
Kapitel 5 

Djälmebols arealutveckling 

Ausellarnas räkenskaper ger oss goda möjlig
heter att följa viktiga sidor av odlingen på 
Ojäknebol. Alla grödor kommer inte med, 
som köksväxter och kryddor av olika slag. 
Men de ekonomiskt viktigaste - stråsäd, pota
tis och spånadsväxter - kan följas detaljerat 
till sina utsädeskvantiteter, stråsäden också 
till sin avkastning. Vi kan ibland se att olika 
sorter av ett visst sädesslag användes och 
när nya sorter infördes. Ofta kan vi också se 
varifrån utsädet hämtades. Olika spannmåls
slag och sorter har såtts vid olika tider. Vilka 
har dessa varit? Vad har styrt tiden för sådd? 
Finns förändringar över tid? Om allt detta ger 
räkenskapen värdefull information. Men 
ibland tiger räkenskaperna från Djäknebol-de 

ger t ex inte skördedatum - varför bl a växt
periodens längd olika år inte kan beräknas. 

I kommande kapitel skall olika sidor av 
odlingen på Djäknebol följas. I detta skall vi 
försöka klarlägga hur åkerarealen förändrats. 

För att vi skall kunna göra det löpande med 
hjälp av räkenskapens uppgifter om utsädes
mängder, måste vi veta hur mycket som såd
des av en viss gröda på en viss yta - såtäthe
ten. Denna har växlat mellan geografiska om
råden och över tiden. Halland sådde särskilt 
tätt. Såtätheten är en ganska trasslig teknisk 
fråga och jag har därför fört den till en sär
skild bilaga (nr 10). De följande arealberäk
ningarna bygger på de slutsatser som dras 
där och den specialintresserade hänvisas till 
bilagan. 

Areal utvecklingen 
En viss mängd utsäde motsvarar alltså en viss 
besådd ara!. Men mängden av ett visst utsäde 
stod inte i ett helt fast förhållande till en viss 
åkeryta. Därför blir beräkningar av åkerarea-

ler utifrån utsädesuppgifter osäkrare än areal
uppmätningar av lantmätare, men å andra si
dan får vi i räkenskapen från Djäknebol utsä
desu ppgifter år för år under en mycket lång 
tid. Lantmäteriförrättningarna skedde myck
et sällan. De osäkerheter i arealberäkningarna 
som beror på svängningar i såtätheten mellan 
enskilda år minskas i det följande genom ut
jämningar med s k glidande medeltal. 

På grundval av den undersökning av såtät
heten på Djäknebol som görs i bilagan skall 
nu arealutvecklingen på gården skildras i dia
gramform.71 Jag väljer då att utgå från följan
de tal för såtätheten: vårråg 1,3; höstråg l; 
korn 1,3; havre 2,2; blandsäd 1,9, vete 0,9, 
potatis 6,2, lin och hampa 2,95 samt ärter och 
vicker 0,93, allt i tunnor per tunnland.72 

De förskjutningar av såtätheten över tid 

som uppenbarligen förekommit på Djäknebol 
gör att den närmast presenterade bilden av 
arealutvecklingen inte kan göra anspråk på 
att i detalj återge den verkliga utvecklingen. 

För perioder med glesare sådd än den som 
mina tal förutsätter underskattas arealen, för 
perioder med tätare sådd överskattas den. 
För slutet av perioden är räkenskapen särskilt 
oklar. Då förekom trädor som inte alltid direkt 
redovisas. Man kan också misstänka viss od

ling av rotfrukter på en del åkrar (se senare 
kapitel). Detta kan innebära underskattning
ar av den odlade åkerarealen för enstaka år i 
slutet. Dessa tolkningsproblem är dock inte 
av sådan art att huvuddragen i det följande 
diagrammet blir missvisande. 

Diagrammet visar att åkerarealen på Djäk
nebol genomgick dramatiska förändringar 

under undersöknings perioden. På 1860-talet 
var den nästan fyra gånger så stor som hund
ra år tidigare. Den första delen av perioden 
var dock relativt lugn. En mindre svacka syns 
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på 1770-talet. Det efterföljande årtiondet in
ledde däremot en långvarig och intensiv ny
odlingsperiod på gården. Den kom att vara till 
cirka 1810, dock under några år efter 1790-
talets mitt avbruten av en tillfällig tillbaka
gång med nedläggning av åker. Vid sekelskif
tet 1800 fortsatte dock utvidgningen av åker
arealen med stor kraft under ungefär ett de
cennium. From 1810-talet inträdde en lång 
period av kräftgång som i slutet av 1830-talet 
återfört åkern till den storlek den haft vid slu
tet av 1780-talet. Efter detta bakslag inleddes 
nu en expansion av ännu större styrka än den 
som ägt rum kring sekelskiftet 1800. Den nåd
de sin höjdpunkt under mitten av 1850-talet. 
Härefter skedde en nedgång med runt 17 %, 
som i sin tur följdes av ett kort uppsving un
der vilket arealen nådde sitt högsta observe
rade värde (1864) under alla de drygt hundra 
år vi kan följa utvecklingen. Växlingarna i slu
tet är delvis svårtolkade. 

De första ungefär tio tillväxtåren fr o m slu
tet av 1830-talet var emellertid ingen egentlig 
nyodlingsperiod. Man återupptog åker som 
successivt lagts igen under de föregående 
åren efter cirka 1810. Två stora perioder av 
mer genuin nyodling kan dock urskiljas, om vi 
bortser från ett par kortare bakslag och ett 
tillfälligt ryck framåt på 1860-talet: en som 
varade cirka 1780 till cirka 1810 och en som 
inföll mellan cirka 1848 och cirka 1858. Vilka 
drivkrafter har utlöst dessa vågor? Det ärna
turligtvis svårt att svara uttömmande på en 
sådan fråga. Jag skall här bara peka på några 
faktorer som, säkert bland andra, kan ha på
verkat utvecklingen. 

Period 1 (cirka 1780 - cirka 1810): Denna 
nyodlingsvåg inträdde efter en period då det, 
som vi sett, ofta rådde stor spann målsbrist på 
gården och i bygden. 1 750- och 1 760-talen 
präglades av höga spannmålspriser.'3 Mellan 
1775 och 1784 steg den svenska spannmåls-
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Diagram 5.1. Beräknad besådd åkerareal på Djäknebol I 758- 1865 (tunn/and). 
Anmärkning: för att minska inverkan av årsvisa variationer i såtätheten har en utjämning skett med sex års gli

dande medeltal. 
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importen kraftigt för att nå sin högsta topp 
någonsin efter 1732. Detta visar att behoven 
måste ha varit stora. Importen sjönk därpå ef
terhand till en relativt låg nivå 1795, varpå 
dess storlek kom att växla med höga värden 
för vissa år kring 1800 och 1812. Priserna på 
spannmål steg i landet fr o m  1770-talet.74 Det 
blev allt dyrare att skaffa spannmål för den 
som inte odlade själv. I Skaraborgs västra 
slättområden hade spannmåls produktionen 
(speglad genom utsädet) slutat öka på 1780-
talet.75 Detta tillsammans med den stora im
porten och uppgången i spannmålspriserna 
vid ungefär samma tid tyder på att tillförseln 
till bristområdena utifrån alltmer begrän
sades. 1808 bröts denna trend då de interna
tionella priserna började sjunka på lång sikt 
och cirka 1810 sjönk även inrikespriserna.76 

Fr o m  1820 upphörde i stort sett importen. 
Att spannmåls bristen varit särskilt kännbar i 
Halland visas av att inget annat län fick så 
mycket undsättningsspannmål per capita 
1777 - 1798. Även under den följande perio
den fram t o m  1827 fick man betydande till
skott av staten.77 

Det har alltså funnits många anledningar 
att utöka spannmålsproduktionen även på 
Djäknebol under period 1 - det måste ibland 
ha rört sig om ren brist, som vi såg i prästens 
förtvivlade vädjan om hjälp år 1784 (sidan 23). 
Storskiftena av skogen 1777 och av Torups in
ägor 1789 underlättade kraftigt den areella e x 
pansionen - det blev nu sannolikt möjligt för 
klockarna på Djäknebol att ta upp åkerlyckor 
i områden där de förut saknat frihet att göra 
så, samtidigt som de bör ha blivit friare att på 
eget bevåg besluta om val av grödor, tider för 
sådd och skörd, öppning av skördade åkrar 
och slagna ängar för bete osv. 

Sammantaget verkar nyodlingen på Djäk
nebol cirka 1780 - 1810 hänga ihop med hö
gre priser och minskad tillförsel. Det är rim
ligt att se den som helt betingad av de egna 
försörjnings behoven. Storskiftena kan ha gett 
de nödvändiga institutionella förutsättningar
na för nyodlingen under period 1. 

* 

På 1810-talet förekom knappast någon spann
målsbrist i den bemärkelse vi stött på 1760 på 
gården. På Djäknebol producerades nästan 
dubbelt så mycket spannmål som 60 år tidiga
re, till detta kom den nya grödan potatis, och 
vad som kanske var en självförsörjningssitu
ation hade infunnit sig. Antalet personer som 
bodde på gården var sannolikt i huvudsak 
oförändrat. Denna ökade självförsörjnings
grad märks också i en del andra västsvenska 
skogsområden.78 Den ger också, tillsammans 
med, som vi skall se längre fram, sjunkande 
korntal och akut gödselbrist, en rimlig delför
klaring till att expansionen övergick i stagna
tion från och med 1810-talet. 

Hur skall period 2 (slutet av 1830-talet- cir· 

ka 1865) förklaras? Ett nytt uppsving inom 
det västsvenska jordbruket kom genom hav
reexporten under 1830-talets första år.;9 Det 
är lätt att bakom detta skönja ett kommersi
ellt intresse: Västverige hade vid denna tid 
blivit en viktig havreexportör till England och 
kring 1860 exporterades stora kvantiteter 
havre från Halland.80 

Englandsexporten är emellertid inte alls 
den givna förklaringen när det gäller Torup 
och period 2 i Djäknebols nyodling. Den nya 
åkerexpansionen på gården började först i 
slutet av 1840-talet och socknens åker stod 
antagligen i stort sett still under 25-årsperio
den före 1860. Som vi sett i boskapsavsnittet 
bör större delen av socknens havreproduk
tion på 1850-talet dessutom ha gått till foder 
åt de egna kreaturen. Men 1850-talet känne
tecknas allmänt av stora investeringar i det 
svenska jordbruket. Uppenbarligen stimule
rades dessa av ovanligt goda jordbrukskon
junkturer vid denna tid.81 Spannmålsproduk
ter började användas för att understödja den 
vid denna tid expanderande fläsk- och smör
produktionen i landet. Samtidigt kan förbätt
ringar i gödselmetoder och foderproduktion 
skönjas. Kanske finns här förklaringar till 
Djäknebols nyodling fr o m 1860 och sock
nens allmänna expansion något senare. 

Räkenskapen lämnar oss dock helt i stick
et när det gäller att visa hur Ausellarna använ
de sin växande spannmåls produktion. Strax 
skall dock visas att det var just havren som 
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var den expanderande grödan på gården vid 
denna tid. Det är svårt att tro att en fyrdubb
ling av havreproduktionen under vår under
sökningsperiod skulle ha gått enbart till foder, 
även om havren säkert i växande utsträckning 
fick kompensera för det genom nyodlingen allt
mer sviktande höbolet. Havreodlingen kan ha 

varit ett tidigt sätt att låta åkern ersätta ängens 
minskande foder. Men sannolikt har man bör
jat sälja spannmål från Djäknebol vid denna tid, 
även om inga direkta bevis finns för saken. 

Djäknebols nyodling - några 
jämförelser 
Under de cirka hundra åren före 1860 ökade 
Djäknebols besådda åkerareal med över 
200 %. Var denna stora nyodling typisk? Ty
värr finns det inte så mycket annat material 
att jämföra arealutvecklingen med från vår 
undersökningsperiod. 

Uppgifterna till finanskommitten 1859 från 
Torup visar på stagnation från 1830-talet. De 
äldre, osäkra statistikuppgifterna från sock

nen tyder också på stagnation från 1830-talet. 
.Jämförelsen med arealuppskattningar från 
1600-talet implicerar att omfattande nyodling
ar bör ha förekommit mellan 1700-talets bör
jan och säg 1830-talet. Vi kan dock inte säga 
något mer precist om när dessa nyodlingar 
har ägt rum i socknen. 

Den allra äldsta sockenstatistiken från oli
ka områden är knappast värd att dra in för en 
jämförelse. Vetenskapliga undersökningar 
båserade på bouppteckningar och lantmäte
riuppgifter är däremot värda att titta på. För 
Bergums socken utanför Göteborg framstår 
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tiden cirka 1750 - 1830 som en tid av försiktig 
nyodling (utsädet omräknat i ren säd, d v s  

råg- eller kornvärde, ökade med 33 %), men 
1800-1810 tycks arealen ha minskat i Bergum. 
Om 1850-talet där jämförs med 1820-talet hade 
en ökning av åkern med 69 % skett. För hela 
perioden 1750 -1860 ökade utsädet i Bergum 
med 124 %.82 

Carl-Johan Gadd fann mellan 1 750 och 
1855 i Skaraborgs västra slättbygd en ökning 

av utsädet på 115 %, mätt i ren säd och i 
skogspastoratet Sandhem en ökning med 
185 %. I Närke tillväxte åker- och ängsareal

erna 1780- 1865 med 48 %, men i västra Små
land 1800- 1850 med bara 5 %.83 

Nils Stenström fann för hallandssocknarna 
Slöinge och Eftra i Halland en tillväxt på 70 % 

mellan 1800 och 1835 och en nästan lika stor 
mellan 1835 och 1850. Totalt tycks arealen här 
ha ökats med drygt 170 % mellan 1800 och 

1850.84 Andra uppgifter från Halland visar på 
periodvis snabb uppodling under den tid som 
här undersöks: En undersökning baserad på 
lantmäteriavmätningar av slättsocknen Hun
nestad nära Varberg, visar en nyodling mellan 
1780 och 1858 som innebar att åkern ökade 
med över 300 %.85 

Djäknebols nyodling framstår som relativt 
snabb, men inte extrem. Den hade tydligen 
flera motsvarigheter i Halland. I vilken mån de 
faser som avtecknar sig i Djäknebols arealut
veckling haft motsvarigheter i större områ
den kan tills vidare inte avgöras närmare -
materialet från Djäknebol, som låter oss så 

nära följa förloppet på ett mindre jordbruk av 
allmogekaraktär under en så lång tid, saknar 
fortfarande motsvarigheter. 
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