
Kapitel 6 

Odlade grödor 

Detta kapitel beskriver vilka grödor som od
lats på Djäknebol under undersökningsperio
den. Utsädets sammansättning beskrivs kvan
titativt över tiden. Därvid framgår en del för
skjutningar i odlingsinriktningen. Räkenska
pen ger oss också en god uppfattning om var
ifrån utsädet hämtades - i stor utsträckning 
hämtades det nämligen utifrån och då från ett 
ganska stort geografiskt område runt gården. 
Detta ger oss en viss inblick i omfattningen av 
de genetiska flödena inom äldre tiders växt
odling. Dessa anlagsflöden kan ha haft stor 
betydelse för avkastningen på längre sikt på 
gården. De olika sädesslagen är vart och ett 
inte enhetligt inom sin art. Underarter och 
varianter förekom och utsäde var en handels
vara där sortbenämningar och handelsnamn 
förekom. Det senare har jag dock valt att be
handla i bilaga 11. 

Vilka grödor odlades på Djäkne
bol? 
1 Djäknebols räkenskaper framgår att förskjut
ningar skett mellan olika grödors relativa an
delar av utsädet över tiden.' Nya grödor och 
sorter har införts under perioden, bl a pota
tis, höstvete, bovete och vicker. När har dessa 
förändringar inträffat? Vilken relativ betydel
se hade de olika grödorna på Djäknebol vid 
olika tidpunkter? I diagram 6.1- 6.XI visas ut
sädets utveckling för de största grödorna. 

Råg 
Råg förekom av två huvudsorter -vårråg som 
såddes på våren skördeåret och höstråg som 
såddes under senare halvan av året före 
skördeåret. Den senare går i regel under an
dra namn som t ex vinterråg. Jag kommer i 
det följande att sammanfattande kalla de oli-

ka sorters råg som såddes i slutet av året före 
skördeåret för höstråg.2 Vår- och höstråg be
handlas i det följande var för sig.:1 

Rågen påstås, liksom vete, ha varit ovanlig 
i Sverige under medeltiden.4 Därefter ökade 
den alltmer sin andel av landets sädesodling. 
I Sjuhäradsbygden förekommer råg dock som 
väl etablerad skattepersedel redan vid början 
av 1500-talet då källmaterialet om sådana sa
ker börjar bli rikare.5 Men i detta material kan 
man inte avgöra om det rör sig om vår- eller 
höstråg. Höstrågsodlingen i Västsverige sägs 
ibland ha varit en sen företeelse. Tidig, trädes
krävande, höstråg ansågs, åtminstone i norra 
Skåne, på 1 730-talet ha varit en nymodighet i 
böndernas odlingar. På säterier finns dock 
noteringar så tidigt som år 1700.6 På andra håll 
i västra Sverige finns förvånansvärt tidiga 
omnämnanden av höstsäd: hösten 1599 såd
des tio tunnor "vinterråg" på Torpa i Kind och 
1603 såddes "höstråg" vid Älvsborg.7 Vid 1700-
talets mitt förekommer höstråg i bouppteck
ningar efter bönder i Sjuhäradsbygden. Det rör 
sig i senare fallet sannolikt om svedjeråg, som 
också nämns allmänt i området cirka 1620.8 

Vårråg 
Av diagram 6.1 framgår att vårrågen minskade 
långsiktigt på Djäknebol fram till cirka 1850. 
Kring 1860 skedde dock en kraftig come-back. 
Den sjunkande trenden har dock inte heller 
varit helt jämn dessförinnan -på 1760-talet 
avtecknar sig en uppgångsperiod liksom un
der 1800-talets två första decennier. 

Hästråg 
Höstrågen på Djäknebol har genomgått en 
utveckling som i många stycken varit vårråg
ens motsats ( diagram 6.11). Med tiden har allt 
mer höstråg såtts på gården. Före 1790-talet 
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Diagram 6.1. Utsäde av vårråg. 
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Diagram 6.111. Utsäde av korn. 
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Diagram 6.V. Utsäde av blandsäd. 

Anmärkning till diagram 6.1- 6. VI: Överallt avses tunnor. 
Källa: bilaga 2. 
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Diagram 6.11. Utsäde av höstråg. 
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Diagram 6.IV. Utsäde au havre. 
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Diagram 6.VI. Utsäde au vete. 



såddes höstråg bara sporadiskt. En tillfällig 
topp avtecknar sig kring sekelskiftet 1800. 
Men den var obetydlig jämfört med den ex
plosionsartade ökningen efter 1850. Det var 
först nu som höstrågen på allvar gick förbi 
vårrågen på Djäknebol.9 

Korn 

Kornet var den dominerande grödan i Väst
sverige under medeltiden. 10 Därefter började 
den trängas undan av i första hand råg. Men 
ännu vid 15OO-talets utgång var kornet helt 
förhärskande i många västsvenska områ
den.11 Korn användes till gryn, malt och kok
mjöl.12 Den allmänna tillbakagången för kor
net avspeglas också på Djäknebol (diagram 
6.111) - kornet befinner sig i utförsbacken un
der nästan hela den undersökta perioden. 
Som för vårrågen sker dock kraftiga uppsving 
på 185O-talet, som åtminstone tillfälligt bröt 
trenden. 

Havre 

Havren anses ofta ha slagit igenom relativt 
sent i Sverige och på allvar först under 17OO
talet. Men havre hade odlats i Sverige också 
under medeltiden, dock i blygsam omfatt
ning.13 Havre kan odlas på all slags jord, från 
styv lera till lös sand.14 Havre är känt som 
djurfoder, men i bl a Torup åts havrebröd av 
allmogen vid 18O0-talets början.1" För Torups 
del kunde havreodling beläggas från 1500- ti Il 
18OO-tal. Även från andra håll i Västsverige 
finns tidiga belägg.16 Från Väst9verige inled
des en omfattande export till England under 
18OO-talets första hälft. Den svenska havren 
användes som "bränsle" till bl a Londons 
droskor, som då var hästdragna. Havren hade 
vid sekelskiftet 1900 trängt ut kornet som den 
vanligaste grödan i Norden.17 Den var nu ett 
viktigt kreatursfoder och hade allt mer ersatt 
ängshöet, som kraftigt minskat genom 18OO
talets nyodlingar. 

Havrens utveckling (diagram 6.IV) på Djäk
nebol liknar höstrågens: den långsiktiga tren
den var kraftigt ökande, med en våldsam upp
gång under den sista fjärdedelen av under
sökningsperioden. Men utvecklingen var inte 

jämn - perioden cirka 1800 till cirka 1840 var 
tendensen sjunkande. 

Blandsäd 
Under 18OO-talet fick blandsäd ökad utbred
ning. Med blandsäd menas numera oftast en 
blandning av korn och havre i växlande pro
portioner. Men även blandningar med råg och 
havre har förekommit, särskilt i Västsverige. 
Vid 18OO-talets mitt gick en gräns vid Halm
stad. Norr om denna linje bestod blandsäden 
av vårråg och havre, söder därom av korn 
och havre. 18 

1601 odlades blandkorn på herrgården 
Torpa i Kind.19 Blandkorn nämns i västsven
ska tiondelängder från 1630.20 I senare fallet 
rör det sig om bondeodlingar. Här får vi dock 
inte reda på vad det är som blandats. Vid 
17O0-talets mitt förekom bland Sjuhäradsbyg
dens bönder både korn- och rågblandsäd.21 

I Västsverige användes blandsäden till att 
baka "blånnebrö" som allmänt åts som var
dagsbröd.22 En fördel med blandsäden var att 
den kunde användas tillsammans med pota
tis för brännvinsframställning.23 Dranken kun
de också blandas med havre till bröd.24 Till 
blandsädesodlingens popularitet har bidragit 
att den ansågs ge säkrare skördar än de i bland
säden ingående sädesslagen vart för sig.25 

Blandsäden kom i stora västsvenska områ
den, däribland i halländska områden som 
Torup, att helt övervägande bestå av en bland
ning av havre och råg i varierande proportio
ner, inte som på en del andra håll havre och 
korn. Blandsäd av råg och havre var en viktig 
gröda på Djäknebol redan när räkenskapen tar 
sin början. Rågens och havrens proportioner 
i denna blandning ändrades över tiden. Ten
densen var att andelen råg sjönk. Under slutet 
av 1 7OO-talet blandades normalt havren på 
Djäknebol med 1/4 råg, vid några tillfällen med 
så mycket som 1/3. Senast 1805 hade andelen 
råg sänkts till 1/5.26 Av diagram 6.V framgår att 
blandsäden ökade kraftigt fram till cirka 1810. 
Där vände trenden och hädanefter minskade 
mängden utsådd blandsäd på gården. För det 
växlingsrika 1860-talet kan, som för flera andra 
grödor, tillfälliga ökningar i blandsädesodling
en på gården observeras. 
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Vete 
Vete var långt fram i tiden en kvantitetsmäs
sigt helt obetydlig gröda i Sverige. Liksom fal
let var med rågen fanns här två huvudsakliga 
sorter - höst- och vårvete. Om dessa skulle 
betraktas som biologiskt särskilda eller ej var 
man länge inte överens om.27 Höstvete var en 
gröda som helst odlades efter ren träda och 
växten ansågs därför passa dåligt i ensädes
områdena. Vårvetet var från början det van
ligaste, men höstvetet kom alltmer att knappa 
in på dess försprång. Vid sekelskiftet 1900 
hade vårvetet blivit mycket ovanligt i landet 
jämfört med höstvarianten.28 

Vete odlades på Djäknebol bara i helt små 
kvantiteter och under delar av undersökning
sperioden: främst årtiondet kring 1770, 1786-
1823 och några år på 1830-talet (diagram 
6.VI). Före 1834 odlades på ett undantag när 
enbart vårvete på Djäknebol, om vete alls 
odlades. Undantaget var ett tredjedels dricks
glas "vintervete" som såddes den 19 novem
ber år 1803, på prov får man förmoda. 1834-
1836 och 1839 odlades enbart "vintervete", 
1837 - 1838 samt 1863 odlades vår- och höst
sorter parallellt (men naturligtvis med olika 
såningstider).29 1861 gjorde vårvetet ett sista 
gästspel. Att odlingen av höstvete, eller vin
tervete som det alltid kallades på Djäknebol, 
avbröts tvärt fr o m  1840 för många år framåt 
berodde sannolikt på att allt som såddes av 
denna gröda i slutet av år 1839 "gick bort" och 
åkern måste sås om med annan gröda?0 

Potatis 
Potatisodlingens genombrott skedde på Djäk
ne bo I som på andra håll i Västsverige just 
åren kring sekelskiftet 1800.3' Potatisen hade 
flera fördelar av vilka den främsta bör ha va
rit den höga arealavkastningen. Produktionen 
av kilokalorier per tunnland har vid potatis
odling varit ungefär dubbelt så hög som för 
råg. Detta skulle innebära att dubbelt så 
många människor kunde livnära sig på sam
ma yta om man gick över från att odla råg till 
att odla "potäter".32 Men potatisen hade ock
så andra företräden: potatis efter råg krävde 
ingen gödsel och avkastningen var så hög 
som 5 - 6 tunnor per tunna satt potatis. Av en 
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tunna "potäter" och 6 kappar blandsäd kunde 
man också bränna åtta kannor fullstarkt 
brännvin!33 

Potatis odlades i området första gången 
redan 1749 men vann ingen popularitet. Re
dan 1761 var denna gröda helt försummad. 
Varför blev det inledningsvis ett sådant mot
stånd mot potatisodlingen? En teori tar fasta 
på potatisens sena mognad. Den var bara 
halvvuxen när bonden skördade stråsäden. 
Om odlingen skedde i åker innebar det att 
bonden måste vänta med att släppa in boska
pen för stubbete om han inte ville stängsla 
om potatisen, och detta kunde ju vara både 
dyrt och besvärligt. Den kroniska foderbris
ten som nämndes i tidigare kapitel gjorde att 
han inte heller ville släppa till sina magra äng
ar till potatisodling.34 Men motståndet skulle 
snart upphöra. 1772 hade potatisodling "på 
vall" kommit igång på allvar, åtminstone i nor
ra Halland.35 

Potatis kunde antingen sås som frö (fröför
ökning) eller sättas som hela knölar (vegeta
tiv förökning). Frösådd förespråkades av 
1700-talets "potatiskung" Jonas Alströmer. 36 

När potatisutsädet på Djäknebol från och 
med 1803 börjar redovisas framgår att man 
då tillämpade sättning. Vilken metod som til
lämpats dessförinnan framgår inte. I fortsätt
ningen kommer jag ibland för enkelhets skull 
att tala om att potatis sås även där det egent
ligen rör sig om sättning. 

1792 nämns potatis på Djäknebol utan att vi 
får några utsädeskvantiteter och 1800 nämns 
"Jordpärelandet". Potatisutsädets storlek 
framgår till att börja med inte av utsädesräken
skapen och avkastningen aldrig. Det senare 
beror på att räkenskapens avkastningssida 
egentligen är en redovisning av trösket och 
potatis tröskades som bekant inte. Trenden 
för gårdens potatisutsäde, när dess storlek väl 
framgår, var entydigt ökande under hela peri
oden fram till 1865 (diagram 6.Vll). 

Övriga grödor 
I diagram 6.Vlll - 6.XI visas resterande grödor 
på Djäknebol vilkas utsäde kan beskrivas 
kvantitativt med hjälp av räkenskapsboken. 
Ärter såddes sporadiskt under 1800-talet, där 
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Diagram 6.Vll. Utsäde av potatis. 
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Diagram 6.IX. Utsäde av vicker. 
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Diagram 6.XI. Utsäde av hampa. 

Anmärkning: Överallt avses tunnor. 
Källa: bilaga 2. 
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Diagram 6.VIII. Utsäde av ärter. 
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Diagram 6.X. Utsäde av fin. 

59 



Bild 6.a. Kålodling cirka 1800. 
Källa: Bonad målad av Johannes Nilsson, Gyltige, Breared, cirka 1800. Foto: Halmstads museum. 

1840-talet tydligen varit en topperiod. 1836 
to m 1838 talas om "åkerärtor", annars bara 
om ospecificerade ärtor. I "Ärtelyckan" såd
des dock 1838 potatis! Tecken finns på att ärt
sädet kan ha registrerats bristfälligt. Vicker är 
en gröda som infördes på gården 1849 och 
därefter kom att odlas i starkt växlande, men 
ofta betydande, kvantiteter. Den var viktig 
både som fodergröda och förfrukt. 

Bovete odlades enligt räkenskapen bara en 
enda gång på Djäknebol under den undersök
ta perioden - 1786. Denna ört, som trots nam
net inte var ett sädesslag, mognade sent och 
ansågs därför svårodlad när flera bönder de
lade samma åkergärden. Bovete har dessut
om ansetts riskfyllt att odla. Det har haft be
tydelse som kreatursfoder.37 

Spånadsväxterna lin och hampa såddes 
också under långa perioder bara då och då. 
Linet tycks dock ha haft en storhetstid på 
Djäknebol cirka 1780-cirka 1840 med en topp 
kring 1810. Linets utveckling bör sannolikt 
kopplas till den västsvenska hemindustrins -
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ökningen i linodlingen på gården sammanfal
ler med en växande linneproduktion i Sjuhä
radsbygden och nedgången med bomullens 
seger över linet. Ovan visades hur Djäknebol 
var inblandat som underleverantör inom tex
tilindustrin (s 49). Hampodlingen hade sin 
glansperiod på Djäknebol årtiondet kring 
1840.38 1796 klagade Pehr Os beck över att lin 
och hampa inte odlades mer i södra Halland 
än som var fallet.39 På 1810-talet såddes sällan 
mer än tre kappar per åbo i området p g a 
frostrisken.40 På Djäknebol var man något 
modigare när man inte sällan odlade det 
dubbla. 

Några grödor som inte kan beskrivas kvan
titativt men som odlades på gården växte i en 
eller flera kålgårdar. Olika sorter av bladkål 
och kålrötter var kända i Sverige redan under 
medeltiden.41 Blå- eller grönkål, som skall ha 
varit samma sak, uppgavs ha varit huvudfödan 
i södra Halland under senare delen av 1700-
talet.42 Från Djäknebol finns flera uppgifter om 
kålodling. En kålgård nämns på gården redan 



i landsbeskrivningen 1729 då där såddes kål 
eller säd.43 En kålkniv förekommer i boupp
teckningen efter Anna Ausell 1819. I kålgår
den, som var försedd med en grind (''kål
gårdsgapet"), fanns 1761 osatta och omsatta 
kålstockar som blivit spiror och frö.44 Kål
odling skymtar av och till i utsädesräkenska
perna, som 1806 då havre såddes på åkern 
Stenhålan "utom Kåljorden" eller 1809 då 
"Kålhagen" omtalas. På 1780-talet nämns "Kål
gårdsåkern" vilken då var föremål för utvidg
ning genom nyodling, men även "gamle kål
gård". Den förra var på ungefär 1/6 tunnland, 
den senare på 1/24 tunnland.4" 

Rovor skymtar bara ett par gånger i räken
skapen. Dels nämns Rovelyckan 1790, dels 
nämns att rovor odlats 1853 före en träda på 
Lilla Sjöåker.46 Rovor var, åtminstone vid 1700-
talets mitt, ovanliga i södra Halland, utom i 
Drängsered och Krogsered.47 

Morötter nämns i gårdens utsädesräken
skap 1861, då det odlats på Portåker. 1855 
nämns engelsk senap.48 

1761 uppgav en resenär att nästan varje 
bondetäppa i Halland odlade tobak.49 1773 
påstods odlingen vara allmän söder om Halm
stad.50 Här tycks dock Djäknebol inte ha varit 
med - gårdens folk tycks ha köpt sin tobak 
utifrån.51 Humle nämns ofta i det halländska 
lantmäterimaterialet fr o m  1600-talets slut, 
men figurerar inte heller i Djäknebols räken
skaper. 

Blandgrödor 
Av föregående avsnitt får man en något för
enklad bild av grödorna på Djäknebol. Flera 
grödor har nämligen odlats i blandning med 
andra. I diagrammen ovan har respektive 
komponent räknats för sig med undantag för 
blandsäden. Övriga blandningar har med un
dantag för vickern varit volymmässigt margi
nella. De blandningar som framkommer i rä
kenskapen för gården är: 

Vårråg-havre -ärter 
Den främsta blandningen med råg var natur
ligtvis blandsäd av råg och havre. Denna be
handlas dock för enkelhets skull som ett eget 

sädesslag på annan plats. Men vårråg har 
även ingått i andra mixturer: 1808 odlades 
vårråg "ibland ärterna". Detta var en utveck
ling av den traditionella metoden att "risa" 
ärterna så att de fick något att klättra på.52 

Detta är dock enda noteringen om att ärter 
såddes med råg. 

Havre -vi eker -ärter 
I slutet av 1800-talet odlades i Sverige särskilt 
svart plymhavre i stor omfattning tillsam
mans med ärtor och vicker, "som den förmåd
de väl uppbära" .53 Havren tjänade alltså som 
växtställning för dessa ärtväxter. Havre i 
blandning med vicker förekom på Djäknebol 
på 1850-talet och vid ungefär samma tid odla
des där en blandning av vicker och ärter: 
1849 2/3 vicker med 1/3 ärter. 1849 såddes en 
blandning där 2 volymdelar vicker blandades 
med 3 volymdelar havre och ärter. 1850 -
1851 såddes en blandning av lika mycket hav
re som vicker. 

Hästråg -hästvete 
De flesta grödor på Djäknebol var vårgrödor, 
och höstråg var oftast den enda höstsäden på 
gården. Det är därför inte så konstigt att höst
rågen i regel såddes ren. Ett undantag har 
dock observerats: I oktober 1835 såddes en 
blandning av "vintervete" och "råg". 

Havre -korn 
Detta var vad man förr menade med blandsäd 
på många håll i Uppsverige. I Halland bestod, 
som vi sett, blandsäd normalt av havre och 
råg. En blandning mellan havre och korn har 
emellertid såtts en gång på gården under den 
undersökta perioden: på Krokåker 1838. 

I de föregående diagrammen är det svårt att 
direkt avläsa de olika grödornas relativa bety
delse över tiden. Ett sätt att belysa denna är 
att jämföra de utsådda grödornas andelar av 
de totala utsädesvolymerna. Detta görs i ta
bell 6.1 på nästa sida för vart tionde år fr o m  
1759. 

Höstrågen överskrider före 1859 i denna ta
bell aldrig fem procent av utsädet. 1859 har 
höstrågen dock tagit ett stort steg framåt. 
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Tabell 6 . 1 Grödornas procentuella andelar au tota/utsädets volym på Djäknebol vissa år 1 759 -
1859. 

År Hörå Vårå Kor Hav Blan Vete Pot Ärt Vi Lin Hp  

1 759 3, 7 1 3,3 1 8 , 5  39 , 2  25 ,2 0 0 0 0 0 0 
1 769 0 1 9 ,  1 1 5 ,8  49 ,5  1 4 ,3 1 ,3 0 0 0 0 0 
1 779  0 1 5 ,4 9,8 44 , 7 30 ,2 0 0 0 0 0 0 
1 789 5 ,6 1 3 ,3 9,8 43 ,3 26 ,6 1 ,4 0 0 0 0 0 
l 799 7 ,0 4 ,2  6,5 44 ,4 36, 1 0 , 7  0 0 0 0 0 
1 809 4 ,4 7 ,0 5 , 7 29 ,6 36,6 0 ,7 1 1 ,3 0 ,5 0 3,5 1 ,0 
1 8 1 9  3 ,3 6 ,6 6 ,8 35,9 33,0 0,6 1 2 ,4 0 0 1 , 2  0 
1829 1 , 3 9 , 7 4 ,6 28,5 2 7,3 0 25,6 0 0 1 , 7  1 ,3 
1 839 3,3 2 ,4 2 ,9  24,0 20,0 0,8 44 ,8 0 ,3 0 1 ,  l 0 , 7  
1 849 3,0 1 , 2  2 , 0  27 ,4  18 ,8  0 45 ,2  0,4 0,8 0 1 , 2 
1 859 1 2 ,2 4,5 0 35 ,7 1 1 ,3 0 32 ,5 0 0 ,3 0 0 , 7  

Anm :  Hörå = hästråg, Vårå = vårråg , Kor = korn , Hav = havre, Blan = blandsäd , Po t  = potatis, Ärt = 
ärter, Vi = vi cker, Hp = hampa. Hös trågen har förts ti l l skördeåret. 
Käl la: b i laga 2 .  

Havren står för merparten, ibland nästan hälf
ten, av den totala utsädesvolymen på Djäkne
bol under 1 700-talet, men f ick i börj an av 
1 800-talet stark konkurrens om tätplatsen av 
potat isen. Från 1 1- 12  % i början uppnår pota
tisen nästan 50 % av gårdens utsådda voly
mer på 1830- och 1840-talen . 1 859 tycks pota
tisen ha fått (til lfällig?) konkurrens av höstrå
gen , som plötsligt ökat kraft igt .  Blandsäden 
har stora andelar på mellan 25 och 37 % i ta
bellen (med ett undantag) t o m  1829. Därefter 
gick det snabbt utför med denna gröda på 
gården. Veteodlingens volymmässiga obetyd
lighet, l iksom l inets, hampans och ärternas, 
framgår klart av tabellen. 1 849 dyker vickern 

• upp som en ny gröda. Att en del grödor här 
visar obetydliga kvantiteter innebär inte att 
de skulle vara ekonomiskt obetydl iga, tvärt 
om . Jag avstår dock här från en närmare eko
nomisk eller näringsmässig värdering. 

* 

Ett annat sätt att se ol ika grödors betydelse är 
att undersöka hur stor del av den odlade 
arealen de upptog. Detta görs i diagram 6.XII. 
Bl a modifieras här potatisens dominans jäm
fört med tabell 6 . 1 .  Potat isen såddes med sto
ra volymer på relativt små ytor. Potatisen 
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upptog inpå 1800-talet ofta bara någon t ion
del av ytan. 

De olika grödornas odlings historia på Djäk
nebol stämmer väl överens med vad vi all
mänt vet om åkerbrukets förändringar i Väst
sverige under perioden : höstrågens över ti
den ökande och vårrågens minskande bety
delse, havrens stora rol l ,  kornets til lbaka
gång, potatisrevolutionen, vetets obetydlig
het. Den enda överraskningen bjuder kanske 
havren som på Djäknebol tycks ha kulminerat 
relativt sett redan under 1 700-talets slut, även 
om ökningen i abso luta tal fortsatte på lång 
sikt. Kanske har vi här en av de få saker som 
ski l jer Djäknebol från många andra gårdar. 

Klockarens häst drev upp havrebehoven re
dan före 1 800-talets allmänna havreuppsving. 
Nyodlingen som minskade ängsfoderti l lgång
en kan också ha stimulerat havreodlingen, lik
som eventuellt den oxhandel som skymtat av 
och til l  på Djäknebol. 

Grödornas procentuella andelar på Djäkne
bol stämde också väl överens med socknens 
enl igt sockenstatistiken. Detta gäller särskilt 
en bit in på 1800-talet när statistiken inte läng
re gjordes upp av prästerna och kanske bl ivit 
något pålitl igare (se tabell 3 .2 s 27 ovan) . Den 
skillnad som finns består från slutet av 1 820-
talet främst i en något större andel korn och 
något mindre andel  potat is på Djäknebol 



1 1  

1 0  

9 

8 

7 Spånadsväxter 

6 

4 

3 Stråsäd 

2 Stråsäd Potatis 

1 Stråsäd 

0 

1 750 1 770 1 790 1 8 1 0  1 830 1 850 1 870 

Diagram 6 .XIl .  Åkeraeal fördelad på potatis, stråsäd, ärt- och spånadsväxter på Djäknebol 1 759 
- 1865 (tunnland). 
Källor: Utsädesuppgifter från bi laga 2 .  
Anmärkning: "Ärtor" i d iagrammet avser ärtor och vicker. Jag har  utgått från samma såtäthet v id  dessa beräkning
ar som jag använde vid beräkningen av åkerarealen i t id igare avsnitt .  

än vad som genomsnittligt uppgavs för To
rup. 

Åter framstår Djäknebol som ett mycket 
genomsnittl igt bondebruk. Utsädet på Djäk
nebol visar i det stora hela åter på att gården 
representerar en allmän utveckling i ett stör
re geografiskt område. Räkenskapen ger inga 
tips om vad som legat bakom förskj utning
arna mellan de ol ika odl ingsväxterna. Höst
rågens ekonomiska betydelse var större än 
vad dess andel av utsädet antyder, eftersom 
den var värd mer i pengar än t ex havren ,  
samtid igt som den, som v i  skal l  se längre 
fram, gav en bättre avkastning. Både höst
rågsodl ing och havreodl ing blev med tiden 
allt mer lukrativ. 54 

Odlade sorter 

I räkenskapen från Djäknebol förekommer fle
ra olika benämningar på de olika odlingsväx
terna. Det kan röra s ig om ol ika biologiska 
arter, underarter, varieteter eller former. Men 
många gånger bör det handla om sortbeteck
ningar eller handelsnamn. Om det varit biolo
giskt betydelsefulla ski l lnader som legat t i l l  
grund för benämningarna är emellertid oftast 
omöj ligt att avgöra . En närmare botanisk 
identif iering av alla dessa är omöjl ig .  Före 
1 900-talet har även professionella botaniker, 
jämfört med vår tid , haft få karakteristika att 
gå efter vid s ina klassificeringar.55 Klockarnas 
på Djäknebol karakteriseringar är naturl igtvis 
ännu sämre. Går det, trots de vaga uppgifter 
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räkenskapen ger, att göra några botaniska 
bestämningar av grödor som odlats på Djäk
nebol? Några försök har gjorts i bilaga 11. 
Slutsatsen blir att de benämningar Djäknebol
räkenskapen ger på olika grödor i regel är 
otillräckliga för några närmare botaniska be
stämningar. Det framgår dock att Djäknebol 
präglats av stor öppenhet när det gällt nya 
sorter. Som vi snart skall se gällde denna öp
penhet även utsädet i allmänhet, nytt sådant 
hämtades från ett stort geografiskt område. 
Sammantaget har detta inneburit ett omfat
tande och ihållande inflöde av nytt genetiskt 
material till gårdens grödor. 

Växtförädling? 
Det var väl känt att dåligt utsäde kunde ge 
missväxt.56 Vid 1700-talets mitt klagades på 
att man på sina håll i Sydhalland underlät att 
skaffa gott sädesfrö.57 Men för ordentliga bön
der var utsädesvalet en viktig sak. Ogräs var 
en sak som försämrade utsädet. 1700-talets 
jordbrukslitteratur uppehåller sig gärna vid 
ogräsen.58 Räkenskapen från Djäknebol ger 
oss ibland uppgifter om ogräsförekomster i 
utsädet. En annan sak som påverkade utsä
dets kvalitet var dess ålder, som har stor be
tydelse för grobarheten.59 Men det var inte 
bara snävt biologiska förhållanden som påver
kade utsädets förmåga att gro. Att förvara säd 
väl ställde stora tekniska krav. På Djäknebol 
hade man problem med råttor och möss.60 

Räkenskapen ger ganska ofta uppgifter om 
utsädets ålder. Jag återkommer till de anmärk
ningar som finns i räkenskapen från Djäkne
bol om utsädets ålder och om ogräs. Men 
räkenskapen kan också belysa andra sidor av 
hur utsädesvalet gick till. Kan man se någon 
strävan efter att försöka höja grödornas kva
litet, några försök till en, om än naturligtvis 
primitiv, växtförädling? 

Grödor har en tendens att anpassa sig till 
växtplatsens geologiska egenskaper, förekom
sten av parasiter, klimat mm genom naturligt 
urval. Det innebär att de framgångsrikaste 
varianterna överlevde och de mindre lämpa
de slogs ut. Detta naturliga urval resulterade 
inte alltid i att just de egenskaper människan 
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eftersträvade förstärktes. Ett exempel från 
Västergötland visar vad som kunde hända 
när den gamla svenskhavren urartade eller, 
som man sa, "gick ut". Då blev kornen tunna 
och magra och fick långa svarta borst som 
man kallade "rumper". Och man menade att 
havren nu övergick till att bli vildhavre.61 

Ibland innebar det naturliga urvalet dock att 
varianter med ur människans synpunkt posi
tiva egenskaper främjades. Säkert har många 
ekonomiskt effektiva lokala sorter uppkom
mit på detta sätt. Redan tidigt försökte män
niskan "hjälpa naturen på traven" med ur
valet. 

Genom medvetet urval av utsäde kunde 
eftersträvade egenskaper förstärkas. Med en 
spridning av framgångsrika varianter kunde 
målmedveten urvalsverksamhet komma sto
ra geografiska områden tillgodo. Att införa 
nya sorters utsäde kan ha haft flera syften, till 
dessa hör att få ekonomiskt bättre och till bruk
ningsorten anpassade grödor. Ytterligare syf
ten med införandet av nya sorter kunde vara 
att kontrollera ogräs och sjukdomar, genom att 
det nya utsädet blev renare eller nya sorter 
motståndskraftigare. En, oftast omedveten, 
biprodukt av sortspridningen blev att praktis
ka förutsättningar skapades för växtförädling 
genom större genetisk mångfald. En modern 
vetenskaplig växtförädling slog igenom kring 
sekelskiftet 1900, efter teoretiska framsteg 
inom genetiken (Mendels) och enskilda prak
tiskt inriktade pionjärinsatser i Storbritannien 
och på kontinenten.62 

Särskilt 1700-talet präglades av en livlig 
jordbruksdebatt. Men dess vetenskapliga halt 
var ofta låg. Så debatterades t ex på 1 750-talet 
om havre under vissa betingelser kunde för
vandlas till råg.63 Vid andra tillfällen behand
lades bönens roll för skördarna. Mer verklig
hetsnära var diskussionen om utsädeskvali
tetens betydelse, även om den debatten na
turligtvis led av tidens brist på grundläggan
de genetiska teorier. Ofta anfördes praktiska 
erfarenheter. En del av inläggen handlade om 
hur man skulle välja utsäde. Här kan man fak
tiskt skönja försök i riktning mot en mer med
veten växtförädling. 



Urval på fältet? 
Det fanns bestämda föreställningar om hur en 
god utsädessäd skulle se ut: En 1700-talsob
servatör ansåg att en god "sädesråg" vid tork
ningen skulle anta en brunaktig rodnad för att 
efter någon vecka bli gråblå och glänsande.64 

Här förutsätts en metod att genom massurval 
förbättra grödorna - man väljer utsädet från 
fält där man nått bra resultat. En besläktad 
metod var att pröva utsädet genom provod
ling i samma slags jord där det skulle sås.65 

Inga tecken finns från Djäknebol på att man 
valt utsäde direkt på fälten på detta sätt. 
Tröskräkenskaperna saknar uppgifter om på 
vilken åker nekarna till ett visst tröske vuxit. 
De olika sädesslagen har naturligtvis hållits 
åtskilda, men kärvar från olika åkrar tycks ha 
blandats på logen. Detta kan tolkas som att 
inget massurval från särskilt högavkastande 
åkrar förekommit. Om växtplatsen ansetts 
viktig förefaller det märkligt att den annars 
mycket detaljerade räkenskapen i så tall skul
le tiga om den.66 

Urval på logen - kastning och 
"flötning" 
På Djäknebol har utsädet valts ut på logen. 
Detta framgår bl a av en notis från 27 /10 1791 
då man tröskade nästan två tunnor vårråg. Av 
detta tröske lades sju skäppor undan som 
"SädesRåg", d v s  utsädesråg. Som nämnts 
förvarades sannolikt inte säd från olika åkrar 

· åtskilt på gården. Hur visste man då vilken 
säd man skulle ta till utsäde och vilken man 
skulle konsumera? 

Roger Engelmark har beskrivit en metod 
för utsädesval som kallas kastning. Den ut
gjorde ett moment i tröskningen och innebar 
att den från halm rensade skörden kastades 
iväg ett stycke i luften med en kastskopa. Re
sultatet blev att de olika kvarvarande kompo
nenterna i säden särskildes: sädeskärna, 
ogräsfrön och agnar. Utöver den ogräsrensing 
detta medförde, fick man då "också en sepa
rering av sädeskornen där de tyngsta flög 
längst (framkastekorn, väggkorn m. fl. lokala 
namn) och de lättaste flög kortast Oättkorn). 

Genom att använda de tyngsta kornen till ut
säde gynnade man de sädeskorn, som under 
rådande omständigheter (väderlek, markför
hållanden, gödslingsmängder, markbearbet
ning m.m.) lyckats bäst. Likaledes tillvaratog 
man eventuella positiva mutationer och kors
ningar. Genom detta selektionstryck (massur
val) fick man lokala ekotyper av grödorna, 
lokalsorter. Det gäller främst de självbefruk
tande sädesslagen korn, havre och vete". Det 
har varit viktigt att ständigt upprepa denna 
behandling för att inte spridningen i kärnvik
terna åter skulle öka.67 

Kastningens växtförädlande förmåga får 
dock inte överdrivas. För korsbefruktade och 
vindpollinerade växter, som råg, hampa, mo
rötter, kål och potatis, har förbättringsförsök 
genom kastning och liknande sannolikt varit 
mycket ineffektiva om förökningen skett ge
nom frön. Pollen kunde nämligen föras med 
vindarna kilometervis och mellan två genera
tioner uppstod lätt en enorm variation bland 
avkomman. 

Denna genetiska mångfald innebar emeller
tid ett slags försäkring för odlaren eftersom 
skördarna blev säkrare. Tryggheten köptes 
dock till priset av en låg avkastning. Faran 
med enhetlighet visas däremot av potatisen. 
Den kan, som bekant, även förökas vegetativt 
genom sättning av knölar, vars celler förökas 
genom vanlig celldelning. Avkomman blir då 
genetiskt identisk med moderplantan. Stora 
odlingar kan därmed härstamma från samma 
ursprungsmaterial som ibland kan vara sär
skilt känsligt för vissa sjukdomar. Ett känt ex
empel på vad detta kan leda till är 1840-taJets 
potatissvält på Irland, förorsakad av att öns 
potatis saknade motståndskraft mot potatis
svampen.68 

Det är den här beskrivna metoden som har 
använts när man valt ut utsädet på Djäknebol. 
Inte minst har syftet varit ogräsrensning. 
Påskafton 1832 såddes vårråg sedan åkern väl 
gödslats, rågen omkastats och flätats, men 
utsädet var likväl "lite väl full av åkerärter och 
havre samt svag". Exempel finns på att även 
havre behandlats på detta sätt: 1761 kastades 
havre och 4 maj 1795 omkastades "min" 
svarthavre. 1827 nämns att havren från Fröl-
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Bild 6.b. Tröskning cirka 1800. Observera det öppna fönstret - en viktig förutsättning vid "kastning". 
Källa: Bonad målad av Johannes Nilsson, Gyltige, Breared, cirka 1800. Foto: Halmstads museum. 

linge omkastades och flötades. Omkastning 
av havre förekom också 1804. 

Flötningen var ytterligare ett sätt att rensa 
säden vid tröskningen. Man tog ett par skyfflar 
upptröskad säd i ett såll, skakade och svängde 
detta, så att ax- och halmrester "flöt" upp ovan
på kornen och då lätt kunde plockas bort.69 

Utsäde utifrån 
Tillförsel av nya anlag kan ha stor betydelse 
för växternas produktionsegenskaper. En så
dan tillförsel kunde ske när man på en gård 
hämtade utsäde eller nya sorter från andra 
gårdar i grannskapet eller från mer avlägsna 
områden. Vi såg ovan på sidan 49 hur spann
målsbrist på Djäknebol kunde tvinga fram in
köp av korn, råg och havre inte bara från 
granngårdar utan också från Halmstad och 
Småland. Här var det nöden som tvingade 
fram inköpen. På gården infördes också flera 
gånger både nya växtfamiljer och nya sorter 
(se bilaga 11). Men räkenskapen avslöjar säl
lan några motiv: en ny växt dyker plötsligt 
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bara upp i räkenskaperna som potatis, vicker 
eller bovete. Samma gäller några sorter av 
stråsäden. Endast undantagsvis får vi några 
glimtar av vad som låg bakom införandet av 
nymodigheterna. 

Fanns det ett erfarenhetsgrundat medve
tande på Djäknebol om nyttan av att förnya 
utsädet genom införsel utifrån redan före den 
vetenskapliga växtförädlingens genombrott 
under slutet av 1800-talet? Denna fråga går 
inte att direkt besvara. Men räkenskapen ger 
oss indirekt besked när den visar på en omfat
tande och närmast regelbunden införsel av 
utsäde från ett stort geografiskt område. Den
na införsel kan inte bara förknippas med 
nödsituationer och brist. 

* 

Jag skall närmast redovisa vilka uppgifter 
som förekommer i räkenskapen från Djäkne
bal om utsädesimport, utsädesålder, ogräs
föroreningar och kastning eller flötning. Redo
visningen sker sädesslag för sädesslag efter-



som dessa uppenbarligen behandlats olika på 
gården i de nämnda avseendena. 

Vårråg 
Vårrågen har ägnats en ringa uppmärksam
het av Torups klockare när det gällt att införa 
nya sorter (se bilaga 11). Ointresset visar sig 
också när det gäller att ta in nytt utsäde uti
från. I regel har utsädet hämtats från de egna 
åkrarna. En gång bröts detta mönster: 1821 
hämtades utsädet från Fängsed, en gård i 
trakten som Ausell själv ägde. 

Utsädet kunde ibland vara ganska gam
malt: 1822 års utsäde hämtades från både 
1820 och 1821 års grödor. 

1763 nämns i tröskräkenskapen "den fröiga 
Klubbåkersrågen" och man får förmoda att 
nästa års utsäde inte hämtades från denna. 

Mot bakgrund av vad man nu vet om råg
ens förökningssätt genom korsbefruktning, 
har den omkastning som dokumenterats från 
gården knappast kunnat förbättra rågens ge
netiska egenskaper. Lika liten effekt har san
nolikt införseln av frö från grannskapet haft. 
Här har vindarna hela tiden fört in genetiskt 
material från omgivningarna, utan att klock
arna kunnat påverka detta. Kastningens och 
"flätningens" positiva verkan har bara varit 
att minska mängden ogräsfrö i utsädet. 

Hästråg 
Vad jag sammanfattande kallat höstråg före
kom på Djäknebol under flera benämningar, 
främst vinter-. larsmässe- och vasaråg. Utsä
·det till denna råg har i regel, sedan respektive 
sort väl införts, hämtats från den egna odling
en. Men också granngårdar kunde få rycka in: 
1800 och 1804 såddes både "min egen" och 
Fängseds vinterråg. 

Pehr Osbeck uppgav l 796att larsmässeråg 
då nästan bara odlades på säterierna. Bönd
erna hade inte möjlighet på grund av brist på 
stängsel och gödsel. Om Torups klockare fick 
sin larsmässeråg från något säteri när den 
dök upp första gången (1781) framgår inte. 
Däremot visar en notis från hösten 1829 hur 
vasarågen, som kom att odlas på gården i 
många år, introducerades på gården: "Sedan 
förledit års vinterråg gått alldeles bort om 

vintren och vårrågen blivit även ganska svag, 
var fru Hernwall så god och gav oss 2 kappar 
Vasaråg". Fru Hernwall var av allt att döma 
identisk med Gustava Kuylenstierna, gift med 
Carl Hernwall, som 1815 - 1838 innehade 
Brännö säteri_;o Den långa vintern 1828- 1829 
- snömassorna försvann först en bit in i maj -
fick alltså här konsekvenser för odlingen på 
Djäknebol i åratal framåt genom att en helt ny 
sort infördes på gården. 

Liksom för vårrågen förekom att gammalt 
utsäde användes: 1821 såddes fjorgammal. 
Att gammalt utsäde användes är särskilt na
turligt för höstrågen eftersom alltför kort tid 
sannolikt förlöpte mellan skörd och sådd för 
att utsädet skulle hinna torka.7 1  

1801 såddes höstråg med det ökända ogrä
set rågskallra.72 Ausell kallade denna sin råg 
för "skallerråg". 

Beträffande höstrågen tycks den införsel 
av frö som skett ofta ha rört nya sorter. Precis 
som för vårrågen har vindpollinering från 
omgivande områden sannolikt inneburit stän
diga förändringar i höstrågens genetiska 
egenskaper och minskat effekterna av urval 
genom kastning eller på annat vis. 

Korn 
Tyvärr tiger räkenskapen om varifrån "borre
kornet" 1807 och "torekornet" 1814 hämtades. 
Däremot framgår varifrån redan brukade sor
ter hämtades. De halländska klockarna hade 
inkomster i korn (helgonskylden). Här kunde 
nya gener obemärkt komma in på Djäknebols 
åkrar: den 22 maj 1760 såddes på Klobbåker 
ett stycke korn "av mitt eget hemmavuxna 2 
skäppor och av helgonkornet 1 skäppa". 1834 
och 1837 nämns korn "från socknen" vid sidan 
av eget. Eget korn användes till utsäde 1832. 

Vid ett tillfälle nämns ogräsproblem i korn
odlingen: 1783 25/10 tröskades kom "med frö i". 

Havre 
Havrens utsäde har hämtats från många olika 
håll. 1759 2/6 skriver Lars Ausell d ä att han 
fick havren av "nådig frun på Brenne" - vid 
denna tid hade Djäknebol brist på utsäde, vil
ket åtminstone i detta fall bör förklara varför 
utsäde hämtades utifrån. Brännö säteri fick 
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flera gånger lämna havreutsäde till Djäknebol: 
1795 och 1824. 1806 hämtades utsäde från 
Vapnö säteri utanför Halmstad.73 Men det fina 
ursprunget kunde bedra: 1817 hade utsädet 
hämtats från Vapnö. Men det gick illa: "Sedan 
man blivit varse att den havren som jag sått 
på Stenhålan 2,5 skäppor, vilken jag köpt från 
Halmstad eller Vapnö var ofrö, måste jag så 
denna åkerbit med korn 1 sk den 31 maj ... ". 
1825, 1827 och 1829 hämtades utsäde från 
Fröllinge herrgård i samma härad som Torup. 
Till denna kategori av leverantörer kanske 
man skall räkna Torups Prästgård 1827 och 
Fröslida under Sperlingsholm 1821 (i sista fal
let var det vithavre som hämtades). 

Men även bondgårdar i trakten har fått bi
dra med havreutsäde: 1767 Hulegård, 1785 
Bosgården, 1803 Gohult; 1803 Bökestig (?), 
1804 Fängsed, 1810 och 1832 Nädhult, 1810 
Ekenäs, 1810 Renäs (?) och 1810 Åmot. 1818 
hämtades havre från Drängsered, 1823 från 
Mårenäs och 1824 från Lopered. Både 1831 
och 1832 hämtades utsäde från grannsock
nen Kinnared (1832 från gården Ryd där). 

Men naturligtvis har också utsäde hämtats 
från de egna "örkarna", den lokala varianten 
av sädesbingar: 1767 såddes "vår" havre, 
1795 nämns "min" vithavre och svarthavre, 
1796 "samvuxen" havre, 1798, 1799, 1803, 
1806, 1821, 1823, 1829, 1831 "min" eller 
"egen". 1810 "min tyska havre". 

Utsäde har även hämtats från mer avlägs
na orter: 1796 nämns "Malmö" havre, 1798 
såddes havre som Olof Ausell fått från sin 
bror Arvid, troligtvis i Halmstad. 1838 såddes 
havre "fr: Småland". Det kan dock, som redan 
nämnts, vara svårt att skilja på införselort 
och handelsnamn i de ausellska räkenskaper
na: 1813 nämns "Skånes havre" som "köpe". 

Även havre av mycket dålig kvalitet har fått 
duga till utsäde: Det sista som såddes våren 
1795 var s k magasinshavre "vilken torde ej 
vara tjänlig till folk, medelst svindel". Svindel 
var en ogräsart med mycket giftiga frön.74 

Magasinshavre var spannmål som kronan 
samlade på sig i stora magasin i städerna in
för befarade kriser - vid missväxt lämnades 
den ut som understöd till behövande. Hur 
Ausell kommit över den framgår inte. 
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Även beträffande havren förekom att flera 
år gammal säd kunde sås: 1822 såddes utsäde 
hämtat från 1820 års gröda och "gammal hav
re", 1827 av 1825 och 1826 års grödor. 

Havren var vid sidan av vårråg det enda sä
desslag där omkastning och "flötning" nämns. 
Förfarandet kan både ha syftat till ogräsrensing 
och massurval. Med hänsyn till havrens förök
ningssätt har kastningen säkerligen inneburit 
att utsädet till viss del förbättrats genom ett 
positivt genetiskt urval för stora frön. 

Blandsäd 
Blandsäden har fått lika mycket tillflöde uti
från som dess ingående komponenter havren 
och rågen. Men den blandades inte alltid från 
gång till gång. Utsädet kunde också hämtas 
från den egna tröskade blandsäden: 1777, 
1779, 1780, 1798 nämns samvuxen, 1782 och 
1813 självvuxen blandsäd. 1783 blandad och 
samvuxen. Olika kombinationer kunde före
komma: 1786 rapporterades "vår samvuxna 
blandsäd och hälften havre blandad däruti" i 
utsädeskolumnen och 1795 havre och bland
säd, självvuxen. 1823 förekom dels samvuxen 
blandsäd med litet ny råg i och "samvuxen 
med blandning". 1832 nämns blandsäd med 
Kinnaredshavre inblandad. 

Även här har utsädet kunnat vara gam
malt: 1827 såddes blandsäd där utsädet häm
tats från 1825 års havreskörd och av 1826 års 
egna blandsäd. 

Vete 

Vete var alltså en ganska obetydlig gröda på 
Djäknebol. Några få gånger får vi veta varifrån 
veteutsädet hämtades. Det rör sig enbart om 
allmogegårdar i trakten: 1798 hämtades det 
från Elias på Heden, 1821 från Fagerhult och 
Fängsed. 

Potatis 
Sättpotatis till Djäknebol hämtades flera gång
er från ståndspersoner i trakten: 1823 och 
1825 från Gustavsberg (1825 två slags). 1824 
hämtades potatisutsädet från Brännö. 1839 
köptes sättpotatis från grannen Christen i Sjö
gård. 1823, 1824, 1839 och 1840 sattes egna. 
Eftersom det här varit frågan om vegetativ 



förökning har klockarna på Djäknebol inte 
kunnat bedriva någon växtförädling genom 
något massurval - när väl en sort införts, har 
den förblivit genetiskt oförändrad år efter år 
så länge den fortsatt att odlas. Som nämnts i 
det föregående kan man dock i ett tidigare 
skede räkna med frösådd vid potatisodlingen, 
vilket bör ha givit en genetiskt variationsrik 
produktion, där dock det faktum att potatisen 
var en korsbefruktare, inte givit Djäknebol
klockarna några större möjligheter att påver
ka utvecklingen genom egen urvalsverksam
het. Om eventuell fröodling av potatis saknas 
helt uppgifter i räkenskapen. 

Övriga grödor 
Här ges knappast några upplysningar alls. 
Enda undantaget är 1795 då vi får veta att 
"mor" lånat en potta hörfrö (=lin) i Sjögård. 

Sammanfattning 
Vi har kunnat konstatera att Djäknebol myck
et ofta hämtat utsäde från andra gårdar eller 
orter. Detta gäller hela undersökningsperio
den. Bland gårdar som lämnat utsäde till Djäk
nebol finns både bondgårdar och herrgårdar 
i närheten. Utsäde har också skaffats från mer 
avlägsna orter: Småland och Skåne tycks ha 
varit viktiga leverantörer av utsäde. Via Skåne 
och Halmstad har nya sorter kommit in till 
Djäknebol från Tyskland, England eller Balti
kum. Vasarågen bör ha kommit från Finland. 

Nödtvång har flera gånger legat bakom att 
-utsäde hämtats utifrån, särskilt gällde detta 
bristår som 1760. Ett exempel var införandet 
av vasarågen 1828- 1829, när den föregående 
höstrågsorten drabbades av missväxt. I öv
rigt nämns inga motiv för införseln av främ
mande utsäde. Men Djäknebol har med tiden 
fått allt större skördar och därmed rimligtvis 
haft möjlighet att vara självförsörjande med 
utsäde. Ändå har man hämtat sådant utifrån. 
Det är uppenbart att en stor del av införseln 
har rört nya sorter med specifika egenskaper 
som man velat ta in för att öka produktionen. 

Utsädesimporten till gården har möjligen 

medfört att man fått ett utsäde som var något 
renare från ogräs. Särskilt har en sådan effekt 
kunnat nås när utsädet hämtats från avlägs
nare områden med andra naturförutsättning
ar som Finland och Baltikum. Några av de 
ogräsfrö som då kommit in kan ha haft svårt 
att tåla den nya växtmiljön samtidigt som 
mängden av de "egna" orässorterna varit 
mindre än i det hemmaproducerade utsädet. 
Ogräs nämns av och till i räkenskapen. Ogräs
rensning av utsädet har förekommit i form av 
s k kastning och flätning. 

Betydelsen av utsädets ålder för grobarhe
ten har man varit helt medveten om - i regel 
har utsäde från föregående skörd använts, 
men ibland även sådant som varit ett eller två 
år gammalt. 

Kastningen innebar också att man valde ut 
de största kärnorna till utsäde. Särskilt för 
självbefruktande grödor som korn och havre 
bör detta ha haft en viss verkan i växtförädlan
de riktning. För en korsbefruktare som rågen 
bör kastningen däremot ha varit verkningslös. 
"Omkastning" har förekommit på gården för 
åtminstone råg och havre. Kastningens bety
delse som växtförädlingsmetod får dock inte 
överdrivas. De i växtförädlingshänseende 
verkligt betydande urvalen (på gott och ont) 
har varit det naturliga urval som ägde rum av 
sig självt på fälten och det urval bonden gjor
de genom att importera nya sorter. 

I flera fall visar det sig att århundradens 
erfarenheter lett till en ändamålsenlig praktik 
bland bönderna, även om man saknade ve
tenskapliga teorier om sammanhangen. Rä
kenskapen ger bara brottstycken av en helt 
säkert komplicerad praxis och det går knap
past att spekulera kring de totala effekterna 
av de utsädesurval som skett. Hur typiskt 
Djäknebo varit på dessa områden kan knap
past bedömas. Men överlägsna yttranden 
som Bexells att "Halländske Bonden, ehuru i 
allmänhet saknande förmåga, att göra sig en 
scientifik redovisning för de mer eller mindre 
lönande skördar, som hans fält lemna ho
nom", förringar utan tvivel de kunskaper som 
fanns djupt nere i folkkulturen. 
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