
Kapitel 4 

Gården Djälmebol 

I de föregående kapitlen har gården Djäkne
bots omgivningar beskrivits - det sydsvenska 
höglandets ensädesområde och socknen 
Torup. Vi skall nu titta närmare på själva går
den Djäknebol. Vad vet vi om dess utveckling 
före vår undersökningsperiod? Hur såg dess 
byggnader ut? Var låg dess åker och äng? Hur 
påverkades gårdens arealer av skiftena? Här 
kommer främst sådant källmaterial att använ
das som finns för de flesta svenska bondgår
dar i de statliga arkiven. Men till detta kapitel 
har också lagts en del uppgifter om boskaps
skötsel och binäringar på gården, uppgifter 
som bara skymtar i förbigående i klockarnas 
räkenskap, som ju främst bokförde åkerbru
ket. Detta i sin tur undersöks dock närmare i 
flera följande kapitel. 

Namnet Djäknebol kommer från tiden efter 
kristendomens införande och betyder klocka
rens, eller på danska degnens, bol. Och bol 
var i Skåneland benämningen på en liten 
gård. 1 Djäknebol nämns i Lunds stifts lande
bok från 1569. Gården sägs då ha haft tre och 
en halv tunnor åker och äng till 12 lass hö, till
gång till bok- eller ekskog för svinbete och 

· vedtäkt samt tillgång till fiske i två sjöar. Kyr
kan arrenderade dessutom ut "Klubager" och 
"Klubengh" till klockaren. Utöver inkomster
na av dessa tillgångar mottog klockaren vissa 
avgifter från sockenborna, bl a den s k helgon
skylden.2 Gårdens närmare öden under tiden 
före vår undersöknings början skall här inte 
följas i detalj, men ett par nedslag skall dock 
göras. Vid en jordrannsakning 1646 uppgavs 
gården som öde. Sannolikt hade den under 
kriget ett par år dessförinnan drabbats av 
samma öde som många andra gårdar i grann
skapet: Tranabo, Häxhult och Flatna nämns 
som helt ruinerade genom kriget och gården 
Ry som helt avbränd.3 I karta 4 A ges en över-

siktlig bild av Torups by. Djäknebol kallas i 
kartbilden också Klockaregård. 

1821 beskrev Olof Ausell i något samman
hang utvecklingen på gården under de föregå
ende ungefär 100 åren. Denna "sannfärdiga 
berättelse" återges på sidan 33. Även om den 
säkert skönmålar en del - kanske har den till
kommit i samband med en tvist om boställets 
skötsel - ger den många intressanta inblickar 
i gårdens utveckling. 

Gårdens byggnader 
Djäknebols byggnader har ändrats förvånans
värt ofta. Första gången jag funnit uppgifter 
om dem är i Hallands landsbeskrivning 1729. 
Några år innan denna skrevs hade gården 
brunnit ned och nya hus måst sättas upp: en 
manhuslänga och en uthuslänga utan port.4 

Sannolikt flyttades gården i samband med 
branden från ett läge vid kyrkan, bort på vad 
som då var utmark, ett läge gården behållit in 
i vår tid.5 1745 nämns en furustuga om unge
fär 6,5 x 6 meter, med brädtak, "siåhsar", två 
dörrar, två sängar, spis, brädgolv och ett föns
ter på taket - det mesta i dåligt skick liksom 
dess östra "härbärgshus" om cirka 3 x 6 me
ter. Västra här bergshuset med förstuga ( cirka 
5,5 x 6 meter), hade varit under byggnad, ald
rig blivit färdig och var nu delvis nedruttnat. 
Ytterligare en byggnadslänga i mycket dåligt 
skick fanns, den södra längan (ungefär 
12 x 5,5 meter), med loge, korngolv, hölada 
och stall som allt var i behov av att repareras. 
Denna byggnad var uppförd i skiftesverk, 
hade halmtak och en dörr in åt gården. På 
dess östra ända fanns ett fähus (9,5 x 5,3 me
ter). Alla byggnader var av timmer.6 Uppgif
terna kan tyda på att gården ungefär varit pla
nerad som figur 4.1 (sid 34). Man kan också 
tänka sig att fähuset stått i vinkel mot längan. 
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Karta 4.A. Torups by och Djäknebol med närmaste omgivningar. 
Över den ekonomiska kartan från 1968 har lagts ett historiskt kartöverlägg, dvs en sammanställning av ägo
gränser mm ur lantmäterikartor från tiden före laga skifte, av Eva Bengtsson, länsstyrelsen i Halmstad. Under
lag: Ekonomiska kartan© Lantmäteriverket. Medgivande 97.0026. 

Anmärkning till "Sannfärdig berättelse!" på nästa sida: Texten lätt normaliserad. "Husebrist" är ett slags böter 
man fick betala om man lämnade bostället efter sig i dåligt skick. 
Källa: avskrift i Torups hembygdsförenings arkiv. 
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Sannfärdig berättelse/ 
Att Klockerbolet i Torup fordom varit flyttat ifrån sitt förra läge vid Kyrkan, bort på utmarken där det 
nu befinnes, och att hela området här omkring är av utmarken uppodlad jord, torde vara en nog all
mänt känd sanning, som ytterl igare bestyrkes av den åren 1 777 och 1 778, förrättade lantmäterimät
n ing och delning å Torups samfällda skog och utmark, varvid själva gårdsplanen, och al l  marken 
omkring Klockarebolet blivit ansedd och beräknad för utmark. 

Därlagde husesynsdokument av den 20 april 1 745 tecknat No 1 även som ett ,  av socknemännen 
meddelat intyg av den 3 december 1 752 No 2 ,  visa tydligen, att Klockarbolet, vid min salig Fars til l
t räde år 1 746.  t i l l  husbyggnaden var alldeles förfallet : Och då hemmanet enligt samma intyg, var så 
gott som på ödesmå! ,  föl jer att ägorna även befunnits uti svagaste t i l lstånd .  Häruti instämmer jäm
väl ett socknemännens ytterligare intyg av den 22 oktober 1 778 o 3. 

Min sal ig  Far omtalte ock flera gånger: att vid hans hitflyttning var bostället så förfallet och nedrut
tet, att här icke fanns något hus ,  varuti han kunde hysa ett skrin, ännu mindre själv bebo; utan mås
te han någon tid hyra sig härbärge uti Givagård . 

Att de härstädes nu befintl ige förbättringar så väl t i l l  hus byggnad , som åker, äng och skog m m  bl ivit 
av min salige fader och mig verkställda, torde ock av flera socknebor vara känt; vilka, om de sj älva 
icke kunna det minnas visserligen hava hört sina förfäder omtala Klockarebolets forna utseende och 
högst förfal lna t i llstånd . 

Efter hand,  ehuru planen dit husen bl ivit förflyttade, är av allra magraste och sämsta beskaffenhet. 
gjorde l ikväl min salig far i s in tid vackra förbättr ingar å ägorne, och j ämte andra nybyggnader och 
reparationer å husen, uppförde även å nyo, med egen bekostnad år 1 776, den nu varande bonings
längan . 

Sedan han och jag efter bästa förstånd , och med ospard möda och kostnad, icke allenast vid makt 
hål l i t .  utan även sökt förbättra hemmanet så väl ti l l  ägor, som hus byggnad och gärdesgårdar. Utom 
den l i l la inhus byggningen norr på gården, vilken, såsom överbyggnad, jag för egen bekväml ighet 
uppfört, har jag byggt och inrett köket el ler brygghuset, inti l l  boningslängan. Och år 1 806 uppbygg
de och utvidgade jag, även på egen bekostnad, hela ladugården, med stall och stallkammare under 
ett tak, samt fähus, fårhus med fodergång, hölada, stensatt köreport. loge, korngolv och vagnsport, 
under ett tak, och rul lade vedboden, med därvid varande mangelbod , och av mig stensatte vagns
port, på det stället längan nu står; varigenom allt, själva gårdsrummet blev ansenl igen utvidgat . 

Hemmanets läge vid byens fädrift och ängaväg gör, att här måste hål las flerdubbla gärdesgårdar på 
små ställen, om man skal l njuta frid på åker och äng. - Någon förkortning härav vann jag väl år 1 803, 
genom en besvärlig och kostsam flyttning av den så kallade Öavägen .  den jag ensam bekostade: Och 
varigenom jag kom i tillfälle, att på vägens förra läge upptaga ett stycke god åker; den jag ock, genom 
stenbrytning och sprängning anlagt en Kålhage ; - men måste däremot t i l lstå, att både min salig Far 
och j ag varit nödsakade mångfaldigt öka och förlänga gärdesgårdarna på andra ställen. 

Nödvändigheten av en Täppe eller Hage, där man kunde hava en oumbärlig tjänstehäst t i ll hands,  
föranledde t i l l  den s k  Hästhagens kostsamma inhägnande år 1 780. Och behovet av höhöstnad, som 
här är al l t  för mager och usel, vållade den l i l la Kalvhagens infredande, varest efter mångfaldigt arbete 
och rödning nu höstas något l itet , och finnes en mängd uppfredad lövskog. 

För att få någon bit odlad jord på s idlänt ställe, som kunde bättre tåla torka och solvärme, än den 
övriga åkerjorden , vilken är ganska torr och sandig, företog jag mig år 1 794 att planera ett stycke mark 
neder vid sjökanten, som bestod mest av av stora hallar, tät t inti l l  varandra. Och lyckades jag om
sider, genom kostsam stensprängning och fyllning, att så en Kålhage, med dubbel stenmur utföra. 
Mesta delen av lövskogen ti l l  hemmanet , är av mig dels planterad, dels med aktsamhet uppfredad . 
Såsom ock stentäppen upplagde, och äng rödjat, där möj l igt varit . 

Ehuruväl jag visserligen icke fått fägna mig av den frukt och nytta utav mitt arbete, som svarade 
emot min möda och kostnad, eller som man kunnat förvänta av en tacksammare jord ;  varti l l  i syn
nerhet ängens magra beskaffenhet är orsaken; så äger j ag dock den ti l l fredstäl lelsen: att j ag har ut
rättat vad jag trott mig böra och kunnat göra. Och torde icke återstå rätt mycket vid hemmanets od
ling; vilket jag ej vågat mig företaga; helst jag intet hört, att sådant lyckats för någon annan här på 
orten . Således hoppas jag, att vid min snart inträffande bortgång till en bättre rolighet, mina efter
levande kära barn icke bl iva efterdömde någon husebrist för den tid jag bebrukat detta li l la hemman: 
En ersättn ing, som varken min sal ige Far eller jag nånsin åtnjutit . 

Torups Klockarebo/ den 26 martii 1821 I Olof Ause/1 
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Den här beskrivna mangårdsbyggnaden har 
varit av en typ som varit vanlig i trakten . Någ
ra teckningar av gårds bebyggelse från denna 
tid i området bör därför ge en god bild av hur 
boningshusen på Djäknebol såg ut under 
1 700-och början av 1800-taJet (bild 4.a sid 35) . 

Den expansiva perioden på Djäknebol un
der 1 700-talets slut och början av följande 
århundrade innebar enligt "Sannfärdig berät
telse" stora förändringar av byggnaderna. 
1 776 byggde klockaren på egen bekostnad en 
ny boningslänga på södra delen av tomten. 
Olof Ausell byggde också en liten " inhusbygg
nad" norr om gården och inredde köket eller 
brygghuset inti l l  boningslängan . 1 806 upp
byggde och utvidgade han på egen bekost
nad hela ladugården med stall och stallkam
mare under ett tak samt fähus ,  fårhus med 
fodergång, hölada, stensatt köreport, loge, 
korngolv och vagnport under ett tak. En äld
re vedbod med t i l lhörande mangel bod rulla
des samtidigt t i ll ett nytt läge vi lket avsevärt 
utvidgade gårdsrummet. 

Mängden byggnader blev med t iden stor: 
1 828 fanns fortfarande de gamla manhusen 
från tiden kring 1 745 kvar med sin stuga, för
stuga, sina två kamrar, kök- och spiskammare. 
Men uthusen hade kraft igt förändrats . Nu 
nämns i det ena uthuset vagnspost, foderla
da, kolada, fårhus och ett ospecificerat fähus. 
Stallet och stallkammaren från 1 806 ingick i 
en särski ld byggnad ställd i vinkel mot man
huset . Gården var nu kringbyggd i norr, söder 
och öster. Klockarens nybyggda bonings
länga och uthus från 1 776 på tc:,mtens södra 
sida betraktades som "överbyggnader", d v s 
ingick inte i sj älva bostället.7 

Den frenet iska byggnadsverksamheten 
vittnar om den ekonomiska välmåga som nu 
präglade famil jen Ausel l .  1 843 lät Lars d y 
bygga ett nytt manhus med hjälp av professi
onella byggmästare. Den ene av dessa, Tho
lander. hämtades från Växjö .8 Detta hus be
skrevs vid en besiktning 184 7 som ett "ganska 
förträffligt nytt manhus" där klockaren själv 
bodde. Det var byggt av knuttimmer, på sten
fot under tegeltak, brädfodrat med cirka 
1 2  x 1 0  meters bas och 3 meter högt med för
stuga, sal , förmak, sängkammare, kök, "spil-
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Figur 4 . 1 .  Djäknebols byggnader 1 745. 
Anmärkn ing :  a-c= mangårdsbyggnaden : a= Västra 
"härbärget' " ;  b = stugan; c = Östra "härbärget "· . d-e= 
uthusen: d= loge,  korngolv, hölada, stall ; e= fähus Re
konstruktion av författaren. 
Källa: Boställessyn 20 april 1 745 i kopia hos Torups 
hembygdsförening. 

kammare", dagl igt rum samt fyra kamrar på 
vinden. Det är detta hus som idag står kvar. 9 

Ett foto på huset visas på s idan 36. 
Det gamla boställeshuset från 1 745, med 

tak av näver och torv, f ick t i l l s  vi dare göra 
tjänst som drängstuga. 1 862 ansågs det inte 
längre uppfylla "det bil ligaste anspråk på bo
stad åt klockaren", om en sådan sku l le behö
va flytta in där. 0 A Ausell fick 1 867 ti llstånd 
att riva det äldsta boningshuset. Den södra 
uthus längan hade redan tagits ned ,  men i 
norr fanns ytterligare en. Möj l igen är det den 
senare som 1 883 beskrevs som röd, ungefär 
24 x 9 x 3 meter stor, med fähus ,  lada, loge, 
korngolv och fårhus .  

1867 överlät Ausell s in egen bostad, d v s  
1843 års hus , till kronan som boställesbostad. 
Privat ägde fortfarande Ausell vid denna tid 
en länga som nyttjades till fähus och lada.  
Sannolikt avses den östra som til lbyggts nå
gon gång före 1 828. 

Utvecklingen fortsatte även efter 1 865 som 
är den egentliga slutpunkten för denna under
sökning. ågra nedslag kan ändå vara värda 
att göra, om inte annat för att skapa rel ief åt 
den tidigare utvecklingen. På 1880-talet nämns 
i söder en ny röd uthuslänga, något mindre än 



F r a m 

h ö bba r e  S t u g a  

Bi ld 4 överst : Sydgöti kt hus. Ur Arbete och redskap 19 70. Djäknebol had 1 745 ett hus samma typ men 
bara en våning högt. 
Därunder: Teckning av Kilian Zoll med stugor från närheten au Djäknebols granngdrd Sjögårds Gäst
givaregård. Ur Eriksson 1970 B s 255. 
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Bild 4.b. Djäknebo/s mangårdsbyggnad från 1843. 
0 A Ausell med familj framför boningshuset på Djäknebol någon gång på 1 880-talet. Gösta Erikssons foto av 

originalet i Torups hembygdsförenings arkiv. 

den norra, men byggd parallellt med denna. 
Där fanns stall, foderlada, vagnslider, svinhus 
och vedbod och norr därom ett hemlighus. 
Då hade Ausell också en rad enskilda byggna
der på tomten: ett tillbygge på boningshusets 
norra ända och en drängstuga i söder på går
den. Den senare bör ha varit det boningshus 
som byggdes 1776. Dessutom fanns nu ett 
tröskverkshus öster och ett svinhus på västra 
sidan om det långa norra uthuset. Norr om 
den södra längan hade ett slakthus och ett 
pudrettberedningshus uppförts. Det senare 
hade som funktion att bereda mänskliga ex
krementer till gödsel. Ytterligare förbättring
ar, som foderbord av tegel, m.m. tillkom sena
re, men faller allt för långt utanför tidsramen 
för denna undersökning. 10 

I figuren 4.ll på nästa sida visas planering
en av bebyggelsen på Djäknebol vid två tillfäl
len -dels cirka 1850 då fortfarande mycket av 
1700-talsbebyggelsen fanns kvar, dels 1869 då 
det mesta gamla var rivet. Mangårdsbyggna-
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den från 1843 står vid bägge tillfällena längst 
till vänster. 

Det ivriga byggandet på Djäknebol visar att 
klockarna, åtminstone tidvis, haft stora resur
ser. Det arkitektritade och påkostade bo
ningshuset från 1843 skiljer sig från de hus 
traktens bönder normalt bodde i vid denna 
tid. Detta framgår inte minst vid en jämförel
se med de byggnadsmiljöer med ålderdomli
ga och traditionella drag som Kilian Zoll fång
ade i sina teckningar vid 1800-talets mitt. Om 
även ekonomibyggnaderna awikit är svårare 
att avgöra. 

Åker och äng 
I början av detta kapitel citerades två tidiga 
notiser om gårdens åker och äng. De var från 
1569 och 1646. Men från slutet av 1600-talet 
blir det tätare mellan uppgifterna. Även dessa 
siffror är naturligtvis osäkra. 1684 nämns 
Djäknebol i samband med den inventering av 



Figur 4.11 . Husen på Djäknebol cirka 1850 och 1869. 
Källor: Ägobyteskarta för Torups kyrkby 1848- 1851 och laga skifteskarta 1869, Lantmäteriet, Halmstad. 

länets gårdar som gjordes inför en planerad 
fast tiondesättning. Bönderna i Torup uppgav 
då bland annat storleken av sitt utsäde och 
höbol. Djäknebol hade vid detta tillfälle, om 
man får tro uppgiften, bara två tunnors utsä
de av ren säd och sex lass hö.I I  Möjligen har 
gården på ena eller andra sättet råkat illa ut 
även under 1600-talets tredje stora krig i om
rådet, skånska kriget 1675 - 1679, med bety
dande nedgång i åker- och ängsproduktio
nen.12 Resurserna var, om uppgifterna någor
lunda avspeglar verkligheten, 1 684 avsevärt 
mindre än de varit 1569. Om nedgången är 
reell kan den ingå i en allmän västsvensk till
bakagång för åkerbruket under 1600-talet: 
Krympande åkerarealer avtecknar sig i källor 
både från Sjuhäradsbygden och två socknar 
nära Göteborg vid samma tid. i:i 

Ännu i Hallands lands beskrivning 1729 får 
•man intrycket av förfall på Djäknebol. Åkern 
beskrivs som sand-och grusmylla med "kam
pers ten·· uti och sägs inte kunna förbättras 
med fyllning eller dikning. Avkastningen sägs 
i god äring uppgå till bara 2 korn, i medelmåt
tig till 1 ,5. Ängen bestod av tuvig gräsvall, 
bevuxen med björkbuskar och några ljung
backar. Den uppgavs inte "tarva" någon '"röd" 
(röjning) eller dikning. Här fanns också en 
lycka som klockaren satte kål eller sådde i. 
Ängen saknade träd och var inhägnad med 
"skeagierde·•, d v s  en trägärdsgård. Humle
gård saknades. Landförbindelse fanns till 
Prästgårdssjön. Den svenska mantalssätt
ningen hade resulterat i att gården räknades 

som 1/6 mantal, en relativt liten gård såle
des.14 

Från 1 750-talet och framåt får vi inblick i 
gårdens åkerproduktion genom den räken
skapsbok som föranlett hela den föreliggande 
undersökningen och som skall redovisas in
gående i följande kapitel. Men de stora för
ändringar som sker under det följande år
hundradet, avspeglas också i andra källor. 
1 777  skiftas Torups byskog. På Djäknebols 
lott föll drygt 3 tunnland bokskog, nästan 36 
tunnland gran-, fur- och alskog, ungefär 60 
tunnland berg- och torrmark samt cirka 1 5  
tunn land mossar och "sidder" . 15 Bland de sist 
nämnda 75 tunnlanden ingick tre "lyckor och 
egne intäkter". Det senare inbegrep sannolikt 
åkerytor som odlats upp någon gång under 
de tre närmaste årtiondena före 1 760, sedan 
de avdelats till Djäknebol från byns utmark. 
Hur stora dessa åkrar var framgår dock inte. 

1 789 genomförs, på kyrkoherdens begä
ran, storskifte av Torups by. Skiftet berörde 
också de av Djäknebols inägor som "av uråld
riga tider" lytt till gården men legat i själva 
byn. Före skiftet uppgick denna åkerareal till 
1 ,7  tunnland. I6 Om en tunna korn eller råg 
schematiskt räknas på tunnlandet innebär 
det att gårdens åkerareal inom byns inägor 
alltså fortsatt att minska, från 3,5 år 1569, till 
2 1684 och nu till mindre än 2 tunnland.I' 1 
utbyte mot den gamla åkern erhöll Djäknebol 
2,8 tunnland ny åker. Den större arealen för
klaras av att den nya åkern delvis var av säm
re kvalitet, eller på lantmätarspråk, hade ett 
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lägre "uppskattat innehåll" eller högre grad
tal. Endast en större åker från byns gamla in
ägor fick gården behålla från tiden före stor
skiftet. 

Inägoängen uppgick före 1789 till nästan 
exakt 5 tunnland. Efter skiftet uppgick den till 
3,8 tunnland. Om man uppskattar 2 lass hö 
per tunnland, så som lantmätaren gör i den s k 
delningslängden vid 1789 års skifte i Torup, 
skulle inägoängen 1569 ha varit 6 tunnland 
och 1684 ha gått ned till 3. Att även ängen 
tycks ha gått tillbaka under århundradet efter 
1569 är förvånande - på ett par andra håll i 
västra Sverige tycks åker och äng ha utveck
lats i motsatt riktning och åkerns tillbakagång 
motsvarats av ökad äng (och mer boskap). 1 8  

Men de två uppgifterna från Djäknebol är som 
sagt osäkra. Under perioden 1684 - 1789 tycks 
dock inägoängen ha expanderat kraftigt, så 
som den antagligen gjort på många andra håll 
i Västsverige - även äng nyröjdes. 

Utöver inägoängen fick man nu också 15,3 
tunnland äng på den gamla utmarksmossen 
Öen öster om Prästsjön utmed västra sidan av 
Kilaån upp mot byns gamla utmarksgräns mot 
Flatna. På Öen hade Djäknebol även tidigare 
haft företräde till höslåtter på en del ställen. 19 

1789 års skifte berörde bara en del av Djäk
nebols åker och äng. På tomten eller intäkten 
och på den del av den gamla utmarken som 
man fick i samband med 1777 års skogsskifte 
fanns också åkrar och ängsstycken, som dock 
inte alls berördes vid 1789 års storskifte. To
talt bör Djäknebols ägor efter storskiftet 1789 
ha uppgått till en bra bit över hundra tunn
land. 

1847-1851 gjordes omfattande ägobyten 
på bl a Öängarna. Detta gav Djäknebol flera 
oberoende nyodlingsmöjligheter i norr och 
öster. Vid dessa byten avstod gården delar av 
de gamla byåkrarna i sydöstra kanten av 
Torups inägomark, åkrar som tillfallit gården 
vid storskiftet 1789. 

Storskiftet och ägobytena i slutet av 1840-
talet medförde att gårdens åkrar och ängar 
delvis byttes ut. Djäknebol blev t ex av med 
den centralt belägna Klobbåkern, som redan 
nämndes i samband med gården i Lunds stifts 
landebok på 1500-talet.20 
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De största förändringarna under undersök
ningsperioden visas i kartorna 4.8- D. Kartor
na utgör en rekonstruktion utifrån lantmäte
rimaterialet. Rekonstruktionen är grov och 
delvis osäker. Särskilt gäller detta åkern och 
ängen närmast tomten, där det inte alltid 
framgår av lantmäterikartorna vad som är 
vad. Vid ägobytena kring 1850 har jag använt 
lantmäteriprotokollets karakteristik av vad 
som varit äng och åker. 

1777 och 1 789 års skiften hade drastiskt 
förändrat Djäknebols resursuppsättning: De 
flesta av åkrarna var alltså nya. Djäknebol 
hade efter 1789 sitt åkergärde och främre ut
mark intill bolstaden utan ägoblandning med 
andra hemman. Gården hade genom skiftet 
av den gamla Torups utmark fått ett enskilt 
bestämmande över vidsträckta skogs- och 
mossmarker. Ägorna kom nu att bli oföränd
rade under mer än femtio år under vilken tid 
klockarna på Djäknebol kunde ägna sig åt att 
utveckla dem genom nyodling och annat. 
1838 - 1846 gjordes försök att "sammandra" 
en del skogsområden i Torup till större och 
samlade enheter genom laga skifte - några 
byamän hade 1 777 inte fått sin utmark samlad 
i ett, utan i två, skiften vilket nu skulle åtgär
das. För Djäknebol innebar detta byte bara att 
några små bokskogslotter skiftades. 

1847 försökte Torups bönder rätta till 
vissa kvarstående problem med de så kallade 
Ö- och lvebroängarna. Där förekom fortfaran
de viss ägoblandning, ängarna hade delvis 
"oordentliga skapnader" och de låg också 
ibland avlägset från hemmanen. Men bytet 
blev i praktiken mycket mer omfattande och 
kom för bl a Djäknebol att i hög grad beröra 
även åkern. Gården fick hela sin ängsmark 
utbytt. 1848 uppgick den i skiftet ingående 
gamla åkern till 4,3 tunnland, Öängarnas äng 
uppgick till 13,7 tunnland och dess avrös
ningsmark till 10,1 tunnland. I gengäld fick 
Djäknebol 3,9 tunnland i huvudsak ny åker, 
samtidigt som ytterligare 4,8 tunnland myck
et mager åker i Öängarna tillfördes. Till detta 
kom två nya ängar på sammanlagt 0,7 tunn
land, liksom 4, 7 tunnland äng i Öängarna: 
Djäknebol kom på senare stället dessutom att 
inneha 12,8 tunnland odlingsjord samt 2,1 
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Karta 4 .8 .  Djäknebols ägor före storskiftena 1 777 - 1 789. Djäknebol kallas på kartan Klockaregård. 
Anmärkning: Svart är åker, mörkt skrafferat äng. 
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Karta 4 .C .  Djäknebo {s ägor efter srorsl� iftena - perioden cirka I 7.90 - cirka 1850. Djäknebol kallas på 

kartan Klockaregård 
Anmärkning: Svart är åker, mörkt skrafferat äng, l j ust skrafferat egen utmark. 
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Karta 4 .D .  Djäknebo/s ägor efter ägo bytena 184 7 - 18.51 .  Djäknebo/ kallas på kartan K/ockaregård. 
Anmärkn ing:  Svart är åker, mörkt skrafferat äng, l just skrafferat egen utmark. 
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tunnland avrösningsjord, allt mätt i geome
triska, d v s oreducerade arealer. 

Av de ingående arealerna 1848 framgår den 
dramatiska utveckling som ägt rum från 1 600-
talet. En kraft ig ny- eller återuppod ling hade 
drivit upp åkerarealen från kanske ett par 
tunnland till 4,3. Detta hade till stor del skett 
på ängens bekostnad, vilket visas av att pro
portionerna mellan åker och äng på gården 
försköts. 2 1  

Utöver direkt nyodling av åker genomför
des åtskil l iga andra investeringar på ägorna. 
Genom att Olof Ausel l  1 803 flyttade den s k 
Öavägen fick han dels ny mark som gjordes 
om till åker och kålhage, dels lättades stäng
selbesväret något, eftersom byns fädrift där
med flyttades längre bort från hans åkrar. 
Denna flyttning var ett stort företag som kräv
de både stenbrytning och sprängning.22 Vid 
flera tillfäl len framgår också att man planterat 
skog på o l i ka ställen - 1 7 75 satte pigan "en 
hop små trä i lyckan" och 182 1  uppgav Olof 
Ausell att mestadelen av lövskogen hade 
planterats av honom själv. 23 Vedbristen har 
sannolikt vari t  stor, vilket är svårt att tänka 
sig för den som idag besöker området kring 
Djäknebol . Ibland hämtades veden från Små
land.24 På hemmanets ägor uppfördes också 
Torups första folkskola på den s k Aspeback
en (avsynad 1 852).25 

Djäknebol genomgick efter 1 865 ,  då vår 
egentliga undersökning slutar, åter en del för
ändringar som här bara skall nämnas i stora 
drag. En uppmätn ing skedde åter 1 869 då  
ytterligare ägobyten företogs som berörde 
Ojäknebol. Åker och tomt uppgick före dessa 
byten till 23 , 1 tunnland, ängen till 2,3 tunn
land, "odl ingsmarken" ti l l 15 ,3  tunnland och 
avrösningsjorden ti l l  69,6. Detta motsvarade 
en totalareal på drygt 1 1 0 tunn land. Resulta
ten av detta skifte blev arealmässigt marginel
la.26 Mer betydelsefulla blev sannolikt de sjö
sänkningar som snart kom att företas i områ
det och som gav ny jord även åt Djäknebol .  
Men arealvinsterna naggades i kanten genom 
bygget av Halmstad - Näss jö järnväg så att 
gårdens totala tandyta 1 922 omfattade 1 00,4 
tunnland.27 Med tiden uppläts också mark ti l l  
tre torp - de s k  Ojäknetorpen.28 Idag l igger 
gårdens mangårdsbyggnad mitt inne i Torups 
villasamhälle som också tagit i anspråk stora 
delar av gårdens gamla åkrar. 

Djäknebols åkerareal enligt olika offentliga 
handlingar återges i tabell 4. 1 :  

Som synes har gårdens areal genomgått av
sevärda förändringar genom tiderna. En lång
s iktig nedgång i åkern tycks ha skett mellan 
1 569 och 1 600-talets slut .  Förloppet framgår 
inte i närmare detaljer av det skriftliga mate
rial som hitti l ls påträffats i offentliga arkiv. 

Tabel l  4 . 1 .  Djäknebols åkerareal enligt kamerala källor. 

År 

1 569 
1 646  
1 684 
1 789 

1 789 
1 848 
1 848  
1 869 
1 869 
1 922 

Areal (tunnland) Index ( 1 684d 00) 

3 , 5 
"Öde" .  Inget u tsäde anges . 
2 
mer än I ,  7 (före skifte) ; i denna areal ingår inte den åker som fanns 
i den in täkt och de tre lyckor som nämns i clel n ingslängclen från 
storskiftet av skogen 1777.  Dessa ingick inte i 1 789 års skifte av 
Torups bys inägor. Hur stor del som varit åker framgår ej. 
mer än 2 , 8  (efter ski ftet) ; dito 
4 ,3  (före skifte) 
4 ,9 (efter skifte) 
23 ,  1 (före skifte) 
26 .  1 ( efter skifte) 
20 ,8 

1 75 
() 

1 00 

mer än 84 
mer än 1 38 

2 1 3  
247 

I 1 53 
I 303 
1 040 

Käl lor: 1 569:  Lunds stifts landebok under Torup . 1 646:  Hallands jordebok 1 646 .  1 684:  Hallands länsstyrelses 
arkiv, Iandskontoret, volym GIiie: ! ,  LLA. 1 777- 1 869: kartor och skiftesprotokoll bet räffande Ojäknebol hos Lant
mäteriet i Halmstad. 1 922 :  Beskrivning till ekonomiska kartan över Torup .  
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Men åkern har, som jag skall visa i nästa kapi
tel, redan 1760 överstigit tre tunnland. Där
med var snart 1560-talets uppodlingsgrad 
återställd. Mellan 1760 och 1848 ökade åker
arealen med ungefär 50 %. Därefter blev ök
ningen makalöst snabb: 1869 hade arealen 
mer än fyrfaldigats jämfört med 1848 års nivå. 
Någon gång under den närmaste mansåldern 
har åkermaximum nåtts. 1922 var åkerarealen 
åter mindre än den varit 1869. Efter 1922 har 
Djäknebol successivt kommit att upphöra 
som självständigt jordbruk och dess jord till 
väsentlig del förvandlats till villaträdgårdar 
och strövområden. 

Här har framställningen begränsats till vad 
vi kan utläsa ur sådana källor som man nor
malt kan återfinna för de flesta svenska går
dar, d v s i lantmäteriakter och kameralt ma
terial i kronans arkiv. Den räkenskap, som 
motiverat denna undersökning, låter oss 
dock göra beskrivningen mycket mera detalj
rik. Till detta återkommer jag i de kommande 
kapitlen. Men först ytterligare något om Djäk
nebols ekonomi - boskapen. 

Boskapen på Djäknebol 
För att göra bilden av Djäknebol tydligare kan 
det vara lämpligt att redan här ta upp de upp
gifter om boskapen som förekommer i räken
skapen. Tyvärr saknas de delar av Ausellar
nas räkenskaper som kan ha innehållit mer 
systematiska uppgifter om boskapsskötseln, 
varför denna inte kan behandlas lika ingåen
de som åkerbruket. Räkenska13en nämner 
bara boskapen i förbigående, när hudar säljs, 
när tjänstefolk åker till stutamarknaden i Gun
narp eller när slaktboskap får del av den säd 
som annars skall tröskas. Den löpande foder
produktionen framgår inte heller. 

Av Ausellarnas räkenskaper framgår att 
man på gården deltagit i den binäringsbetona
de oxhandel som nämndes i ett par föregåen
de avsnitt. Därmed kan detta system också 
beläggas från Toruptrakten och södra delen 
av landskapet. I Gunnarp i skärningspunkten 
mellan Halland, Västergötland och Småland 
ägde marknader rum i april och september. 
Dit såldes oxar från Djäknebol i mars 1 785.29 

Även gårdens drängar kunde delta i oxkom
mersen. I mars 1 788 köpte drängen stutar vid 
stutatahandeln i Gyltige. Dessa köpte han på 
kredit som han betalade i början av juni, men 
med pengar som han lånat av Ausell. Dräng
ens affär gick emellertid dåligt - han gick med 
stutarna till Gunnarps marknad den 10/9, 
men det visade sig att han inte kunde sälja 
dem. Drängen fick därför svårt att betala till
baks de 50 daler silvermynt han lånat.30 

Klockaren på Djäknebol bedrev också själv 
sådana här affärer: 8/9 1 789 fick drängen gå 
med husbondens oxar till Gunnarp. 1 785 var 
det sannolikt sådana här stutar som använ
des i gårdens vårarbete.31 Denna trafik har 
tydligen fortsatt under lång tid - i början av 
september både 1828 och 1829 såldes åter 
stutar vid Gunnarp.32 

Men stutar har också slaktats på gården: 
en 1 786, en oxe 1804, sannolikt två stutar 
1810, en 1815, 1820, 1823, 1824, 1826, en oxe 
1827 samt åter en stut 1834. Även kor har 
slaktats: en 1809, en 1821, 1825 och flera 1809. 
1820 och 1831-1833 nämns ospecificerade 
slaktkreatur. Dessa uppgifter framkommer ur 
träskräkenskaperna eftersom djuren fick litet 
otröskad havre inför slakten. Detta skedde i 
regel någon gång i oktober eller november. 
1809 kallas de med havre utfodrade slaktkor
na för "gifkoerna" - sannolikt hänger denna 
benämning samman med elen givningshavre 

som nämns i en reseskildring av Barchaeus 
från södra Halland 1 773. Den bärgades grön 
och blandades med fodret för slaktkreaturen 
"som fetas därav".33 

Någon regelrätt slaktstatistik är det ovan
stående inte. Den slaktade boskapen kan inte 
heller utan vidare sägas komma från den egna 
besättningen - i augusti 1760 köptes en mager 
ko från granngården för att slaktas.34 Slaktut
taget av nöt har hur som helst under de tret
tioett åren 1804 - 1834, då uppgifterna är 
många, uppgått till minst 24 djur.35 Även om 
vi inte får veta något om kalvslakten på går
den tyder antalet slaktade äldre djur på att 
antalet kor under början av 1800-talet nor
malt varit två. 

För perioden 1 755 - 1763 finns noggranna 
uppgifter om skinn som Lars Ausell lämnade 
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till olika slags beredning hos grannar eller i 
Halmstad.36 Här får vi en fullständigare bild av 
slakten än i tröskräkenskapen eftersom även 
djur som inte under sin sista tid göddes med 
havre finns med. Kohudarna lämnades i regel 
till bönder som hade barkningen som binä
ring. Barkning är synonymt med garvning av 
hudar och utfördes av barkare. Får- och 
lammskinnen lämnades till olika ambuleran
de fäll beredare, som av namnen att döma bör 
ha varit bönder. Fäll beredning var ett särskilt 
hantverk som innebar olika slags konserve
ring av skinn med päls.37 Barkningen på Djäk
nebol utfördes till stor del av personer från 
Västbo och Redväg men även sådana som var 
bosatta inom socknen. Bondegarvarna har 
delvis ambulerat. Fårskinn kunde lämnas till 
handskmakare att göra klipping av eller att 
svartgarvas hos garvaren i Ljusberg vid Halm
stad. Garvaren Marin i Halmstad fick också 
ibland ta hand om kalv- och stutskinn. 1755 
bereddes för övrigt ett kattskinn och 1 760 ett 
kaninskinn, det senare till handskar. 

I tabell 4.2 återges skinnproduktionen på 
Djäknebol för perioden 1 755 - 1762 uppdelad 
på får och nötdjur. Jag har också gjort en upp
delning efter kön och grovt efter ålder. Vi får 
bara ett par mer precisa åldersuppgifter på 
slaktboskapen: 1 755 var de slaktade kalvarna 
fjorgamla. Lammet samma år var egentligen 
en ung bagge. Vad som i källan kallas "beta", 
d v s kastrerad bagge, har förts under rubri
ken baggar. Fårskinnen har så långt det fram
gått varit vita. 

Inte heller här rör det sig alltså om några 
direkta uppgifter om gårdens slakt - men de 
tyder ändå på att en till tre kor eller stutar och 
kanske ytterligare någon kalv normalt slak
tats på gården under den redovisade perio
den. Här ser vi också att någon handfull får, 
baggar eller lamm kunnat konsumeras per år. 
1760 köptes ytterligare en ko utöver den som 
slaktades38

, men för det mesta måste vi räkna 
med att man har lagt på egna djur. Kanske 
skulle uppgifterna om antalet årligen slaktade 
ungnöt kunna tolkas som att tre fruktsamma 
kor normalt funnits på Djäknebol under år
tiondet kring 1 760. Antalet slaktade kor och 
stutar tycks vid denna tid ha varit något hö-
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gre än i början av 1800-talet (se s 43). Detta 
passar i så fall väl in i ett mönster av minskan
de boskapsstammar i Västsverige och Torup 
vid denna tid. 

En viktig djurgrupp, som varken fick någon 
givningshavre eller förvandlades till klip
pingshandskar, förekommer av och till i rä
kenskapen. Det var svinen. 1 juni 1 760 hade 
man sex sådana: en större rödbrokig sugga 
med en svart fläck vid höger öga och en dito 
vid "rumpan" intill den avklippta knorren. 
Ytterligare en sugga, pålagd i slutet av föregå
ende sommar, med samma färg och små svar
ta fläckar samt fyra mindre grisar: en vit och 
en rödbrokig galtgris och två sogrisar av sist
nämnda färg. Alla hade inklippt klockarens 
initial, L, på vänster öra. Svinslakten inträffa
de strax före jul.39 Svinen slaktades inte en
bart för de egna behoven: i september 1 778 
såldes galtarna och 1834 bar pigan grisar till 
Prästgårclen.40 Grisarna tycks ha hafts om 
hand av kvinnorna: i januari 1804 belönades 
flickan Johanna för sitt besvär med omen, 
cl v s mansgrisen.4 1  

Antalet hästar på gården har varit en eller 
ibland två. 1 760 köptes två hästar i grannska
pet. På 1 780- och 1 790-talen tycks man ofta 
bara ha haft en häst. 1802 hade man åter 
två.42 På flera ställen framgår att hästarna 
använts i klockartjänsten eller för andra per
sontransporter, t ex marknaclsresor.4:

1 Kanske 
har de också använts vid skörd och höslåtter. 

I åkerbruket var det annars stutarna som 
använcles.44 

Vid några tillfällen (noteringar förekommer 
mellan 1 791 och 1835) anställdes småpojkar, 
flickor eller en sjuklig piga för att valla fåren 

några veckor. Det kunde också vara längre pe
rioder som från början av juli till något efter 
mikaelisdagen, cl v s elen 29 september (noti
sen från 1 798). Här kunde Ausell slå sig ihop 
med någon granngård om vallhjonens lön. I 
samband med lönebokföringen för dessa 
barn framgår vid några tillfällen hur många får 
som fanns på Djäknebol: 1 791  var det "alle
nast" 8 får och 2 lamm; 1827 7 "liv" och 6 
lamm och 1835 7 "fåraliv".45 

1776 lånade drängen 12  daler silvermynt 
att köpa getter för. 1 780 fick man två gamla 



Tabell 4 . 2 .  Skinnproduktion på Djäknebol 1 755 - I 762. 

År Datum Tackor Baggar Lamm Kor Stutar Kalvar 

1 755 1 2/ 1 0  4 2 2 
1 755 5/ 1 1  
1 755 1 6/ 1 1 

1 756 7 J 1 1  3 

1 757 1 6/ 1 0 2 6 

1 758 3 :djed .  påsk 2 
1 758 28/ 1 0  3 
1 758 29/ 1 0 2 

1 759 30/ 1 0  
1 759 1 / 1 1 5 
1 759 9/ 1 2  2 

1 760 9/ 1 1  2 
1 760 1 4/ 1 1  2 

1 76 1  26/ 1 0  2 
1 76 1  3/ 1 1  

1 762 30/ 1 0 7 

1 762 8/ 1 l 2 

Anm : Här har endast medtagits vad jag uppfattat som ful ls tändiga årsuppgi fte r. Ospecifi cerade får har uppfat
tats som tackor. För bagge har käl lan o fta "bete'" v i lket lästs som (kastrerad) bagge, se Wigforss 1 9 1 3  - 1 9 1 8  
under "be te" .  
Käl lor  t ill tabellen: Räkenskapen s 282 ff ,  292 och s ista sidan. 

getter av en grannkvinna. I övrigt har dessa 
djur varit sällsynta på gården .46 

* 

De sporadiska uppgifterna antyder så långt 
att man på Djäknebol hållit en el ler två hästar, 
tre kor, ett par ungnöt , sex - sju får och l ika 
många svin av olika åldrar. Möj l igen har anta
let nöt varit lägre på 1 800-talet än vid under
söknings periodens börj an. 

Kan mina beräkningar kring djurhål ln ingen 
på gården kontrolleras? Klockarna på Djäkne
bol har varit juridiskt kunniga människor som 
gjort medvetna arvsd ispos it ioner. Detta har 
tyvärr lett t i l l  att de inte efterlämnat boupp
teckningar i samma utsträckning som andra 
bönder, bouppteckningar som ju brukar inne
hålla förteckningar över boskapen.  En enda 
sådan har återfunnits , som låter oss se hela 
boskapsstocken på Djäknebol vid ett bestämt 
ti l lfälle - 1 8 1 9  (tabell 4 .3) :  

Tabel l  4 . 3 .  Djur p å  Djäknebol enligt bouppteck
n ing den 28 april 1819. 

Antal och d jurs lag 

1 st 8 års  sto 
1 par stutar om 1 0 . 5  kvarter 
I st rödfläckig ko 
1 st vit '"humlig" 
I st gammal och svarthj ä lmig ko 
I st rödstj ärnig kviga 
1 st fjo lgris 
7 st får med 6 lamm 
I st fårhund 
3 hönor och I tupp 

Kä l la :  Halmstads häradsrätt, bouppteckning 1 8 1 9  ef
ter Anna Ausell. 

Vår gissning om antalet djur utifrån skinnräk
ningarna bekräftas förvånansvärt väl .  Enda 
mer betydande skillnaden utgör den ensam
ma grisen, men att han är ensam beror på att 
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bouppteckningen upprättats strax efter slak
ten där hans kolleger gått åt. Vi får också reda 
på att man haft höns och en hund att vakta 
fåren. I förbigående kan vi observera att kor
na haft de brokiga färger man känner igen från 
andra västsvenska bouppteckningar från ti
den.47 

Boskapsstammen på Djäknebol överens
stämmer också nästan exakt med den som 
Bexell nämnde som typisk på bondgårdarna i 
Torup på 1810-talet (se ovan s 23). Efter unge
fär 1830 upphör alla uppgifter om boskapen i 
räkenskapen från Djäknebol. Den nyodling på 
gården, som snart kommer att framgå, skedde 
i former som medförde växande foderbrist. 
Detta talar för att boskaps besättningen knap
past utökats före 1800-talets mitt på gården . 

Utfodringen 
Den undersökta räkenskapen lämnar också en 
del uppgifter om djurens utfodring. Djäknebol 
anställde några gånger gossar som kreaturs
vakter. Dessas anställningsperioder avspeglar 
sannolikt djurens utegångstid och bete på 
gården: 1820 varade den från 7/4 - 11/10; 1822 
från 28/3 - 5/10 och 1823 från 27 /4 - 28/9. 
Något extremt utegångssystem har alltså inte 
tillämpats på Djäknebol. 

Före storskiftet av skogen 1 777 har går
dens djur betat tillsammans med andra hem
mans på den vidsträckta allmänningen eller 
utmarken runt Torup. Svinen har betat i trak
tens bokhyltor. 25 oktober 1761 hämtade pi
gan Gunnel hem fem små svin från Hinnakulls 
berg. 18 Genom storskiftet och senare skiften 
tillföll delar av utmarken Djäknebol som egna. 
Så kunde t ex 1827 Djäknebols får efter vall
ningen släppas på bete på Öen sedan höet 
där slagits den 3/8.'19 Öen var en mosse som 
till stora delar kom att tillhöra gården genom 
skiftena. 

När vintern kom blev foderbristen som på 
många andra håll i Halland ofta mycket besvä
rande och utfodringen krävde kunskap och 
initiativförmåga: Detta visas av den svåra 
motgång som inträffade den 23 mars 1827 då 
plötsligt pigan utan förvarning flyttade: " . . .  
kom oss nu så mycket besvärligare och svåra-
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re som det bliver svårt för en främmande att 
uti nu varande högst tryckande foderbrist liv
nära kreaturen. Dock ville man inte förhindra 
hennes lycka" - pigan skulle gifta sig.50 Till pi
gornas sysslor verkar ha hört att skaffa fram 
extra foder, kanske ris och annat från utmar
ken. I februari 1826 och januari 1834 fick pi
gorna extra betalt för rishackning.51 Normalt 
vattnades och utfodrades djuren av drängen. 
Detta framgår i notiser som gjordes i räken
skapen när drängarna arbetsvägrade 1 785 
och vintern 1788. Vid senare tillfället klagar 
Ausell på att han själv och pigan fick sköta 
utfodringen.52 

Men steg vidtogs för att förbättra fodertill
gången: "Nödvändigheten av en täppa eller 
hage, där man kunde hava en oumbärlig 
tjänstehäst till hands, föranledde till den s.k. 
hästhagens kostsamma inhägnad år 1780. 
Och behovet av höhöstnad, som här är alltför 
mager och usel, vållade den lilla kalvhagens 
infredande, varest efter mångfaldigt arbete 
och rödjning nu höstas något litet, och finns 
en mängd uppfredad lövskog."53 

Det viktigaste vinterfodret har varit höet 
från ängarna. Bouppteckningen från 1819 
upptar ett stort antal liar. Att slå och bärga 
höet var ett av de mest arbetskrävande mo
menten i ensädessystemet. Från en av klocka
rens andra gårdar, sannolikt Myrhult. be
skrivs hur besvärligt detta arbete var: "Den 11 
juli (1842) började bägge drängarne . . . att slå 
i gärdet. Den 12 hade jag 12 främmande slåt
terkarlar från klockan 12 och till kvällen utom 
drängarna, och den 13 hade jag 7 främmande 
utom drängarne och 11 räfserskor, då slåttern 
slutade om dafvermål (frukosten). Bärgade 
ett lass maahö. Den 15. bärgades 34 Iass hö 
Således Ära vare Gud!" Maahö var hö från 
sankmarkernas mader. Som jämförelse kan 
nämnas att bärgningen av spannmålen från 
åkern bara tog en dag: den 29 augusti 1842 
inbärgades hela skörden som blev god efter 
en lång torr sommar då det bara regnat vid 
midsommar.54 

I vinterfodret kunde också ingå viss spann
mål, det senare som vi nyss såg särskilt till 
slaktdjuren. I vilken utsträckning havre, vick
er eller andra grödor som odlades på gården 



Bild 4.c. Höslåtter cirka 1800. 
Källa: Bonad av Johannes Nilsson, Gyltige, Breared, cirka 1800. Foto: Halmstads museum. 

användes som foder framgår inte av räken
skapen. En del av utfodringen stod den ut
tröskade halmen från säden för. Räkenskapen 
från Djäknebol ger, som vi skall se i kapitel 8, 
vissa indirekta uppgifter om halmproduktio
nen för större delen av undersöknings perio
den: om nekarna, d v s kärvarna, varit jämför
bara har halmtillgången växlat med svackor 
på 1790-talet, kring 1810 och längre perioder 
på 1840- och 1850-talen. Genomsnittligt pro
ducerades mindre mängd halm i slutet av 
perioden än i början. Att antalet nekar inte 
ökat i takt med nyodlingen beror främst på att 
nyodlingen dominerades av havren som hade 
låg halmavkastning.55 I avsnittet om åkerpro
duktionen kommer jag att visa att särskilda 
fodergrödor som vicker eller bovete endast 
odlades i begränsad omfattning eller sent 
under perioden utöver havre och korn. 

För övrigt innehåller räkenskapen bara 
några enstaka mer konkreta uppgifter om vin
terfodret utöver vad som sades ovan om 
slaktdjuren: I februari 1826 och januari 1834 

noterades som nämnts pigornas rishackning 
vilket kan antyda att fåren utfodrades med ris 
och Iöv.56 En lövkniv nämns också i 1819 års 
bouppteckning (se bilaga 3). 

Där nämns också två ljungliar - som visar 
att, särskilt ung, ljung använts som foder.57 

Uppskattningsvis har Djäknebol kring 1790 
förfogat över 14 000 kilo hö.58 Halmproduktio
nen vid samma tid var mycket liten vid en 
jämförelse - elen motsvarade möjligen mindre 
än 1 000 kilo hö.59 Om man, som jag gjort 
ovan, räknar två lass hö på tunnlanclet, inne
bär det att hö- och halmproduktionen med 
tiden har minskat på gården. Om vi räknar 
med att stallfodring varit nödvändig från och 
med oktober till och med april Qämför ovan), 
d v s  under sju månader, skulle gårdens drygt 
14 000 kilo hö ha räckt till att hålla ungefär tio 
kreatursenheter vid liv över vintern.60 Detta 
motsvarar ganska väl det antal djur man bör 
ha hållit tiden kring 1790. Men sannolikt har 
slutet av våren ofta varit besvärlig, särskilt 
som vårbruket krävde särskilt mycket foder 
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B i l d  4 .d .  Höet kö rs in cirka 1800. 
Källa :  bonad av Johannes Ni lsson , Gyl t i ge. B reared , c i rka 1 800 .  Fo to :  Ha lmstads m useum.  

t i l l  dragoxarna och betet på utmarken ofta 
försenades av kallt väder. Sannol ikt har anta
let d jur  långsikt igt minskat eller stagnerat på 
Djäkne bo!. 

Spannmåls brist 
Innan vi i föl jande kap ite l  ger oss i kast med 
en sys temat i sk  undersökn ing  av spannmåls
räkenskapen skall bara ger ett par ögonblicks
bi l der som placerar in också Dj äknebol  i det 
landskap av s pannmålsb r i s t  och b inäri ngar 
s om sydsvens ka höglandets s kogs bygd kun
de  vara. Från börj an av undersöknings perio
d e n  vis ar räkens kapen d ras t i s kt på spann
målsunders ko tt et Låt oss förs t t i tta på pro
duktionen ett ganska n ormalt år. I tabell 4 .4 
vis as s kö rd ,  u ts äde  och vad s om b l ev kva r 
efter utsäd e t  år 1 76 1 .  

På Dj äknebol skulle vid denna t id försörj as 
fyra vuxna och två barn .61 Med en för dåtiden 
vanlig norm (2,5 tunnor per vuxen och hälften 
för barn) s ku lle man då behöva dis ponera 
1 2 ,5 tunnor råg eller korn för gårds befolkning
ens konsumtion. Klockaren var en av de få i 
socknen som hade häs t, varför vi bör räkna 
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Ta b e l l  4 . 4 .  Utsäde och skörd på Djäknebo/ 1 76 1 .  

Utsäde för 1 76 1  
1 ,5  tunna råg (höst- oc h vårrå g) 
0 , 6  t unna ko rn 
1 , 1  tunna b landsäd 
1 , 6 t u n n a  havre . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .  4 ,8 t u n n o r  

Skörd 1 76 1  
0 . 7 t unna s l age 
6 . 6 t unno r  råg 
2 , 2 t u n nor korn 
3 ,5 t u n nor  b l andsäd 
5 ,5 t u n n o r  havre . . . .. . .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. 1 8 .5 t u nnor  

Dis pon i b el t  e ft er avsätt n i ng t i l l  nytt ut s äd e  
(oreducerade 1Un no1) .. .. . . . .. ... .. . . . .. . .. . .. . . . .. 1 3 ,  7 t u n n o r  

An märkn in g: S lage = säd so m s lagits ned oc h s k ad at s  
av reg n .  Jämför '' s lagregn " . Oreducerad e tun n o r i n n e
bär att i n gen h än s yn vid ad d ition e r oc h su bt rakt i o
ner tas t ill att o li ka sädes slag hade oli ka värd e . 
Källa: Räke ns ka p ens utsäd es- oc h trös ku ppgifte r för 
1 76 1 .  

med att havren gick till den. Om man beräk
nar att en tu nna blandsäd , som bestod av 
1 /4 råg och 3/4 havre och som användes som 
människo föda, har motsvarat ungefär 0,6 tun
nor råg eller korn , in nebär det att skörden 



motsvarade ungefär 1 1  tunnor ren säd , om vi 
bortser från den oblandade havren och slag
säden .  Av dessa 1 1  tunnor måste 2 ,8 tunnor 
avsättas ti l l  utsäde för föl j ade år vid oföränd
rad odlingsvolyrn. Detta lämnade kvar 8,2 tun
nor för gårdens befolkning att äta .  

Exemplet visar att man vid denna t id nor
malt bara kunde täcka mellan 60 och 70 % av 
konsumtionsbehovet av spannmål själva un
der normala år. Men konsumtionen är här 
grovt skattad och kan mycket väl vara ti l l ta
gen i underkant. Och skördarna kunde vara 
betydligt sämre under dål iga år. 

1 760 var ett ovanl igt svårt år u r  försörj
ningssynpunkt - brist rådde i hela länet . Det
ta år antecknade klockaren på Djäknebol sina 
spannmålsinköp särskilt noga. Här får vi en 
inblick hur man täckte sina spannmålsund
erskott. Bilden av ett vi dsträckt ti l l förselnät 
och många separata inköp avtecknar sig. Här 
visas åter att gårdens jordbruk på gott och 
ont delade andra bondgårdars villkor i områ
det . Anteckningarna återges i tabell 4.5. 

Att konsumtionen av spannmål kraftigt kan 
ha överstigit schablonvärdet 2 ,5 tunnor per 
vuxen person antyds av Djäknebols kornkon
sumtion. Även här framgår att man på ena 
eller andra sättet måst skaffa stora kvantite
ter spannmål från ibland ganska avlägsna or
ter. Bara till mältning av korn för ölbryggning 

Tabel l  4 .5 .  Djäknebols spannmåls inköp 1 759-
1 760 .  

Inköp under efterhösten I 759 
2 tunnor malt av smålänni ngar 
0,5 tunna mal t av Jöns i 
Hu lagården . .... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,5 tunnor 

Inköp 1 760 
0 , 7  tunna havre till utsäde av .lon i G lasbo 
0 , 5  tunna havre från Präs tgården 
0,3 tunna råg i Skattegården 
0,5 t unna havre i Skattegården 
0 , 7  tunna råg  och blandsäd i Prästgården 
0,5 tunna malt av E l ias i Berg 
0,5 tunna råg av Hans Besökare 
(tulltj änsteman i Ha lmstad?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3, 7 tunnor 

Anmärkn ing :  Malt är mältat korn.  
Kä l la :  Räkenskapen: "För teckning öfver den Säd jag  
köpt  i år  l 760 samt  alla de  utgifter jag haft..." .  

under perioden 1 762 - 1 78 1  gj orde man av 
med mellan 18  och 40 tunnor korn per år på 
gården! 1 76 1  års egen kornskörd motsvarade 
bara en tredjedel av den kvantitet som mälta
des.6i Barchaeus beskrivning av spannmåls
bristen i området vid denna t id och t idn ings
uppropets svarta bild från 1 784, som referera
des ovan, stämde i högsta grad också på Djäk
nebol. Klockarna med sin relativt goda ekono
mi har dock säkert kunnat hålla svälten från 
dörren , något många andra i trakten inte all
tid kunnat. 

För att kunna köpa den spannmål som fat
tades fick klockarna i Torup skaffa inkomster 
vid sidan om. Visserligen hade de rätt till 1 /8 
tunna korn från var gård i församlingen i s k 
helgonskyld, men det har varit si och så med 
hur detta betalades , om alls. Räkenskapen 
visar att sockenborna ibland avlöste denna 
avgift genom att betala pengar i stället, något 
som var vanligt med skatter av olika slag. Den 
halva korntunna som kyrkan skulle ge klocka
ren på Djäknebol som en del i lönen tycks i 
vart fall inte ha betalats 1 760 .63 Även en välbe
stäl ld bonde som klockaren på Djäknebol har 
tvingats driva b inär ingar. 

Binäringar 
I börj an av perioden var vävn ing en viktig in
komstkälla för klockaren i Dj äknebol. Räken
skapen ger här en mycket ovanl ig inb l ick i 
vävningens ekonomi ,  som väl kan vara värd 
att relatera. Den 2 maj 1 758 hade Lars Ausell 
den äldre lej t pigan Kerstin i Ögärde att väva 
blaggarn, ett grovt linnetyg. På 1 0  dagar väv
de hon 64 al nar. För dessa hade Ausell ack
orderat med handelsman Lindfelt om 7 öre 
alnen, el ler t i l lsammans 14  daler s i lvermynt . 
Detta betyder att en piga som vävde hela året 
har kunnat väva ungefär 2 000 alnar blaggarn 
och dra in brutto 438 daler s i lvermynt, ett 
belopp som motsvarade ungefär 38 tunnor 
råg! Men från bruttobeloppet skall naturligt
vis kostnaderna för den arbetskrävande råva
ran och vävarlön dras . Dessa är emel lert id 
svåra att beräkna.  Få bönder kunde ha pigor 
som enbart vävde hela året. Ofta var det brist 
på råvara och uppköparna var inte al l t id att 
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lita på - de kunde utebli med katastrofala följ
der för dem som vävt på spekulation.64 Råva
ror som ull tvangs man ibland hämta från 
Halmstad.65 På 1770-talet vävde man på Djäk
nebol på förlag åt boråsbor.66 Vävningen 
skymtar även fram när Ausell 1 764 betalade 
sonens lärare med vadmal.67 

Vi har också redan sett att man på Djäkne
bol deltog i en komplicerad oxhandel mellan 
Skåne och Göteborg. Fiske var ytterligare en 
verksamhet som gav vissa bidrag.68 Klockar
na på gården kan också i någon omfattning ha 
varit inblandade i den trähantering vid grän
sen som nämndes i tidigare kapitel: 1805 kör
de drängen bräder till Falkenberg.69 Ausellar
na hade precis som andra bönder svårt att 
hålla kvar sina drängar, som drog på tröskar
bete till Skåne och ofta försvann i augusti el
ler september. Lusten att dra iväg kunde kom
ma plötsligt; 2 september 1 784 fick drängen 
Bengt "det sinnet att gå till Skåne att tröska 
och ville ej tjäna längre. "70 Den våldsamma 
produktionsökningen, som vi strax skall titta 
närmare på, löser en bit in på 1800-talet pro
blemet med spannmålsunderskotten. Då för
svinner också alla noteringar i klockarens rä
kenskap som tyder på några binäringar på 
Djäknebol. 

Sammanfattning 
Detta kapitel har visat att åkerarealen på går
den halt både upp- och nedgångar före 1800-
talet. Under det sist nämnda århundradet har 
nyodlingen periodvis varit närmast explo-
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sionsartad. Detta har framkommit genom 
uppgifter i olika statliga arkiv. Mycket stäm
mer med utvecklingen i socknen som redovi
sades i kapitel 3. Dit hör den ofta inträffade 
spannmåls bristen. 

Gården genomgick flera skiften där slut
resultatet blev att den på 1860-talet hade helt 
andra åkrar än den haft hundra år tidigare. 
Även gårdens bebyggelse flyttades till en helt 
ny plats. Det är tankeväckande att vad som 
hela tiden i det kamerala materialet kallas 
1/6 mantal Djäknebol faktiskt varit geograiiskt 
olika platser vid olika tillfällen. Bebyggelsen 
är för övrigt det område där Djäknebol tycks 
ha avvikit mest från allmogegårdarna i områ
det. Klockarna har plöjt ned betydande be
lopp inte minst i sin magnifika mangårdsbygg
nad från 1843 - den som ännu står kvar i Tor
ups samhälle. 

Ovan relaterades också de sporadiska upp
gifter som bevarats i bl a Räkenskapen om 
boskapen. Här överensstämmer gårdens be
sättning på ett närmast förbluffande sätt med 
vad reseberättelserna uppger som typiskt för 
traktens bondgårdar. Även den omvittnade 
foderbristen skymtar i gårdens räkenskaper. 
Det kan verka förvånande att de ganska välbe
ställda klockarna på Djäknebol utöver jord
bruket och själva klockarsysslan även bedrev 
vissa binäringar. Men så har faktiskt varit fal
let: vävning på förlag, oxhandel, fiske och trä
hantering skymtar i Räkenskapen. Gårdens 
drängar har varit djupt indragna i de halländ
ska arbetsvandringarna till Skåne. 
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