt för sitt 
magra jordbruk. Spannmålen uppgavs då inte 
räcka till för att försörja landskapets befolk
ning. För att kunna betala skatterna måste 
befolkningen sälja boskap, mejeriprodukter 
eller bedriva andra binäringar. Gödseln från 
boskapen medgav gödsling vart tredje år.47 

Men uppgifterna är i många fall märkligt mot
sägelsefulla när de försöker komma åt proble
mens orsaker -särskilt när åkerbrukets svårig
heter skylls på gödselbrist samtidigt som ani
malieproduktionen beskrivs som betydande. 
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I skattläggningsreglerna för Halland från tiden 
kring 1690 uppges att det var ägornas ringhet, 
som tvingat bönderna att ständigt hålla all 
jord besådd, d v s i ensäde. Man ansåg att 
detta odlingssystem hade utmattat och för
värrat jordmånen vilket förklarade att åkern 
bara gav 2-3 korn efter ett medan åkern i gam
la Sverige kunde ge 5- 6 korn. För att öka pro
duktionen sådde hallandsbönderna mycket 
tätt, ofta två tunnor på ett geometriskt tunn
land. Att så ett tunnland i Halland kostade där
för, menade lantmätarna, dubbelt mot i Sve
rige medan man "uti frucktsamhet" inhöstade 
halvparten mindre. Åkerns dåliga avkastning 
orsakades delvis av brist på hö, som indirekt 
ledde till gödselbrist.48 Liknande omdömen 
följer hos andra författare längre fram i tiden.49 

I början av 1800-talet beskrev Bexell skogs
bygderna innanför Hallands kustslätter som 
" ... bergsträckor, vilka äro så kala, så ofruktba
ra, att naturen synes hava velat utesluta dem 
ifrån all människoflit..." och att "odlingsmö
dan i allmänhet betraktad är tung, skördarna 
däremot ringa".50 Men mycket av åkerbrukets 
stora problem skylldes på bönderna. Slarv 
sägs ha förekommit: Alla slags rior, d v s tork
hus för säd, saknades trots den stora regn
faran vid utetork. Det slarvades med växtfölj
der, sådd och för sen skörd. Bönderna strun
tade i årstid, väderlek och jordmån. Stora för
luster uppstod vid lastning, inkörning, loss
ning och tröskning, så att ibland bara hälften 
av den egentliga skörden blev kvar.51 Kritik 
riktades med tiden mot det traditionella ensä
det.52 Ännu en bit in på 1800-talet förekom 
trädning bara på de större egendomarna, 
men sällan bland bönderna."1 

Vid 1700-talets mitt var årdret och harven 
de vanligaste åkerredskapen i södra Halland. 
Plog brukades bara i lerområden; plöjning 
med plog ansågs t o m skadlig i många fall: 
den ansågs göra mager jord ännu magrare. 
Vid denna tid odlades råg, korn och havre. 
Vete, som ansågs kräva fet och djup lera, var 
ovanligt. Ärter odlades allmänt, åkerbönor 
dock mest i norr.54 

Den gödselbrist 1600-talets lantmätare 
nämnde ansågs länge som en akilleshäl för 
åkerbruket. Ännu vid mitten av 1700-talet kla-
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gades över denna. Bland orsakerna till bris
ten nämndes då att inga tak fanns över 
gödselstackarna varför näringsämnen rann 
bort.55 Enda gödselförbättringsmedlet i Hal
land var tång, men detta bör väl främst ha 
gällt områdena vid havet och haft mindre 
betydelse ju längre in i landet man kom. Kärr
dy, myrdy, sjöväxter, aska, ruttet trä, horn
spån, myrstackar och liknande utnyttjades 
inte.56 Men förbättringar förekom på sina stäl
len där bättre hushållning med stallgödseln 
uppnåddesY Det är oklart i vilken utsträck
ning kreatursgödsel kördes hem från ut
markerna under betesperioden.s.� 

Gödselbristen hängde naturligtvis ihop 
med boskapsskötselns nivå. Dåtidens exper
ter var överens: Man hade för många kreatur 
i förhållande till betestillgången. Betesmarker 
saknades överallt. Där bete fanns var det ofta 
"smått, torrt och strävigt". Ofta gav ängarna 
bara ett lass hö per tunnland. Vinterfodret var 
ofta så knappt att bönderna tvangs låta dju
ren äta upp husens halmtak i slutet av vin
tern. Ljungen var bondens tillflykt, den blan
dades i höet. Ofta brändes stora arealer ljung 
för att året därpå upplåtas till bete för fåren. 
Lövbrott till boskapen var däremot ovanligt.59 

Genom ljungbränningen blev man av med 
den gamla hårda ljungen, gav gräset en chans 
och fick nya späda ljungskott, som var aptit
liga för kreaturen. På 1740- och 1760-talen fö
rekom boskapssjuka i området.fi(1 På 1820-ta
let stod boskapsskötseln enligt af Forsell fort
farande på en låg nivå. Skogsbygdens horn
boskap var liten och kullig. De inhemska få
ren, som ännu dominerade, var små, magra 
och föga ullrika.61 

Den insatte bedömaren, kartritaren och 
statistikern, Carl af Forsell ansåg 1826 att ett 
typiskt jordbrukarhushåll i Halland (1/3 man
tal) bestod av, utöver tomt, kålgård och träd
gård, 6,7 tunnland åker (10 %), 16,7 tunnland 
äng (27 %) och 39 tunnland (63 %) utmark. To
talarealen var 62,7 tunnland. Av utmarken 
borde 7 tunn land kunna odlas upp och åkern 
alltså fördubblas. Men skillnaderna var stora 
mellan olika delar av länet: "bättre orter" 
hade mindre ägor, sämre större. I Laholms 
kontrakt, där Djäknebol ligger, fanns år 1796 



hemman med både 10 och 20 tunnland åker.62 

1826 bestod boskapsstammen på normalgår
den av 7 - 8 nöt, kanske 4 hästar, 7 - 10 får, el
ler i skogs bygderna lika många getter_i;;i 

Foderbristen i vissa områden var sannolikt 
en orsak till att man på mer gynnade ställen 
tog emot andras djur som fodernöt över som
maren (15 - 20 nötdjur per gård). Detta tjäna
de man mer på än att själv under 5 - 6 år föda 
upp oxar att sälja. Bristen på vinterfoder för
klarar väl också att man även under vintrarna 
tog emot fodernöt på gårdar med någorlunda 
god tillgång på foder.64 En variant förekom: 
många bönder med gårdar på kanske 1/4 
mantal köpte i mars -april två oxar per gård 
av skåningar som passerade med sina oxdrif
ter. Inköpen kunde ske kontant eller på kredit. 
Dessa oxar användes sedan i vårbruket var
efter de tjudrades på de bästa ängarna. På 
hösten göddes de med bönor och havre och 
såldes därefter på oxmarknaden i Göteborg. 
Genom denna handel slapp många bönder att 
själva hålla sig med ständiga oxar, som kräv
de foder över vintern.65 På 1830--talet minska
de antalet kreatur på grund av det allt ringa
re höfånget. 

Under andra halvan av 1700-talet var 
spannmålsbristen ofta svår i Västsveriges 
skogsområden. Barchaeus uppgav 1773 att 
bristen för Hallands del blivit kronisk först för 
15 - 16 år sedan, d v s  i slutet av 1750-talet -
dessförinnan hade försörjningen bara hotats 
enstaka år. Foror med spannmål hade därför 
regelbundet börjat gå från skånska lundaslät-

. ten till de halländska bristområdena efter 
1700--talets mitt.66 I slutet av 1700--talet börja
de potatisen spridas bland allmogen . Den 
blev en betydlig lättnad för folkförsörjningen. 
Den kom dock att användas "huvudsakligast 
för bedrivande av brännvinsbränning" .67 

Ett långt drivet självhushåll torde för de 
flesta områden i vårt land, vara en historisk 
myt, åtminstone när det gäller perioden efter 
medeltiden. Först på 1800--talet tycks en del 
västsvenska områden ha blivit självförsörjan
de på spannmål under normala år.68 Inte 
minst potatisodlingens genombrott har där
vid varit avgörandeY9 

Häftig kritik från överheten riktades dock 

fortfarande långt in på 1800-talet mot vad 
man ansåg vara efterblivna jordbruksmeto-
der bland allmogen i det västsvenska ensä
desområdet. Till vad man såg som oskick 
hörde bränning av översta matjordslagret, så 
kallad brännodling, och det dominerande en
sädet. 70 Bexell beskrev hur brännodlingen 
gick till: "jordytan till två tums tjocklek upp-
skäres, uppsättes i högar, torkas och förbrän
nes till aska vilken sedermera väl utsprides".71 

Därefter sådde man på de sålunda behandla
de ytorna. 

Västsveriges ensädesområden karakterise
rades ofta av sena skiften. Storskiftena be
gränsades ofta till skog och utmark. Storskif
tet i Halland har ansetts ganska betydelselöst. 
Inte heller enskiftet som stadgades 1807 fick 
någon större betydelse i länet.72 Det laga skif
tet, som inleddes 1827, blev daremot viktigt 
för Halland. Det spreds i betydande grad 
slumpmässigt över länet, särskilt i början av 
laga skiftes perioden. Vid 1800-talets mitt har 
forskningen skymtat vissa mönster i utveck
lingen: skiftesfrekvensen var då högst i områ
den som tidigare haft storskiftesverksamhet. 
Den var likaså hög i socknar med stora nyod
lingsmöjligheter (avspeglade i uppodlings
graden), dit många skogsbygder hörde.73 1880 
hade nästan all halländsk mark genomgått 
laga skifte.'1 1701-1815 skatteköptes totalt 
362 mantal i Halland så att det totala mantalet 
1825 fördelade sig på 1 508 mantal frälse, 625 
mantal krono och 783 mantal skatte.'5 Vid se
kelskiftet 1900 var 13 % av bönderna arrenda
torer, en siffra som låg strax under riks
genomsnittet. 76 

Det kan här vara värt att även ta upp någ
ra siffror för Halland som tillhör tiden efter 
den egentliga undersökningsperioden och 
som belyser skogsområdenas säregenheter: 
Vid sekelskiftet 1900 upptog den odlade jor
den ungefär 29 %, den naturliga ängen 6 %, 
skogen 17 % och impedimenten mm hela 48 % 
av länets areal . Slättbygdens gårdar bestod 
till 53 - 91 % åker, gårdarna i skogsbygden 
hade bara 5 - 9 % åker. Stora skillnader mellan 
skogsbygd och slättbygd rådde fortfarande i 
åkeravkastningen där södra Hallands slätt
bygder nu ansågs stå lika högt som i Skåne 
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inom jordbruket. Vid sekelskiftet var befolk
ningstätheten i Hallands skogsbygder helt 
annan än i några undersökta slättsocknar: i 
slättbygderna bodde då 42 - 64 invånare per 
km2, i ett antal skogssocknar bara 11 - 17 in
vånare på motsvarande yta.77 

Den brist på spannmål Berntsen nämnde 
på 1650-talet förknippade han med uppkom
sten av binäringar och närmast proletära 
grupper i delar av Halland. 1 norra delen av 
landskapet, särskilt i Fjäre härad, hade bris
ten på sädesjord skapat stora mängder fatti
ga och oförmögna människor. De kunde 
ibland vara så många som 6 - 8 familjer på en 
enda jordeboksgård och skulle ha gått under 
om de inte haft sin sjöhandel med timmer att 
leva på. 78 Tullhandlingar från 1630-talet visar 
att stora mängder hemindustriellt tillverkad 
textil fördes in till dåvarande Sverige från 
Halland.79 De halländska skogsområdena an
knyter därmed till de stora och välkända 
hemindustriområdena i södra Västergötland 
och västra Småland. Även i dessa områden 
växte med tiden proletära underskikt fram. 

Mönstren från 1600-talet tycks ha bestått 
långt fram i tiden: Barchaeus nämner 1773 en 
rad binäringar - allt från skeppsbyggeri till 
vävning och möbeltillverkning.8° Carl af For
sell skrev 1826 att kvinnorna i Halland delade 
sin tid mellan ladugård, spinnrock och väv
stol. Framställning av produkter av ull, hår, 
lin, hampa, vadmal, blaggarn och lärft, liksom 
av säng-, bord-, golv- och hästtäcken, strum
por och bolstervar var förutsättningen för att 
allmogen skulle kunna skaffa pengar till sina 
skatter och arrenden. Vid sekelskiftet 1800 
deltog 1 200 hallänningar i Bohusläns sillfis
ken. Ett annat säsongsarbete för den manliga 
ungdomen var tröskning i Skåne, dit också 
"långt flere än som borde" bedrev hästhandel. 
Övrig animalieexport gick annars vid denna 
tid på Göteborg dit varorna fördes på vagn.81 

Säsongsarbetet på annan ort ställde till 
problem för böndernas plöjning och hindra-

18 

de dikning och liknande.82 "Extraknäcken" var 
en nödvändighet för att man skulle kunna be
tala de betungande skatterna. De senare var 
så höga att den kände geografen och kyrko
herden Pehr Os beck 1796 undrade "huru fol
ket hinner föda och kläda sig, köpa spannmål, 
salt och andra nödvändighetsvaror".83 

* 

De nyss återgivna uppgifterna från undersök
ningsområdet är delvis fylliga. Ett otillräckligt 
jordbruk har bedrivits i ett ogästvänligt land
skap, präglat av mossar och hedar. Särskilt 
spannmålsodlingen har varit svår. Metoderna 
har varit primitiva. Befolkningen har fått dry
ga ut med boskapsskötsel och binäringar av 
olika slag. Men en del av de citerade skildring
arna är utan tvivel tendensiösa. I flera fall har 
uppgiftslämnarna uppenbarligen varit fixera
de vid det egentliga åkerbruket. Detta framgår 
av att katalogen över missförhållanden delvis 
är självmotsägande - man frågar sig t ex hur 
den uppenbarligen betydande marknads
inriktade boskapsskötseln var förenlig med 
gödselbristen, åtminstone före 1700- och 
1800-talens nyodlingsvågor, något som skulle 
förklara de obetydliga åkerarealerna. Lant
mätarna ingick i beskattningsmaskineriet, vil
ket var djupt präglat av schablonen "bonde= 
åkerbrukare", ända sedan jordebokssystemet 
infördes från sydligare delar av Europa under 
medeltiden. 1700- och 1800-talens reseberät
tare har verkat i en tid när spannmålstillför
seln utifrån till underskottsområdena inte 
längre var självklar. De har varit påverkade av 
jordbruksreformatoriska strömningar, inrikta
de på nyodling och nationell självhushållning. 
Beskrivningen av Torups socken i nästa kapi
tel bygger till en del på liknande källor. När 
dessa uppgifter längre fram konfronteras med 
den verkliga utvecklingen kommer de omdö
men och förutsägelser de innehåller i flera fall 
på skam. 
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