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BRUKA, ODLA, HÄVDA
Odlingssystem och uthålligt jordbruk

under 400 år
Nya kunskaper om odlingssystemens historia och om uthålligt
jordbruk, presenteras i denna antologi. Kan det ha varit förändrade
matvanor för 400 år sedan som drastiskt kom att förändra odlings-
systemen? Hur skapades ett jordbruk som kunde vara hållbart
under den stora befolkningstillväxten på 1800-talet? Hur har land-
skapet förändrats? Hur kan jordbrukets framtidsscenario se ut?

Bokens författare kommer från olika forskningsfält – de är natur-
vetare, samhällsvetare såväl som humanister. Även deras bidrag
spänner över stora områden, allt från konkreta förändringar i land-
skapet till teorier om jordbrukets utveckling. Antologins huvud-
områden är: odlingssystemens historia, de idéhistoriska perspek-
tiven, naturens kretslopp, energi- och näringsflöden samt landskaps-
förändringar och hållbart nyttjande. Denna spännvidd gör att boken
vänder sig till många kategorier – planerare, kulturgeografer, miljö-
forskare, kommunekologer, historiker, museimän, agrara praktiker
och övriga intresserade av jordbruket och dess historia. Alla läsare
får möjlighet att göra sig en egen syntes av förlopppen.



1

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 33
Supplement till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift

BRUKA, ODLA, HÄVDA
Odlingssystem och uthålligt jordbruk

under 400 år

Redaktörer
Ulf Jansson och Erland Mårald



2

Omslagets bilder:
Storbalar vid Risberga – dagens odlingslandskap i Storåns dalgång i Östuna, Uppland.
Baksidans bild visar en slåttermaskin förspänd med ett par oxar, troligtvis i Småland på
1930-talet. Pastell: Nils Enar Eskhult. Baksidans foto: Arne Hansson, KSLA:s arkiv.

Boken är utgiven med ekonomiskt stöd av
Magn. Bergvalls stiftelse
C. F. Lundströms stiftelse
FORMAS
Kungl. Patriotiska Sällskapet

Beställningar av denna bok kan göras hos
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek (KSLAB)
Box 6806, 113 86 Stockholm
Tel: 08-54 54 77 20    Fax: 08-54 54 77 30    E-post: kslab@ksla.se
Besöksadress: Drottninggatan 95 B

Skogs- och Lantbrukshistoriska meddelanden nr 33
Utgiven av Enheten för de Areella Näringarnas Historia (ANH)
Redaktörer för serien: Lars Ljunggren och Per Thunström

ISSN 1402-0386
ISBN 91-89379-95-0

Grafisk form, repro och tryck: Eskilstuna Offset AB, Eskilstuna 2005.



3

Innehåll

Företal,  Ulf Sporrong ................................................................................................................. 5

Inledning – Odlingssystem och uthålligt jordbruk under 400 år, Ulf Jansson & Erland Mårald ... 9

Odlingssystemens historia

KAPITEL 1.
Forskning om äldre odlingssystem de senaste 100 åren – en översikt, Ulf Jansson ......................... 15

KAPITEL 2.
Tresäde i skogsbygd. Förändringar i odlingssystemen i nordöstra Småland 1550 och 1750,
Aadel Vestbö-Franzén .............................................................................................................. 27

KAPITEL 3.
”Till salu några tunnor spannmål, några pund ost och smör”
Odlingssystemens ekonomiska dimension i östra Värmland, Ulf Jansson ...................................... 43

KAPITEL 4.
Avkastningsskillnader – roten till de olika odlingssystemen, Lennart Andersson Palm ............... 55

KAPITEL 5.
Odlingssystemens förändring under 1700- och 1800-talen, Carl-Johan Gadd ............................. 63

KAPITEL 6.
Från bondejordbruk till marknadsjordbruk 1900–2000.
Hundra år av produktionsteknisk utveckling i svenskt jordbruk, Eliel Steen ............................... 93

Idéhistoriska perspektiv

KAPITEL 7.
Fra aristoteliske elementer til humuslærens livskraft, Dan Ch. Christensen ............................... 101

KAPITEL 8.
Framsteg eller undergång. Agrarvetenskapen och diskussionen om ett varaktigt jordbruk under
1800-talet, Erland Mårald ....................................................................................................... 127

KAPITEL 9.
Agrarvetenskapen och diskussionen om jordbrukets hållbarhet under 1900-talet,
Göte Bertilsson ....................................................................................................................... 147

KAPITEL 10.
Ekologiskt lantbruk – strukturer och idéer i historisk belysning, Solveig Lindholm .................... 159



4

Kretslopp, energi- och näringsflöden

KAPITEL 11.
För ett lönande jordbruk. Ekonomi och estetik vid avfallsåtervinning i Göteborg 1860–1930,
Ola Wetterberg ....................................................................................................................... 171

KAPITEL 12.
Det urbana jordbrukslandskapets öde. Näringsämnenas kretslopp i Norrköping 1850–1920,
Jan-Olof Drangert och Jonas Hallström ............................................................................... 187

KAPITEL 13.
Utlakning av kväve från svensk åkermark i ett historiskt perspektiv, Markus Hoffman ............. 203

KAPITEL 14.
Hur hållbara var några olika historiska odlingssystem? Energianalys av Viksta socken i
Uppland 1927, 1956 och 1981, Jan Jansén ............................................................................. 215

KAPITEL 15.
Odlingssystem och närsaltshushållning, Urban Emanuelsson.................................................. 225

Landskapsförändringar och hållbarhet

KAPITEL 16.
Från fripassagerare till skötebarn. Odlingslandskapets växter ur ett växtekologiskt perspektiv,
Göran Blom ............................................................................................................................ 251

KAPITEL 17.
Från vått till torrt och från smått till stort – förändringar i odlingssystem och landskap
de senaste hundra åren, Margareta Ihse................................................................................... 263

KAPITEL 18.
Uthålligt jordbruk för människor och marker. Lokala perspektiv på jordbrukets hållbarhet
under efterkrigstiden, Marie Stenseke ...................................................................................... 295

Avslutning

KAPITEL 19.
På väg mot uthållighet – några riktlinjer, Uno Svedin .............................................................. 309

Presentationer av artikelförfattarna ..................................................................................... 315



5

Sedan andra världskriget har den svenska
jordbruksnäringen undergått mycket krafti-
ga förändringar. Antalet jordbrukare och
jordbruksföretag har minskat drastiskt, lik-
som den produktiva arealen. Avkastningen
har däremot inte förändrats på samma sätt,
vilket betyder att modernäringen genomgått
en kraftig rationaliseringsvåg under de fem-
tio år vi här talar om. Frågan är om det har
funnits en så pass kraftig omvandling av jord-
bruksproduktionen sedan det stationära bru-
kandet av kulturmarkerna såg dagens ljus i
vårt land för flera tusen år sedan. Det har det
kanske, men tidigare omstruktureringar har
knappast drabbat antalet sysselsatta eller för-
ändrat landskapet på det sätt som nu sker,
snarare har tidigare reformprogram syftat till
att sysselsätta fler människor för att förbättra
försörjningsläget. Dessutom påverkades inte
landskapet av tidigare reformer i den me-
ningen att kulturmarksarealen krympte.

Blickar vi ytterligare femtio år tillbaka i
tiden, kan man säga att 1900-talet blev ett år-
hundrade då jordbruket på många sätt kom
att stå i fokus. Detta var i och för sig inte hel-
ler något nytt, men under det förra århund-
radet vägleddes näringen av tydliga politiska
målsättningar och beslut under ledning av
ett särskilt departement. Ideliga regleringar
och stödformer grundades på politiskt an-
tagna försörjningsmål – landet skulle kunna
klara en avspärrningssituation. Efter andra
världskriget ställdes emellertid högre krav på
rationaliseringar och bärkraftiga produktions-
enheter, helst utan stöd, vilket blev inledning-
en till de kraftiga omstruktureringar som
numera skett. Genom inträdet i EU har dessa
tendenser förstärkts och fler förändringar lär
vara på väg. Av allt att döma kommer minsk-
ningen av produktionsstödet att fortsätta.
Det gamla familjejordbruket, som en gång i
tiden byggde på självförsörjning, är på väg ut.

Frågan är om denna kraftfulla process rik-
tigt uppmärksammats av svensken i gemen.
Bilden av vårt land, dess skönhet och dess
karakteristiska landskapsmiljöer, är hos många
av oss sammanvävd med det gamla självför-
sörjande jordbrukets produktion och land-
skapsutnyttjande. Den bild vi har återgår så-
lunda till hur förhållandena gestaltade sig för
decennier sedan. Dessa föreställningar för-
stärks bl.a. genom flera av Astrid Lindgrens
populära barnböcker och filmer, vilka just
beskriver hur livet på landet kunde te sig förr
i tiden. Bilden av familjejordbruket med
tjänstefolk och andra i nutiden försvunna
fenomen reproduceras därigenom ständigt
för allt yngre generationer. Går vi till andra
litterära genrer, finner vi att en stor del av vår
övriga litteraturskatt också många gånger har
en tydlig anknytning till det genuint svenska,
som representeras av bondesverige. För att
nu inte tala om hur konstnärer och kompo-
sitörer ofta tolkat och återgivit de miljöer det
här är fråga om, särskilt kanske under det
sena 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Av
detta skäl finns det naturligtvis all anledning
att stanna upp ett ögonblick och fråga hur vi
skall förhålla oss till de identitetsskapande
drag som jordbruket producerat vid sidan av
själva försörjningsuppgiften. En annan fråga
är hur vi skall bevara och kanske också ut-
veckla de insikter och kunskaper som ernåtts
under den långa historiska epok vi här talat
om. Har vi någon nytta av dessa kunskaper?

Det har på senare tid tillkommit nya skäl
att vidmakthålla de historiskt färgade kunska-
perna om våra äldre agrara produktionsfor-
mer. Frågan om miljöhänsyn har nämligen
trätt in på scenen. Det gäller såväl frågor om
arters överlevnad som frågor om vårt kultur-
arv. Få näringar i vårt land har, som redan
antytts, haft så stor betydelse för vår natur-
och kulturhistoria som just jordbruket. Mu-

Företal
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lens och liens landskap kan kanske komma
åter men då på grund av helt andra syften än
i forna dagar. Det kan t.ex. gälla att bevara
viktiga och ofta regionalt specifika natur- och
kulturmiljöer, något som landet officiellt
åtagit sig att göra, t.ex. då det gäller frågan
om arters överlevnad, djur lika väl som väx-
ter. Det är också viktigt att uppfatta den kul-
turella ram inom vilken de regionala åtgär-
derna och mönstren en gång vuxit fram.
Vilka bevekelsegrunder hade man för olika
handlingssätt?

Ytterligare ett skäl att hålla de historiska
kunskaperna levande är vårt agerande på
den internationella scenen. Till stora delar
världen över lever jordens befolkning på
avkastningen från enkla, familjebaserade
jordbruk. De erfarenheter som vi skaffat oss
i västvärlden genom den tekniska och ekono-
miska rationaliseringen av jordbruket, bör
kunna komma till användning när det gäller
att tackla just förändringens problematik i
andra hörn av världen. Vilka blir konsekven-
serna av en modernisering av jordbruket och
boskapsskötseln i västerländsk mening, något
som troligen kommer att äga rum på många
håll i världen? Vi kan ta två exempel. Genom
utvidgningen av EU kommer de traditionel-
la brukningsformerna att överges i Östeuro-
pa. Man kommer från EU:s sida till och med
att ekonomiskt understödja rationaliseringsåt-
gärder. Därmed förändras existerande flora
och fauna, ofta på ett dramatiskt sätt. Starkt
historiskt kulturpräglade landskap, inte
minst i östra Europas bergstrakter, kommer
att utplånas om inte de kunskaper som redan
finns gällande arters överlevnad i nya miljö-
er tas till vara på ett förnuftigt sätt. Och dessa
förändringar är redan på väg och går fort.

Ett annat exempel på hur agrarhistoriska
kunskaper kan utnyttjas i ett internationellt
sammanhang gäller de fysiska former i land-
skapet som i bästa fall kan betraktas som kvar-
dröjande och identitetsskapande element
(när det gäller svenska förhållanden kan vi
exempelvis tänka på skånska pilevallar eller
öländska stenmurar). Genom att kartlägga
dessa strukturer förstår vi att landskapet har
en historisk dimension, något som ibland

kan visa sig vara mycket värdefullt, t.ex. i
landskapsvårdssammanhang. Som ett exem-
pel kan nämnas att man i de forna afrikanska
kolonierna ofta har stora brister när det gäl-
ler kunskaperna om sin egen historia från
den prekoloniala tiden. Landskapet innehål-
ler spår efter tidigare agrara kulturer, som
kan avtvingas information genom fältunder-
sökningar av samma slag vi här hemma ge-
nomfört under årtionden. Nytt ljus kastas
därmed över de levnadsbetingelser som
ursprungsbefolkningen haft, opåverkade av
senare tiders västerländska idéer och för-
tryck. De kopplingar som kan göras mellan
agrarhistoriska fenomen över olika delar av
världen, via etablerade metodiska grepp, kan
således få stor betydelse för att återskapa drag
i den kulturella identiteten hos olika folk som
saknar en skriven historia. Betydelsen av en
fördjupad och konkret agrarhistorisk forsk-
ning kan naturligtvis motiveras på många
andra sätt, men här har vi pekat på ett par
framtidsscenarier när det gäller att tillvarata
sådan kunskap i det moderna samhällsarbetet.

Man kan därutöver naturligtvis finna argu-
ment för en agrarhistorisk forskning med
utgångspunkt från mera immateriella reso-
nemang, något som för övrigt kan sägas gäl-
la all historisk forskning. Överblick över det
förflutna breddar våra kunskaper och per-
spektiv och hjälper oss därmed att tolka och
tolerera det vi upplever som annorlunda i
världen. I bästa fall hjälper det oss också att
reagera mot vår tids dyrkan av snabbheten
och mot oförmågan till prövning och efter-
tanke. Historiska kunskaper motverkar också
den kollektiva glömskan i samhället, som ofta
kan vara förödande när individualismen
breder ut sig. Den som ingenting vet om de
historiska processer som lett fram till hur
samhället formats och förändrats saknar vik-
tiga redskap att förstå omvärlden. Sådana
kunskaper har dessutom viktiga kopplingar
till frågan om demokratisk kvalitet.

En stark kunskapsgrund är viktig i nästan
alla sammanhang. Kunskap kan aldrig etable-
ras genom några genvägar utan måste alltid
byggas från grunden. Agrarhistorisk forsk-
ning har en lång tradition i vårt land och
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genom att låta de skriftliga källorna och fält-
spåren tala vet vi en hel del om hur landet
har fungerat; i första hand tänker vi här på
förhållanden under förindustriell tid. Uttolk-
ningen av dessa data må förändras från tid till
annan, bl.a. beroende på forskningsideolo-
giska förhållanden. Det viktiga är emellertid
att källornas utsagor inte förvanskas. Därför
krävs en ständig, kritisk debatt som bygger på
en betryggande inskolning på forsknings-
fältet.

Men det finns inom detta fält också myck-
et som återstår att utforska, kanske i första
hand genom regionala analyser som kan lyfta
fram likheter och olikheter inom skilda delar
av landet, viket också möjliggör jämförelser
med andra länder. Sådan kunskap ger oss
redskap att hantera bevarandeproblem så att
inte åtgärdspaket sätts in som raderar ut före-
kommande nationella och regionala särdrag
i de fall där de tvärt om behöver förstärkas
och tydliggöras för att bli begripliga. Huma-
nistisk forskning i vidaste mening skänker på
så sätt förankring och trygghet och kan där-
med sägas vara samhällsnyttig. Den medver-
kar till att göra människan vuxen att möta de
oerhörda möjligheter som vetenskap, teknik
och ekonomi öppnat i ett globalt styrt sam-
hälle, bl.a. genom att besvara frågan om var
jag kan finna min plats i det kosmos som
omger mig.

Historiska kunskaper kan också sägas ha
ytterligare en betydelse. Den hjälper oss att
finna de långa utvecklingslinjerna eller som
det brukar heta, ”de sega strukturerna”, vilka
ofta är grunden till karaktären hos ett visst
område genom sina sedan länge etablerade
tankestrukturer och värdemönster. Hit hör
onekligen frågan om att bruka, odla och häv-
da kulturmarken genom uthålliga odlingssys-
tem. Tidsperspektivet ger oss också möjlighet
att finna brytpunkter i utvecklingskedjan.
Varför har man övergivit vissa odlingssystem
och inte andra? Således, vad har varit bestå-
ende i odlingslandskapet under lång tid och
vad har passerat förbi mer obemärkt? Vilka är
orsakerna bakom dessa stabila respektive in-
stabila faser? Vad är det som åstadkommer
förändringar? Det är således genom historisk

kunskap som vi skapar perspektiv på vår egen
tid, vilket i sin tur skänker nya insikter, något
som i bästa fall leder till förståelse och tole-
rans när det gäller värdering av andra män-
niskor under andra tider. Jag brukar ofta i
detta sammanhang citera en rad av Jan Fride-
gård i det stora bildverket om Uppland ut-
givet på Allhems förlag under 1960-talet.
Han uttrycker det vi här talar om på följande
enkla sätt: ”Det tillbakablickande ögat är ofta
det överblickande.”

Genom en tålmodig agrarhistorisk forsk-
ning finns det således goda och under lång
tid samlade kunskaper när det gäller att för-
stå hur forna tiders uthålliga produktionssys-
tem fungerade över längre tidrymder. Frågan
är om vi utnyttjar denna kunskap rätt utifrån
ett praktiskt förhållningssätt – i det moderna
jordbruket, i planering av våra miljöer och i
skötseln av våra kulturlandskap? Här finns en
hel del att anmärka på. Detta beror antagli-
gen främst på att landskapsfrågorna kräver
ett syntetiskt angreppssätt för att forskningen
och dess tillämpningar skall bli begripliga,
vilket i sin tur leder till kravet på en övergri-
pande planering. De kunskaper och krav vi
har när det gäller att upprätthålla uthållig-
heten hos olika produktionsformer och land-
skapstyper måste på något sätt koordineras
med de krav som ställs när frågor om bostads-
byggande, infrastruktur och tillgång på mark
ur social synpunkt (parker, friluftsområden)
diskuteras. Den agrarhistoriska forskningen
kan bidra med mycket när det gäller landska-
pets ekologi i vidaste mening, också i strate-
gisk betydelse. I första hand gäller detta kan-
ske frågor om hur man kan sammankoppla
lokala och regionala system, samt om de yt-
mässiga krav som bör ställas för att ernå funk-
tionsdugliga kulturbetingade miljöer för så-
väl odlade som vilda växter och djur. Men här
finns också ett sedan länge etablerat sam-
arbete med inriktning mot metoder för in-
ventering och kvantifiering av betydelsefulla
arealer och framför allt hur och var föränd-
ringarna av dessa värdefulla landskap äger
rum. Det kan röra sig såväl om tillståndet hos
moderna produktionslandskap som om över-
givna, äldre jordbruksmiljöer.
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Agrarhistorisk forskning har kanske inte i
alla tänkbara sammanhang bidragit med den
kunskap som forskarna verkligen besitter. I
första hand tänker jag på utformningen av
moderna skötselprogram för landskap och
naturparker. Sådana områden har nämligen
inte sällan sitt ursprung i agrara miljöer. Så-
väl formspråk som kvalitativt innehåll återgår
på en äldre markanvändningshistoria. Denna
historia utgör grunden för att förstå utveck-
lingen av ekosystem och biologisk mångfald.
Kunskapen om dessa ursprungliga fenomen
bör således integreras i planeringen i vår tid
för att landskapets uthållighet och karaktär
skall bli säkrad. Här finns ett viktigt arbetsfält
för agrarhistorikerna vid sidan om ekologer,
kulturforskare och landskapsarkitekter.

Vad är det då för olika områden av land-
skapsforskningen som behöver samman-
föras? Jag skulle vilja avsluta med att presen-
tera ett slags idé för framtida samverkan.
a. För att förstå landskapets utveckling och

förändringar är det för mig som geograf
viktigt att beakta hur de naturliga resur-
serna i vidaste mening fördelar sig i
rummet. Vilka betingelser för kultivering
skänker faktorer som klimat, jordar, topo-
grafi, hydrografiska förhållanden etc.
Naturresurserna är basen för jordbruks-
produktionen.

b. Naturhistoriska och kulturhistoriska kun-
skaper om landskapets utveckling be-
höver utvecklas i samverkan. Vi har fort-
farande en för stor åtskillnad mellan de
samhällssektorer som arbetar med miljö-
vård respektive kulturmiljövård. Historis-
ka kunskaper är grundläggande för att
tolka landskapsinnehållet. Naturveten-
skap och humaniora måste bringas till
samverkan.

c. Samverkan måste också ske med folk som
arbetar med aktualiteter när det gäller
regelverk, politiska beslut och styrnings-
mekanismerna inom EU.

d. Ur ett längre framtidsperspektiv kan man
säga att vi hittills lagt ned för mycket arbe-
te på jordbrukets moderna historia. Stora
krafter har som bekant satts in för att mot-
verka en rad negativa miljöfaktorer. Det-

ta har säkert varit nödvändigt men vi
måste i framtiden ägna mer energi åt att
”förstå” sammanhangen i den av jord-
bruket skapade miljön för att komma till
rätta med detta komplexa system. Natur-
vetare som sysselsätter sig med resurs-
forskning och ekologi måste bringas till
samverkan med landskapsarkitekter, kul-
turhistoriker, agronomer, antropologer,
sociologer och ekonomer för att vi skall
finna formerna för en framtida hantering
av de miljöer, som den agrara näringen
producerat, om de skall bevaras och/eller
utvecklas. Vidare krävs ett effektivare ut-
nyttjande av dessa kunskaper, förslagsvis
genom handledning av politiker, adminis-
tratörer och andra beslutsfattare, så att de
samlade kunskaperna kommer till an-
vändning i planeringen av samhället.
Som de nu ligger till utsätts ofta de gröna
miljöfrågorna för ”ad hoc”-lösningar i
samband med t.ex. exploateringsföretag.

e. Den agrarhistoriska forskningen i mera
inskränkt mening bör i framtiden än mer
satsa på att kartlägga regionala differen-
ser och likheter för att få underlag för
adekvata handlingsprogram, när det gäl-
ler bevarande, restaurering och utveck-
ling av de landskapsvärden vi värnar om.

Universitet och forskningsråd har trots lov-
värda försök inte lyckats nå den integration
som jag här talar om. Risken är därför att
den övergripande kunskap som krävs över-
låts till personer utanför forskarvärlden som
inte har kompetens att klara av dessa intrika-
ta frågor. Därför kan den betydelse inte nog
understrykas som den oberoende Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien har genom
att sammanföra forskare från skilda discipli-
ner i historiska konferenser, projekt och
publikationer. Förhoppningsvis leder detta
arbete bland annat till en historisk helhets-
syn – ”det tillbakablickande ögat är ofta det
överblickande”.

Ulf Sporrong
prof. em. i kulturgeografi, sekreterare i Kungl.
Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien
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Inledning – Odlingssystem och uthålligt
jordbruk under 400 år

Ulf Jansson & Erland Mårald

Jag har frågat lefwande och döda, som anstält
widlöftiga resor omkring hela Jordklotet,
hwad märkwärdiga saker de sedt uti fjärran
länder; men alla hafwa instämt, at de icke
eller sedt annat än Stenar, Wäxter och Djur,
dem Inwånarena, där som här, anwända til
all sin nödtorft och uppehälle, så at jag säkert
tror, och kan förwisso utgifwa, at Skaparen
intet annat förlänt människorna, utom Ele-
menterne, och torde wara nog tilräckeligt,
allenast man wäl wiste, at rätt bruka det man
ägde. O fortunati nimium, bona si sua norint
Agricolae [Bygdernas folk, hur lyckliga voro
de, blott de förstodo skatta sin sällhet rätt]. 1

(Carl von Linné)

Idag är frågor om att skapa ett långsiktigt
hållbart samhälle högaktuella. Det debatte-
ras om hur energi- och resursförbrukningen
skall minskas, hur utsläpp och föroreningar
skall minimeras, hur samhället skall anpas-
sas efter kretsloppets principer och hur land
och stad skall knytas samman. Vidare står
frågeställningar om landskapsförändringar,
biologisk mångfald och naturvård högt upp
på den politiska dagordningen. Dessa dis-
kussioner berör i högsta grad jordbruket
och under de senaste decennierna har myck-
en agrarvetenskaplig forskning inriktats mot
dessa frågor. Härigenom har även intresset
för motsvarande agrarhistoriska kunskap
ökat. Det har i detta sammanhang varit
väsentligt att få ett historiskt djup och en

vidare förståelse för hur agrarlandskapet
växt fram, hur naturen och människan sam-
verkat inom jordbrukets ramar och hur man
tidigare i historien utvecklat metoder för att
upprätthålla ett varaktigt jordbruk.

Att lösa den agrara produktionen i ett
längre perspektiv har sannolikt alltid varit
ett av jordbrukarnas mål. Det gällde att an-
passa sin produktion så att familjen kunde
överleva och att kommande generationer
kunde överta ett bärkraftigt jordbruk. Ge-
nom historien kan man se hur vyerna vidgats
och hur hållbarhetstanken anlagts på större
geografiska områden. Tidigt uppmärksam-
mades regionala skillnader med regional
resursknapphet och utbyte av olika varor.
Genom framväxten av nationalstaten blev
det nationella perspektivet dominerande.
Staten fick härigenom ett stort intresse av att
kontrollera och påverka jordbrukets produk-
tion, alltifrån Gustav Vasas mönstergårdar på
1500-talet till 1900-talets beredskapspolitik,
bidrag och stöd. Under efterkrigstiden har
det globala perspektivet fått en allt mer
framträdande position. I antologin behand-
las främst det nationella och regionala men
det globala sammanhanget finns med som
en vidare kontext.

Avsikten med föreliggande bok är att pre-
sentera nya historiska forskningsrön röran-
de odlingssystem och uthålligt jordbruk. I
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boken berörs tiden från 1500-talet fram till
idag och bland författarna återfinns före-
trädare för såväl naturvetenskaperna och
samhällsvetenskaperna som för humaniora.
Bidragen behandlar både konkreta land-
skapsförändringar och teorier om jordbru-
kets utveckling och både jordbruket i sig och
dess förhållande till den omgivande naturen
och samhället. Antologin visar hur lant-
bruksforskare och praktiska lantbrukare tidi-
gare angrep dessa problem, vilka idéer och
praktiker som har funnits och vilka lär-
domar de historiska odlingssystemen kan ge
oss idag. Härigenom belyser boken på ett
mångfaldigt sätt agrarlandskapet och uthål-
ligt jordbruk och ger därmed historisk kun-
skap för en nutida förståelse av dessa fråge-
ställningar. Var uppsats står för sig själv och
författarna ansvarar för innehållet. Förhopp-
ningen är att denna agrarhistoriska bok skall
berika dagens diskussion och underlätta
dagens och morgondagens beslut, samt att
uppsatserna i antologin kommer att sporra
till fortsatta tvärvetenskapliga studier inom
det agrarhistoriska området.

Odlingssystemens historia
Odlingssystem kan sägas vara det sätt på
vilket människan organiserar marken för att
producera agrara produkter. En rad uppsat-
ser behandlar odlingssystemens historia, hur
man skötte sina marker och vilka faktorer
som var viktiga för utformningen. Odlings-
systemen har förändrats under de tusentals
år då jordbruk har funnits i norra Europa.
De har hela tiden varit beroende av de natur-
liga förutsättningarna, samhällets organisa-
tion och regleringar samt av den teknologis-
ka nivå som funnits tillgänglig. Genom att
studera och förstå äldre tiders odlingssystem
kan man följaktligen även spegla hur män-
niskor agerade och levde under olika tids-
perioder.

Ulf Jansson gör inledningsvis en historio-
grafisk översikt över studier av odlingssystem
under 1900-talet. Trots att odlingssystemens
utformning studerats av forskare under de
senaste 100 åren är den faktiska kronologin

och den rumsliga utbredningen inte helt
klarlagda. Jansson visar också att tolkningar-
na av de historiska odlingssystemen har va-
rierat över tid och måste sättas in i sin sam-
tid. En av de stora förändringarna inom
Europas jordbruk är övergången från ett
äldre system med i huvudsak ensäde till tre-
säde, vilket traditionellt beskrivits som en
viktig utveckling av odlingssystemet. Frågan
har huvudsakligen belysts med exempel
från de stora slätterna i Polen och Tyskland.
Aadel Vestbö Franzén studerar istället den-
na process i den småländska skogsbygden
och kan peka på flera intressanta resultat
och tolkningar, som ger nya perspektiv på
denna övergång. Bland annat lyfter hon fram
förändringen av matvanor under 1500- och
1600-talen, som en förklaring till den ökande
rågodlingen och därmed omvandlingen av
odlingssystemen.

Att de ekonomiska förändringarna i sam-
hället var viktiga drivkrafter under 1800- och
1900-talen för jordbruks- och odlingssyste-
mens omvandling är oomtvistat. Ulf Jansson
belyser hur tillväxten av bergsbruket i Bergs-
lagen under 1600-talet medförde en efter-
frågeökning på jordbruksprodukter och hur
det påverkade odlingssystemen i en bruks-
bygd och i dess närområde. I diskussionen
kring odlingssystemen har avkastningsskill-
nader sällan diskuterats, trots att jordbruks-
produktionens behållning alltid måste ha
intresserat jordbrukaren. Lennart Andersson
Palm kan genom analyser och beräkningar
påvisa en skillnad i avkastningen mellan vår-
råg och höstråg, där den senare ger en myck-
et större skörd. Sett i det ljuset kan nya aspek-
ter på valet av spannmålssorter läggas.

Carl-Johan Gadd gör en översikt av od-
lingssystemens förändringar under 1700-
och 1800-talen. Nya tekniker och ägande-
rättsformer påverkade jordbruket starkt.
Under perioden skedde också en befolk-
ningstillväxt och trycket på landskapet öka-
de. Gadd diskuterar bland annat ingående
de stora jordskiftenas påverkan på odlings-
systemen. Eliel Steen avslutar delen om
odlingssystemens historia genom att beskriva
hur 1900-talets jordbruksproduktion föränd-
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rades och drar trådarna fram till idag. Den-
na förändring kan sammantaget beskrivas
som en allt starkare marknadsanpassning av
jordbruket. Steen diskuterar också utifrån
debatten idag kring det ekologiska jordbru-
ket och vilka möjliga scenarier som finns för
framtiden.

Idéhistoriska perspektiv
Genom den av Förenta nationerna initie-
rade så kallade Brundtlandkommissionens
rapport 1987, Vår gemensamma framtid 2, så
fick uttrycket ”sustainable development” –
hållbar utveckling – ett brett genomslag i
samhällsdebatten. Tanken att kunna utveck-
la samhället utan att förbruka naturresurser-
na är dock inte ny utan den går som en röd
tråd genom jordbrukets idéhistoria från
antiken via till exempel vetenskapsmän som
Linné och Georg Borgström till dagens dis-
kussion om ekologisk modernisering. Fyra
uppsatser undersöker hur man inom lant-
bruksvetenskapen alltsedan mitten av 1700-
talet fram till idag har utformat teorier och
idéer om hur jordens bördighet skall kunna
bevaras och ökas, och hur dessa teorier har
kopplats ihop med övergripande samhälls-
frågor.

Dan Ch. Christensen beskriver den tidiga
agrarvetenskapens framväxt och spridnings-
kanaler från 1700-talets mitt till det tidiga
1800-talet – den period då den moderna
lantbruksvetenskapen började utformas.
Även om det ur ett efterhandsperspektiv kan
konstateras att de dåtida agrarvetenskapliga
teorierna var dåligt underbyggda, fick de en
avgörande betydelse för praktiken. Jethro
Tulls mekaniska elementteori var viktig för
utvecklingen av nya jordbruksmaskiner och
Albrecht Thaers utformning av humusläran
medförde en kvantifiering av jordbruks-
produktionen, för att säkra en ökad frukt-
barhet. Christensen undersöker hur dessa
idéer spreds och implementerades i Dan-
mark-Norge. Frågan om jordbrukets uthål-
lighet eller ”varaktighet”, som det benämn-
des vid mitten av 1800-talet, var, som Erland
Mårald visar, en central utgångspunkt för

agarvetenskapen. Syftet var att skapa ett
jordbruk som skulle lindra effekterna av
befolkningstillväxten, stoppa missväxterna
och ta tillvara de möjligheter som industria-
liseringen medförde. Samtidigt sågs över-
exploatering av åkerjorden och naturresur-
serna som ett hot. Frågor som diskuterades
var huruvida export av spannmål var långsik-
tigt hållbar och hur man skulle lösa bristen
på växtnäringsämnen. Lösningen blev ut-
vecklandet av nya konstgödselmedel.

Göte Bertilsson beskriver översiktligt fram-
växten av dagens jordbruk och hur man
inom agrarvetenskapen under 1900-talet
förhållit sig till hållbarhetsproblematiken.
Övergripande har det skett en förändring,
från inriktning på markens produktions-
förmåga vid 1900-talets början och fokus på
hög intensitet och avkastning vid seklets
mitt, till en ökad miljöhänsyn under den
senaste tiden. Bertilsson konstaterar också
att vad som menas med begreppet hållbar-
het är beroende på om man ser det från ett
rumsligt perspektiv, tidsmässigt eller efter
dess omfattning. Mot etableringen av det
”konventionella” jordbruket har det ställts
upp alternativ. Solveig Lindholm behandlar
i sitt bidrag det ekologiska jordbrukets idé-
historia. Idéer om organiskt jordbruk, krets-
lopp och ett ömsesidigt respektfullt förhål-
lande till naturen har en lång historia och
under 1900-talet började dessa strömningar
att organiseras. Exempel på tidiga sådana
initiativ är The Organic Farming Movement
i Storbritannien och antroposofernas bio-
dynamiska jordbruk. I Sverige var Elisabeth
Tamm och Elin Wägner föregångare med
sin bok Fred med jorden.3 Lindholm gör en
schematiserad uppdelning över vad som
skiljer det ekologiska jordbruket från det
industriella i fråga om målsättningar, verk-
lighetsuppfattningar och kunskapssyn.

Kretslopp, energi- och
näringsflöden
Ur ett ekologiskt perspektiv är jordbruk ett
av människan förenklat och omorganiserat
ekosystem, där djur, växter och närings-
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flöden är styrda för att ge en avkastning – en
skörd. Jordbruket är dock inte en isolerad
enhet utan det finns i en vidare samhällelig
och fysisk kontext. Genom import av insats-
varor och export av agrara produkter sker
det ett utbyte mellan land och stad och
mellan jordbruket och omvärlden. Jordbruk
kräver en ständig tillförsel av växtnäring för
att upprätthållas och energi för transporter-
na. Under historiens lopp har metoder och
tekniker att lösa dessa problem ändrats, ökat
befolkningstryck och exploatering har vid
olika tidpunkter hotat jordbrukets uthållig-
het och brister i systemet har skapat miljö-
problem.

Ola Wetterbergs bidrag undersöker för-
hållandet mellan land och stad. Som bland
andra Victor Hugo gav uttryck för 1862 i Les
Miserables 

4 fanns det stora förhoppningar på
städernas ”smutsguld”. Genom att sluta krets-
loppen skulle dels den sanitära situationen i
städerna förbättras och jordbruket få tillgång
på billiga växtnäringsämnen, och dels kunde
entreprenörer göra en vinst på handeln. Åter-
vinningssystem byggdes också upp under
1800-talet för att sedan avvecklas i början av
1900-talet. Slutsatser som Wetterberg drar är
att överdrivna ekonomiska förväntningar
samt ett nytt modernt estetiskt tänkande är
viktiga förklaringar till varför återvinningen
övergavs.

Förenklat brukar land och stad ses som
två skilda komponenter i landskapet. Vid en
närmare granskning visar det sig emellertid
att denna gräns är diffus. Jan-Olof Drangert
och Jonas Hallström granskar betydelsen av
det urbana jordbruket under den industriel-
la omvandlingen i Norrköping. Både djur-
hållning och odling var omfattande inom
stadsgränsen och latrin från städerna använ-
des inom det stadsnära jordbruket. Genom
hårdare hälsoskyddslagar, ny sanitär teknik
och förtätning av staden kom dock det ur-
bana jordbruket successivt att försvinna.

Ett mycket omdebatterat och utforskat
område är åkermarkens kväveläckage till
omgivande hav med övergödning som följd.
Markus Hoffman undersöker denna fråga
fast ur ett längre tidsperspektiv – från 1860-

talet till idag. Med modellberäkningar kan
han påvisa att urlakningen, på grund av den
omfattande nyodlingen, redan under den
äldsta perioden var omfattande. Detta är ett
resultat som går emot den vanliga uppfatt-
ningen att kväveläckaget var obefintligt innan
konstgödseln blev allmän. En skillnad från
idag är dock att många vattendrag och våt-
marker vid denna tid ännu inte hunnit  bli
rätade och utdikade. Tidigare fångades myck-
et av kvävet upp medan det idag utan större
hinder kan följa med vattnet ut i haven.

Jämfört med Emanuelsson som har en
geografiskt och tidsmässigt övergripande
utgångspunkt, så anlägger Jan Jansén i sitt
bidrag ett lokalt perspektiv. Utifrån Viksta
socken i Uppland gör han en jämförelse av
hur energiförbrukningen sett ut på 1920-,
1950- och 1980-talen. Jansén frågar sig om
jordbruket verkligen blivit effektivare, om
man inte bara ser på den ökande avkast-
ningen utan även räknar de ökande insatser-
na som förts in i jordbruksproduktionen.
Med hjälp av statistik och beräkningar visar
han att detta inte är så självklart ur ett ut-
hållighetsperspektiv.

Urban Emanuelsson har tidigare fört
fram den så kallade näringsämneshypote-
sen. Den innebär att den begränsande fak-
torn för människors möjlighet att erhålla
mat ur landskapet är deras förmåga att
öka tillgången på näringsämnen genom att
manipulera näringsämnescyklerna. När nya
metoder och odlingssystem som ökat närings-
ämnestillgången införts, har detta fått stor
betydelse för resurstillgången och samhälls-
förändringar. I uppsatsen i denna antologi
utvecklar och granskar Emanuelsson nä-
ringsämneshypotesen. Bland annat lyfts
fram hur man kan förklara utvecklingen av
olika landskapstyper med denna hypotes
och vilken betydelse detta får för dagens
naturvård.

Landskapsförändringar och
hållbarhet
Det odlade och hävdade landskapet har
formats under många tusen år och kräver
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ständig skötsel för att upprätthållas. När od-
lingssystemen omskapats har också land-
skapsbilden och floran och faunan i detta
landskap förändrats. ”Mulen och klövarnas
landskap”, som dominerade i slutet av 1800-
talet och stora delar av 1900-talet, skapade
en biologisk mångfald och ett öppet land-
skap, som idag har mycket hög bevarande-
status. Det finns här en inbyggd spänning
mellan det moderna jordbrukets krav och
bevarandeintressena. Det är inte heller själv-
klart att ett landskap laddas med samma vär-
den och föreställningar av olika människor
och grupper i samhället. Vilka värden som
läggs in i landskapet har förändrats över tid
och fortsätter att nyskapas. Inte heller vem
som skall besluta över utveckling och be-
varande av landskap är självfallet.

Göran Blom behandlar en viktig bestånds-
del i odlingslandskapet, nämligen växterna.
Han anlägger ett växtekologiskt perspektiv
och lyfter fram olika växters behov och
påverkan från betesdrift och höbärgning.
Olika växter har skilda överlevnadsstrate-
gier, och hur bonden har skött markerna på-
verkar artsammansättningen. Förändringar-
na inom jordbruket de senaste hundra åren
har på olika sätt förändrat förutsättningarna
för floran. Även Margareta Ihse undersöker
utifrån ett växtekologiskt perspektiv hur
odlingssystemens förändring under 1900-
talet påverkat landskapet. Hon diskuterar
inledningsvis begreppet landskapet och gör
sedan en översikt av landskapsomvandling-
arna, där såväl regionala skillnader som
detaljer i landskapet lyfts fram. Här görs ock-
så kopplingar till de ändrade driftsformer-
na. Av särskilt intresse är åkerarealernas för-
ändrade storlek, mängd och form liksom de
gräsmarker, som under de senaste hundra
åren kommit att försvinna i stor utsträck-
ning.

Idag finns olika synsätt och praktiker pa-
rallellt med varandra inom jordbruksnäring-
en. Marie Stenseke frågar sig vad det är som
dagens lantbrukare ser sig som förvaltare av?
Är det ett ekonomiskt kapital, ett arv, en
miljö, sin egen livsmiljö eller ett liv? Här
finns det tydliga geografiska skillnader be-

träffande vilka värden man tillmäter sina
marker beroende på om man är till exempel
en slättbonde, en bonde i mellanbygd eller
en fritidsbonde. Utifrån denna insikt kritise-
rar hon det ”uppifrån och ner-perspektiv”,
som har kännetecknat miljömyndigheter-
nas, och senare EU:s, miljöarbete mot lant-
bruket. Istället förordar Stenseke ett lokalt
perspektiv, som tar hänsyn till och utnyttjar
den lokala potential och de initiativ som
kommer ”nerifrån och upp”. Antologin av-
slutas med en kort essä av Uno Svedin, där
han gör ett försök att sammanfatta och dra
ihop trådarna. Genom att resonera kring
olika teman i antologin visar Svedin att jord-
brukets uthållighet måste förstås och disku-
teras utifrån en bredare tvärvetenskaplig
grund.

En uthållig historia?
De olika bidragen åskådliggör den bredd
och det djup som fordras för att belysa jord-
brukets historia, frågor om landskapsföränd-
ringar och uthållighet. Jordbruket omdanas
genom ett växelspel mellan människan och
naturen, de lokala förutsättningarna och
övergripande ekonomiska förändringar samt
mellan ideologi, vetenskap och teknik. Det
finns en tendens i dagens debatt att betrak-
ta ”traditionella” förindustriella jordbruk
vare sig de är i Sverige eller annorstädes som
statiska. Artiklarna i denna bok visar att det
sedan länge har skett förändringar och an-
passningar av jordbruket till det förändrade
samhället, vilket i sin tur påverkat landska-
pets utseende och sammansättning. Skilda
regioner har också haft mycket olika historia
och skilda praktiker har utvecklats, anpassa-
de efter lokala förhållanden. De historiska
praktikerna och sätten att organisera mar-
ken på, som utifrån vårt perspektiv kan
verka irrationella eller svårförståeliga, är
ofta vid ett närmare betraktande väl lämpa-
de och förnuftiga utifrån den rådande situ-
ationen.

Olika ideologier inom lantbruksforsk-
ningen har också passerat revy. Gränsen
mellan politik, ekonomi och vetenskap är
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inom lantbrukets område diffus. Agrar-
vetenskapen är handlingsinriktad och syftar
till att förändra sina undersökningsobjekt –
jordbruket och lantbrukaren – vilket inte
bara utgår från vetenskapliga bedömningar.
Att skapa ett uthålligt jordbruk har alltid
varit en målsättning bland jordbruksföre-
språkare, beslutsfattare och lantbrukarna
själva. Vad som menas med detta och vilka
övriga frågor som anknyts till denna pro-
blematik är dock inte självklart och det har
skiftat från tid till tid. Förutom den grund-
läggande motsättningen mellan utnyttjan-
det av naturen och hur mycket påverkan
denna tål utan att förstöras, har också frågor
rörande produktion, ekonomi, sociala för-
hållanden, beredskap och bevarande anslu-
tits till diskussionen om jordbrukets hållbar-
het, vilka idag överlappar varandra. Fokus
under den senare tiden har i viss mån flyttats
från produktionen till ekologiska och estetis-
ka värden kopplade till bevarande, rekrea-
tion och upplevelser. Det är tydligt när man
jämför olika tidsperioder hur lantbruksve-
tenskapens frågeställningar styrts av den
samtida kontexten och hur agrarvetenskap-
liga argument använts för att förorda vissa
metoder och målsättningar för jordbruket i
stort.

Vår förhoppning är att man kan ta lär-
dom av historien och inte minst få en djupa-
re förståelse för olika historiska perioders
jordbruk genom artiklarna i denna bok. Att
skapa ett uthålligt samhälle handlar om att
skapa säkra förutsättningar för ett bra liv och
en bra miljö för framtida generationer. Den
historiska kunskapen visar att jordbruket

aldrig varit statiskt, att olika odlingssystem
funnits parallellt och fungerat olika bra
under olika tider och på skilda platser samt
att det skett förskjutningar beträffande vilka
värden och syften som tilldelats jordbrukets
roll i samhället. Det är således omöjligt att
förutsäga vilken sorts jordbruk som man i
framtiden kan komma att bedöma som håll-
bart och värdefullt. Det historiska perspek-
tivet kan därmed också bidra med en mer
ödmjuk och öppen inställning till olika alter-
nativ och förhållningssätt när man diskute-
rar jordbrukets framtid och uthållighet. Det
som är en hållbar strategi för jordbruket
under en viss tidsperiod och på en viss plats
behöver inte nödvändigtvis vara hållbart i
framtiden eller på andra platser.

Ulf Jansson
Erland Mårald

Stockholm och Umeå våren 2004
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KAPITEL 1
Forskning om äldre odlingssystem under
de senaste 100 åren – en översikt

Ulf Jansson

Inom historisk och geografisk forskning det
senaste århundradet har det förekommit en
diskussion om odlingssystem och på det sätt
som jordbruket har varit organiserat. Od-
lingssystemen i sig har sällan stått i centrum
för studierna, men har ofta funnits med som
en viktig bakgrundsvariabel eftersom det
har berört huvuddelen av alla svenskars
vardag före urbaniseringen och industriali-
seringen. ”Modernäringen” och dess för-
bättrade skötsel har naturligtvis uppmärk-
sammats av samtiden. Jordbrukslitteratur
hör till de första verken, förutom religiösa
böcker, som skrevs på svenska, exempelvis
Peder Månssons Bondakonst från 1500-talets
början och Scheering Rosenhanes verk Oeko-
nomia om hur ”ungt adelsfolk” skulle organi-
sera sitt gods på 1600-talet.1 Här skall dock
inte dessa författare eller senare tiders be-
skrivningar såsom landshövdingeberättelser
och reseskildringar tas med. I det följande
ges en komprimerad historiografi över de
senaste 100 årens vetenskapliga studier av
odlingssystem.

Jag skall här koncentrera mig på forsk-
ning om odlingssystem från medeltidens
början till den agrara revolutionen på 1700-
talet. Framställningen kommer ämnesmäs-
sigt att vara koncentrerad till geografi, dels
eftersom det är där de äldre odlingssyste-

ODLINGSSYSTEMENS HISTORIA

men i huvudsak har studerats, dels därför att
det är i den traditionen jag befinner mig
själv.2 Jag kommer att göra några utflykter
till etnologi, historia och ekonomisk histo-
ria, men inga större utsvävningar till biologi,
växtekologi eller annan naturvetenskap,
eftersom dessa studier i huvudsak rör sig
inom en annan vetenskapsteoretisk ram.

Begreppet odlingssystem
Begreppet odlingssystem är inte helt enkelt
att definiera eftersom olika forskare lägger
in skilda betydelser i det. Detta är inget
ovanligt inom forskningen – att begreppen
får en flytande betydelse. Det är därför
på sin plats att närmare utreda begreppet
innan vi kan göra en historik över studierna.
För en del forskare är det rotationen eller
växtföljderna som är det primära. För andra,
främst geografer kanske, spelar även den
rumsliga organisationen en stor roll.

Odlingssystem förekom troligen för första
gången som term i svenskt språkbruk i Her-
man Juhlin-Dannfelts Jordbrukets Handlexikon
från år 1886.3 Den förste som på allvar
använde begreppet om historiska odlings-
system var sannolikt Åke Campbell år 1928;4

då var det en etablerad term inom jord-
bruket. Historiker och andra hade innan



16

dess naturligtvis studerat det vi kallar od-
lingssystem, men de använde andra termer,
vilket man bör vara medveten om vid läs-
ningen av äldre litteratur.

Den första delen av ordet i odlingssystem,
nämligen ”odling”, ger vid handen att det
handlar om organisationen av den odlade
marken. Odling är förstås inte entydigt. Man
kan däri välja att avse åkerbruk och helt
bortse från trädgårdsodling, ängsbruk och
betesmarker. Det är förlamande att göra
definitionen alltför trång, men samtidigt
skall man inte göra den för bred – då kom-
mer i stort sett allt som en jordbrukare gör
att vara odlingssystem.

Ordet system är också problematiskt. Det
har svåra konnotationer i dagens samhälls-
vetenskap och humaniora; det kan uppfattas
som positivistiskt och systemteoretiskt. Det
är trots detta ett bra uttryck om man beaktar
att det handlar om biologiska system och
processer.

Begreppet odlingssystem har i en stor del
av den tidigare litteraturen blivit ganska
diffust då man ofta inte har hållit isär den
”rumsliga organisationen” och ”rotationen”
eller uttryckt med andra ord begreppen
”gärdessystem” och ”trädessystem”.5 Oklar-
heten i definitionerna är dock inte unika för
Sverige, de återfinns även i den internatio-
nella litteraturen. På tyska och engelska tar
man utgångspunkten i gärdesstrukturen.
Det heter ju exempelvis three-field system och
Zweifelderwirtschaft.6 Dessa begrepp bygger
på att antalet gärden står i relation till hur
stor andel som trädades. På danska språket
används på samma sätt begreppet trevangs-
bruk, däremot talar man åtminstone på Jyl-
land om alsædesbruk,7 det vill säga man utgår

från hur stor del som brukas, inte från hur
många vångar (gärden) det finns i byn.

Peter von Möller som år 1881 gav ut
en studie i jordbrukshistoria använde be-
greppen ensäde eller enskiftesbruk samt två-
skiftes- och treskiftesbruk. Han använde ter-
merna för att beskriva hur stor andel som
trädades. von Möller diskuterade dessutom
förekomsten av flera gärden i byar med en-
sädesbruk och uppmärksammade därmed
skillnaden mellan trädessystem och gärdes-
system, även om han inte använde de or-
den.8 Enskiftesbruk är ett olyckligt ordval
eftersom det kan blandas samman med ägo-
skiftet enskifte, som föregick laga skifte. Nils
Wohlin däremot använde begreppet åker-
indelningssystem eller brukningssätt. Hans
typer är ensädesbruk, tvåskiftesbruk, tre-
skiftesbruk, flerskiftesbruk, mångskiftesbruk
och lindjordbruk.9 Wohlin definierar inte
närmare vad han menar men förefaller avse
trädessystemet.

Åke Campbells definitioner är inte heller
explicit uttryckta, men det står klart att han
med odlingssystem menar det sätt på vilket
man brukar jorden, medan hägnadssystemet,
som intar en central ställning i Campbells
studie, inte ingår i begreppet odlingssystem.
Campbell skriver inledningsvis vilka före-
teelser han avser att studera: ”Odlingssyste-
mets och hushållningens framträdande i
landskapsbilden (bygdens yttre gestalt) i och
med de karaktäristiska marktyperna (slag av
ägor och odlingar) samt hägnadssystemen
med hägnadstyperna.”10 Campbell delar in
Skåne i olika bygder med olika hushållning:
slättbygds-, skogsbygds- och risbygdshushåll-
ning. ”Dessa tre hushållningssystem mot-
svaras av tre olika bruknings- eller odlings-
sätt: treskiftet vanligt på slätten, ensädet i
skogsbygden samt tvåskiftet eller andra spe-
ciella brukningssystem jämte ensäde i ris-
bygden.”11 Campbell använder här tre olika
begrepp för att förklara sättet att bruka
marken, dock inte det inledningsvis använ-
da odlingssystem. Hägnadssystemet beskri-
ver han med termer som: helvångsbygd eller
treskiftets vångalag. Gunnar Lindgren där-
emot talar om: ensäde, tvåskifte och treskif-

Begreppen hägnadssystem och trädessystem. Källa:
Widgren: Settlement and Farming system s. 73.
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te (på tyska översatt till: Einfeldwirtschaft,
Zweifelderwirtschaft och Dreifelderwirtschaft),
och lägger på så sätt tonvikten vid gärdenas
utformning.12 Sven Dahl har för Skånes del
gjort den mest djuplodande analysen av
trädesorganisation och hägnadssystem. De
senare benämner han fredningssystem.13

Han använder begreppen ensäde och två-
säde för att beteckna engärdessystem och
tvågärdessystem. För att beskriva de olika
trädessystemen talar han om tvåsäde med
fyraårig periodicitet eller ensäde med tolv-
årig periodicitet och så vidare. Sven Dahls
begrepp avviker från den allmänna defini-
tionen, men å andra sidan har han lagt ner
stor möda på att hitta precisa begrepp som
kan beskriva de skånska förhållandena. Fors-
kare som huvudsakligen forskar om skånska
förhållanden har dock anslutit sig till Dahls
terminologi, exempelvis Riddersporre.14

David Hannerberg sätter också likhetsteck-
en mellan ensäde och engärdessystem; två-
säde och tvågärdessystem och så vidare.15

I historiska källor används begreppet en-
säde, tvåsäde och så vidare för att beteckna
hur stor andel av jorden som trädades. En-
sädesjord betyder där i allmänhet inte att
jorden låg inom ett gärde eller vång, istället
avses med vilken periodicitet man brukade
marken. Huvudanledningen till uppgiften i
exempelvis kartorna var att lantmätaren ville
beräkna hur mycket av jorden som brukades
varje år, respektive hur stor den totala arealen
åker var. Hur lång tid åkergärdena var freda-
de var inte lantmätaren intresserad av såvida
det inte påverkade höskörden. Det är där-
för, menar jag, rimligt att begreppen ensäde,
tvåsäde osv. reserveras till att betyda hur stor
andel av marken som brukas och att här inte
blandas in hur marken är organiserad och
inhägnad.

Denna skillnad mellan hur marken bru-
kas och hur den är organiserad gör Sölve
Göransson tydligt i en recension av Bodvalls
avhandling. Han särskiljer där på begreppen
trädessystem och gärdessystem.16 Mats Wid-
gren har utnyttjat denna distinktion och
gjort ett försök att reda ut begreppen ge-
nom att skapa en hierarki där odlingssystem

är en samlingsterm för trädessystem och
gärdessystem.17 Myrdal har senare ”finför-
delat” hierarkin när det gäller trädessystemet.
Han har som undergrupper: växtföljder och
bearbetad/obearbetad träda.18 Istället för att
fokusera intresset på den del av åkern som
är i träda borde man lyfta fram vad och hur
man odlade. I rotationen, växtföljderna, in-
går förutom de olika sädesslagen även träda.
Av särskilt intresse är hur man bearbetade
trädan, om den kunde användas till bete så
kallad grön träda eller om den bara vilade så
kallad brun träda. Det förefaller som om trä-
desbearbetning åtminstone under 1500-talet
var mer omfattande i östra Sverige än i västra
och södra delarna av landet.19 Växtföljder
har inte studerats i någon större omfattning
i Sverige utan fokus har legat antingen på
andelen träda eller på hur många gärden ett
jordbruk har haft. Undantag är emellertid
Hugo Osvald och i viss mån Sven Dahl.20

Sven Dahl gör det för att förhållandena i
Skåne gör det uppenbart att man måste ta
hänsyn till hur ofta man brukade exempel-
vis bovetejordar och havrejordar, samt att
det inom varje vång (gärde) fanns olika
rotationer. Hugo Osvald ger oss en mer
komplicerad bild eftersom han studerade
modernare förhållanden med vallodling.

En mer övergripande nivå än odlings-
system är ”jordbrukssystem”, farming system
eller agrarian system.21 Förenklat kan man
säga att begreppet odlingssystem i huvudsak
tar fasta på inägomarkens fysiska och tids-
mässiga organisation utan att ta hänsyn till
utmarken. Utmarken måste dock inkorpore-
ras vid analysen för att man skall förstå var-
för odlingssystemet ser ut som det gör. Den-
na nivå motsvarar Widgrens farming system
och kan betecknas som en samlingsterm för
agrar ekonomi, där andra faktorer dras in.
De olika verksamheterna avsätter olika läm-
ningar. Det är ofta dessa fysiska uttryck i
landskapet som vi kan studera. Det är nöd-
vändigt att i modellen föra in ytterligare
verksamhetsslag som inte direkt har med
jordbruk att göra. Jag tänker främst på bi-
sysslor som: kolning, foror, textilarbete och
handel. Begreppet bisyssla är något miss-
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visande eftersom dessa kan vara mycket
viktiga verksamheter; i en del områden har
de till och med varit viktigare än jordbruks-
näringen. I Blekinge skärgård finner vi ex-
empelvis tidigt både småbrukare, torpare
och strandsittare som var helt beroende av
havsfiske.22 På liknande sätt pekar exempel-
vis Stefan Åhman på pottaskebränningen på
1600-talet i Småland.23 Det finns en risk att vi
för äldre perioder undervärderar dessa bi-
näringar.24

Hägnader är till för att styra djuren – an-
tingen stänga dem ute eller inne. Gärdessys-
temet skall ses i det perspektivet. I vissa fall
var antalet åkergärden lika många som an-
talet årgångar i trädessystemet; tvåsäde med
två åkergärden, tresäde med tre åkergärden,
och så vidare I andra fall fanns ingen över-
ensstämmelse mellan trädessystem och gär-
dessystem. Ibland var ängarna särhägnade
och i andra fall låg ängen helt inom åkergär-
dena. Många gånger saknades hägnader
helt kring exempelvis de norrländska myr-
ängarna. Mängder av olika former har exis-
terat. I vissa fall var även utmarken indelad
av hägnader. Under 1700-talet dyker exem-
pelvis fler och fler hagar upp i källmateria-
let. Det finns anledning att särskilja olika
nivåer när det gäller hägnadsorganisationen.
Begreppet hägnadssystem bör reserveras för
alla typer av inhägnader: hagar, ängar och så
vidare, medan gärdessystem används direkt
för att beskriva åkergärdenas organisation.

Inte sällan, åtminstone i slättbygder, sak-
nades hägnader mellan angränsande grann-
byars gärden. Detta brukar beroende på
vilken region som studeras benämnas om-
växlande gärdeslag, vångalag, värnalag eller
hägnadslag. Ursprunget till dessa hägnads-
lag har diskuterats. Vissa har hävdat att det
är relativt sena rationaliseringar, andra
menar att det rör sig om strukturer med
mycket stort tidsdjup.25

Behovet av att separera andelen träda och
antalet gärden blir uppenbart då man på-
träffar fall där andelen träda är relativt liten
och där antalet gärden varierar. Begreppen
ensäde, tvåsäde, tresäde, fjärdedelsträda,
femtedelsträda och så vidare betecknar hur

stor andel som trädades, dvs. trädessystemet.
Källtermernas betydelse har i det här fallet i
stort sett behållits. För att beteckna gärdessys-
temen används här beteckningar som tre-
gärdessystem, fyragärdessystem och så vidare.

Ett problem är när en jordbruksenhet
samtidigt bedriver olika trädes- och gärdes-
system. Exempelvis förekommer det att det
finns oregelbundna trädor inom ett regel-
bundet odlingssystem. Exempel på detta är
svaljordar, bovetejordar, havrejordar, lindor
och äckror som ibland odlades periodvis
och som förekom i olika regioner.

Odlingssystem betraktas som ett system
som består av trädessystem, gärdessystem
och växtföljder. Det är viktigt att hålla isär
begreppen även om man kan argumentera
för att trädan ingår i en växtföljd och att
andelen träda ofta motsvarade antalet gär-
den.

Forskningens kronologi
Man kan dela in 1900-talet i fyra delar vad
det gäller forskningen om de äldre odlings-
systemen. Här är det förstås inte enkelt att
dra några gränser eftersom forskare har
varit verksamma över och under flera perio-
der. Jag menar trots allt att man för att för-
enkla diskussionen kan göra denna indel-
ning, även om man kanske inte kan tala om
rena paradigmskiften i detta sammanhang.
Den tidigare diskussionen om begreppet
odlingssystem hänger givetvis samman med
denna förändring. Varje ”period” har haft
sina behov av att definiera begreppet. 1900-
talets forskares strävan efter att förstå od-
lingssystemen kan liknas vid ett vetenskap-
ligt projekt med en empirisk grund, en teo-
retisk modell och ett sunt ifrågasättande av
denna modell.

Kartläggning 1900–1930
Den första perioden var som brukligt en
kartläggning. Man försökte se vilka företeel-
ser som fanns och karterade deras före-
komst. Kunskapsstegringen var hög och nya
studier gav mycket stora landvinningar.
Någon tydlig frågeställning eller teoretisk
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klar förankring saknades dock vanligen i
dessa arbeten. Huvudintresset för forskarna
de första årtiondena på 1900-talet var Skåne.
Nils Wohlin gjorde dock en enkel genom-
gång för hela Sverige, huvudsakligen utifrån
landshövdingeberättelser. Vi får genom
honom en första enkel överblick, som i vissa
fall fortfarande inte gjorts mer detaljerad.26

Carl Gustaf Weibull fördjupade några år
senare bilden för Skåne. Weibull använde
jordrevningar från år 1671 och jordrannsak-
ningar från år 1755 för att konstatera att
norra Skåne, av honom benämnt skogsbygd,
dominerades av ensäde medan södra Skåne
dominerades av tresäde. Däremellan fanns
övergångszoner med både ensäde och tre-
säde.27 Weibull uppmärksammade vidare att
vissa åkrar inte följde den normala rytmen.
Han kallade dem, något missvisande, för
utjordar. Dessa kunde lämnas i träda under
längre och kortare perioder, för att sedan
brukas under ett eller flera år. Hela trädan
gödslades således inte. I exempelvis Oxie
härad finns uppgifter om att havrejordarna,
utanför vångarna, år 1671 togs upp vart
fjärde eller vart femte år.28 Det finns också
uppgifter att man försökte förbättra ängar-
nas avkastning genom att tillfälligt odla upp
dem. Weibull skriver exempelvis: ”När ängs-
marken här ej längre ville bära gräs, gödsla-
des den och vändes med plog; därpå såddes
korn, som nedharvades.”29 År 1928 kartlade
Åke Campbell de skånska odlingssystemen
och uppmärksammade att det, förutom
Weibulls regioner, fanns ett sammanhängan-
de område med tvåsäde. Han konstaterade
att ensäde dominerade i norra Skåne medan
tresädet huvudsakligen fanns på slättbygder-
na i söder. Tvåsädet fanns i ett område kring
Romeleåsen och det Campbell kallar för
västra Risbygden.30

Förändring i fokus 1930–1960
Under denna period fortsatte man att kart-
lägga odlingssystemen, men frågorna kom
alltmer att fokuseras på förändringar över
tiden. Man kan säga att man övergick till att
kartera både tiden och rummet på ett mer
konsekvent sätt. Detta ledde till att man

kunde konstatera ett flertal förändringar av
odlingssystemen. Forskningen fördjupade
också bilden av de regionala skillnaderna.

En av de mest banbrytande studierna
gjordes av Gunnar Lindgren. Han gjorde en
sammanställning av odlingssystemen under
1600-talet dels i sin avhandling om Falbyg-
den och dels i en uppsats om hela Västergöt-
land.31 Lindgren tycker sig i uppsatsen se en
utveckling från ensäde till tresäde via två-
säde. I avhandlingen, två år senare, menar
han dock att det åtminstone i Falbygden har
skett en utveckling från ensäde direkt till
tresäde. Hans spridningsbild baserar sig
främst på P. E. Lindskogs beskrivningar samt
pastoratsbeskrivningar, men komplettering-
ar från lantmäterikartor har gjorts. Lind-
gren har eftersträvat att skapa enhetliga
områden och bortsett från enstaka byars
eller gårdars odlingssystem.

Ivar Moberg kunde med hjälp av beskriv-
ningar till de geometriska kartorna som
upprättades 1741–1743 skapa en heltäckan-
de bild av de gotländska trädessystemen. Det
dominerande trädessystemet var tresäde,
men i flera socknar brukade man jorden i
tvåsäde. Det är svårt att klart konstatera någ-
ra regionala skillnader. På norra Gotland,
närmast Visby, dominerade tresädet medan
västra Gotland, uppvisade ett kraftigt inslag
av tvåsäde. Ganska många socknar, särskilt
på södra Gotland bedrev både tvåsäde och
tresäde. Denna blandning kunde även fort-
sätta ned på gårdsnivå, där en gård kunde
ha flera trädessystem.

Moberg utgick vidare från att tresädet
hade införts senare än tvåsädet. Sannolikt
har Moberg påverkats av den samtida diskus-
sionen med en utveckling från ensäde till
tvåsäde och senare tresäde. Han förefaller
sakna egentliga belägg för att så är fallet.
Enligt Moberg hade tvåsädet och tresädet
lagts ovanpå ett äldre ensäde. Detta baserar
han på att det i en revisionsbok från år 1653
står att man bedrev ensäde på norra Got-
land.32 De kvarvarande tvåsädesgårdarna är
således, enligt Mobergs sätt att resonera, att
betrakta som relikta.33 Han för en diskussion
som gör det troligt att utvecklingen har
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något med kontakterna med Danmark att
göra. Moberg ägnar mycket lite utrymme åt
odlingssystem och hans diskussion är väl
mer ämnad att ansluta sig till en existerande
diskussion. Det står emellertid helt klart från
det gotländska exemplet, att det inte går att
konstruera klara gränser mellan de olika
odlingssystemen ens på gårdsnivå.

David Hannerberg studerade ingående
Närkes äldre jordbruk.34 I större delen av
Närke brukades, som i övriga Mälardalen,
tvåsäde men i västra delen förekom andra
odlingssystem. Längst i väster i Nysunds
socken, varav åtminstone hälften strängt
taget borde räknas till Värmland snarare än
Närke, brukades tresäde och fjärdedels-
träda. I sydost brukades tresäde. I norr fanns
det som Hannerberg kallar ”Bergslags-
metoden” eller lindjordbruk, även benämnt
Falu-metoden. Lindjordbruket är ett slags
tidigt cirkulationsbruk, där lindor tas upp
till åker under ett par år för att sedan läggas
ut som gräsmarker under flera år (gräs-
marksbruk). Hannerberg är osäker på av-
gränsningen av lindjordbruket eftersom
antalet observationer är så få. Överhuvud-
taget är lindjordbruket mycket litet studerat
och funktionen och den verkliga utbred-
ningen vore intressant att fastställa närmare.
I västra Närke kan Hannerberg vidare kon-
statera en utveckling från tvåsäde till tresäde
under 1700-talets slut.35

Sven Dahl som i huvudsak studerat Skåne
har detaljerat satt sig in i olika förhållanden
(se ovan om begreppet). Han kunde även
konstatera att en del byar på gränsen mellan
två olika odlingssystem kunde delta i två
olika vångalag och därmed bruka en del av
marken i tvåsäde och en annan del i tre-
säde.36 Dahl korrigerade också Campbells
bild av de skånska odlingssystemen. Framför
allt menar han att tvåsädesområdet var
mindre än Campbell påstod. Tvåsädet före-
kom i tre mindre områden. Två områden
låg öster om Landskrona och ett söder om
Vombsjön.37 I det södra området, i östra
Torna och sydvästra Färs härader, brukades
ett tvåsäde med fyraårig periodicitet. Dahl
ger flera exempel på byar som hade föränd-

rat odlingssystemet från tvåsäde till tresäde
under såväl 1600- som 1700-talet.38

Modellernas era 1960–1980
De tidigare periodernas kartläggning av
företeelser och förändringar resulterade i
att man kunde skapa generella modeller
över förändringarna. Den kvantitativa och
positivistiska eran inom samhällsvetenskap-
erna och humaniora märks förstås även
inom studierna av odlingssystem. David
Hannerberg var nog den geograf som gick
längst vad det gäller kvantitativa metoder –
han var förutom geograf även matematiker.
Hannerberg hade ett utpräglat modelltän-
kande och det är inte alltid enkelt att följa
med i uträkningarna.39 Han har också kriti-
serats för att han gått lite för långt, samt att
han sett på utvecklingen som en linjär fram-
skrivning av historien.40 Hans modeller till-
låter egentligen inte att det sker fluktuatio-
ner av exempelvis arealutvecklingen och
den medeltida agrarkrisen finns överhuvud-
taget inte med. Man måste dock vara försik-
tig när man kritiserar Hannerberg. Han var
naturligtvis själv medveten om att det rörde
sig om modeller, förenklingar av verklig-
heten.

En rad studier under 1960- och 1970-
talen genomfördes i Hannerbergs anda.
Hannerbergs modeller, som skapades från
historiska kartor, gjorde också att intresset
kom att riktas mot äldre perioder. Man ville
ta reda på vad som skedde före 1600- och
1700-talen. Dessa studier var ofta retrogres-
siva utifrån äldre lantmäterikartor, något
som var relativt nytt, även om Staffan Helm-
frid och Sigurd Erixon tidigare gjort retro-
gressiva analyser och iakttagelser.41 Även fält-
materialet kom att bli viktigare i studierna.
Trots att Gösta Nordholm redan på 1930-
talet visade på fältmaterialets möjligheter så
fick det inte något större genomslag inom
forskningen.42

Ulf Sporrong kombinerade fältmaterialet
med historiska kartor och andra historiska
källor.43 Han kunde således använda Han-
nerbergs modeller och testa dem arkeolo-
giskt i fält. Fokus i hans forskning var dock
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inte odlingssystemen utan bebyggelseutveck-
lingen och den territoriella organisationen.
Ulla Göransson kunde på liknande retro-
gressiva sätt belysa övergången till ett två-
gärdessystem under medeltiden genom ana-
lyser av historiska kartor.44 Hon kunde visa
att ett gärde verkade framväxt under en
längre period medan det andra ofta såg ut
att vara skapat under en kortare tidsrymd.

En annan viktig studie var Sven-Olof
Lindquists arbete om hägnadssystemen i
fossila former utförda på flera platser i cen-
trala Västergötland.45 Analyserna utgick från
noggranna detaljkarteringar av hägnadsres-
ter och andra fältspår från odling. Från slu-
tet av 1970-talet, som en fortsättning på
Lindquists arbete i Östergötland46, kom
fokus inom den historiska geografin att ligga
på förhistoriska perioder. Där fanns likaså
frågor om jordbruk och odlingssystem, men
frågeställningarna var helt annorlunda lik-
som källorna.47

Det hade inom forskningen skett en för-
enkling av odlingssystemens funktion och
historia. De hade dels blivit förenklade så till
vida att de kom att handla om hägnader,
dels hade de blivit insatta i en större utveck-
lingsteori som skulle förklara hela samhäl-
lets utveckling. Ett slags ”paketlösning”, som
kom att kallas Kulturlandskapsmodellen.48

Studierna av äldre jordbruk, säg före år
1800, kom således att skilja sig från studier
av jordbruk under och efter den agrara re-
volutionen. Där låg istället fokus på föränd-
rade sädesslag, växtföljder, nya vallväxter
med mera.49 Dessa två olika synsätt förstärk-
te också sannolikt det brott i utvecklingen
som den agrara revolutionen utgjorde. Frå-
gan om det kunde finnas en kontinuitet från
1700- till 1900-talet var exempelvis inte aktu-
ell.

Bilden kompliceras 1980–2000
Perioden kännetecknas av att man ifrågasät-
ter modellerna, gör mer ingående analyser
i tid och rum och för in ytterligare aspekter
och metoder. Inom samhällsvetenskaperna
och humaniora skedde stora förändringar
och nya ”skolor” och teoretiska perspektiv

diskuterades. Gemensamt för de nya ström-
ningarna var en kritik mot ett positivistiskt
synsätt. Dessutom ökades forskarnas teori-
medvetenhet.

Widgrens definition av trädessystem och
gärdessystem50 har redan omnämnts och
kan ses som ett steg att komplicera bilden
och Hannerbergs modeller. Carl-Johan Gadd
som studerade moderniseringen av jord-
bruket i Skaraborg var medveten om dessa
skillnader och beaktade således både häg-
nadssystemet och trädessystemet.51 Vidare
förde Janken Myrdal, som 1985 studerade
medeltidens jordbruk, diskussionen om
växtföljder och trädans betydelse längre till-
baka än många tidigare hade försökt.52 Växt-
följder och deras förändring hade inte
studerats i någon större omfattning för
perioder före 1800-talet. Genom att enkla
förhållanden, såsom höstrågens förekomst
påvisades kom nya orsakssammanhang i
dagen vad gäller de östsvenska tvåsädessyste-
men.

Ulf Sporrong visade också flera exempel
på olika utformning av odlingslandskapet i
Mälardalen, baserat på en stor genomgång
av historiska kartor.53 Han kunde där konsta-
tera ett flertal förändringar av gärdessystem
och bebyggelse. Liknande retrogressiva stu-
dier genomfördes även av Mats Ridderspor-
re.54

Vad gäller förståelsen av 1500-talets
odlingssystem kan man inte heller gå förbi
Janken Myrdals och Johan Söderbergs verk
från 1991 om 1500-talets jordbruk, som på
många sätt gav en ny bild av perioden och
en syntes att utgå från. Där finns en rad stu-
dier och uppslag som berör odlingssyste-
men. De viktigaste, skulle jag vilja hävda, är
analyserna utifrån storgårdarna. Där kan
man påvisa faktiska växtföljder och se för-
ändringar över tiden. Källorna är delvis svår-
tolkade och fogdarna hade inte alltid en
gemensam terminologi. Ferm  och Myrdal
kommer exempelvis fram till helt olika slut-
satser av samma källmaterial.55

Genom att i detalj studera hur odlings-
systemen fungerade kan man se hur re-
surserna användes. I Ystadsprojektet gjorde
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Gunilla Olsson analyser av två byar med oli-
ka odlingssystem och kunde konstatera att
de använde markresurserna på olika sätt.56

Metoden med att beräkna användningen av
näringsämnen (NUE) kan betraktas som
systemteoretisk, men den ger oss en möjlig-
het att faktiskt kunna se hur dessa agroeko-
system fungerade. Man kunde då också när-
ma sig frågan om odlingssystemen var uthål-
liga, vilket ställer frågan om de äldre od-
lingssystemens balans och ekologiska jäm-
vikt på sin spets.57

Odlingssystemens förändringar har också
under perioden behandlats arkeologiskt.
Bengt Windelhed kunde med hjälp av ut-
grävningar och dateringar av kol fastställa
tvågärdessystemet och tvåsädets införande
till tidig medeltid.58

Ensädet har ofta setts som ett mycket
gammalt okomplicerat och primitivt sätt att
odla. Lennart Palm har gjort en mycket nog-
grann utredning av förhållandena på en
gård i Halland. Man kan där se hur kompli-
cerat ett ensäde kunde vara på lokal nivå.59

Denna form av mikrostudier ger oss nya
aspekter och belyser förhållandena ur ett
hushållsperspektiv. Palm hade redan tidiga-
re kritiserat Hannerbergs linjära utveck-
lingsmodell med hjälp av uppskattningar av
spannmålsproduktionen.60

Aadel Vestbö, Hans Antonson och jag har
också ifrågasatt synen på odlingssystemen
som statiska före den agrara revolutionen.61

Det finns en mycket större variation av hur
man har skött landskapet och organiserat
odlingen. Vi har föreslagit olika förklaring-

Odlingssystemen kring år
1700 i Sverige. Figuren
bygger på en rad studier
av odlingssystemens ut-
bredning. Man kan tydligt
se hur de Ingående studier
redovisas i Jansson: Od-
lingssystem i Vänerområdet.
Bilden har kompletterats
med Vestbö-Franzén i denna
bok. Det finns en del kun-
skapsluckor i delar av Små-
land samt i stora delar av
Norrland. Informationen
har generaliserats något för
att kunna redovisas på en
Sverigekarta.

Tresäde, 1/4 och 1/5 träda

Ensäde, inslag av tvåsäde

1/4, 1/5 och 1/6 träda

1/6, 1/7 och 1/8 träda

Tvåsäde och tresäde
Tresäde

Ensäde

Tvåsäde

1/4 träda

tresäde och 1/4 träda

1/5 och 1/6 träda

1/5 och 1/5 och 1/5 och 1/5 och 1/5 och 1/5 och 1/5 och 1/5 och 1/5 och 
mindremindremindremindremindremindremindremindremindre

1/6 och 1/6 och 1/6 och 1/6 och 1/6 och 1/6 och 1/6 och 1/6 och 1/6 och 
mindremindremindremindremindremindremindremindremindre
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ar till dessa olikheter. Jag har betonat de
ekonomiska faktorerna som starkt påverka-
de lokalsamhället och deras produktion.62

Aadel Vestbö har fokuserat på förändrade
konsumtionsvanor och förändrad teknik för
att bland annat baka bröd.63 Hans Antonson
har givit klimatet en framträdande roll.64

2000-talets studier
Att försöka summera dagens läge är av
naturliga skäl inte enkelt, men man kan
konstatera att kartläggningen, förändrings-
studierna, modellerna och deras senare ned-
montering har lämnat oss utan att ersättas
med någon grand theory, eller ens ett gemen-
samt synsätt. Man kan dock säga att de flesta
försöker komplicera bilden genom att för-
djupa förståelsen av hur odlingssystemen
fungerade i detalj, när och hur de förändra-
des, samt väva in samhälleliga förändringar
utanför själva jordbruket. Faran, som jag ser
det, är om vi blir för specialiserade för att
kunna skapa mer generella slutsatser. En
mer holistisk hållning skulle sannolikt be-
främja förståelsen av det äldre jordbruket.

Fortfarande kan man inte säga att kart-
läggningen som påbörjades för hundra år
sedan är avslutad. Stora landsändar är fort-
farande för dåligt undersökta. Det gäller
stora delar av Norrland, men även i vissa
delar av Svealand och Götaland saknas
grundläggande kunskap om de äldre od-
lingssystemen. När man saknar basempiri är
det naturligt att modellerna och förklaring-
arna blir bristfälliga och måste förändras när
ny kunskap kommer i dagen.

I denna korta översikt har det blivit tydligt
att vissa företeelser betonas under vissa
perioder av 1900-talet. Studierna säger allt-
så, inte helt oväntat, en hel del om tids-
andan och vetenskapernas förändring. Att
faktorer som konsumtionsmönster och eko-
nomi dyker upp under 1990-talet är kanske
inte så förvånande – lika lite som att odlings-
systemens ekologi diskuterades först på
1980-talet och att man skapade linjära mo-
deller av historien på 1960-talet. Vad det
gäller förklaringar till förändring av odlings-

systemen kan man se några olika linjer i de
senaste 100 årens forskning. Det finns de
som förespråkar att det är en ren anpassning
till de naturliga resurserna, i några fall ren
naturdeterminism. Andra menar att det var
ett innovationsförlopp, en spridning av idé-
er, eller påverkan av kronan eller kyrkan –
ett uppifrånperspektiv. Åter andra menar att
det är ett uttryck för lokala variationer och
traditioner. Uttryck som ”sega strukturer”
förekommer och signalerar exempelvis nå-
got om hur man ser på markanvändningens
förändringar och bondesamhället.

Det är väl just dessa olika tolkningar som
gör studier av odlingssystem så intressanta. I
bakgrunden finns genomgående samspelet
mellan natur och kultur, där varje genera-
tion forskare måste göra nytolkningar. Man
skall se odlingssystemet som ett sätt för män-
niskor att organisera sitt förhållande till
jorden/marken. Man måste således, enligt
min mening, studera mer än bara jorden.
För att odlingssystemet ska kunna förstås
måste förutom de naturliga förhållandena
även människan och samhället göras till en
integrerad del av analysen, något som forsk-
ningen i viss mån hittills försummat.

Noter
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5 Widgren 1983, s. 73.
6 Uhlig & Lienau 1972.
7 Steensberg 1958.
8 von Möller 1881, s. 202.
9 Wohlin 1912.
10 Campbell 1928, s. 4.
11 Campbell 1928, s. 16.
12 Lindgren 1937.
13 Dahl 1989.
14 Riddersporre 1995.
15 Hannerberg 1967; Hannerberg 1977, s. 478.
16 Göransson 1961, s. 277.
17 Widgren 1983, s. 73.
18 Myrdal & Söderberg 1991, s. 299.
19 Myrdal & Söderberg 1991, s. 417.
20 Osvald 1962; Dahl 1975, s. 35–43; Dahl 1989.



24

21 Widgren 1983; se även Liljewall 1999.
22 Jungståhl 1988, s. 28.
23 Åhman 1983.
24 Svensson 1998.
25 Helmfrid 1962; Dahl 1968, s. 72–86. Se även diskus-
sionen i Tollin 1989, s. 92–95; Höglin 1989, s. 155–174.
26 Wohlin 1912.
27 Weibull 1923, s. 90.
28 Weibull 1923, s. 90–92.
29 Weibull 1923, s. 90–91.
30 Campbell 1928.
31 Lindgren 1939; Lindgren 1937.
32 Moberg 1938, s. 45 not 1.
33 Moberg 1938, s. 45.
34 Hannerberg 1948; Hannerberg 1941.
35 Hannerberg 1941, s. 179–182.
36 Dahl 1942, s. 114.
37 Dahl 1975, s. 36.
38 Dahl 1975, s. 42.
39 Hannerberg 1977; Hannerberg 1984.
40 Palm 1993; Antonson, Jansson, & Vestbö 1995.
41 Helmfrid 1962; Erixon 1960. Staffan Helmfrid
fann inspiration till sina studier av Östergötlands
agrarlandskap i den tyska traditionen med Genetische
Siedlungsforschung. Där försökte man finna den histo-
riska bakgrunden till hur landskapet kom att gestalta
sig och hur byarna skapades.
42 Nordholm 1937, s. 84–103; Nordholm 1936, s. 35–
47.
43 Sporrong 1971.
44 Göransson 1977.
45 Lindquist 1976.
46 Lindquist 1968.
47 Carlsson 1979; Widgren 1983.
48 Widgren 1984.
49 Se exempelvis Lägnert 1955; Lägnert 1956; Läg-
nert 1949; Osvald 1962.
50 Widgren 1983.
51 Gadd 1983.
52 Myrdal 1985.
53 Sporrong 1985.
54 Riddersporre 1995.
55 Ferm 1990; Myrdal & Söderberg 1991.
56 Olsson 1988 a; Olsson 1988 b.
57 Widgren 1995; Widgren 1997; Welinder m.fl. 1998.
58 Sporrong 1985; Windelhed 1995.
59 Palm 1997.
60 Palm 1993.
61 Antonson, Jansson, & Vestbö 1995.
62 Jansson 1988. Se dessutom senare i denna bok.
63 Vestbö-Franzén i denna bok.
64 Antonson, Jansson & Vestbö 1995.

Referenser
Antonson, Hans, Jansson, Ulf & Vestbö, Aadel, 1995,

”Svenska byar utan systematiska odlingssystem”,
Bebyggelsehistorisk tidskrift 30, 1995. s. 21–44.

Campbell, Åke, 1928, Skånska bygder under förra hälften
av 1700-talet: Etnografisk studie över den skånska all-
mogens äldre odlingar, hägnader och byggnader, Upp-
sala, 279 s.

Carlsson, Dan, 1979, Kulturlandskapets utveckling på
Gotland: En studie av jordbruks- och bebyggelseföränd-
ringar under järnåldern, (Meddelanden från Kultur-
geografiska institutionen vid Stockholms universi-
tet, B 49), Stockholm.

Dahl, Sven, 1942, Torna och Bara: Studier i Skånes bebyg-
gelse och näringsgeografi före 1860, (Meddelanden
från Lunds universitets geografiska institution, 6),
Lund, 247 s.

Dahl, Sven, 1968, ”Vångalag i Skåne”, Ymer, 88, s. 72–
86.

Dahl, Sven, 1975, ”Tvåsädet i Skåne”, Svensk Geografisk
Årsbok, 51, s. 35–43.

Dahl, Sven, 1989, Studier i äldre skånska odlingssystem.
(Meddelanden från kulturgeografiska institutio-
nen vid Stockholms universitet, B 69), Stockholm,
240 s.

Erixon, Sigurd, 1960, Svenska byar utan systematisk regle-
ring: En jämförande historisk undersökning utarbetad
med stöd av Nordiska museet och samfundet för svensk
folklivsforskning, Stockholm, 266 s.

Ferm, Olle, 1990, De högadliga godsen i Sverige vid 1500-
talets mitt: Geografisk uppbyggnad, räntestruktur, gods-
drift och hushållning, (Studier till det medeltida
Sverige, 4), Stockholm, 372 s.

Gadd, Carl-Johan, 1983, Järn och potatis: Jordbruk, teknik
och social omvandling i Skaraborgs län 1750–1860,
(Meddelanden från Ekonomisk-historiska institu-
tionen vid Göteborgs universitet, 53), Göteborg,
372 s.

Göransson, Sölve, 1961, ”Om planmässigheten i Häl-
singlands kulturlandskap jämte en kommentar om
geometriska kartskalor”, Ymer, 80, s. 277–285.

Göransson, Ulla, 1977, Kulturlandskapsförändring och
samhällsutveckling: En undersökning av rumsliga
förändringar av kulturlandskapet i Torstuna socken i
Uppland från 0 till 1650. (Meddelanden från Kultur-
geografiska institutionen vid Stockholms universi-
tet, B 36), Stockholm, 169 s.

Hannerberg, David, 1941, Närkes landsbygd 1600–1820:
Folkmängd och befolkningsrörelse,‘åkerbruk och spann-
målsproduktion, Göteborg, 253 s.

Hannerberg, David, 1948, Närkes boskapsbestånd på
1620- och 1630-talen: Med en undersökning av käll-
värdet hos landskapets boskapslängder, (Göteborgs
högskolas årsskrift, 54, 1948:1), Göteborg, 165 s.

Hannerberg, David, 1967, ”Odlingssystem”, Kulturhis-
toriskt lexikon för nordisk Medeltid: Från vikingatid till
reformationstid, 12, Malmö, 724 s.

Hannerberg, David, 1971, Svenskt agrarsamhälle under
1200 år: Gård och åker, skörd och boskap, Stockholm,
130 s.

Hannerberg, David, 1977, Kumlabygden: by, gård och
samhälle, IV, Kumla, 489 s.



25

Hannerberg, David, 1984, Gårdar, bol och vångar i
Hagestad: Odling och organisation under 2000 år,
(Meddelanden från Kulturgeografiska institutio-
nen vid Stockholms universitet, B 60), Stock-
holm, 165 s.

Helmfrid, Staffan, 1962, ”Östergötland Västanstång:
Studien über die ältere agrarlandschaft und ihre
genese”, Geografiska annaler, 44, 1962, s. 1–277.

Helmfrid, Staffan, 1986, ”Agrarlandskapsforskningen
i Sverige – en översikt”, Ymer, 106, s. 13–17.

Höglin, Stefan, 1989, ”Förhistoriska och historiska
hägnader”, red. Modig, Agneta, Arkeologi på väg:
Undersökningar för E18 Enköping-Bålsta, Stockholm,
s. 155–174.

Jansson, Ulf, 1988, Odlingssystem i Vänerområdet: En stu-
die av tidigmodernt jordbruk i Västverige. (Meddelan-
den från kulturgeografiska institutionen vid Stock-
holms universitet, 103), Stockholm, 252 s.

Juhlin-Dannfelt, Herman, 1885–1886, Jordbrukarens
handlexikon. Stockholm, 433 s.

Jungståhl, Herbert, 1988, Blekingefiskarna: Etnologisk
studie av saltsjöfiskarna i Blekinge 1670–1985, Karls-
krona, 254 s.

Liljewall, Britt, red., 1999, Agrarian systems in early
modern Europe: Technology, tools, trade, (Skrifter om
skogs- och lantbrukshistoria, 13), Stockholm, 197 s.

Lindgren, Gunnar, 1937, ”Odlingssystemen i Väster-
götland före den agrara revolutionen”, Ymer, 57,
77–84.

Lindgren, Gunnar, 1939, Falbygden och dess närmaste
omgivning vid 1600-talets mitt: En kulturgeografisk
studie, (Geographica, 6), Uppsala, 198 s.

Lindquist, Sven-Olof, 1968, Det förhistoriska kulturland-
skapet i östra Östergötland, (Meddelanden från Kul-
turgeografiska institutionen vid Stockholms uni-
versitet, B 11), Stockholm, 163 s.

Lindquist, Sven-Olof, 1976, Fossilt kulturlandskap som
agrarhistorisk källa, (Meddelanden från Kulturgeo-
grafiska institutionen vid Stockholms universitet, B
30), Stockholm.

Lägnert, Folke, 1949, Veteodlingen i södra och mellersta
Sverige. (Meddelanden från Lunds universitets geo-
grafiska institution, 17), Lund, 476 s.

Lägnert, Folke, 1955–56, Syd- och mellansvenska växt-
följder, (Meddelanden från Lunds universitets geo-
grafiska institution, D.I, 29, (1955), 244 s., D.II, 32,
(1956), 243 s.), Lund.

Moberg, Ivar, 1938, Gotland um das Jahr 1700: Eine Kul-
turgeographische Kartenanalyse, (Meddelanden från
Geografiska institutet vid Stockholms högskola,
40), Stockholm, 112 s.

Myrdal, Janken, 1985, Medeltidens åkerbruk: Agrarteknik
i Sverige ca 1000 till 1520, (Nordiska museets hand-
lingar, 105), Stockholm, 294 s.

Myrdal, Janken & Söderberg, Johan, 1991, Kontinuitet-
ens dynamik: Agrar ekonomi i 1500-talets Sverige, (Stock-
holm studies in economic history, 15), Stockholm,
576 s.

Månson, Peder, 1983, Peder Månssons Bondakonst jämte
parallelltexter, (Samlingar utgivna av Svenska forn-
skriftssällskapet, ser. 1, Svenska skrifter), Uppsala,
324 s.

Möller, Jens, 1992, Den historiska geografin i Sverige: En
översikt, (Rapporter och notiser. 104), Lund, 23 s.

Möller, Peter von, 1881, Strödda utkast rörande svenska
jordbrukets historia, Stockholm, 288 s.

Nordholm, Gösta, 1936, ”Kungsängen Räfsten eller
Kungsmarken: En skånsk ödegård från medeltid”,
Skånegillet i Stockholm Årsskrift. 1936, s. 35–47.

Nordholm, Gösta, 1937, ”Forntida och medeltida åkrar
i Kungsmarken”, Skånes Natur, 24, 1937, s. 84–103.

Olsson, Gunilla, 1988 a, ”Nutrient use and productivi-
ty for different cropping sytems in south Sweden
during the 18th century”, i red. Birks, Hilary H.
m.fl., The cultural landscape: Past, present and future,
Cambridge, s. 123–137.

Olsson, Gunilla, 1988 b, ”Nutrient use efficiency as a
tool for evaluating pre-industrial agroecosystems”,
Geografiska annaler, 70 B, 1988, s. 69–73.

Osvald, Hugo, 1962, Vallodling och växtföljder: Uppkomst
och utveckling i Sverige, Stockholm, 146 s.

Palm, Lenart Anderson, 1993, Människor och skördar:
Studier kring agrarhistoriska metodproblem 1540–1770,
(Avhandlingar från Historiska institutionen i Göte-
borg, 6), Göteborg, 335 s.

Palm, Lennart Anderson, 1997, Gud bevare utsädet! Pro-
duktionen på en västsvensk ensädesgård: Djäknebol i
Hallands skogsbygd 1760–1865, (Skogs- och lant-
brukshistoriska meddelanden, Kungliga Skogs-
och Lantbruksakademien. 18), Stockholm, 216 s.

Riddersporre, Mats, 1995, Bymarker i backspegel: Od-
lingslandskapet före kartornas tid, (Meddelanden från
Lunds universitets geografiska institution. 124),
Trelleborg, 194 s.

Rosenhane, Schering, 1944, Oeconomia, Utg.Torsten
Lagerstedt, Uppsala, 185 s.

Sporrong, Ulf, 1971, Kolonisation, bebyggelseutveckling
och administration: Studier i agrar kulturlandskapsut-
veckling under vikingatid och tidig medeltid med exempel
från Uppland och Närke, (Meddelanden från Kultur-
geografiska institutionen vid Stockholms universi-
tet, B 23), Stockholm, 214 s.

Sporrong, Ulf, 1985, Mälarbygd: Agrar bebyggelse och
odling ur ett historisk-geografiskt perspektiv, (Med-
delanden från Kulturgeografiska institutionen vid
Stockholms universitet, B 61), Stockholm, 231 s.

Steensberg, Axel, 1958, ”Envangsbruk” i Kulturhisto-
riskt lexikon för nordisk medeltid, bd 3.

Svensson, Eva, 1998, Människor i utmark, (Lund studies
in medieval archaeology, 21), Lund, 220 s.

Tollin, Clas, 1989, ”Håbolandet under vikingatid och
äldre medeltid”, red. Modig, Agneta, Arkeologi på
väg: Undersökningar för E18 Enköping-Bålsta, Stock-
holm, s. 73–98.

Uhlig, Harald & Lienau, Cay, 1972, Die Siedlungen des
ländlischen Raumes, Gießen, 277 s.



26

Weibull, Carl Gustaf, 1923, Skånska jordbrukets historia
intill 1800-talets början, (Utgivna av de skånska hus-
hållningssällskapen vid deras hundraårsjubileum
år 1914, 1:1), Lund, 238 s.

Welinder, Stig, Pedersen, Ellen Anne & Widgren,
Mats, 1998, Jordbrukets första femtusen år, (Det svens-
ka jordbrukets historia, bd 1), Stockholm, 504 s.

Widgren, Mats, 1983, Settlement and farming systems in
the early Iron Age: A study of fossil agrarian landscapes
in Östergötland, Sweden, (Stockholm studies in hu-
man geography, 3), Stockholm, 132 s.

Widgren, Mats, 1984, ”Kulturlandskapsförändringar
under första årtusendet. Tankar kring förklaringar
och ansatser till en regional översikt”, Teoretiska stu-
dier om kulturlandskapets utveckling. Rapport från ett
symposium i Stockholm 10–11 november 1983, Stock-
holm, 116 s.

Widgren, Mats, 1995, ”Var medeltidens jordbrukssys-
tem uthålliga? Vägar till ett svar”, red. Dahlbäck,
Göran, Miljö och livskvalitet under vikingatid och

medeltid: Fem föreläsningar från ett symposium i Stock-
holm hösten 1990, (Runica et mediaevalia, Opuscula.
3), Stockholm, s. 77–98.

Widgren, Mats, 1997, Fossila landskap: En forsknings-
översikt över odlingslandskapets utveckling från yngre
bronsålder till tidig medeltid, (Kulturgeografiskt semi-
narium, 1, 1997), Stockholm, 91 s.

Windelhed, Bengt, 1995, Barknåre by: Markanvändning
och bebyggelse i en uppländsk by under tusen år, (Med-
delanden från Kulturgeografiska institutionen vid
Stockholms universitet, B 92), Stockholm, 334 s.

Wohlin, Nils, 1912, Den svenska jordstyckningspolitiken i
de 18:de och 19:de århundradena: Jämte en öfversikt af
jordstyckningens inverkan på bondeklassen besuttenhets-
förhållanden, Stockholm, 852 s.

Åhman, Stefan, 1983, Pottaskebränning i Sverige och Dan-
mark under 1600-talet: Om en bortglömd skogsprodukt
och internationell handelsvara, (Acta Wexionensia
ser. 1, History & Geography, 2), Växjö, 196 s.



27

KAPITEL 2
Tresäde i skogsbygd
Förändringar i odlingssystemen i nordöstra
Småland mellan 1550 och 1750

Aadel Vestbö-Franzén

”De svenska odlingssystemens förändringar
och påverkan på den agrara produktionen
och landskapets utseende” stod som under-
rubrik till seminariet ”Odlingssystem och ut-
hålligt jordbruk”. Jag skulle vilja vända på
detta och ha som underrubrik till mitt eget
inlägg, ”Den agrara produktionens föränd-
ring och påverkan på odlingssystemen och
landskapets utseende”. Med utgångspunkt i
nordöstra Småland tänker jag ta upp ett od-
lingssystems produktionsmässiga förutsätt-
ningar, dess tillkomsttid och processen kring
övergången från ett odlingssystem till ett
annat. En genomgång av de geometriska
jordeböckerna från Jönköpings län, omfat-
tande de fyra östligaste häraderna, Norra
och Södra Vedbo, samt delar av Tveta och
Östra härad1, visade att tresädet redan 1650
hade en fast förankring i östra länsdelen.
Kompletterande material i form av kartor
från 1600-talets senare del, syneprotokoll
och detaljerade tiondesättningslängder har
visat att tresädet kring år 1700 omfattade
hela östra länsdelen med undantag av en
enklav längst i sydost där olika former för
ensäde dominerade (se figur 1).2

Tresäde fanns således vid 1600-talets mitt,
i en skogsbygd där jordmånen bestod av

osvallad morän, där bebyggelsen till större
delen bestod av ensamgårdar och där byar-
na sällan översteg tre gårdar. Det gärdessys-

Figur 1. Grå färg markerar det område där tresäde
dominerar som odlingssystem kring sekelskiftet 1700.
Kartan bygger på olika källor, dels kartorna i de geo-
metriska jordeböckerna från 1640-talet som täcker hä-
raderna Norra och Södra Vedbo samt delar av Tveta
och Östra härader, dels tiondesättningslängderna
från 1686 som omfattar 87 socknar i Jönköpings län
och slutligen militieskattläggningarnas syneprotokoll
över ca 400 gårdar i länet från perioden 1688–1699.

ODLINGSSYSTEMENS HISTORIA
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tem som fanns avbildat i de äldsta kartorna
överensstämde i stort med trädessystemet.3

De tre, oftast lika stora gärdena, besåddes
med höstråg respektive vårkorn medan ett
gärde årligen trädades.4

Tidigare forskning
Den danske historikern Karl-Erik Frandsens
avhandling från 1983 visar tresädets utbred-
ning i Europa omkring år 1650.5 Ett sam-
manhängande band av tregärdessystem6

finns från engelska Midlands, östra Frank-
rike och vidare över Tyskland till Sydskan-
dinavien, Baltikum och centrala delar av
Ryssland. Liksom alla småskaliga spridnings-
kartor ger den en mycket generaliserad bild,
men visar ändå klart att tresäde dominera-
de. Visuellt besväras detta band av två fri-

stående enklaver på ömse sidor om Vättern
(se figur 2). En tanke är att denna nordliga
enklav kanske representerar något annat än
det sammanhängande bandet över Europas
centrala jordbruksbygder där tresädets in-
förande vanligtvis brukar dateras till århund-
radena kring år 1000.7 Frandsen diskuterar
tresädet i Småland och gör den iakttagelsen
att detta trevangsbruk kan ha en koppling till
ökad höstrågodling i östra Mellansverige,
men medger också att odling av höstråg lika
väl kan ske inom ramen för ett tvågärdessys-
tem.8

Studier av odlingssystemens utbredning i
Sverige har en mycket lång tradition, men
frågan präglades länge av ett linjärt synsätt
där ensäde sågs som ett mycket primitivt sys-
tem, tvåsäde som något bättre och tresäde
som det mål man strävade mot.9 Ekonomhis-

Figur 2. Tregärdessystemets (trevangsbrukets) utbred-
ning i Europa ca 1650 (Ur Karl-Erik Frandsens av-
handling ”Vang og tækt” från 1983). Tregärdessyste-
met finns i ett sammanhängande bälte genom Europa
och Ryssland. Mindre tregärdesenklaver finns dessut-
om på Själland, i Skåne, i Västergötland och i Östra
Småland. Frandsen visar i sin bok på stora regionala
skillnader i tregärdessystemens datering och funktion.
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torikern Eli Heckscher betecknar ensädet
som ”det mest primitiva” av odlingssystemen
och tresädet (treskiftesbruket hos Heckscher)
som ”det mest framskridna”.10 Flera forskare
såg odlingssystemen som en trestegsraket
där tvåsädet ersatte ensädet och tresädet
ersatte tvåsädet. Kulturgeografen David
Hannerberg gjorde i sin metrologiskt avan-
cerade analys av skånska tresädesbyar an-
tagandet att dessa tre trädessystem följde på
varandra.11 Kulturgeografen Sven-Olof Lind-
quist tolkade de fossila åkrarna i Brunnsbo
storäng i Västergötland med en-två-tre ut-
veckling som modell. Övergången från en-
säde via tvåsäde till tresäde daterar Lindquist
till ca år 950 och 1250. Troligt är också att en
övergång skedde från ett tvågärdes- till ett
tregärdessystem i Brunnsbo under tidig
medeltid. Mer tveksamt är hur man skall
förhålla sig till det förment ursprungliga
ensädet.12 Det fanns minst två stora stöte-
stenar för en-två-tre modellen.

1. Om nu tresädet var så överlägset, varför
bibehöll man då tvåsäde inom större delen
av östra Mellansveriges förnämsta jordbruks-
bygder?

2. Tresädet i nordöstra Småland. Här
fanns det mest avancerade odlingssystemet i
en skogsbygd där sammanhängande odlings-
landskap var mycket sällsynt och där bebyg-
gelsen dominerades av ensamgårdsbebyg-
gelse med sin odlingsmark som öar i ett hav
av skog.

En av de få som skrev om tresädet i nord-
östra Småland var kulturgeografen Sölve
Göransson i skriften Kulturgeografiska perspek-
tiv från 1985. Även Göransson kallar tre-
sädet det mest avancerade av de äldre od-
lingssystemen och förklarar dess förekomst
i nordöstra Småland som en sekundär fas av
de kollektivt organiserade brukningssyste-
mens spridningshistoria. Göransson gör den
korrekta iakttagelsen att tresädet i nordöstra
Småland var en sekundär företeelse i förhål-
lande till ensädet och inte till tvåsädet.13

Kulturgeografen Ulf Sporrong gör en
snabbskiss av Sveriges odlingsbygder före
skiftenas tid i skriften Svensk landsbygd från
1979 och har där med ett exempel på en

småländsk tresädesby, Hultna i Kråkshults
socken i Södra Vedbo härad. Även Sporrong
visar att utvecklingen gått från en- till tre-
säde. Sporrong jämför smålandsbyn med
Lilla Uppåkra i Skåne som är ett skolexem-
pel på en skånsk tresädesby med hög uppod-
lingsgrad och långt driven parcellering. I
jämförelse med denna anger Sporrong att
Hultna och andra småländska tresädesbyar
”stannade på ett tidigare stadium – ett slags
släktbyar, tillkomna genom gårdsdelning
men där ägorna inte blandades genom ett
skiftesförfarande”.14 Häri ligger nog nyckeln
bakom svårigheterna att förstå det småländ-
ska tresädet.  Det har tidigare jämförts med
det sydskandinaviska och framstår då som
en hybrid eller ett ofärdigt exempel på ett
tresäde (se figur 3).

En förnyad diskussion av trädessystemens
förutsättningar är idag aktuell. Man betonar
i dag helt andra faktorer som avgörande för
vilka val av trädessystem och odlingsinrikt-
ning den enskilde brukaren gjorde. Ett od-
lingssystem måste förstås dels utifrån lokala
förutsättningar och dels utifrån externa för-
hållanden, till exempel marknadsmässiga
aspekter.15 De flesta bönder i Sverige sträva-
de inte efter att uppnå tresäde utan att hitta
former för produktion anpassade till ett
spektrum av natur- och kulturgivna förutsätt-
ningar.

Tresädet i nordöstra Småland
Vid 1600-talets mitt och slut fanns ett sam-
manhängande tresädesområde som omfat-
tar häraderna Norra och Södra Vedbo samt
delar av Tveta, Östra och Västra härad. I
norr utbredde sig tresädet upp i södra Ös-
tergötland där det mötte tvåsädet vid slätt-
bygderna kring Stångån, och i öster fortsat-
te tresädet en bit in i Kalmar län. Gränserna
var oskarpa och odlingssystemen flikade i
varandra. Samstämmigheten mellan gärdes-
system och trädessystem har diskuterats
ovan. Mellanformer fanns dock, men fram-
för allt inom de delar av Småland där en-
sädessystemet var på väg att ersättas av tre-
sädet.16
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Både Göransson och Sporrong har gjort
iakttagelsen att det småländska tresädet är
sekundärt i förhållande till ensädet. Ett fler-
tal geometriska jordebokskartor visar tydligt
hur en åkeryta delats i tre delar med hägna-
der. Ett av de mest pedagogiska exemplen
utgör Saxemåla i Mellby socken (se figur

4a). Byarna inom tresädesområdet företer
ofta regelbundna tegskiften i åkermarken,
de har ett alnbaserat byamål och bebyggel-
sen ligger ofta i radbyar. De tidiga geomet-
riska kartorna ger en känsla av en tämligen
”färsk” reglering av framför allt åkermarken
men även av bebyggelsen.

Figur 3. Lilla Uppåkra på den skånska
slättbygden (geometrisk avmätning 1703)
och Hultna i den småländska skogsbygden
(Geometrisk jordebok 1643). Likheten ligger
däri att båda byarna har tre åkergärden och
praktiserar tresäde som odlingssystem. Skill-
naderna är, förutom de skalmässiga, olika
växtföljder: träda–vårkorn–höstråg–träda i
Skåne och träda–höstråg–vårkon–träda i
Småland. Kronologiskt sett skiljer åtminsto-
ne ett par hundra år mellan tresädets in-
förande i Skåne och i Småland. (Ur ”Svensk
landsbygd” 1979. Red: Nordborg, Nordström,
Sporrong och Östman).
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Ensäde har blivit en samlingsbeteckning
på alla odlingssystem utan regelbunden trä-
da, och en viktig fråga, som jag inte kommer
att diskutera här, är vilken typ av ensäde som
fanns innan brukarna i området valde att
övergå till tresäde. Inte minst de många
medeltida dateringarna från röjningsrösen i
skogsmark antyder att det kan ha varit ett
odlingssystem av infield-outfield typ där en
dynamik funnits mellan intensivt nyttjade
åkrar nära bebyggelsen och extensivt nyttjad
åkermark i periferin.17 Täppesås i Nye sock-
en är ett exempel på en ensädesby som den
framstår i de tidiga geometriska kartorna.
Byns åkermark är belägen inom ett gärde
och åkermarken företer en spontan teg-
blandning av långsmala och blockformiga
tegar. I ängsmarken praktiserades ängelag

Figur 4a. Saxemåla i Mellby socken enligt geometrisk
jordebokskarta från år 1645. En ursprunglig åkeryta
har delats upp i tre delar med hjälp av hägnader. Upp-
delningen ger ett klart sekundärt intryck och har ge-
nomförts som ett led i övergången från en- till tresäde
med växtföljden träda–höstråg–vårkorn–träda.

Figur 4b. Den typiska ensädes-
byn i sydöstra delen av Jön-
köpings län: Täppesås by i Nye
socken, Östra härad, enligt
geometrisk jordebok från år
1646. Oregelbunden tegbland-
ning av blockformiga och lång-
smala åkertegar samlade inom
ett och samma gärde. Gärde-
slag finns i ängsmarken mel-
lan Täppesås och grannbyarna
Mörsebo och Ramnåsa, men
inte mot Farstorp där hägna-
den är heldragen. I Täppesås
äng finns ängstegar som bru-
kas av andra byar i närheten.
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med en av den västra grannbyn Myrsebos
ängar samt den östra grannbyn Ramnåsa
äng (se figur 4b).

Gränsområdet mellan en- och tresädes-
bygden illustreras bra av den geometriska
kartan från Alseda kyrkby från 1640-talet där
prästgården har större delen av sin åker-
mark uppdelad i tre gärden och praktisera-
de tresäde medan byn i övrigt praktiserade
ensäde och gjorde detta även 150 år senare
vid storskiftet. Från 1630-talet finns en be-
skrivning över förbättringar som görs med
prästgården till hus och ägor.18 Delar av den-
na beskrivning berättar om stora ändringar
av åkermarkens hägnadssystem. Eventuellt
kan beskrivningen tolkas som ett belägg för

att prästgården införde tresäde på sina egna
åkrar (se figur 4c).19

Ytterligare en företeelse kan vara värd att
uppmärksamma, nämligen de gårdar i Öst-
ra härad som övergår från tresäde, eller tre-
gärdessystem, till ett ensädessystem. I det
geometriska jordeboksmaterialet finns 5
gårdar som uppvisar en likartad utveckling.
Åkermarken ligger inom ett gärde men be-
står av tre lika stora åkerytor med smala
renar emellan. De liknar Saxemåla med
undantaget att hägnaderna som skiljde gär-
dena åt är borta. Bilden av Vedbände i
Lemnhults socken utgör ett tydligt exempel
på denna utveckling (se figur 4d).20 Här har
man prövat ut ett nytt odlingssystem men av
okända orsaker förkastat det och återgått
eller gått vidare till ett odlingssystem mer
anpassat till befintlig produktionsinriktning.

Figur 4c. Alseda kyrkby, Östra härad, år 1645 enligt
geometrisk jordebokskarta (LSA E4:114–117). Präst-
gårdens åker är dels belägen i tre separata gärden norr
och söder om kyrkan och dels i teglag med byns övriga
åkermark. Prästgården praktiserar med största sanno-
likhet tresäde på de separata åkrarna (att dessa åker-
gärden har namn som slutar på -trädan vid storskiftet
år 1793 styrker detta antagande), och ensäde på den
åkermark som besås med övriga byn. Ur ”Svenska byar
utan systematiska odlingssystem”. Bebyggelsehistorisk
tidskrift, nr 30. Antonsson, Jansson och Vestbö 1995.

Figur 4d. Vedbände i Lemnhults socken enligt geo-
metrisk jordebok från år 1647 (LSA E4:370). De tre
lika stora åkerblocken, med en besådd och en obesådd
del (öde åker) är belägen inom ett gärde. Har man här
gått från tresäde till ensäde, eller speglar bilden ett tre-
säde inom ett gärde? (Jmf resonemanget kring gården
Ölvedal). De smala åkerrenarna mellan åkerblocken
utgör dock högst sannolikt avtryck av borttagna häg-
nader. Ur ”Svenska byar utan systematiska odlingssys-
tem”, Bebyggelsehistorisk tidsskrift, nr 30. Antonsson,
Jansson och Vestbö 1995.
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Tresädets förutsättningar
Gränsen mellan Ensädessmåland och Tre-
sädessmåland utgör tillika gränsen mellan
vårsådd råg och höstråg, och detta är också
den väsentliga förklaringen till tresädets
uppkomst. Mycket enkelt kan man säga att
ökningen av rågodling i form av höstråg led-
de till behovet av ett gärde som kunde fredas
under ett helt år. Därför att med ett gärde
för vårgrödor, alltså korn, ett för höstråg och
ett till träda var tresädet ett faktum. Tresädet
kan också sättas in i ett större agrartekniskt
komplex där höstrågen, tregärdes- och tre-
sädessystem samvarierar. Införandet av regel-
bunden träda som tillät upprepade bear-
betningar av jorden inför sådd av höstråg
medförde en bättre sätt att tillvarata jordens
näring.21

Höstrågen har vissa klimatmässiga önske-
mål. Den gillar inte fukt utan trivs där det är
relativt torrt. Den gillar inte temperatur-
svängningar kring nollpunkten men vill gär-
na ha ett stabilt snötäcke under vintern och
en torr vår, alternativt en varm men torr
vinter. Föreligger dessa förutsättningar kan
rågen ge goda korntal på tämligen magra
jordar.22 Östra delen av Jönköpings län upp-
fyller mycket väl rågens klimatmässiga önske-
mål, medan västra länsdelen präglas av stör-
re nederbördsmängder och något större
temperatursvängningar, förutsättningar som
istället gynnar havren.23

Tre frågor inställer sig dock nu när vi har
hittat det småländska tresädets huvudorsak.
Den första är: när infördes tresädet i nord-
östra Småland? Den andra är: hur genomför-
des denna övergång och i vilken ordning?
Den tredje frågan är varför rågodlingen
ökade till den grad att det resulterade i nytt
odlingssystem?

Övergångens kronologi
När övergick man från ensäde till tresäde?
Kartan över Saxemåla gav ett relativt ”färskt”
intryck av gärdessystemet. Över en samman-
hängande åkeryta hade två hägnader lagts
ut och delat den i tre bitar, utan att åker-
marken för den skull hunnit snöras av på

ömse sidor om hägnaden. Ett liknande
färskt intryck ger flera av kartorna från 1640-
talet.24 Om förutsättningen för tresäde med
rotationen höstråg–vårkorn–träda var en
ökad odling av höstråg, får man försöka
komma åt tidpunkten för denna ökning.
Med 2/3 av åkermarken besådd årligen och
uppdelad i två gärden som vardera omfatta-
de 50% av den besådda arealen, och förut-
satt att trädan inte användes för odling av
spannmål, torde andelen råg och korn av
skörden uppgå till vardera 50%. Den bästa
källan för att komma åt relationen mellan
de två spannmålstyperna är tionderäkenska-
perna.25 Genom att studera rågens andel av
tiondet på sockennivå under en hundra-
årsperiod från 1550 kan man se en successiv
ökning av rågens andel av tiondet fram till
ca 1620. Vid denna tid infaller en brytpunkt,
om än diffus, då rågen börjar utgöra mellan
40 och 50% av tiondet (se figur 5a–b). Käll-
kritiska invändningar mot detta sätt att an-
vända tiondematerialet utgör till exempel
frågan om över- respektive underrepresenta-
tion av något av sädesslagen. Det kan ha varit
i tiondetagarens intresse att kräva huvudde-
len av tiondet i en spannmålssort. Det kan
också ha varit fördelaktigt för tiondegivaren
att erlägga det sädesslag i tionde som han
själv var minst intresserad av. Ett domboksut-
drag från Södra Vedbo handlar om undan-
hållet rågtionde från en svedja. Den åtalade
ursäktar sig med att han tänkte erlägga malt
istället för råg. Han döms dock att erlägga
det undanhållna tiondet plus det dubbla i
råg.26 Även om det kan förekomma att man
byter råg mot korn eller vice versa kan det
knappast påverka den generella bilden av
ständig ökning av rågens andel. Det skall
dock erkännas att råg- och kornrelationen
sällan är 50–50, oftast handlar det om ca 40–
45% råg och 60–55% korn, vilket eventuellt
kan stödja antagandet att önskemål från ta-
garens eller givarens sida ledde till att korn
(ibland i form av malt) var överrepresenterat
i tiondet.

I Höreda socken i Södra Vedbo infaller
brytpunkten ca 1616 då relationen mellan
råg och korn börjar jämnas ut. Bilden ser
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likadan ut i Säby socken i Norra Vedbo.
Antalet tiondegivare som ger både korn och
råg ökar dessutom under samma period.
Det finns skäl att anta att övergången från
en- till tresäde tar sin början kring 1500-
talets mitt och når sin topp, det vill säga om-
fattar hela socknen, kring  år 1620.

Övergångens praktik
Hur skedde övergången från ensäde till tre-
säde? Som framgår av pollenanalyser har råg
odlats i relativt stora mängder redan före
tresädets införande. Detta har till en del sin
förklaring i den mycket omfattande svedje-

Figur 5b. Ölvedal i Misterhults socken, Kalmar län år
1691 (akt 19, Misterhults socken, LmK). Tresädes-
rotation inom ett och samma gärde. Tresädesrotation
har införts men utan anpassning av gärdessystemet.

Figur 5c. Byn Emmenäs i Målilla socken, Kalmar län
1713 (akt 4, Målilla socken, LmK). I byn odlas ca
1670 lika stora mängder råg som korn. Ensäde anges
som odlingssystem bl.a. 1698. Kartan från 1713 visar
dock ett relativt nytillkommet tresäde med byns huvud-
sakliga åkermark fördelad i tre lika stora gärden.

Figur 5a. Släthult i Misterhults socken, Kalmar län
år 1698 (akt 7, Misterhults socken, LmK=lantmäteri-
kontoret i Kalmar). Åkermarken ligger inom ett gärde
med undantag för tre mindre särhägnade åkerytor.
Både höstråg och vårkorn odlades vid gården kring
1670.
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verksamhet som kan beläggas från senmedel-
tid och fram till 1600-talets förra hälft i nord-
östra Småland.27 Pollenprover i rena ut-
markskontexter visar relativt stora mängder
rågpollen och kolpartiklar.28 Domböcker
från 1600-talets början omtalar svedjor som
både utifrån areell omfattning och avkast-
ning närmast kan betecknas som storsvedjor.
Rasmus Hammarsmeds svedja i Hovslätt i
Sandseryds socken omnämns också som stor-
svedja i Tveta härads dombok från 1620.
Skörden kan uppskattas till 281/2 tunna råg.
Jon i Egersgöl i Eksjö socken skördade 39
tunnor råg år 1624 från tre svedjor, medan
Per i Stengöl fick ca 20 tunnor råg på sin
svedja. Många av de större svedjorna var
samarbetsprojekt där flera bönder deltog.29

Mycket tyder på att dessa svedjebolag hade
rötter i senmedeltiden.30 Under 1600-talet
sjunker svedjandet i omfattning och vid
seklets slut antecknas de gårdar som har
fälleskog för endast 1/2–2 skäppeland svedje
årligen (undantagsvis kan fälleskogen upp-
gå till 3 och 4 skäppeland). Flera gårdar
uppges dessutom inte ha tillgång till svedje-
skog. Denna nivå på svedjandet förblev
stabil under 1700-talet. Den svedjeverksam-
het som till exempel Linné beskriver hade
troligen som sitt främsta syfte att gynna gräs-
växten för betet.31 Rågen flyttades under
1500-talets mitt och 1600-talets början allt
mer in från utmarken till inägorna. Men
man har även odlat vinterråg i inägorna som
vi skall se nedan i några exempel.

Processen med övergång från ensäde till
tresäde inom ett gärde till tresäde inom ett
tregärdessystem kan följas i detalj i några
Kalmarsocknar där övergången skedde
något senare än i Jönköpings län, nämligen
mellan ca 1670 och 1720. Här är källmate-
rialet tämligen rikt och flera gårdar kan föl-
jas i olika skriftliga källor fram till den första
kartan som upprättades vid sekelskiftet
1700. De kamerala och skriftliga källorna
har tillkommit mellan 1668 och 1700 och
består av tiondesättningslängder från 1668
och 1669 från socknarna Misterhult, Målilla,
Pelarne, Tuna, Kristdala samt Karlstorps ska-
te,32 militieskattläggningarnas syneprotokoll

från 169833 samt syneprotokollen i Bok A,
upprättade mellan ca 1680 och 1710.34 Tion-
desättningslängderna anger tiondet från
gårdarnas skörd i kategorierna vinterråg,
vårråg, svedjeråg och korn. Det går alltså att
räkna ut den relativa fördelningen mellan
vår- och vintergrödor samt hur stor del av
tiondet som utgjordes av svedjeråg. Synepro-
tokollen anger bl.a. gårdarnas åkerareal
samt vilket trädessystem som används. Kar-
torna som upprättas kring sekelskiftet 1700
ger en bild av landskapet att jämföra med

Tabell 1. Råg och korn i tiondesummorna. HÖREDA
socken, SÖDRA VEDBO härad. Brytpunkt 1616.

Årtal  Tunnor       %     Tunnor      %        Summa
                    råg                         korn                     tunnor

1554 31 31 68 69 99
1563 28 29 67 71 95
1570 25 34 48 66 73
1589 33,5 29≈ 83 71 116,5
1596 22 27 60 73 82
1601 51,5 37 88,1 63 139,6
1616 28,2 40 42,4 60 70,6
1617 34,22 45 41,2 55 75,4
1618 42 49,5 43 50,5 85

Antal tiondegivare 1563=83 nominati (varav 82 erlägger
tionde). Korn ges av 81, råg ges av 69. Antal tiondegivare
1617=88 nominati (varav 67 erlägger tionde). Korn ges av
64, råg ges av 65.

Tabell 2. Råg och korn i tiondesummorna. HULTS
socken, SÖDRA VEDBO härad. Brytpunkt 1617.

Årtal  Tunnor       %     Tunnor      %        Summa
                    råg                         korn                     tunnor

1554 12,5 24,5 38,2 74,5 50,7
1563 20 36 36,2 64 56,2
1570 18,6 36 33,3 64 51,9
1589 13 24 42 76 55
1596 15,5 26 45 74 60,5
1601 29 36 52 64 81
1616 21 39 33 61 54
1617 28,5 49 30 51 58,5
1618 20,3 44 25,8 56 41,6
1629 9 40 13,5 60 22,5

Antal tiondegivare 1563=44 nominati (varav 43 erlägger
tionde). Korn ges av 43, råg ges av 37. Antal tiondegivare
1617=49 nominati (varav 45 erlägger tionde). Korn ges av
43, råg ges av 45.
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uppgifterna från de skriftliga källorna. En
del gårdar kan följas i samtliga källor.

Gården Släthult i Misterhults socken od-
lade både höstråg och korn ca år 1668–69
och avsatte 2 travar vinterråg och 5 travar
korn till tionde, förutom 22 nekar svedje-
råg.35 Kartan från 169836 visar den bild man
traditionellt förknippar med ensäde, näm-
ligen all åker samlad inom ett gärde, för-
utom tre mindre lyckor som knappast kan
ha använts för spannmålsodling. Om vinter-
rågen odlades i gärdet torde detta ha fredats
året om med undantag för några veckor på
hösten. Efterbete på ängen kan dock ha
skett med tjudring eller ständig tillsyn av be-
tesdjuren (se figur 6a).

På gården Ölvedal i Misterhults socken
odlades 1668–69 något mindre höstråg än
korn i inägorna (21/2 trave vinterråg, 3 travar
korn avsätts till tionde år 1668). Även en
mindre mängd vårråg och svedjeråg såddes.
Odlingssystemet betecknas som ensäde i
militieskattläggningarna från 1698 medan
Bok A anger (för en av byns två gårdar) att:
åker till detta hemman brukas 2delen i säde och
1/3 del i träda. Dock beskrivs all åker såsom
liggande i gärdet i singular. Utöver denna
åker fanns två skäppeland fördelade på Gär-
deslyckan, Torpelyckan och Badstulyckan.
Troligen har någon form av trädesrotation
införts i det stora gärdet men utan anpass-

ning av gärdessystemet. I den första kartan
från 169137 är huvuddelen av åkermarken
belägen i ett större gärde, medan en mindre
del återfinns i tre åkerlyckor, troligen iden-
tiska med de tre lyckorna från Bok A.

De två halva kronohemmanen i Ölvedal
odlade således lika stora mängder korn och
råg och praktiserade en tresädesrotation
inom ett gärde. Tresädesrotation kan även
ha funnits i de tre namngivna lyckorna på
två skäppeland. Två ungefär samtida källor
beskriver trädessystemet olika, vilket kan
bero på att militieskattläggningarnas syne-
män sett till gärdessystem och inte till trädes-
system och därför betecknar åkern som en-
sädes. Ett logiskt steg för bönderna i Ölvedal
vore, om de ville fortsätta med vår- och vin-
tergrödor i inägoåkern, att reglera åkermar-
ken i tre gärden och införa regelbunden
rotation i tresädesrytm (se figur 6b).

I byn Emmenäs, Målilla socken, odlades
höstråg och vårråg i ungefär lika stora mäng-
der ca 1670, och även något litet korn. För
en av gårdarna anges att 6 travar och 1 band
vinterråg, 6 travar och 5 band vårråg samt 1
trave och 5 band korn avsatts till tionde år
1668. År 1698 uppges i militieskattlägg-
ningarna att byn praktiserade ensäde. Även
Bok A anger ensäde. Båda dessa källor anger
också att drygt tre tunnland åker har legat i
linda i några år. Byn karteras första gången
171338 och denna karta uppvisar ett solklart
tregärdessystem som dessutom förefaller
vara tämligen nytillkommet, för detta talar
den klart geometriska formen. Det östra av
de tre gärdena är troligen uppbrutet av en
linda som omtalas år 1698. Anteckningen
om den tämligen omfattande lindan antyder
att någon form för träda funnits inom en-
sädessystemet, där en stor del av åkermark-
en kunde läggas ut till gräsmark under flera
år. Liknande lindor eller ödeåkrar omtalas
relativt ofta i militieskattläggningsmaterialet
från Kalmar län där åkrarnas magerhet an-
tecknas som orsak till lindan eller den till-
fälliga ödeläggningen. Med tresädessystemet
som satte trädan och bearbetningen av trä-
dan i system torde en mer effektiv närings-
återhämtning kunna ske.

Tabell 3. Råg och korn i tiondesummorna. SÄBY sock-
en, NORRA VEDBO härad. Brytpunkt 1601.

Årtal  Tunnor       %     Tunnor      %        Summa
                    råg                         korn                     tunnor

1558 13 87
1563 31,5 21 121 79
1589 58 20 228 80
1601 139 43 187 57
1616 89 35 162 65
1617 106 46 123 54
1619 40 60
1640 49 51

Antal tiondegivare 1554=134 nominati. Korn ges av 134,
råg ges av 53. Antal tiondegivare 1601=ca 175. Korn ges av
173, råg ges av 162. Brytpunkt 1617.
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I Kalmar län kan vi alltså följa övergången
från en- till tresäde på en storskalig nivå. De
ovan presenterade gårdarna och byarna är
endast några bland flera intressanta exem-
pel. Tack vare en gynnsam källsituation, där
en 50-års period täcks av flera källor, kan
förloppet följas i detalj. Källorna från denna
del av Småland gör det även möjligt att kom-
ma närmare de enskilda aktörerna och de-
ras överväganden som leder fram till olika
beslut. Det kan handla om att odla mer råg
på inägorna, att prova ut höst- och vårråg för
att jämföra avkastning och slutligen den
fysiska omstruktureringen av inägomarken i
och med införandet av tre gärden i åker-
marken.

Rågodlingens ökade betydelse
Den sista av de tre frågorna var: varför ökar
rågodlingen? Rågodlingens ökade betydelse
uppträder inte i ett vacuum utan svarar mot
ett behov. Visserligen kan gynnsam jordmån
och lämpligt odlingsklimat förklara en del
av höstrågens spridningsbild men det kan
inte förklara varför rågodlingen ökade mar-
kant i hela östra Mellansverige under perio-
den 1550–1650.

Arbetsfördelningshypotesen
Bland annat kulturgeografen Mats Widgren
har föreslagit att införandet av tresäde med-
för en arbetstidsbesparing. Genom att beså
halva åkerarealen under hösten, skulle man
sprida arbetsinsatserna mer jämnt över som-
marhalvåret. Detta skulle underlätta för de
flaskhalsar som fanns i arbetsåret och dessut-
om underlätta under tider av brist på arbets-
kraft.39 Egna studier av en mycket detaljerad
bondedagbok, förd av Jonas Pettersson från
Nye och Alseda socknar i Östra härad visar,
tillsammans med annat sammanställt mate-
rial, att det nog var tvärtom.40 Mellan 1809
och 1861 finns fjorton hela årgångar där
arbetslivet på en gård kan följas i detalj.
Dagboken visar att flaskhalsarna framför allt
fanns under sensommaren och hösten då
slåtter, lövtäkt, skörd, trädesbearbetning och
bearbetning och sådd av svedjor bildade

sammanhängande arbetsblock under flera
månader i sträck. Genom att flytta bearbet-
ning och sådd till hösten underlättades
inget, man tillförde istället arbetsmoment
till ett redan späckat tidsschema. Flera
exempel kan ges på krockar mellan skörd
och sådd. Vid sådd av vinterråg föredrog
man att så med ny råg, det vill säga råg som
skördats samma höst. I Jonas Petterssons
dagbok kan glappet mellan skörd och ny
sådd krypa ner mot några veckor. Under
den tiden skulle den skördade rågen travas,
torkas, köras in och den del som skulle
användas som utsäde tröskas. Det är också
under hösten som Jonas Petterson får hyra
in extradagsverken för slåtter och skörd.
Vårbruket klarade han och hans familj
själv.41

Janken Myrdal har sammanställt antalet
jordbruksdagsverken på kungsgårdarna i
Sverige vid 1500-talets mitt. Samtliga genom-
gångar visar en överlägsen representation av
dagsverken för slåtter och skörd. Jordbear-
betning, gödsling och sådd tar visserligen
mycken tid i anspråk, men bilden är ändå
klar. Större delen av dagsverkena här låg
under sensommaren och hösten.42

Jag har inte hittat något stöd för att höst-
sådd skulle underlätta för arbetets jämnare
spridning under jordbruksåret. Arbetstop-
par fanns både vårmånaderna från mitten av
mars till början på juni och under sensom-
maren och hösten från mitten av juli till
slutet av september. Det förefaller dock som
om arbetsuppgifter av olika slag hopade sig
framför allt under månaderna juli–augusti–
september.

Matvanor och agrartekniska komplex
Studier av matvanor och kosthåll under
äldre tid har framför allt sysselsatt historiker
och etnologer och har resulterat i flera verk
om allmogens kosthåll, regionala skillnader
i matvanor, matlagningens redskap och till-
lagningssätt. Dessa verk är ofta gedigna och
bygger på omfattande källstudier.43 Arkeolo-
gisk kosthållslitteratur har funnits länge,
men nya analysmetoder har gett nya möjlig-
heter att bestämma de matrester som hittas
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vid arkeologiska utgrävningar. Genom kem-
iska analyser och analyser av mikroskopiska
fröstrukturer, makrofossilanalyser från hus
och härdar och pollenanalys har äldre tolk-
ningar ifrågasatts och nya möjligheter till
naturvetenskapliga analyser av matrester
skapats.44

Matvanor förefaller vara relativt sega
strukturer och regionala skillnader i matkul-
tur som formades för hundratals år sedan är
klart avläsbara än i dag. Olikheter i produk-
tionsinriktning styr regionala särdrag i kost-
en. Eller är det månne tvärt om? Är det så att
den fysiska utformningen av odlingsland-
skapet speglar en produktionsinriktning
som i sin tur vilar på kulturella övervägan-
den och smakmässiga preferenser? Kultur-
geografer som arbetar med jordbrukets pro-
duktionsmässiga förutsättningar och fysiska
struktur har en hel del att hämta i den etno-
logiska matlitteraturen; någonstans i proces-
sen blir ju råg och korn till gröt, bröd och öl.

Janken Myrdal har i andra delen av jord-
brukshistorien ”Jordbruket under feodalis-
men 1000–1700” gjort en genomgång av
matkultur. I motsättning till många etnolog-
er som beskriver matkulturen som ett isolerat
fenomen endast knutet till en viss redskaps-
uppsättning, integrerar Myrdal matkulturen
i olika regionala produktionsmönster och
visar hur ”Matkulturen förändras i samspel
med odlingens utveckling”.45 Troligen är det
i matkulturen och långsamma ändringar av
matvanor och brödkultur som man skall se
den ökande rågodlingen från senmedeltid
och framåt i östra Sverige. Matkulturen kan
också knytas till de agrartekniska komplex-
en, genom de specifika tekniska förutsätt-
ningar som krävs för till exempel brödbak
(eller separation av mjölk för att ta ett mo-
dernare exempel).

Råg och vete har i motsättning till korn
förmågan att jäsa och bruket att baka jästa
bröd hänger i Sverige ihop med rågens
spridning. Vetet, den andra jäsbara spann-
målstypen, spelade en marginell roll i Sve-
rige sedan kornet ökade i betydelse under
senneoliticum och äldre bronsålder.46 För att
grädda jästa bröd krävs bakugn, och därmed

har det tekniska komplexet utvidgats med
två viktiga komponenter, jäst och bakugn.

Korn har alltid använts som brödsäd,
antingen till färskbröd som bakades dag-
ligen eller till förrådsbröd av flatbröds- eller
tunnbrödstyp som kunde gräddas på häll
eller plåt över öppen eld. Men kornet har
också varit viktigt som ölsäd. Under 1500-
talet utgick korntiondet från socknar i Norra
och Södra Vedbo ibland i malt i stället för
korn, och det finns anledning att anta att
ganska stora mängder av kornet användes
till bryggning.47 En uppskattning över hur
mycket av kornskörden som användes till öl-
bryggning vore intressant att få grepp om.
De geometriska jordeböckerna uppger, trots
sin knapphet på detaljer, antalet humle-
stänger till varje gård. Humlegårdar på 150–
200 stänger utgör ett genomsnitt, medan
humlegårdar på upp till 400 stänger före-
kommer. Humleproduktionen var således
omfattande. En del humle erlades i ränta,
men betydande kvantiteter torde ha funnits
kvar för att smaksätta det egenproducerade
ölet.

Att baka förrådsbröd är tidsbesparande. I
stället för olika typer av färskbröd som dag-
ligen fick knådas ihop och bakas, kunde
brödbaket koncentreras till två gånger om
året som enligt etnologiska källor varit det
vanliga.48 I västra och norra Skandinavien
var förrådsbrödet bakat på korn och var av
flatbröds- och tunnbrödstyp. Detta bakades
på hällar över öppen eld och krävde således
ingen avancerad ugnskonstruktion.49 Det
förrådsbröd som bakades av jäst rågdeg var
av knäckebrödstyp och det finns anledning
att anta att denna brödtyp dök upp i
Östsverige under 1400–1500-tal. Enligt Åke
Campbell nämns det hårda spisbrödet 1499,
medan knäckebrödet dyker upp i källorna
1639. Campbell redovisar också hur Gustav
Vasa begärde herrebröd och svennebröd
från smålänningarna i Vista, Tveta, Norra
och Södra Vedbo när han skulle dit. Ibland
står spisbröd som synonym till svennebröd
och Campbell menar att detta avsåg rågbröd
av knäckebrödstyp.50 Rågbrödets historia i
Sverige är dock äldre än så. Det stora in-
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slaget tyska knektar och fogdar i Sverige un-
der 1300- och 1400-talet bör ha påverkat
dieten med inslag som de var vana vid från
sina hemområden, bl.a. rågbröd och tyskt
öl. Det av Janken Myrdal redovisade beläg-
get där de tyska knektarna på Nyköpingshus
under 1360-talet kräver råg utgör ett ex-
empel på detta.51 I Skåne hade råg redan
utgjort ett viktigt sädesslag sedan yngre järn-
ålder och det är möjligt att en rågbröds-
kultur spred sig från de danska områdena
och in i Småland under 1400–1500-talen.
Österut fanns den finska rågbrödskulturen.
Det fanns således flera ingångsvägar för
rågen in i den svenska matkulturen.

Bakandet av förrådsbröd på jäst rågdeg i
ugn har troligen inneburit en tidsekono-
misk vinst för hushållen. Framför allt för
kvinnornas tidsbudget bör bakningen av
förrådsbröd av råg några gånger om året ha
medfört stora fördelar. Arbetstid kunde på
så sätt frigöras till andra sysslor inom anima-
lie- eller ölproduktionen. Detta är förstås ett
hypotetiskt resonemang men kan vara in-
tressant att pröva. Att bakugn fanns visas av
en arkeologisk undersökning av en mindre
gård i Vireda socken i Norra Vedbo härad.
Boningshuset, en enkelstuga med stuga, för-
stuga och kök, som bevisligen var bebodd
mellan ca 1540 och 1650, hade en avancerad
spismurskonstruktion med spis inåt stugan
och bakugn mot köket.52 Denna hustyp är
belagd etnologiskt i Småland från 1700-talet
men är således troligen mycket äldre än så.

För att komma närmare svaret på höst-
rågsfrågan måste vi nog åter anknyta till det
agrartekniska komplexet och utvidga det
med en dimension som är svårare att kom-
ma åt, nämligen matvanor. Om detta har
Janken Myrdal nyss skrivit i Jordbrukshisto-
riens andra del. Vi måste fråga oss, vilken
fördel rågen hade som brödsäd och vad man
egentligen använde kornet till?

Det agrartekniska komplexet ligger dock
på en hög abstraktionsnivå och vi måste ner
till aktörerna i bondehushållet för att förstå
vilka skäl som låg bakom de långsamma änd-
ringarna av produktionsinriktning. Var det
den tidsekonomiska vinsten vid bakandet?

Eller har det att göra med ökad extern efter-
fråga på råg som till exempel tiondeper-
sedel? Har städerna Jönköping och Eksjö
spelat någon roll som marknader för efter-
fråga på råg?

Införandet av tregärdessystemet och tre-
sädesrotation med höstråg måste ses som ett
komplex där flera faktorer samvarierar. Själ-
va den fysiska utformningen, ändringen av
gärdessystem och  hägnadssystem, var tro-
ligen en tämligen snabb process, en sista
justering av ett redan inkört program.

Noter
1 LSA Gävle, geometriska jordeböcker E1–E4.
2 Landsarkivet i Vadstena: Tiondesättningslängder
för Jönköpings län 1686, G II e1., KA i Riksarkivet: Mi-
litieskattläggningarnas syneprotokoll för Jönköpings
län, konvolut 401., Lantmäteriet i Jönköping: äldre
lantmäterihandlingar från Jönköpings län ca 1640–
1850.
3 Vestbö 1996, s 15–16.
4 Den knapphändiga beskrivningen i de geometris-
ka jordeböckerna nämner sällan trädessystem explicit,
även om det förekommer för uppskattningsvis 5 pro-
cent av materialet, som sammantaget består av ca 1000
kartor. För några socknar i den geometriska jorde-
boken E4 finns en uppsättning konceptkartor, för-
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83 och Clason & Granström, s. 14–21.
24 Vestbö 1996, bland annat s. 56–59.
25 Riksarkivet; Smålandshandlingar: Spridda tionde-
räkenskaper och årlig ränta 1540-1630.
26 Renoverad dombok för Södra Vedbo, bl a 20/3
och 20/4 år 1624. Per i Stengöl, Eksjö socken, lät
Brodde och Anders i Springarp ta upp en svedja på
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tiondet behöll Per detta själv. Han blev dock avslöjad
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27 Larsson 1979, s. 65–77.
28 Bland annat Lagerås 1996, s. 15–16, 31–33.
29 Göta Hovrätts arkiv, Jönköping. Genomgång av re-
noverade domböcker från Norra och Södra Vedbo
samt Tveta härader 1610–1630. Larsson 1979, gör en
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land. För Jönköpings län kommer Skede socken i Öst-
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säde per brukare, medan socknarna Ingaryd (Södra
Vedbo) och Frinnaryd (Norra Vedbo) kommer på en
femteplats med 5,7 skäppor per brukare. För Bäcks-
eda socken i Östra härad uppges 5,2 skäppor och för
Bällö socken (Södra Vedbo) 5,0 skäppor utsäde på
svedja per brukare.
30 Myrdal & Söderberg 1991, s. 377–378.

31 Ramm 1907, s. 74–75.
32 Excerperade av kulturgeografen Torsten Lager-
stedt. Mina analyser bygger på dessa excerpter som
förvaras vid Kulturgeografiska institutionen vid Stock-
holms Universitet.
33 KA, Andra provinskontoret, Militieskattläggningar,
Konvolut 402.
34 Lantmäteriet i Kalmar, Syneprotokollen i Bok A.
35 Inom denna del av Småland räknades 24 nekar på
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36 Lm Kalmar, Äldre lantmäterihandlingar, Akt 7,
Misterhults socken 1698.
37 Lm Kalmar, Äldre lantmäterihandlingar, Akt 19,
Misterhults socken 1691.
38 Lm Kalmar, Äldre lantmäterihandlingar, Akt 4,
Målilla socken 1713.
39 Widgren 1999, s. 94–103.
40 Jonas Petterssons dagbok består av tre kapslar med
dokumentation om livet på gårdarna Virkesbo Svens-
gård i Nye socken och Byestad Skattegård i Alseda
socken under närmare sextio år. De egentliga dagböck-
erna, eller dagkladdarna som de benämns, omfattar
14 spridda årgångar mellan 1809 och 1861 med detal-
jerad dokumentation av arbetsåret. Som vanligt sak-
nas kvinnornas arbete, även om det skymtar igenom
ibland, framför allt i samband med linarbetet. Linet
var en ekonomiskt viktig gröda vid gården. Förutom
dagböckerna består materialet av kassaböcker och
räkenskaper, köpehandlingar, brev, förteckning över
Jonas Petterssons böcker, samt dokumentation över
hans verksamhet som kyrkvärd och auktionsförrättare.
Materialet förvaras i Vetlanda museum där det har
deponerats av hembygdsföreningen i Alseda.
41 Dagboken har tidigare använts som underlag för
forskning i Pernilla Jonssons, 1994, ”Jonas Petterssons
gård och handel. En studie av produktion och grad av
marknadsintegration på Virkesbo Svensgård och Bye-
stad Skattegård i Jönköpings län år 1809–1858.” Upp-
sats i ekonomisk historia, Uppsala Universitet 1994.
Uppsatsen tar upp det mycket omfattande materialet
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42 Myrdal & Söderberg 1991, s. 325–335.
43 Exempel: Campbell 1950, som ger en sammanställ-
ning av regionala brödkulturer, hur de har vuxit fram.
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men Campbell arbetar även med äldre källor. Olsson
1958, har fokus på västnordiska matvanor och visar
hur olika typer av kost förtärdes under året. Bringeus
1979, gör en snabb geografisk och historisk genom-
gång av matvanor, konserveringssätt och redskap.
Fredrik Grøns 1927, närmast encyklopediska ”Om
kostholdet i Norge indtil aar 1500” samt Grøns 1942,
”Om kostholdet i Norge fra omkring 1500-tallet og
opp til vår tid” täcker in alla aspekter på kosthåll, vege-
tabiliskt liksom animaliskt, från de mest skilda källor:
arkeologiska, sagalitteraturen, etnologiska samt histo-
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45 Myrdal 1999, s. 237.
46 Welinder, Pedersen, & Widgren 1998, s. 379–389.
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KAPITEL 3
”Till salu några tunnor spannmål,
några pund ost och smör”
Odlingssystemens ekonomiska dimension i
östra Värmland

1

Ulf Jansson

Denna artikel handlar om ekonomins be-
tydelse för valet av odlingssystem. Utifrån
dagens förhållanden är det en självklarhet
att marknaden och statens agerande har
betydelse för jordbruket. I dagens jordbruk
är det mycket påtagligt. För äldre perioder
är det inte lika självklart utan det finns ett
behov av att lyfta fram ekonomiska förkla-
ringar till odlingssystemens karaktär och för-
ändring.

För det äldre jordbruket ges ibland en
något förenklad bild där bonden är fast i
sina äldre strukturer och sedvänjor. Denna
bild av allmogen finner man inte minst i den
lärda litteraturen från 1700-talet och framåt.
Diskussionen brukar benämnas ”dumb
peasants” och jag skall inte fördjupa mig i
den här. En motbild är att bönderna var
initiativrika och att det fanns en inre kraft
i bondesamhället som kunde genomföra
genomgripande förändringar såsom teg-
skiften och bybildning. Här förklaras ofta
skeendena med rättvis fördelning mellan
grannarna enligt property rights-teorin2,
innovationsspridning3 eller evolution4. Ett

argument som förvånansvärt sällan används
för perioder före 1750 i Sverige är mark-
nadsanpassning och förändring av produk-
tionen efter den förändrade marknaden.
Det är denna fråga som skall belysas i denna
artikel.

Jordbrukets förutsättningar
En av de viktigaste faktorerna för förståelsen
av jordbruket är samspelet mellan natur och
kultur. Detta förhållningssätt är till sin karak-
tär i grunden possibilistiskt. Man kan endast
bedriva jordbruk där både de samhälleliga
och de naturliga förutsättningarna finns.
Har man exempelvis inte tillgång till vatten
och rätt klimat kan man inte odla ris. Har
man tillgång till vatten och alla andra natur-
liga förutsättningar är uppfyllda men den
lokala kulturen eller samhället saknar intres-
se för ris, så odlas det ändå inte. Både de
naturliga och de samhälleliga förutsättning-
arna är variabla – de förändras. Man kan
leda vatten till fältet och man kan förändra
matvanor eller börja sälja ris till grannarna.

ODLINGSSYSTEMENS HISTORIA
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Dessa förutsättningar kan sammanfattas i en
matris (se figur 1). Gränserna i denna matris
är inte heller konstanta utan kan förändras.
Den lokala kulturen kan förändras och det
som är möjligt för en storjordägare behöver
inte vara möjligt för en torpare. Gränsen
mellan det naturligt möjliga och omöjliga är
inte heller fixerad och är beroende av vilken
uthållighet ett system har. Ett svedjebruk
kan exempelvis vara möjligt under en kort
period men det finns ingen möjlighet att be-
driva det över en längre tid på ett och sam-
ma område. Inom ramen för vad som är
samhälleligt acceptabelt och naturligt möj-
ligt, eller annorlunda uttryckt ekologiskt
uthålligt, finns ett betydande spelrum där
den enskilde brukarens val kan träffa olika.5

Det svenska jordbruket före 1800-talet
handlar om en kombinerad produktion av
spannmål och animalier. Jordbruket hade
vidare en mycket låg specialisering, till skill-
nad från i andra delar av Europa där man
under 1500- och 1600-talen kan finna om-
råden som dominerades av boskapsskötsel,
vinodlingar eller någon annan näring. För-
klaringarna till utformningen av odlings-
systemen är som ovan beskrivits mycket
varierande.6 Jag menar att bondens produk-
tionsinriktning är väsentlig att förstå om vi
skall förstå valet av odlingssystem. Det rör sig
nämligen om ett val. Vi måste placera
brukaren i centrum och förstå vilka möjlig-
heter denne hade att agera. Genom att an-
lägga ett enkelt aktörsperspektiv flyttar man

också medvetet frågeställningarna närmare
brukaren, vilken till syvende og sidst är den
som organiserar odlingen.

Marknadens roll
Det saknas inte belägg för marknadens be-
tydelse för utformningen av odlingssystemet
i Europa före den agrara revolutionen. Ett
förhållande som tidigt uppmärksammades
är spannmålshandeln från Östersjöområdet
till Västeuropas ekonomiska centra på 1600-
talet – London och Amsterdam. I fallet med
Holland brukar man kalla dessa åkrar, hu-
vudsakligen i Polen, för spökarealer.7 Impor-
ten av spannmål försörjde inte bara de stora
städerna utan frigjorde även arealer för an-
nan produktion till exempel i Nederländer-
na. Denna utveckling gjorde att jordbruket
kring södra delen av Östersjön kunde anpas-
sas efter den förändrade marknaden. Även
på lokal nivå kring en marknad kan man se
skillnader i odlingssystemet. Thierry Rebour,
som studerat en region mellan Paris och
Rouen, har exempelvis på senare tid förkla-
rat skillnaden i organisation av odlingen
med olika grader av marknadsanpassning. I
Rebours fall är det skillnaden mellan bocage
och open-field.8 Han betonar särskilt över-
gången till penningekonomi och kan se
skillnader både i ägandestruktur och bruk-
ningsmetoder mellan de två områdena.
Områden som dominerades av bocage var
mer marknadsinriktade och områdena med
open-fields var mer feodala.9 Rebour vänder
sig således mot tolkningar som baseras på de
naturliga förutsättningarna eller tolkningar
som bygger på lokala kulturella förklaring-
ar.10 Rosemary Hopcroft, som bland annat
behandlat odlingssystemen i Europa, där-
ibland i någon mån Sverige, pekar på att för-
ändring av jordbruket skedde tidigast i
områden som hade mindre kollektiva orga-
nisationsformer. Den viktigaste faktorn för
förändring vill hon ändå tillmäta tillgången
till en marknad.11 Mats Widgren har också
framkastat tanken att förändringar av od-
lingssystem redan under järnåldern i Sverige
kan förstås utifrån en förändrad marknad

Figur 1. Matris som teoretiskt visar begränsningar vid
val av jordbrukssystem (Efter Jansson: Odlingssystem i
Vänerområdet).
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när det romerska riket, som europeiskt han-
delscentrum, gick under.12

Det fanns således troligen strukturerande
faktorer i form av marknadsanpassning som
påverkade jordbruket och dessa faktorer går
sannolikt längre tillbaka i tiden än man i
förstone tänker sig. Nu skall man inte driva
detta synsätt för långt. Risken är att man
hamnar i en renodlad ”economic man” för-
klaring där alla agerar optimalt och vinst-
maximerande. Huvuddelen av produktionen
på en svensk gård konsumerades sannolikt
lokalt även på de gårdar som var mest spe-
cialiserade. Men jordbrukets marknadsan-
passning förtjänar ändå att diskuteras.

I detta fall kommer även tolkningen av
odlingssystemens rumsliga utbredning att
ingå. Läget för en företeelse kan lätt leda till
naturdeterminism eftersom en av förkla-
ringarna i modellen som presenterades i
figur 1 är just de naturliga förutsättningar-
na. Dessa förutsättningar varierar ju ständigt
över ytan oavsett om det rör sig om exempel-
vis jordarter, temperatur, nederbörd, soltim-
mar per år och så vidare. Det är då enkelt att
använda dessa skiftande förutsättningar som
förklaring till den observerade utbredning-
en. I andra ändan av spektret kan man ge
förklaringen att det är olika lokala kulturer
som alla har en särart och därmed lämnat
avtryck i rummet.

En gammal ekonomisk-geografisk modell
är den som skapades av von Thünen. Ur-
sprungligen beskriver den hur 1700-talets
jordbruk är strukturerat kring en stad, där
enkla transportkostnader var viktiga för att
förstå produktionsinriktningen. I von Thü-
nens enkla modell förutsätts likartade natur-
liga förutsättningar, den enda variabel som
förändras är avståndet till marknadsplatsen.
Kring staden skapas därmed zoner med olika
produktion.13 Varor som var svåra att trans-
portera långa sträckor odlades nära staden,
medan varor som inte behövde vara färska
och kunde fraktas över längre sträckor pro-
ducerades längre bort. Modellen är en ideal-
typ, men empiriska belägg för avståndets
betydelse finns runt flera av de större städer-
na i Europa. Förutom i fallen med Amster-

dam och Paris som nämndes tidigare kan
man peka på den påverkan som London
hade på sin omgivande landsbygd redan
under medeltiden.14

Liknande tendenser kan man se kring
Stockholm både vad det gäller äldre tider
och mer moderna. Problemet med model-
len i Sverige före år 1750 är att städerna
sällan utgjorde mer än några procent av
befolkningen.15 Dessutom hade många stä-
der omfattande stadsjordar och man kunde
sannolikt delvis försörja sig själv. Efterfrågan
på jordbruksprodukter, var således inte så
stor i de små svenska städerna. De går i vilket
fall som helst inte att jämföra med de stora
städerna på kontinenten som von Thünen
utgick från. Det fanns dock underskotts-
områden som hade behov av försörjning. Ett
sådant område var Bergslagen (se figur 2).
Där spreds bergsbruket till områden som
saknade goda förutsättningar för jordbruk,
samtidigt som befolkningen blev mer och
mer indragen i bergshanteringen och inte
hade tid att ägna sig åt jordbruk. Befolkning-
en ökade också kraftigt i stora delar av Bergs-
lagen under 1500- och 1600-talen.16 Att Bergs-
lagen verkligen var en motor för den svens-
ka ekonomin under 1500- och 1600-talen är
tydligt på många sätt och har påpekats av ett
flertal forskare.17

Östra Värmlands odlingssystem
Jag skall här välja ett mindre område för att
illustrera mina iakttagelser. Valet faller på
östra Värmland. Området saknar medeltida
stadsbildningar men i söder anlades Kristi-
nehamn vid mitten av 1600-talet och i norr
fanns Filipstad som har en vacklande stads-
historia, men som varit en central handels-
plats för Fernebo bergslag sedan åtminstone
1500-talets slut.

Analysen baseras på cirka 300 byar eller
gårdar som har studerats med ungefär lika
många kartor från perioden 1690 till 1750.
Huvuddelen av kartorna har producerats av
ett fåtal lantmätare som var verksamma
inom dåvarande Örebro och Värmlands län.
Kartorna ger mycket bra information om
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andelen åker i träda och den årligt brukade
arealen. Höskörden har nästan undantagsvis
redovisats i parmar (palmar). I några fall
anges olika lokala mått som såtar och hölass,
men de har vanligen räknats om av lant-
mätaren till parmar.

I kartsviten kan man konstatera att tre-
säde och fjärdedelsträda var de absolut van-
ligaste trädessystemen (se tabell 1). Det
fanns dock en relativt stor andel enheter
som brukade marken i ensäde. Dessa en-
heter var i huvudsak nybyggen och mindre

Tabell 1.  Andelen träda på olika gårdar fördelat på socknar i området. Man kan se att tresäde (33,3 procent i träda)
och fjärdedelsträda (25 procent i träda) dominerar, men att det finns inslag av andra sätt att organisaera marken.

                                                                                           Andelen i träda
SOCKEN      0          14,3          16,7        20              25     33,3         33,3&16,7       Totalt

Alster 0 0 1 1 1 0 0 3
Bjurtjärn 0 0 0 0 0 2 0 2
Karlskoga 3 0 0 0 0 16 1 20
Lungsund 0 1 0 0 5 14 0 20
Nyed 3 0 0 0 3 0 0 6
Nysund 10 0 0 0 11 22 0 43
Rudskoga 0 0 0 0 25 24 0 49
Södra Råda 2 0 0 0 4 5 0 11
Varnum 5 0 0 0 16 8 0 29
Visnum 9 0 1 0 31 27 0 68
Visnums-Kil 13 0 1 1 17 1 0 33
Väse 0 0 0 3 3 1 0 7
Ölme 4 0 0 1 7 0 0 12
Östra Fågelvik 0 0 0 1 1 0 0 2

Totalt 49 1 3 7 124 120 1 305

Figur 2. Kartan visar de
odlingssystem som man
kan iaktta i kartor från
1600-talets slut och 1700-
talets början i västra
Värmland. Närmast
Vänern dominerade fjärde-
delsträda och närmare den
egentliga bergslagen var
tresäde vanligare. Femte-
delsträda och sjättedels-
träda fanns huvudsak-
ligen i västra delarna. De
skrafferade socknarna är
inte med i undersökningen.
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torp med en relativt liten åkerareal. Man
kan konstatera att många låg en bit från den
centrala bygden, där huvuddelen av de
andra gårdarna finns (se figur 2). Det fanns
ett stråk av tresäde vid Skagern, upp genom
Degerfors och Karlskoga socknar och i de
norra delarna av området i Lungsunds sock-
en. Fjärdedelsträda återfanns i huvudsak i
de områden som låg närmare Vänern.
Andelen träda blir också generellt mindre ju
längre väster ut man kommer i området.

Lantmätaren har i 29 fall skrivit tydligt
både vilken träda man brukade och vilket
sätt man försörjde sig på. Lantmätarna skrev
regelmässigt om gårdarnas nyttigheter i
1700-talets början, men här är det ovanligt
detaljerat gjort. Man kan dock ställa flera

källkritiska frågor. Informationen om för-
sörjningen kommer sannolikt huvudsak-
ligen från bönderna själva. Detta kan få till
följd att sanningshalten kan variera. Med
tanke på att samma lantmätare har karterat
i stort sett alla byar i socknen, så måste man
ändå tillmäta informationen en viss vikt.
Wallringh, som lantmätaren hette, kände väl
till området efter att ha arbetat där under en
längre tid. Det intressanta är att han uttryck-
ligen i flera fall skriver att man inte säljer
spannmål. Man anar att han kanske anser
det vara lite egendomligt eller avvikande i
regionen.

I tabell 2, som beskriver samtliga byar och
gårdar i Visnums socken, finner man en
brytpunkt i åkerareal för gårdar som säljer

Tabell 2. Gårdar i Visnums socken som redovisar träda och försörjning. *årlig areal i tunnland och höskörden i
parmar. Baserat på kartor upprättde åren 1698-1702 av E. Wallringh i Visnums socken.

                                                                              Andel            Årlig
Enhet                             Akt       träda            areal*     Hö*        Försörjning

Kvarnbråtstorp R82-59:1 3 0 1,78 7,8 kolning
Gräsåsen R82-18:1 3 1/6 3,57 19 ost, smör, körslor
Jonsbol R82-10:1 4 1/4 4,03 6,7 ”spannmål icke stort till salu”
Konsterud R82-25:1 7 1/4 6,47 33 lite spannmål (?), kreatur (1)
Husbacken R82-10:1 4 3 1/4 6,48 31 hö, ost, smör, järnkörslor
Salsjön R82-58:1 5 1/4 7,22 12 kolning
Norra Räverud R82-46:1 4 1/4 7,41 12 ej spannmål, kreatur
Algutsrud R82-41:1 4 1/4 9,67 8,9 ej spannmål
Jonsbol R82-10:1 4 1/4 12,2 16 ”spannmål har de icke stort till salu”
Brynterud R82-10:1 4 1/4 12,6 2,7 ej spannmål, kolning
Södra Räverud R82-46:1 4 1/4 13,6 22 ej spannmål, kreatur
Giordsbol R82-25:1 4 1 1/4 13,8 59 spannmål, ost, smör
Blaxmo R82-41:1 4 1 1/4 14,4 21 spannmål
Elofz Warlunda R82-14:1 10 1/4 15,1 40 spannmål
Arntsvalunda R82-41:1 4 1/4 20,7 25 spannmål
Gisslegården R82-17:1 4 1 1/4 27,2 49 spannmål, järnkörslor
Damön R82-65:1 5 1/3 2,39 18 kol och järnkörslor
Hinderstorp R82-65:1 3 1/3 3,72 13 järnkörslor
Riddaregården R82-59:1 3 1/3 3,72 9 kolning
Anderstorp R82-60:1 3 1 1/3 4,35 11 ost, smör, körslor
Svenstorp R82-56:1 3 1 1/3 4,56 8,7 fisk, körslor
Södergårdstorp R82-60:1 3 1 1/3 5,67 14 ej spannmål, kolning
Näbbåsen R82-42:1 4 1 1/3 9,6 19 spannmål
Nyttorp R82-41:1 3 2 1/3 10,9 8,5 ej spannmål
Hult R82-19:1 4 1 1/3 11,8 44 spannmål, hö, järnkörslor
Bäck R82-10:1 5 2 1/3 17,3 60 spannmål, kolning
Pedersbol R82-41:1 3  1/3 17,8 34 spannmål, ost, smör
Liunggården R82-33:1 3 1 1/3 18,8 62 spannmål, järnkörslor
Norrgården (i Vik) R82-59:1 3 1 1/3 21,6 27 spannmål, körslor, kolning, kreatur

I anslutning till en allmän beskrivning av gårdarna så har Wallringh skrivit texter om hur man försörjer sig. Dessa är ibland
utförliga och har här förkortats til de produkter man sålde.  (1): ”spannmål kan icke stort till salu utföras, kreatursuppfödande
och försäljning.”
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spannmål, respektive inte säljer spannmål.
Gränsen går vid ungefär 13,8 tunnland, eller
mer, för att man i fjärdedelsträda skall kun-
na sälja spannmål. Vid tresäde går gränsen
redan vid 9,6 tunnland. Intressant att notera
är att många av gårdarna i tresädesområdet
är hårt indragna i bergslagsekonomin och
att man i stor utsträckning ägnar sig åt kol-
ning och körslor av olika slag. Inga av tre-
sädesgårdarna bedriver kreaturshandel, där-
emot i ett fall försäljning av hö. Gårdar som
säljer hö har naturligtvis ett stort antal par-
mar hö. Detsamma kan man säga gäller för
gårdar som ägnar sig åt körslor. Körslorna
genomfördes ju under vintern, då tillgången
på foder var nödvändig för att överhuvud-
taget kunna genomföra något arbete.

Gårdarna i området har generellt stora
ängsmarker och uppgifterna i kartorna visar
på att ängarna var en viktig del av jordbru-
ket. För hemmanet Baggebråten i Varnums
socken, som brukade åkern i ensäde, kan
man i en karta från år 1688 läsa: ”bemälta
åker trädes intet emedan åboerna sin Engh
för des ofruchtbarhet skull till åker hafwa
upbrutit och sälja istället för höö att få halm-
foder.”18 Detta är en relativt tidig uppgift om
att ängarna är utsugna, men det är inte
ovanligt från andra delar av Bergslagen.

I Åminnesfors, Lungsunds socken, kan
man läsa att man före år 1726 hade föränd-
rat stora delar av markanvändningen: ”ny-
bruten åker den gambla åker till äng igen-
lagd för så lång tid sedan at rudorna derest
ej wähl observeras kunna.”19 Här har man
alltså gjort det omvända mot Baggebråten
och låtit åkern bli ängsmark.

Produktion
Sett över ett längre perspektiv, knappt 200 år
från 1545 till 1725, kan man följa spannmåls-
odlingen i tiondelängder (se figur 3). Här
skall en översiktlig analys på sockennivå
genomföras med syfte att ge en bild av ut-
vecklingen.

I tiondelängderna från 1545 finns upp-
gifter om fördelningen av spannmålen i om-
rådet.20 I hela Värmland var det kornet som

var det dominerande sädesslaget. Det är
egentligen bara på Värmlandsnäs som man
kan finna avvikelser, där det finns inslag av
råg, och i västra Värmland där havren har en
stor andel. I Visnums och Ölmehärads pas-
torat, som ligger i undersökningsområdet,
redovisas exempelvis enbart korn. Man kan
ställa sig tveksam till om tiondet visar den
verkliga bilden, men sett i ett större sam-
manhang verkar det inte osannolikt att an-
delen råg och havre var låg i dessa områden.
Den stora förändringen i det värmländska
jordbruket under 1600-talet är ökningen av
havre. Havren kom i vissa områden att bli den
dominerande grödan under slutet av 1600-
talet. Blandkorn, som förekom i området, är
säd som består av både havre och korn.

Redan Jalmar Furuskog kunde påvisa att
andelen råg ökade i östra Värmland under
slutet av 1500-talet.21 År 1641 kan man se att
relativt mycket råg odlades i området. I någ-
ra fall i norra delen av området är det tydligt
att även svedjeråg är inräknat i tabellerna,
alltså inte bara det som odlades inom åker-
gärdena. I södra delen av området stod korn,
havre och råg för ungefär lika stora andelar.
Mellan perioden 1641 och 1681 skedde inte
så stora förändringar. Huvudsakligen har
havren ökat ännu mer i väster medan rågen
ökat i öster. År 1725 har havren nästan helt
ersatt kornet och rågen har stabiliserats på
ungefär hälften av spannmålsskörden.

Det finns i delar av Sverige en klar korre-
lation mellan andelen träda och höstsäd. En
gräns som går ungefär från Oskarshamn till
Varberg delar in landet i två delar. Norr om
gränsen förefaller man vanligen inte hinna
skörda, bearbeta jorden och så råg på sam-
ma gärde. Man måste således låta det blivan-
de höstrågsgärdet ligga i träda under som-
maren. Söder om denna gräns saknas denna
relation, åtminstone vid sekelskiftet kring år
1900.22 Man kan där alltså kombinera höst-
säd med exempelvis ensäde.

I området finns en klar koppling mellan
andelen i träda, antalet gärden samt an-
delen råg. Var det en femtedel i träda, så
brukades en fjärdedel med råg. De övriga
sädesslagen som odlades var huvudsakligen
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havre samt korn. Logiken i detta är enkel att
se. Det gärde som trädades på sommaren be-
såddes vanligen helt och hållet med höstråg.
Det förefaller som om balansen mellan
sädesslagen i början av 1700-talet hamnar på
nivån att rågen motsvarar hälften av skör-
den. Det vill säga den mängd råg som man
kan odla i ett tresäde, där upp till hälften av
arealen kan bestå av höstråg.

Arbetsåtgång
Arbetsåtgången på en gård är av största vikt
att förstå, men tillförlitliga källor om detta
saknas för 1500-, 1600- och 1700-talets bön-
der. I senare tiders bondedagböcker, främst
från 1800-talet, kan man dock relativt detal-
jerat utläsa vad som sker i bondefamiljens liv.
Ett problem är att det vid denna tidpunkt
har skett mycket stora förändringar i jord-
bruket. Potatisen har kommit och man be-
drev vanligen olika former av cirkulations-
bruk. Enligt en dagbok som skrevs åren 1809
till 1833 på en gård i Visnums-Kils socken, i
södra delen av undersökningsområdet, be-
drivs något som liknar ett tresäde eller en
fjärdedelsträda.23 Man kan där få en bild av
hur arbetet under året fördelar sig. I en tidi-
gare sammanställning av dagboken ser man
att det finns en topp av arbete i början av
sommaren och en i samband med skörden.
Arbetstiderna tenderar över tiden, det vill
säga under 1800-talet, att jämnas ut över
året, vilket Jonas Kindlund och Stefan Lind-
berg visar tydligt i en analys av en gård i By
socken i Dalarna.24 Det finns ändå anled-
ning att utnyttja informationen i dagboken
från Visnums-Kil.

För att visa på skördearbetet kan vi ta ett
exempel från år 1831 och fokusera på spann-
målsskörden. Höskörden inföll det året i
slutet av juli och avslutades den 1:a och 2:a
augusti, och därefter vidtog spannmålsskör-
den. Rågen skördades den 3:e och 4:e och
togs in den  8:e, då även allt hö togs in. Vetet
skördades den 11:e och den första havren
togs dagen efter. Den 17:e kördes havren
och vetet in. Den första rågen såddes den
20:e. Från den 21:a till den 29:e skördades

Figur 3. Fördelningen mellan olika spannmål en-
ligt tiondelängder från 1641, 1681 och 1725. (Efter
Lagerstedts excerpter 1641 och 1681 samt Länsräken-
skaper 1725, Örebro län)
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havre, såddes råg och havre kördes in. Den 1
september skördades den sista havren,
vilken kördes in de 6:e. De övriga åren är
relativt likartade, även om 1831 var ett torrt
år då allt var lite tidigare än normalt. Skörde-
arbetet tog normalt en månad om man inte
räknar höskörden. Under denna period på-
gick även lövtäkt och jordbearbetning på
trädan, men inte så mycket andra bisysslor.
Värt att notera i dagboken är att säden mog-
nar vid olika tidpunkter. Förklaringen till att
det inte blir någon kraftig arbetstopp under
skördeperioden är att denna är mycket ut-
dragen. Om man bara odlade en spannmåls-
sort skulle arbetet med nödvändighet bli
mycket koncentrerat till en kort period.

Det är viktigt att förstå de flaskhalsar som
finns vid jordbruksproduktionen på ett
familjejordbruk. Detta har tidigare påpekats
av Carl-Johan Gadd25 och frågor om arbets-
produktivitet har belysts av Bruce Campbell
och Mark Overton för Englands del i en rad
studier.26

Argumentet här är att genom att sprida ut
arbetet, eller annorlunda uttryckt diversifie-
ra spannmålssorterna, så kan man med bibe-
hållen arbetskraft hinna med att odla större
arealer. Familjejordbruket kan alltså effekti-
vare utnyttja sina arealer. Genom att införa
höstråg, kan man dessutom flytta delar av
sådden från våren till hösten, vilket minskar
vårbruket.

Sammanfattning – mot en
regional arbetsdelning
Den stora motorn i den svenska ekonomin
under 1600-talet var Bergslagen. Ända sedan
medeltiden har Bergslagen varit en viktig
resurs för landet, men i östra Värmland
skedde expansionen av bergsbruk, vad det
gäller gruvor, hyttor och hammare från mit-
ten av 1500-talet och framåt. Bönderna runt
Bergslagen har säkerligen handlat med
bergslagsborna ända sedan de tidigaste peri-
oderna,27 men behovet ökade starkt med
näringens tillväxt under 1500-talets slut och
under 1600-talet.

Till detta skall läggas att bönderna i Väst-
sverige sannolikt har agerat friare på en
marknad än de har gjort i Östsverige. Man
har betalat sina skatter i högre grad i reda
pengar än in natura.28 Andelen medeltida
städer är också mycket låg. I Mälardalen har
det funnits etablerade städer och handels-
män sedan medeltiden på ett helt annat sätt
än i exempelvis Värmland. Bönderna har
alltså själva utan mellanhänder måst sälja
sina produkter på marknaden för att få
pengar till skatter.

Förändringen som man kan se i tionde-
längderna under 1500- och 1600-talen är
trots allt inte så enormt dramatisk även om
relationen mellan grödorna, främst en ök-
ning av råg och havre, är tydlig. I huvudsak
är det dock samma produktion som i det
tidigare ”äng är åkers moder” – jordbruket:
en blandning mellan djurhållning och spann-
målsodling. Man har dock valt olika inrikt-
ningar när det gäller avsalu.

Området i östra Värmland ligger mycket
nära och delvis i den expanderande Bergs-
lagen. Man har haft ett relativt stort behov av
hö för alla körslor och en del gårdar har
dessutom, som vi sett, sålt hö. Samtidigt har
man utnyttjat sitt läge och, som jag menar,
försökt maximera spannmålsproduktionen
genom att införa höstråg. I norra Västergöt-
lands tresädesområden som ansluter i söder
fanns också en hög andel råg, men däremot
en lägre andel hö. Där var spannmålsodling-
en ännu viktigare. Utanför dessa områden,
i västra Värmland och södra Västergötland,
fanns områden som koncentrerade sin pro-
duktion till boskapsuppfödning; alltsedan
1500-talet gick oxdrifter från dessa områden
till Bergslagen.29

Jag har här alltså argumenterat för att
man måste förstå arbetsorganisationen inom
jordbruket samt kommunikation och till-
gänglighet till en marknad för att förstå valet
av odlingssystem. Därmed inte sagt att de
andra faktorerna var oviktiga. En anpass-
ning till markens resurser är naturligtvis en
grundförutsättning. Men för att förstå för-
ändringar över tid är klimatets och jord-
arternas betydelse mycket svåra att argumen-
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tera för. Man bör istället söka efter ekono-
miska, politiska och sociala förklaringar.

Noter
1 LSA R82-41:1, citatet kommer från en historisk
karta som visar Pedersbol i Visnums socken, Visnums
härad. Gården bedrev ett tresäde vid sekelskiftet kring
år 1700.
2 Se exempelvis Dahlman 1980, och för ett exempel
på svenskt material se Windelhed 1995.
3 Lindgren 1937.
4 Hannerberg 1977.
5 Synsättet motsvarar i hög grad det som brukar be-
nämnas peasant ecotypes, se Löfgren 1976.
6 Se exempelvis Aadel Vestbö-Franzén, Lennart
Andersson Palm och Carl-Johan Gadd i denna bok.
7 Om dessa spökarealer (ghost acerages) och deras
betydelse kan man läsa i de Vries 1974.
8 Begreppet bocage kan sägas känneteckna de om-
råden som domineras av häckar, vilka fungerar som

hägnader för enskilda brukare. Detta innebär att man
kan sköta sitt jordbruk mer enskilt, utan inblandning
av grannar. Openfield däremot står för den tegskiftade
marken som brukas enskilt men som saknar markera-
de gränser till granngårdarna, vilket kräver samverkan
med grannarna i flera avseenden.
9 Thierry Rebours tolkning är därmed en förläng-
ning av den som Dion föreslog för denna del av Frank-
rike. Rebour 2000; Dion 1981.
10 Rebour 2000, s. 31.
11 Hopcroft 1999. Hopcroft tar som utgångspunkt
den nya institutionella ekonomin. Hon radar upp ett
antal faktorer som är viktiga för att förstå förändring-
ar inom jordbruket och sammanfattar: ”Of all these
additional factors market access emerges as the most
important”.
12 Welinder m.fl. 1998.
13 Hans-Jürgen Nitz gör en bra översikt av von Tü-
nens modell i Nitz 1993, samt Nitz 1989.
14 Se Campbell, Galloway & Murphy 1993, för för-
hållandena kring London under främst 1300-talet.
15 Lilja 1994.
16 Palm 2000.

Figur 4. Kartbilden visar
spridningen av bergsbruket
i form av bruk, hyttor och
hammare fördelade efter
när de först etablerades.
Man kan tydligt se en kon-
centration av äldre bruk
kring Filipstad och hur
bergsbruket spred sig under
1600- och det tidiga 1700-
talet. (Efter Furuskog:
De värmländska järnbruks-
bygderna)
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17 Se exempelvis Myrdal & Söderberg 1991.
18 LSA R81-23:1, Baggebråten, Varnum sn, Ölme hd,
1688.
19 LSA R46-7:1, Åminnesfors, Lungsund sn, Färnebo
hd, 1726.
20 Forssell 1884, Tab 8.
21 Furuskog 1924.
22 Iakttagelsen om gränsen bygger på Sveriges jordbruk
1909.
23 Lövgren 1970. Dagboken har också bearbetats av
Janken Myrdal och Britt Liljewall från olika utgångs-
punkter. Myrdal 1991; Liljewall 1989.
24 Kindlund & Lindberg 1991, s. 33. Vid den första
perioden 1857– 67 var arbetet mycket ojämnt fördelat
med en klar arbetstopp i augusti, i period 2 (1889–
1893) är kurvan något utjämnad för att slutligen i
period 3 (1921–24) vara mycket likartad över året.
25 Gadd 1983.
26 Campbell & Overton 1991.
27 Se exempelvis Brunius 1980, vad gäller Närkes
medeltid.
28 Se Jansson 1998.
29 Se vidare Jansson 1998; Myrdal & Söderberg 1991.
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KAPITEL 4
Avkastningsskillnader – roten till de olika
odlingssystemen

Lennart Andersson Palm

Höstråg och vårråg
I diskussionerna om de äldre odlingssyste-
men saknas numera på ett märkligt sätt frå-
gan om avkastningen. De flesta forskare idag
knyter visserligen med rätta trädessystemen
till graden av höstsädsodling, dvs. odling av
råg sådd under sensommaren, hösten eller
början av vintern under året före skörde-
året. Sådan odling krävde att åkern låg i
träda under året för sådd. Den tidiga sådden
skulle annars krocka med skörden av en
eventuell direkt föregående gröda på åkern
och tillräcklig tid för den nödvändiga jord-
beredningen före höstsädessådden skulle
saknas. Men frågan varför man odlade just
höstråg lämnas ofta utan tydliga svar, om
den alls ställs.

Generellt sett gav höstråg högre avkast-
ning än vårråg. De olika rågsorterna, för
med tiden utvecklades sådana, hade till ex-
empel på en halländsk gård följande korntal
under en hundraårsperiod ca 1760 – ca
1865.1 Korntalet är det antal skördade sädes-
korn man erhöll efter ett utsått korn. I tabel-
len har också ett mått på odlingsrisken,
genomsnittlig procentuell avvikelse från
medelkorntalet, lagts in (tabell 1).

Höstrågsorten Vasaråg gav här, om man
räknar efter avsättning för utsäde, mer än
dubbelt så hög avkastning som vårrågen,

larsmässerågen ungefär 50% mer och vinter-
rågen 20% mer. Delvis kan de skilda korn-
talen förklaras med att kornen fick ligga
olika länge i jorden, men samvariationen
mellan såningstid och korntal är inte total. I
genomsnitt såddes vårrågen på den halländ-
ska gården den 28/4, larsmässerågen den
20/9, ”vinterrågen” den 19/10 och Vasa-
rågen den 15/10. Vasaråg och vinterråg såd-
des alltså ungefär samtidigt, men gav ändå
starkt varierande avkastning. Den tidigast
sådda rågen, larsmässerågen, ibland sådd
redan i augusti, gav lägre avkastning än den
senare sådda Vasarågen. Bakom korntals-
skillnaderna fanns också varierande odlings-
sätt – Vasarågen har sannolikt delvis använts
vid svedjeodling, larsmässerågen vanligtvis i
mer reguljära odlingar. De högre korntalen

Tabell 1. Korntal för olika rågsorter samt avvikelsen
från medelkorntalet, ”odlingsrisken”.

Rågsort:                          Korntal:      Odlingsrisk (%):

Vårråg 4,0 30
Höstrågsorter:
”Vinterråg” 4,6 30
Larsmässeråg 5,5 50
Vasaråg 7,2 60
Alla höstrågsorter: 5,2 50

Källa: Palm, Lennart Andersson, 1997.

ODLINGSSYSTEMENS HISTORIA
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för de olika höstrågsorterna erhölls till priset
av ökad odlingsrisk. Vasaråg var nästan dub-
belt så riskabel att odla som vårråg.

De olika sorterna av höstråg har i den äld-
re lantbrukslitteraturen ansetts mer väder-
beroende än vårrågen. På den undersökta
halländska gården fanns tydliga samband
mellan vädret under olika delar av året och
skörderesultaten. En svag punkt för höst-
rågen var en regnig vinter efter sådd. Höst-
säden hotades av snöfall på ofrusen jord,
eftersom kornen då kunde gro och ruttna i
fukten och den relativa värmen under snön.
Höstsäden med sina 1,5–2 meters rotsystem
kräver också torr jord tidigt på våren. Ideliga
temperaturvariationer kring nollpunkten
driver upp korn och rötter i markytan där de
lätt skadas. Sambanden mellan avkastning
och väder var än mer komplicerade, och jag
hänvisar den intresserade till min rapport
från den halländska gården.

Höstrågens väderkrav tillfredsställs gene-
rellt sett sämre i Västsveriges maritima kli-
mat än i landets östligare och mellersta delar
med dessa områdens mer kontinentala
vintertyper. I följande karta och tabell visas
korntalen för höstsäd ett godtyckligt år
under slutet av 1800-talet (se figur 1).

Länssiffror från flera undersökta år på
1860-talet ger en liknande fördelning. Trots
att de gamla odlingssystemen och odlings-
sätten vid denna tid i stor utsträckning över-
givits och ersatts (en systematisk genomgång
av en mansålder äldre korntal skulle antag-
ligen ge än tydligare utslag), och trots att vi
rör oss på länsnivå där viktiga lokala skillna-
der slätas ut, bekräftar kartan skillnader i
avkastning som i det stora hela väl låter sig
förenas med höstrågens klimatberoende.
Ett band över Mellansverige från norra Bo-
huslän till Mälardalen, liksom Malmöhus
län, uppvisar korntal som ligger flera tiotals
procent över motsvarande i Skaraborgs län,
Småland, Halland, Kristianstads län, Ble-
kinge, Öland och Gotland. Det är uppen-
bart att områdena med höga korntal myck-
et ofta sammanfaller med områden som
använt sig av trädesbruk.2 Korntalet för höst-
säd, i regel höstråg, var genomsnittligt i lan-

det år 1879 7,4 – ett för perioden ganska
normalt värde.

Liknande undersökningar för vårsäd ger
ett helt annorlunda mönster. Korntalsskill-
naderna mellan de olika länen var mycket
mindre för vårsäd än för höstsäd, 1879
till exempel bara ± 11% respektive ± 38%
(genomsnittlig variation kring riksgenom-
snitten). Om fler år dras in visar det sig att
statistiskt signifikant korrelation mellan
korntal för höst- och vårsäd på länsnivå ofta
saknas. Vårsäden bestod i regel av korn, vår-
råg eller havre. I den fortsatta diskussionen
håller jag mig till vårråg, eftersom rågen var
det viktigaste sädesslag som kunde odlas
både med och utan träda. Det statistiska
underlaget för avkastningsjämförelser är
dock svagare för vårrågen än för andra
sädesslag eftersom den, helt naturligt, var
ovanlig inom trädesområdena; så saknas
uppgifter i 1860-talets tryckta statistik helt
för ett par län och de odlade kvantiteterna
är ofta mycket små. Även om materialet är
svagt visar det, där uppgifter finns, att man
inte bör räkna med högre korntal för vårråg
i Östsveriges traditionella trädesområden.
Det genomsnittliga korntalet för vårråg i
landet 1867–1870 var 4,3.3

Sammanfattningsvis uppvisar kända trä-
desbruksområden, till exempel kring Mä-
laren och i Skåne, högre korntal för höstråg
än typiska ensädesområden i Syd- och Väst-
sverige. Dessutom var skillnaden mellan
höst- och vårrågskorntalen ofta större i trä-
des- än i ensädesområden.

Val av odlingssystem
Korn var i äldre tid särskilt betydelsefullt för
kosthållet eftersom det var huvudingredien-
sen i det oerhört viktiga ölet. Under medel-
tiden var kornet det helt dominerande
sädesslaget i de flesta delarna av landet. Kor-
net kan inte användas till jäst bröd. Det kan
emellertid rågen, som allt mer spred sig.
Rågen tycks ha blivit en betydelsefull gröda
i landet först kring år 1000, när så mycket
annat förändrades. Från åtminstone medel-
tidens slut bör man räkna med att det har
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funnits en betydande marknad i hela Nord-
västeuropa för råg. På många håll måste
böndernas val ha stått mellan att odla sin råg

själv eller att köpa. Vissa områden specialise-
rade sig på rågodling. Ett känt sådant om-
råde utanför Sverige är Baltikum med be-
tydande rågexport redan under medeltiden.
Och inom det nuvarande Sveriges område
avtecknar sig efterhand viktiga rågcentra i
bland annat de centrala delarna av Väster-
götland, Mälarlandskapen och Skåne. Men
av olika skäl, tilltagande spannmålsbrist,
osäker tillförsel, prissvängningar och annat,
har bönderna även utanför de specialisera-
de rågområdena producerat vissa mängder
råg, även om det i många områden inte alls
varit tillräckligt för den egna konsumtionen.

Vi vet inte om rågen till att börja med
odlades som vårråg i ”ensäde” eller som
höstråg med träda under de första århund-
radena efter år 1000. Men någon gång
måste man ha bestämt sig för att hålla sig till
det ena eller andra odlingssättet. I beslutet
har man vägt in en mängd faktorer, arbets-

Figur 1. Korntal för höstsäd 1879 enligt den officiella statistiken. Tabelldata återgivna i kartan av författaren.
Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik s. 6.
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åtgång, arbetets spridning över året, stäng-
selkostnader, möjligheten att få med byalag
eller jordägare på ett trädesprojekt samt
växtföljdskrav, för att nämna några.4 Men
man har naturligtvis också gjort en ekono-
misk kalkyl som tagit hänsyn till produktio-
nens sannolika utfall – korntal och odlings-
risk.

Man kan spekulera kring om det efter
rågens införande i större skala skett en suc-
cessiv anpassning till de naturgeografiska
förhållandena på grundval av ett mer eller
mindre långvarigt experimenterande. Av-
kastningsskillnaderna mellan ensäde och
trädessäde bör ha blivit tydliga först på viss
sikt. Man kan därför misstänka att odlings-
systemen under den första tiden var insta-
bila och varierande, innan erfarenheterna
blivit så entydiga att ett slutligt val kunde
göras. Redan omkring år 1300 tycks det öst-
svenska tvåsädesområdet liksom ensädet i
stora delar av landet ha varit etablerade.5

Men i bland annat gränsområdet mellan
Östsveriges tvåsäde och de rena ensädes-
områdena i norr, väster och söder, där lön-
samhetsskillnaderna mellan systemen kan-
ske inte varit lika klara, vet vi inte så mycket
om vilka odlingssystem som tillämpades
under högmedeltiden. Klarlagt är dock att
tvåsädet under slutet av medeltiden och bör-
jan av tidigmodern tid spred sig norrut och
att tresädet blev vanligare på gränsen mellan
två- och ensäde i söder. Rimligen fortsatte
här experimenterande och anpassningar.
Här är det lätt att tänka sig att bland annat
den hundraåriga kris som följde på diger-
döden 1349, med en nedgång av befolkning-
en på bortåt 60 procent under en mansålder
efter det första pestangreppet, ändrade
många kalkylförutsättningar. De demografi-
ska följderna av denna exempellösa kris
övervanns inte förrän långt in på 1600-talet.6

Plötsligt har en drastisk förändring skett i
kvoten folkmängd/åkermark, som bör ha
gjort det lättare att lägga allt större delar av
jorden i träda. Vi vet att många åkrar under
denna tid lagts öde eller, vanligare, lagts om
till betesmark. Kanske har också regionala
förskjutningar i väderleken medverkat till att

trädessystemen fortsatte att sprida sig ända
in på 1700-talet. Det vore inte särskilt kon-
stigt om tresädet försköts åt väster under
den s.k. lilla istiden, som inföll under stor-
maktstiden, då klimatet blev mer kontinen-
talt och alltså gynnade trädeskrävande höst-
rågsodling.

Några mycket förenklade
beräkningar
Jag skall här inte alls försöka rekonstruera
böndernas ekonomiska kalkyler. De har
sannolikt varit mycket komplicerade. Varje
försök i den vägen av en sentida agrarhisto-
riker skulle säkert framstå för bonden som
ganska ömkligt, om han fått se det. Jag vill
dock föra in följande mycket enkla delkal-
kyler i diskussionerna om odlingssystemens
utbredning. Kalkylmodellen kan säkert byg-
gas ut och kompliceras av mer kompetenta
personer än undertecknad, men den har
redan i sin mycket grova form och med alla
sina begränsningar fördelen att belysa det
direkt ekonomiska momentet i diskussionen
om odlingssystemen.

En 1600-talsbonde i gränstrakterna mel-
lan trädesområdena och ensädet funderar
på att börja med trädesråg som han hört så
många historier om och själv kunnat se på
sina resor. Han planerar att använda en
gammal ensädesåker om ett tunnland till
höstråg. På tunnlandet sås en tunna, vare sig
det rör sig om vårråg eller höstråg. I sina
beräkningar räknar han för enkelhets skull
bara med råg (korn och havre vore ju också
tänkbara vårsädsalternativ) och bortser från
trädans eventuella avkastningsvärde.7 Vad
han däremot anser avgörande är korntalen.
Han överväger olika alternativ för trädans
storlek.

Med korntalet fyra för vårråg skulle åkern
i ensäde ge tre tunnor att konsumera efter
avsättning av en tunna av skörden för nästa
års utsäde. Med korntalet fem för höstråg
skulle han med halva åkern i träda bara ha
två tunnor att konsumera (0,5 tunnland*5
tunnors skörd – 0,5 tunnor för nästa års ut-
säde). Det verkar ju inte så bra. Men han
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kunde ju ha en mindre träda, ”tre-” eller
”fyrsäde”, med respektive en tredjedel eller
en fjärdedel i träda, eller ännu mindre. Bon-
den grunnar mer på saken. Tydligen finns
det ett samband mellan korntal, trädans
storlek och vad han får över för konsumtion.
Om han väljer ”tresäde”, dvs. en träda på
ungefär 33%, kan han bara använda 33% av
åkern till trädesråg; om han väljer en 25-pro-
centig träda kan han bara använda 25% till
höstråg. Resten av åkern får då användas till
vårsäd. Bonden gör i huvudet, han kan inte
räkna på papper, en uppställning enligt
tabell 2.

Tydligen är det bäst att hålla fast vid det
gamla ensädet i det här fallet. ”Fyrsäde”
(25% träda) ger det näst bästa resultatet,
”tvåsäde” det allra sämsta, ”tresäde” hamnar
emellan de två sista alternativen.

Korntalen för höstråg var som vi såg hög-
re i många av de områden som traditionellt
hade två- eller tresädessystem. Vårrågen
uppvisade ett annat geografiskt mönster. Så
var till exempel Mälardalens vårrågskorntal
ungefär lika låga som Väst- och Sydsveriges.
Om man utgår från att vårrågens korntal var
relativt lika i olika geografiska områden,
innebär det att graden av träda blir en funktion
av korntalen för höstråg om högsta möjliga av-
kastning från åkern eftersträvas.

Ett antal beräkningar av det slag bonden
nyss gjorde för andra bönder i landsdelar
med högre höstkorntal, förskjuter lönsam-
hetsgränsen för trädesodling. Beräkningar-
nas resultat visas i tabell 3 med bästa ekono-
miska utfallet i fetstil.

Som framgår ger ”ensäde” med enbart
vårråg, om korntalen för höstsäd ligger
under 7, den högsta mängden säd att konsu-

mera efter avdrag för utsädet. Om höstrågs-
korntalet ligger precis på 7 ger alla trädes-
alternativen ungefär samma resultat. Vid
korntal över 7 blir ”tvåsäde” lönsammast,
närmast följt av ”tresäde”. ”Fyrsädet” kom-
mer alltid efter ”två-” och ”tresäde” om korn-
talen ligger över 7. Ju längre över 7 som
korntalet når desto lönsammare blir ”två-
sädet” även i förhållande till ”tresädet” – vid
korntalet 7,5 ger ”tvåsädet” 4% högre avkast-
ning än ”tresädet”, är korntalet 10 blir av-
kastningen 14% högre. Är korntalet lägre än
7 blir den inbördes ordningsföljden mellan
de tre trädesalternativen omkastad.

De föregående kalkylerna visar följande:
Vid oförändrat korntal på vårråg gör högre
korntal på höstsäd trädesbruk allt lönsam-
mare. Ju större skillnaden är mellan korn-
talen för vår- och höstråg, desto större träda
finns det skäl att anlägga. Ett gränsvärde för
korntalet där det börjar bli lönsammare
med trädesbruk än med ensäde i denna för-
enklade modell ligger runt 7 för höstråg.
Här är alla alternativen lika fördelaktiga
enligt den begränsade modellen. Här öpp-
nas för att andra faktorer än kärntalet, just i
närheten av detta korntal, blir bestämman-
de för valet mellan graden av träda.

Avsikten med dessa kalkyler är inte att
hitta en universalformel som skall förklara
de varierande graderna av träda. Kalkylerna
är alltför förenklade. Bland annat kan all-
mängiltigheten hos det antagna vårrågs-
korntalet 4 diskuteras, eftersom de östsven-
ska uppgifterna om vårrågen baseras på små
kvantiteter (här skulle behövas fler och helst
äldre korntalsuppgifter samt eventuellt ex-
perimentodlingar). Men beräkningarna är
också i andra avseenden begränsade. I de

Tabell 2.  Skörd på ett tunnland vid olika trädesalternativ och korntalet 5 för höstråg.

                                                                                                                                                                       Att konsumera
Träda (%):       Korntal        Korntal         Odlad yta          Odlad yta          Skörd           Skörd       (total skörd minus
                           höstråg:      vårråg:          höstråg %:        vårråg %:           höstråg:       vårråg:       nytt utsäde):

         0 5 4 0 100 0,00 4,00 3,00
       25 5 4 25 50 1,25 2,00 2,50
       33 5 4 33 33 1,65 1,32 2,31
       50 5 4 50 0 2,50 0,00 2,00
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kalkyler som gjordes i bondstugorna ingick
också mängder av andra överväganden av
det slag som nämndes ovan. Dit hör inte
minst annat värderingar av odlingsrisken.
Höstsäden var riskablare att odla i områden
med fuktiga och milda vintrar. Det har ock-
så på de flesta håll varit nödvändigt att in-
ordna trädesodlingen i ett gärdessystem där
trädan kan flyttas runt och höst- och vårsäd
kan samsas och alternera mellan åren, sam-
tidigt som ängsodling och inägobete beak-
tas. Också stängslings- och arbetskostnader,
liksom konsekvenserna för arbetstidens för-
delning över året, har varit mycket viktiga att
väga in. Många av faktorerna bakom od-
lingsvalen har haft karaktären av restriktio-
ner. Dit hör växtföljdskrav och gödseltill-
gång (där allmogen i äldre tider att döma av
den nämnda hallandsstudien visste betydligt
mer än man kanske skulle tro) men också
en rad institutionella förhållanden i form av
bysamfällighetens, ägarnas och kronans
krav. Kanske kan man också se kornodling-

en som en begränsande faktor. Ofta var den
av allt att döma styrd av bondehushållets
egna, traditionellt bestämda, konsumtions-
vanor. Valet av odlingssystem har dessutom
inte bara stått mellan olika användning av
befintliga ytor, utan har också innefattat
överväganden om eventuell åkerutvidgning
och nyodling. Och sist men inte minst har
man måst väga in förhållanden på spann-
målsmarknaden i form av utbud, efterfrågan
och priser och dessas betydelse för hushål-
lets produktion och konsumtion som hel-
het.

Sammanfattning och slutsatser
Även om det numera är väl känt att odlings-
systemens utbredningsområden försköts
även före 1800-talets förändringar har de
ändå i mycket stora drag varit förvånansvärt
oförändrade mellan åtminstone mitten av
1300-talet och 1800-talets början. Odlings-
systemens regionala utbredning är mycket

Tabell 3.  Skörd på ett tunnland vid olika trädesalternativ och olika korntal för höstråg.

Träda (%):       Korntal        Korntal         Odlad yta          Odlad yta          Skörd           Skörd       (total skörd minus
                           höstråg:      vårråg:          höstråg %:        vårråg %:           höstråg:       vårråg:       nytt utsäde):

         0 6 4 0 100 0,00 4,00 3,00
       25 6 4 25 50 1,50 2,00 2,75
       33 6 4 33 33 1,98 1,32 2,64
       50 6 4 50 0 3,00 0,00 2,50

         0 7 4 0 100 0,00 4,00 3,00
       25 7 4 25 50 1,75 2,00 3,00
       33 7 4 33 33 2,31 1,32 3,00
       50 7 4 50 0 3,50 0,00 3,00

         0 8 4 0 100 0,00 4,00 3,00
       25 8 4 25 50 2,00 2,00 3,25
       33 8 4 33 33 2,64 1,32 3,30
       50 8 4 50 0 4,00 0,00 3,50

         0 9 4 0 100 0,00 4,00 3,00
       25 9 4 25 50 2,25 2,00 3,50
       33 9 4 33 33 2,97 1,32 3,63
       50 9 4 50 0 4,50 0,00 4,00

         0 10 4 0 100 0,00 4,00 3,00
       25 10 4 25 50 2,50 2,00 3,75
       33 10 4 33 33 3,30 1,32 3,96
       50 10 4 50 0 5,00 0,00 4,50
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omskriven, men teorierna om systemens
uppkomst och vad som förorsakat de mindre
förskjutningar som förekommit, förblir ofta
ofullständiga och föga övertygande.

De kalkyler jag gjort ovan förefaller att,
trots sina stora förenklingar, göra de tradi-
tionella odlingssystemen något enklare att
begripa. De utgår från följande förhållan-
den: Allmänt sett gav höstråg betydligt högre
avkastning än vårråg. Tydliga regionala skill-
nader finns där höstsädens korntal kunde
vara avsevärt högre i det ena området
jämfört med vad som var fallet i det andra.
Vårrågen uppvisar däremot, liksom vårsäd i
allmänhet, relativt svaga skillnader över lan-
det. Korntalsskillnaderna för rågen berodde
primärt på detta sädesslags biologiska krav
visavi sin växtplats. Olika landsdelars geo-
grafi, särskilt de klimatologiska, passade
rågen olika väl. De naturgeografiska skillna-
derna inom Sverige ger störst utslag för råg

odlad som höstråg, mindre för råg odlad
som vårråg. I områden med jämförelsevis
låga korntal för höstråg var trädeslöst ensä-
de med vårråg ett vanligt odlingssystem. Där
höstsäden gav mer finner man trädesbruk
med höstråg av större eller mindre omfatt-
ning. Kalkylerna visar att odlingssystemen
till stora delar måste vara resultatet av ratio-
nella ekonomiska val där de regionala korn-
talsdifferenserna beaktats. Korntalsskillna-
derna har, tillspetsat, skapat odlingssyste-
men och inte tvärtom.

Och egentligen är samvariationen mellan
klimatområden och odlingssystem inget
nytt. Carl-Johan Gadd påpekade redan 1983
förhållandet, stödd på agronomer verksam-
ma i vår tid.8 Men därefter har inte mycket
nytt tillförts och klimatets betydelse för od-
lingssystemens utbredning tycks snarast ha
glidit ut ur synfältet på senare år. De här
företagna beräkningarna visar att avkast-

Figur 2. Förädlad Vasaråg. Foto från Svalöv, 1920-talet.
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ningsfrågorna på ett betydligt mer konkret
sätt än vad som hittills varit fallet äntligen
måste föras in i forskningen kring de för-
moderna odlingssystemens uppkomst och
utveckling. Inte minst förefaller djupare
studier kring korntalen, här som i många
andra agrarhistoriska sammanhang, vara en
strategisk länk där mycket återstår att göra.9

Noter
1 De följande uppgifterna om den västsvenska går-
den är hämtade från författarens bok Gud bevare ut-
sädet! Palm 1997.
2 Dock skall det anmärkas att även övriga delar av
det västra ensädesområdet haft en viss, men av forsk-
ningen nästan helt förbisedd, odling av trädesfri sen
höstsäd, ”vintersäd”, flera hundra år före den tid som
kartan skildrar, se Palm 1997.
3 Bidrag till Sveriges officiella statistik 1867–1912.
4 För mer om detta se Jansson 1998. Till produk-
tionsvalen har också hört avvägningen mellan åker-
bruk och boskapsskötsel. I annat sammanhang har jag
visat att bönderna ofta med de priser som rådde kun-
de flerfaldiga näringsintaget genom att byta till sig råg
mot egenproducerade animalier som smör. Se vidare
Palm 1998.
5 ”före omkring år 1300”, är Janken Myrdals bedöm-
ning. Se Myrdal & Söderberg 1991, s 322.
6 Palm 2001.
7 Trädans direkta värde har varierat mellan olika
områden. Betet på trädan har varit viktigt i områden
med betesbrist, men på många håll har troligen det
direkta ekonomiska värdet varit mycket begränsat
innan ett effektivt utnyttjande med insått gräs osv.
slagit igenom. Sannolikt har man ibland sått lite ärter
här och där på trädorna men ofta nöjt sig med trädans
naturliga magra gräsproduktion. Sitt största värde har
den fått genom att möjliggöra goda höstsädesskördar
på den sådda delen av åkern.
8  Gadd 1983.
9  Det ursprungliga manuset är daterat 2000-08-01.
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KAPITEL 5
Odlingssystemens förändring under
1700- och 1800-talen

Carl-Johan Gadd

I början av 1700-talet dominerade överallt i
Sverige åkerbrukssystem som karakterisera-
des av tegskifte. De flesta gårdar låg i byar.
Till varje gård i byn hörde ett större eller
mindre antal åkertegar. Det kunde i slätt-
bygder röra sig om ett trettiotal, ibland upp
till 50 eller fler, men i skogsbygder vanligen
betydligt färre.1 En gårds tegar låg, tillsam-
mans med de ägostycken som tillhörde
övriga gårdar i byn, fördelade över en eller
flera stora sektorer, gärden, som var för sig
var inhägnade till skydd mot betesdjur. Teg-
arna inom varje gärde var däremot sinsemel-
lan oinhägnade. Det senare förklarar den
skenbara motsägelse som ligger i att det
engelska ord som närmast motsvarar svensk-
ans tegskifte är open fields eller open-field
system. Den engelska beteckningen tar fasta
på de stora, av stängsel obrutna ytor som
gärdena med sina många oinhägnade tegar
utgjorde. Det svenska uttrycket (där ju ”teg”
står för ”litet åkerstycke”) betonar däremot
den uppsplittrade ägostrukturen.

Jordbruksmarken bestod inte bara av
åker, utan också av äng och utmark. På äng-
en växte gräset som skulle bli vinterfoder i
form av hö. För att ängsgräset skulle få växa
i fred för betande djur var ängen liksom
åkern inhägnad. I de fall ängen dessutom
var särhägnad från åkern kunde betesdjur

släppas in för att beta direkt efter höslåttern,
eftersom denna skedde tidigare än spann-
målsskörden. Utmarken användes som betes-
mark och var därvidlag särskilt viktig under
de delar av året då åker och äng hölls avspär-
rade från betesdjur.2

I början av 1900-talet hade man utom i ett
fåtal undantagsfall övergivit tegskiftessyste-
met. Genom skiftesreformer (jordskiften)
hade gårdarna fått sammanhållna ägofigu-
rer. Byarna hade i samband med detta lösts
upp. På de flesta håll i landet tillämpade
man nu ett åkerbrukssystem med betydande
inslag av foderväxtodling.

Många kanske uppfattar det som en själv-
klarhet att 1900-talets odlingssystem var bätt-
re än 1700-talets, och att det är naturligt att
man gick från något som var sämre till något
som var bättre. Men sannolikt är det rimliga-
re att se det hela så, att olika tiders sätt att
behandla jorden har varit en anpassning till
skilda förutsättningar, möjligheter och be-
hov. Med 2000-talets teknik och premisser
vore tegskiftet otvivelaktigt ett dåligt alterna-
tiv, men det är inte troligt att det var lika
ofördelaktigt med de villkor som gällde för
1700-talets odlare. När åkerbrukssystemet
förändrades kan alltså detta ses som ett re-
sultat av att jordbrukarnas villkor och hand-
lingsalternativ har ändrats.

ODLINGSSYSTEMENS HISTORIA
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Några av huvudfrågorna för denna upp-
sats är vilka förutsättningar och behov som
yttrar sig i tegskiftet, samt hur villkoren för-
ändrades och därmed möjliggjorde och
medverkade till växelbrukets uppkomst. In-
ledningsvis skall vi se närmare på de äldre
odlingssystemen. De utgjorde varianter av
open-field system3 och karakteriserades alltså
av tegskiftade åkrar. Jag behandlar några av
de förändringar som de äldre odlingssyste-
men genomgick under 1700- och 1800-
talen. Därefter flyttas uppmärksamheten till
faktorer som minskade möjligheterna för
dessa system att fortleva. Ett radikalt brott i
utvecklingen åstadkoms av skiftesreformer-
na (storskifte, enskifte och laga skifte). De
visar sig ha varit en viktig förutsättning för
det åkerbrukssystem som efterträdde de teg-
skiftesbaserade äldre odlingssystemen. Det
nya åkerbrukssystemet, växelbruket, beskrivs i
uppsatsens tredje huvuddel. Slutligen tar jag
upp några övergripande drag i de föränd-
ringar som odlingssystemen och odlings-
landskapet genomgick under de 200 åren
mellan 1700-talets och 1900-talets början.

De äldre odlingssystemens
växelverkan mellan åkerbruk
och kreatursskötsel
I de nordiska länderna liksom i övriga Väst-
europa kompletterade i äldre tid kreaturs-
skötseln åkerbruket på ett sätt som närmast
kan karakteriseras som symbiotiskt. Den
animaliska produktionen var betydande,
och den gödsel kreaturen gav var avgörande
för att upprätthålla åkrarnas fruktbarhet.
Till detta kom att åkerbrukarna behövde
dragdjur. I Väst- och Nordeuropa var drag-
djursbehovet stort. Detta berodde delvis på
de tunga och svårbearbetade jordar som ofta
dominerade de områden där åkerbruket
hade störst betydelse. Möjligen bidrog ock-
så det faktum att den västeuropeiske, och
särskilt den nordiske jordbrukaren hade
förhållandevis korta säsonger till förfogande
då jorden måste bearbetas. Åkerbruks-
säsongernas begränsning tycks ha tenderat

att öka dragdjursbehovet i förhållande till
åkerarealen, eftersom varje djur kunde an-
vändas under relativt kort tid per år. De
nordiska länderna hörde till de delar av
Europa där boskapsskötseln var särskilt be-
tydande.4

En grundläggande regel för jordbruket
före skiftesreformerna var att boskapen gick
fritt och sökte bete där den kunde. Växande
säd och ängsgräs måste följaktligen fredas
från betesdjuren. Medan man i övriga Väst-
europa delvis litade till herdar för att sköta
denna uppgift, användes i de nordiska län-
derna ganska systematiskt metoden att häg-
na in grödorna.5 Långa hägnader inneslöt
därför åker och äng, som i Sverige hade den
gemensamma beteckningen inägor, ett ord
som markerar skillnaden till utmarken.

Inom varje åker- och ängsgärde hade
samtliga bönder i byn andel i jorden. Spann-
målsodlingens olika arbetsmoment – jord-
bearbetning, gödsling, sådd och skörd –
sköttes huvudsakligen på hushållsbasis. Var-
je bonde brukade alltså sina tegar med sin
familj och sitt tjänstefolk.6 Samma princip
gällde i större delen av landet för höproduk-
tionen på ängen, där varje hushåll hade sina
egna ängstegar och bärgade höet från dem.
I de delar av landet där förekomsten av bya-
mål gjorde att bondens andel av byns samla-
de höproduktion kunde klargöras på annat
sätt än fysisk uppdelning av ängsmarken,
förekom det att äng sköttes och slogs sam-
fällt, varefter höet delades upp enligt gårdar-
nas storlek då det skulle föras in i ladorna.7

Kreaturens betesgång bedrevs i huvudsak
kollektivt av byns medlemmar. Därför var
utmarken allmänning. Varje delägare i byn
hade rätt att utnyttja allmänningen för eget
behov, men förfogade där inte över någon
bestämd landyta han kunde kalla sin.8 Den
kollektiva betesgången påverkade också an-
vändningen av åker och äng. När hö- och
spannmålsskörden var bärgad blev näm-
ligen dessa ägoslag allmän betesmark. Fast
säden som växte på bondens teg var hans
egen, så tillhörde gräset som växte upp efter
skörden det byalag varav bonden var en del.
Efter skörden var det alltså byalaget, inte
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bonden, som i första hand hade förfogande-
rätten över stubbåkern och trädan.9

Att detta (jämfört med de flesta moderna
ägandeförhållanden) innebar en inskränk-
ning av den enskilde bondens ägande- och
förfoganderätt illustreras av att det fanns en
bestämd dag, i sista hand avgjord av bystäm-
man, då ängsgräset respektive skörden skulle
vara bärgad. Den som försummat att bärga,
fick skylla sig själv.10 Den enskilde bonden
kunde därför inte på egen hand börja så och
skörda vid andra tider än grannarna eller på
annat sätt använda metoder som bröt cirku-
lationsrytmen (se nedan s.78–79, 86). Den
regelbundna växlingen i användningen av
åker och äng – å ena sida spannmål eller hö,
å andra sidan betesmark – var något som ge-
nomsyrade både odlingssystemen och hela
byns sociala liv.

Ensädet
Den enklaste varianten av systemet med
inägor och utmark finner vi i det så kallade
ensädet, som var det dominerande åker-
brukssystemet bland annat i Syd- och Väst-
sveriges skogsbygder från medeltiden fram
till 1800-talet. Detta åkerbrukssystems ur-
sprungliga princip var att all, eller nästan all
åker besåddes varje år.11

Arbetssäsongerna vid ensäde var huvud-
sakligen förlagda till vårbruket och skörden
(i vissa fall bearbetades jord även sent på
hösten).12 Det fanns inte tid att lägga ner
särskilt mycket arbete på jorden under de
korta vår- och höstsäsongerna. Även om
åkerbruksarbetet krävde alla krafter då det
pågick, blev de små ensädesåkrarna därför
föremål för jämförelsevis lite arbete totalt
under året.

Åkerbruket var i skogsbygderna relativt
lågprioriterat i förhållande till andra akti-
viteter. Boskapsskötseln hade en stark ställ-
ning. Bönderna framställde också för försälj-
ning olika typer av slöjdprodukter, ofta med
skogen som råmaterial.13

Eftersom en relativt liten del av totalare-
alen var besådd kan det typiska ensädesjord-
bruket karakteriseras som extensivt ur mark-

användningssynpunkt. I ett uppmätt om-
råde i norra Skåne bestod till exempel unge-
fär 2 procent av totalarealen av åker vid
1700-talets början. Samtidigt tycks åkern ha
uppgått till 15–25 procent av totalarealen i
mellansvenska slättbygdsområden och mer
än 50 procent i de mest uppodlade delarna
av Skåne.14

Ensädets kombination av extensiv mark-
användning och relativt liten arbetsinsats i
åkerbruket passar ganska väl in i Ester Bose-
rups schematiska översikt av markanvänd-
ningstyper, enligt vilket extensivt jordbruk
(låg skördefrekvens) medför förhållandevis
liten arbetsinsats, men högre skördefrek-
vens kräver större arbetsinsats i förhållande
till avkastningen.15

I figur 1a ser vi ett enkelt ensädessystem
på sommaren. Åkern och ängen ligger fre-
dade i samma gärde. Eftersom ängen inte

Figur 1. Ensäde av sydsvensk
typ. Åker och äng ligger i sam-
ma gärde och är under som-
maren gemensamt fredade
från boskapen som får söka
sitt bete på utmarken (a).
Efter slåttern och skörden
släpps kreaturen på hösten in
för att beta på inägorna (b).
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var separathägnad från åkern kunde djuren
inte släppas in på inägorna förrän såväl hö-
slåttern som sädesskörden var avklarade och
grödorna bärgade. På hösten användes hela
åkern och ängen som betesmark jämsides
med utmarken (se figur 1b). Följande vår
var inägorna åter fredade från kreatur inför
och efter sådden.

Beskrivningen ovan gäller ensädet i sin
enklaste form. I verkligheten fanns vissa
variationer. Det kunde förekomma att bön-
derna i en by hade sin åker i två eller flera
gärden, trots att de tillämpade ensäde. Den-
na gärdesindelning tycks ibland ha kunnat
ha rent topografiska orsaker: Om de jord-
partier som var lämpliga som äng och åker
låg på stort avstånd från varandra, kunde det
vara lämpligt att göra två eller flera mindre
inhägnader istället för en större.16 Från
bland annat nordöstra Skåne är känt att
man med fortsatt tillämpande av grundprin-
ciperna för ensäde systematiserade bruket av
två gärden, så att varje gärde vartannat år
bar korn, vartannat år råg, som regel vårråg.
Eftersom rågen både såddes och skördades
tidigare än kornet kunde bönderna på det-
ta sätt låta kreaturen beta längre på korn-
gärdet om våren, och släppa in kreaturen
tidigare på råggärdet om hösten, än vad som
hade varit möjligt med endast ett gärde. Sys-
temet kallas av Sven Dahl samsäde. Det är att
se som en underkategori till ensädet, efter-
som man på varje gärde tillämpade prin-
cipen att så varje år.17

Det faktum att kreaturen under ensädes-
system inte kunde släppas in på bete på äng-
en förrän åkern var bärgad (såvida inte
djuren tjudrades) innebar en begränsning i
markanvändningen. Denna olägenhet var
dock av mindre betydelse i de flesta skogs-
bygder, eftersom inägorna upptog en rela-
tivt liten del av totalarealen.

Trädning inom ensädets ramar
I praktiken modifierades med tiden en-
sädets princip att beså åkern årligen. Inom
huvuddelen av det sydsvenska ensädesom-
rådet, Sydsvenska höglandets skogsbygder,
tycks förvisso trädningen inom ensädets

ramar har förblivit tämligen obetydlig. I den
mån träda förekom var den flerårig och be-
rörde begränsade delar av åkern. Följden
blev ett slags lindor eller äckror, som låg
inom samma gärde(n) som den besådda
åkern.18

En annorlunda trädningsmetod kom att
utvecklas där ensädet bedrevs i övergångs-
områden mellan skogs- och slättbygd, som
under 1600- och 1700-talen till följd av nyod-
ling och minskande trädbestånd höll på att
utvecklas till mer renodlade slättbygdseko-
nomier. Ett exempel är Falbygden i Skara-
borgs län.19 Området var delat mellan ett
tresädesområde i öster och ett ensädesom-
råde i väster. Beträffande 1640-talet påpekar
Gunnar Lindgren att ca 5 procent av åkern
i ensädesområdet var obrukad enligt kart-
materialet, det vill säga låg i en form av obe-
arbetad träda som spände över flera år.20

Tydligen med början vid 1600-talets mitt,
eller under århundradets senare del, utveck-
lades i Falbygdens ensädesområde ett system
med ettåriga, bearbetade trädor, som i likhet
med de fleråriga lindorna låg i samma gärde
som åkern. Systemet med dessa så kallade
duvoträden blev mest tillämpat i de mest åker-
täta delarna av området. Duvoträdans andel
av åkern förefaller ha ökat med tiden. I de
centrala delarna kunde duvoträdena i bör-
jan av 1800-talet uppgå till ca 1/4 av åker-
arealen. Då det inte fanns något särskilt
trädesgärde förelåg det inget behov av att
koncentrera de trädade åkerpartierna till
någon särskild del av åkern, utan dessa låg
”teg om teg” med de besådda.21

I Skåne låter oss Sven Dahl varsebli lik-
nande förändringar. Men här är det inte frå-
ga om att följa en tidssekvens, utan om skill-
nader inom landskapet på 1700-talet. I
Nordskånes skogsbygder fanns nämligen det
”typiska” ensädet med små åkerarealer som
till relativt liten del lades i träda, och där
denna träda var flerårig.22 Helt annorlunda
var förhållandena där ensäde förekom i
områden av mellan- eller slättbygdskaraktär
i södra Skåne. I det sydskånska ensädet an-
vände man sig av ettårig tredjedelsträda. Vad
som skilde från förhållandet i tresädesbyar
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var att trädan inte var inhägnad, och väl
sannolikt också att trädan inte var koncen-
trerad till någon särskild del av åkern (det
vill säga samma förhållanden som på Falbyg-
dens ensäde). Det framgår inte av Dahls
framställning hur gammalt systemet med
ettårig träda var i Sydskånes ensädesområde.
Som framgått av exemplet Falbygden be-
höver det inte ha varit särskilt gammalt. Det
är, säger Dahl, ”endast svårigheten att åstad-
komma tillräckligt med stängsel som av-
håller från införande av tresäde med fä-
ladsvång [det vill säga trädesgärde].” Dahl
påpekar att den tredjedelsträda som bedrevs
inom ensädets fredningssystem kunde mins-
kas till femtedelsträda på god jord.23

Varför införde man träda i ensädet? Den
mest sannolika förklaringen är att nyodling-
en av åker har ställt jordbrukaren inför ett
dilemma: Årlig sådd fordrar relativt intensiv
gödsling. Vid nyodling blev det allt svårare
att uppfylla detta behov. Det var i praktiken
omöjligt att öka mängden kreatursgödsel i
takt med åkerarealens ökning, eftersom
ängar och betesmarker (vilkas sammanlagda
areal var betydligt större än åkerns) normalt
inte kunde ökas i samma omfattning som
åkern.24 Det blev med tilltagande gödselbrist
nödvändigt att lägga allt större andel av
åkern i träda. Den fleråriga obearbetade trä-
dan har med tiden framstått som en ineffek-
tiv, relativt arealkrävande, trädningsmetod.
Att övergå till bearbetad träda krävde större
arbetsinsats men gav snabbare återhämt-
ningseffekt eftersom nedbrytningen av växt-
delar påskyndades, på samma gång som be-
arbetningen medförde ogräsbekämpning.
Arealproduktiviteten (räknad per total åker-
areal inklusive träda) höjdes.

Trädesbearbetningen medförde alltså ett
arbetsintensivare jordbruk, vars arbets-
säsonger delvis förlades till andra delar av
året än de som varit normala för ensädet.
Arbetsrytmen kom att likna den i tresädes-
områdena (se nedan). Det som under alla
förhållanden skilde trädan på ensädet från
trädan inom två-, tre- och fyrsädesområdena
var att ensädets träda inte var särhägnad från
den besådda åkern, och därför inte kunde

betas av kreaturen. Detta blev rimligen en
växande olägenhet i den mån inägorna
(som i Falbygdens och södra Skånes en-
sädesområden) kom att uppta en relativt
stor del av totalarealen, och betestrycket på
utmarken därmed tilltog.

Träda utan trädesgärde i Norrland
I sydöstra Norrland ökade användningen av
träda under 1600- och 1700-talen, men inte
heller här medförde införandet av hälften-
träda eller tredjedelsträda alltid en indel-
ning av åkern i motsvarande antal gärden.
Orsaken förefaller ha varit att kreaturen
befann sig på fäbodar långt från bebyggel-
sen under större delen av sommarhalvåret.
Det fanns därför inget starkt behov av att
tillåta bete på trädan, och det var därmed
heller inte nödvändigt med någon gärds-
gård för att spärra av trädan från den besåd-
da åkern. I praktiken tycks alltså ensädets
gärdessystem ha bevarats trots att stora delar
av åkern regelbundet lades i träda.25

System med särskilt trädesgärde
Tidigare, kanske på 1500-talet, hade en över-
gång från ensäde till reguljärt tresäde med
inhägnad träda skett i norra Götaland. I
anslutande delar av landet fortsatte över-
gången från ensäde till tresäde och ibland
fyrsäde på 1600- och 1700-talen.26 Om vi
antar att utgångspunkten var ett system med
”duvoträde” (ettårig träda inom ramen för
ensädets gärdessystem) krävdes vid en sådan
övergång dels att alla bönders trädestegar
koncentrerades till ett visst parti av åkern,
dels att åkern genom hägnader indelades i
tre eller flera sektorer. Särskilt om det var till
tresäde övergången gjordes torde också
trädans andel ha ökat betydligt.

En särskilt omfattande övergång ensäde
till tresäde skedde under 1600- och delar av
1700-talet i östra Småland; ett byte från en-
säde till fyrsäde i små delar av sydöstra Skara-
borgs län.27 Fem eller fler gärden började
användas bland annat i Värmland.28 Åtminst-
one på 1700-talet tycks det ha varit den bätt-
re tillgången på hägnadsvirke som skilde
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dessa områden från de delar av Falbygden
och Skåne där den ensädesanpassade gärdes-
indelningen bibehölls trots omfattande träd-
ning:

Om här vore tillgång på stängsel-ämne, skulle
åkerbruket så här som å andra dylika ställen
mycket kunna uppdrivas emot vad det nu är.
Men skogsbristen är allmän, så att alldeles
ingen skog finnes till byggnadsvirke eller
stängsel, 29

sägs i början av 1800-talet från Floby pastorat
i Falbygdens ensädesområde (se även Dahls
observation ovan, s. 67). Helt annorlunda är
tongångarna från Söderåkra, en socken i
sydöstra Småland, där övergången till tre-
säde med inhägnad träda skett under 1600-
eller möjligen 1700-talet.30 I socknen fanns
ännu omkring 1850 så mycket skog att sved-
jebruk tillämpades på sina håll. Det mest
brukliga stängselsättet rapporterades vara
gärdsgårdar av trä. Detta stängselsätt sades
visserligen vara ekonomiskt tryckande för de
bönder som hade längst till skogen, men
”kommer ändå säkerligen inte att utträngas av
något annat så länge skogstillgång finnes”.31

En intressant aspekt av övergången från
ensäde till tresäde påpekas av Gunnar Lind-
gren: Bytet av odlingssystem ledde till en
koncentration av bebyggelsen. Byarna i Fal-
bygdens tresädesområde på 1600-talet var
betydligt större än i dess ensädesområde.
Böndernas behov av att ha sin boplats cen-
tralt i förhållande till alla byns gärden hade
medfört bebyggelsekoncentration.32

Hur själva bytet av odlingssystem har or-
ganiserats vet vi inget närmare om, men det
är klart att bönder i byar och ensamliggande
gårdar som låg nära varandra var vana att
samarbeta redan på ensädets tid. Sådana
byar och gårdar kunde ofta ha ett gemen-
samt gärde.33 Ett intressant exempel är de
byordningar i det nordskånska ensädesom-
rådet från 1700-talets början där bönder i
olika byar kom överens om nedtecknade
regler för användandet av det gemensamma
gärdet. Byarna kunde ligga på betydande
avstånd från varandra. År 1690 slöts till
exempel en byordning mellan bönder i
Emmaljunga, Björstorp, Havraljunga, Gun-

drastorp och Vittsjö. Björstorp ligger 2,5,
och Gundrastorp 5 kilometer från Emma-
ljunga.34 Samma typ av överenskommelser
som vanligen träffades av bönderna inom en
fysiskt existerande by, kunde alltså slutas
mellan bönderna i flera näraliggande bebyg-
gelseagglomerationer.

Att bönder från olika ensädesbyar var
vana att samarbeta har säkert underlättat
den typ av bebyggelsesammanslagningar
som Lindgren påvisar. Om det, som i Lind-
grens exempel från Falbygden, finns några
som helst tendenser till bebyggelsekoncen-
tration i de områden där man senare gått
från ensäde till tresäde (till exempel östra
Småland) så tycks detta ännu inte vara syste-
matiskt utforskat.

Tresädet
Tresäde användes i början av 1700-talet i ett
bälte som sträckte sig diagonalt över landet
från västra Närke via norra och östra Väster-
götland, genom sydligaste Östergötland
samt norra och östra Småland. Dessutom
användes tresädet i Sydskånes slättbygder.35

Ett exempel på tresädessystem finner vi i
östra delen av Falbygden i Västergötland.
Här var åkern fördelad på tre gärden, som
alla dessutom innehöll ängsmark. Ett fjärde
gärde innehöll enbart äng.36 Inägorna var
således uppdelade i fyra gärden. En av de
vinster bönderna gjorde med uppdelningen
av inägorna i så många inhägnade delar var
att åkern och ängen kunde utnyttjas för bete
under hela de perioder då de inte bar säd
eller slåttergräs (se figur 2 a–d). Detta blev
allt viktigare ju större andel av totalarealen
som upptogs av åker och äng. Uppodlings-
graden var nämligen som regel högre i tre-
sädes- än i ensädesområdena (jfr ovan, s.
65). Eftersom åkern och ängen i tresädes-
området utgjorde en relativt stor del av total-
arealen innebar betet på inägorna ett väsent-
ligt fodertillskott för kreaturen.37

En annan vinst med tregärdessystemet var
att ett gärde besått med höstsäd kunde sepa-
reras från ett med vårsäd, vilket minimerade
den del av inägorna som måste undantagas
från kreatursbete vid tidig sådd på hösten.38
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Tresädet har uppenbarligen varit på fram-
marsch där odlingen av råg (som vanligen
såddes på hösten) hade en relativt stark ställ-
ning.39

Mellan tresädets två huvudsakliga utbred-
ningsområden – norra Götaland och södra
Skåne – fanns i praktiken stora skillnader i
åkerbrukssystem.40 I det nordligare området
bearbetades trädan under sommaren för att
den skulle kunna besås med höstråg, en
sådd som ofta skedde i slutet av augusti eller
början av september.41 I södra Skåne lät man
trädan ligga för fäfot hela sommaren och
hösten. Först våren efter trädesåret plöjdes
trädan upp inför sådd av vårsäd. Följande
höst bearbetades åkern på nytt och man
sådde höstsäd sent, ofta inte förrän i andra
hälften av september.42

Det tresäde som tillämpades i norra Göta-
land och det som brukades i Skåne gav allt-
så upphov till olikartade arbetsrytmer. I
Skåne var åkerbruksarbetet huvudsakligen
förlagt till vår- och höstsäsongerna, som av
klimatskäl kunde göras längre än i övriga
Sverige. Den i de skånska slättbygderna till-
lämpade växtföljden med sådd av råg sam-
ma höst som åkern burit skörd, var på grund
av kortare odlingssäsonger inte möjlig att
tillämpa i övriga Sverige.43

Där tresädet (eller ibland system med fler
gärden) under 1600- och 1700-talen har
spridits på ensädets bekostnad förefaller allt-
så flera mer eller mindre samverkande fak-
torer ha varit drivande.44 Dels har nyodling-
en av åker och äng gjort att inägorna har
vuxit, vilket ökat behovet att minska de delar

Figur 2. Tresäde av den typ som fanns i norra Götaland. På försommaren be-
tar kreaturen på utmarken och det åkergärde som ligger i träda (a). På sensom-
maren när höet är bärgat kan kreaturen släppas in på ängsgärdet (b). Senare på
hösten får kreaturen även beta på de två skördade åkergärdena, medan den tidi-
gare trädan fredas för sådd av höstsäd (c). Nästa års försommar ligger ett nytt
åkergärde i träda och betas (d).



70

av dem som fredades från betesdjur. Att
ökningen av åkern tenderade att minska
gödseltillgången per åkerareal, med därav
följande behov att bearbeta jorden intensi-
vare, har redan nämnts. Behovet av gärdes-
indelning av åkern har stärkts av strävan att
förbättra villkoren för rågen – ett sädesslag
vars odling var i tilltagande. I ett system med
flera gärden kunde nämligen en del av
åkern spärras av för tidig sådd av råg.45 Kost-
naderna för att indela åkern i flera gärden
har varit relativt små där virkestillgången har
varit förhållandevis god. Detta är en grov
bild av orsaksförhållandena bakom tresädets
spridning, som sannolikt kan komma att
nyanseras och kompletteras av pågående
forskning.46

Tvåsädet
Ett stort tvåsädesområde utbredde sig i Öst-
sverige, från Östergötland och nordligaste
Småland till Hälsingland. Dessutom fanns
två mindre tvåsädesområden i Skaraborgs
län i Västergötland: ett på slätten söder om
Vänern i länets västra del och ett mindre i
Vadsbo härad i länets nordöstra del. Ytter-
ligare några små tvåsädesområden fanns i
Skåne, på gränsen mellan tresäde och en-
säde. Tvåsädets ursprungliga princip var att
hälften av åkern lades i träda varje år. I två-
sädets enklaste form var åkern därför in-
delad i två gärden, varav årligen ett lades i
träda.

I det västra av Västergötlands båda tvåsädes-
områden sådde man av gammalt nästan bara
korn och havre, det vill säga sädesslag som
såddes på våren. Höstsäd såddes visserligen,
men endast lite och så sent på hösten att den
för året sädesbärande åkern hunnit bli av-
bärgad, så att betesdjuren kunde förflyttas
dit.47 Det begränsade behovet av skydd för
växande säd på höstarna hade bidragit till
att gärdesindelningen hade kunnat göras
mycket enkel. Det fanns således inte några
hägnader som skilde äng från åker eller in-
ägor från utmark. Även gräsmarkerna var
nämligen tillsammans med åkern uppdela-
de i två hälfter och användes ena året som
äng, andra året som betesmark. På ett för

detta odlingssystem säreget sätt hade där-
med gränsen mellan äng och utmark sud-
dats ut (se figur 3 a–b).48

Tvåsädessystemet i väster skilde sig där-
med starkt från det i östra och centrala
Sverige, som karakteriserades av betoning
på höstråg som såddes redan på sensomma-
ren. Därmed fanns det under så gott som
hela året någon del av åkern som var besådd
och måste skyddas. Detta medförde behov
av ett mer komplicerat gärdessystem där
större delen av ängen låg i ett separat gärde
och där det fanns tydlig skillnad mellan in-
ägor och utmark (se figur 4). Bara en del
(kanske hälften eller ibland lite mer) av gär-
det besåddes den höst det fredades, resten
besåddes först nästa vår. Detta innebar att
den mark som skulle besås med vårsäd kom
att ligga fredad en hel höstsäsong. I norra
Uppland hade bönderna gått ett steg vidare
i gärdesindelning och tillämpade ett system

Figur 3. Tvåsäde av den typ som fanns söder om
Vänern. På ömse sidor om stängslet finns både åker
och gräsmark. Under trädesåret betas den gräsmark
som ligger på samma sida av stängslet som trädan. På
andra sidan stängslet ligger den för året sädesbärande
åkern liksom den gräsmark som samma år fungerar
som äng. Således alternerar byns båda marker årligen
mellan att antingen fungera som betesmark eller att
hysa sädesbärande åker och fredad gräsmark.
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med fyra gärden, för att bättre anpassa fred-
ningsrytmen till sådd av höst- och vårsäd.49

Idén påminner därmed om samsädet (s.
66), men eftersom man i Uppland tillämpa-
de tvåsäde låg två av de fyra gärdena årligen
i träda.

De olika formerna av gärdesindelning
hörde samman med olikheter i arbetsrytm.
I Östsverige (här representerat av Östergöt-
land) inleddes redan i slutet av maj den
tidsödande trädesbearbetningen. Trädan
bearbetades med årder tre gånger under
sommaren. Åkern harvades inte mellan kör-
ningarna med årder, något som tycks ha
berott på att man inte ville öka vattenav-
dunstningen.50 På sensommaren besåddes
drygt halva trädan med råg och lite vete,
som myllades ned med årdret, varefter man
gjorde vattenfåror med samma redskap.
Den återstående delen av trädan lämnades
till sådd av korn, blandsäd och havre följan-
de vår. Då såddes direkt i den föregående
höst uppkörda jorden, varefter utsädet myl-
lades ner och jorden harvades.51

I Västergötlands västra tvåsädesområde
inleddes trädesbearbetningen med att man
plöjde upp en liten ärtlycka på trädan som
inhägnades och besåddes med ärter. Där-
efter såddes vårsäden på större delen av
föregående års trädesgärde. Efter sådden
plöjdes den jord som skulle bära höstsäd,
korn och blandsäd följande år (det vill säga

drygt halva trädan). Plöjningen upprepades
på sensommaren eller hösten, antingen in-
för sådd av höstsäd (som måste ske relativt
sent, långt in i september, eftersom den dit-
tillsvarande trädan, där sådden skulle ske,
fram till dess hade hyst betesdjur), eller in-
för sådden av vårsäd följande vår.52 På våren
plöjdes ibland inför sådd av korn och bland-
säd, men ofta såddes direkt i ”höstplöjseln”.
Det senare skedde alltid med havren, som
alltså underkastades en enda plöjning.53

Skillnaden mellan det östliga och det väst-
liga systemet låg bland annat i att sommar-
säsongen var mer fylld av åkerbruksarbete i
öster än i väster. Ungefär halva trädan (havre-
jorden) lämnades i det västliga tvåsädet obe-
arbetad fram till hösten före sådden och
bestods endast en plöjning innan havre såd-
des följande vår. Möjligen fanns en generell
tendens hos bönderna i Västsverige att lägga
ner mindre arbete på åkerbruket än bönder-
na i Östsverige.54 Förklaringen ligger sanno-
likt i att de västsvenska jordarna i huvudsak
var mindre bördiga än de östsvenska. Margi-
nalavkastningen av en ökad arbetsinsats i
åkerbruket blev därmed lägre. De västsven-
ska bönderna hade komparativa fördelar i
boskapsskötsel (som bedrevs i stor skala långt
fram i tiden även på slätterna55), samt i slöjd
och andra verksamheter som bedrevs vid
sidan av åkerbruket.

Figur 4. Tvåsäde av öst-
svensk typ. Såväl åkerns
båda gärden som särskil-
da ängsgärden är inhäg-
nade var för sig. Bilden
illustrerar läget på för-
sommaren. Ett av åker-
gärdena ligger i träda och
hyser betande djur liksom
utmarken. Ängsgärdena
och det andra åkergärdet
är fredade, men kommer
senare under sommaren
och hösten att successivt
upplåtas för betesdjur
sedan ängsgräset och
åkergrödorna bärgats.
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Förändringar inom två- och tresädets
ramar
Med undantag av övergången från ensäde
till system med inhägnad träda ser vi på
1700-talet förhållandevis lite av reformer av
gärdes- och hägnadssystemen. Gränsen mel-
lan två- och tresäde låg exempelvis fast. Vad
som däremot skedde var att man i allt högre
grad började så ärter, och så småningom
andra växter som klöver och rotfrukter i
inhägnader i trädesgärdet. I praktiken mins-
kade därmed den egentliga trädans omfatt-
ning, fast den grundläggande gärdesstruk-
turen bibehölls.56

I en beskrivning av Östergötland från
mitten av 1800-talet sägs att där ”tredings-
sädet” brukas, upptas

smärre delar av trädesgärdet, så kallade lyck-
or, av lin och ärter, vicker och havre till grön-
foder, av klöver … samt potatis. Likaledes,
där tvesädet råder, inrymmas delar av trädet
[sic!] åt samma växter.57

Citatet exemplifierar att ordet ”träde” i det
dåtida språkbruket inte sällan hade en dub-
bel och delvis motsägelsefylld betydelse.58

Dels den av vilande åker, men också ofta den
av trädesgärde, varav en del faktiskt kunde
vara besått.

Odlingssystem, trädessystem
och gärdessystem
Den uppmärksamme läsaren har märkt att
jag inte givit begreppen ensäde, tvåsäde och
tresäde någon övergripande beteckning.
Medan äldre forskning ofta sammanfattade
dem under beteckningen odlingssystem, har
det numera blivit vanligt att reservera denna
term för ett mer vittomfattande begrepp
som även tar upp skörderotation och hur
åkern brukas. Istället har ofta ordet trädes-
system använts, ett ord som syftat på hur stor
del av åkern som läggs i träda. 59 Trädessyste-
met ses tillsammans med hägnadssystem och
skördecirkulation som en del av odlings-
systemet. Enligt denna modernare termino-
logi hade alltså tresädesområdet i norra
Götaland och södra Skåne samma trädessys-
tem men skilda odlingssystem. Ett analogt

förhållande rådde mellan tvåsädet i Öst-
sverige och det söder om Vänern.

Beträffande termen ”trädessystem” märker
dock den som sysslar med 1700- och 1800-
talens åkerbruk en inneboende tvetydighet,
eftersom den verkliga trädans andel av åkern
alltmer avvek från de ursprungliga principer
som karakteriserat ensäde, tvåsäde och tre-
säde. Ändå fortsatte samtiden att kalla syste-
men ensäde, tvåsäde etc.60 Att terminologin
inte ändrades förefaller ha berott på att
åkerns grundläggande funktionella indel-
ning kvarstod och att därmed de gamla till
respektive trädessystem anpassade gärdes-
systemen bibehölls till sina huvudprinciper.
Då den ovan citerade skribenten talar om
”tredingssäde” och ”tvesäde” är det bland
annat för att det fortfarande fanns något
som kallades trädesgärde (eller ”träde”) och
som omfattade en tredjedel eller hälften av
åkern – fast allt större delar av ifrågavarande
gärde faktiskt var besådda. Enligt min upp-
fattning är det beträffande 1700- och 1800-
talen därför i praktiken svårt att helt bortse
från gärdessystemen även då man talar om
trädessystem. Vi talar till exempel inte om
tresäde beträffande de på s. 66–67 beskrivna
delarna av södra Skåne, trots att en tredjedel
av jorden lades i träda årligen. Orsaken är
att åkern saknade sådan gärdesindelning
som gjorde att den enskilda byns samlade
trädesarealer kunde förläggas till ett särskilt
gärde.

Är det då, trots dessa växande avvikelser
från ”idealtyperna”, meningsfullt att kalla
två-, tre- och fyrsäde ”trädessystem” även be-
träffande situationen omkring år 1800? Det
kan det rimligen vara, om vi accepterar (i
likhet med en mängd andra begreppster-
mer) att det inte finns någon absolut över-
ensstämmelse mellan termens bokstavliga
innebörd och det huvudsakliga innehåll den
täcker.

En tänkbar alternativterm är en av an-
vändningarna av ordet gärdessystem. Ter-
men har hos flera författare använts för att
beteckna det som här har kallats ensäde, två-
säde och tresäde (men man använder då
istället termerna engärdes-, tvågärdes- och
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tregärdessystem). Termen gärdessystem
förefaller då för större delen av landet ange
det antal gärden som normalt krävs för att
bedriva respektive trädessystem i sin enklas-
te form (jämför engelskans two-field och three-
field system där ”field” = gärde).61 Sölve Gö-
ransson talar om ett tvågärdessystem i Öst-
sverige men konstaterar att systemet ”kunde
varieras så att till exempel en indelning i fyra
gärden ändå var avpassat till en regelbunden
växling mellan sådd och trädad åker.” 62 Här
nämner alltså Göransson en varaktig indel-
ning i fyra gärden men talar väl att märka
inte om ett fyrgärdessystem. Det går att upp-
fatta författaren så att systemet med fyra
gärden i detta fall bör ses som en under-
avdelning till tvågärdessystemet.

Emellertid använder andra författare
ordet gärdessystem mer bokstavligt, och ser
till antalet fysiskt existerande gärden i det
enskilda fallet. Så säger till exempel Antons-
son, Jansson och Vestbö om samma företeel-
se som nyss beskrevs att det ”i norra Upp-
land fanns ett utbrett fyragärdessystem inom
tvåsädet”.63 Med denna innebörd av ordet
gärdessystem borde man också kunna tala
om till exempel ett ”tvågärdessystem” inom
ensädet då man avser det som ovan kallats
samsäde (ovan s. 66). Att termen ”gärdessys-
tem” alltså i praktiken används på olika sätt
– i det ena fallet mer övergripande för att
ange en grundprincip, i det andra mer käll-
nära för att ange antalet fysiskt existerande
gärden – gör att termen bör förses med för-
tydliganden när den används.

Tegsplittringen och dess
orsaker
Under den period som här undersöks för-
svann tegskiftet. När vi frågar oss varför de
gamla systemen upplöstes är detta indirekt
ett sätt att ställa frågan varför de hade exis-
terat. Först då vi närmat oss ett svar på den
senare frågan, kan vi börja skissera ett svar
på frågan varför systemen bröts upp.

En rad förklaringar till tegskiftets existens
har kommit fram under årens lopp. Till de
äldsta hör att tegsplittringen uppkommit

när jorden odlades upp: Då nyodlingen
krävde kollektiva insatser blev tegsplittring-
en ett enkelt sätt att fördela jorden bland
deltagarna i uppodlingsprojektet. En annan
förklaring är att tegsplittringen uppkommit
genom arvdelningar.64 Det har dessutom
observerats att tegsplittringen har ökat då
bönderna gått över från ett enklare till ett
mer komplicerat trädessystem. En ökad grad
av tegsplittring har exempelvis skett vid över-
gången från ensäde till tresäde.65

Det förefaller som om denna typ av för-
klaringar bidrar till att belysa mekaniken
bakom tegsplittringens uppkomst.66 Men det
är ändå bara en del av förklaringen till teg-
skiftets existens eftersom en mekanik bara
kan vara verksam så länge den inte påverkas
av en stark motkraft som stoppar den. För-
klaringar till hur de tegskiftade åkrarna kan
ha kommit till säger oss inte varför jordför-
delningsprincipen i fråga fortsatte att existe-
ra. Hade det funnits avsevärda nackdelar
med tegsplittringen skulle bönderna rim-
ligen antingen ha valt andra fördelnings-
principer från början eller i efterhand sam-
lat sitt jordinnehav till större enheter genom
köp eller byte. Det förefaller alltså som om
tegsplittringen haft fördelar för bönderna.
Vilka?

I detta sammanhang är det viktigt att på-
peka, att tegsplittringen var förknippad med
systemet med stora, samfällt inhägnade gär-
den. I själva verket stod tegsplittringen och
gärdesindelningen i ett ömsesidigt beroen-
deförhållande till varandra. Det som gynna-
de eller missgynnade det ena, påverkade
också det andra.

Samarbete mellan bönder
En föreslagen funktion hos tegsplittringen
är att den skulle ha underlättat samarbete
om dragdjur vid plöjningen. Emellertid
finns det knappast några bevis för något
egentligt orsaksförhållande. Omständig-
heterna i Sverige talar dessutom direkt emot
ett sådant, eftersom systematiskt samarbete
kring dragarna i vårt land torde ha varit för-
hållandevis ovanligt i det löpande åkerbruks-
arbetet (däremot inte vid nyodling med
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plog). De flesta svenska bönder tycks näm-
ligen ha förfogat över tillräckligt antal
dragare för det egna behovet.67 Ändå fanns
i Sverige samma typ av tegsplittring som i
övriga Västeuropa.

Bönders samarbete om dragare förefaller
alltså inte ha varit någon starkt bidragande
orsak till tegskiftets fortbestånd i den svens-
ka verkligheten. Däremot var uppenbar-
ligen samarbetet om hägnader viktigt både
för uppkomsten och fortlevandet av syste-
met med samfällda gärden,68 och därmed
indirekt tegskiftet. Dessutom underlättades
samarbetet mellan grannarna i byn i fråga
om t.ex. skördearbete (se nedan).

Rättvisesträvan?
En annan förklaring till tegsplittringen är
rättvisesträvan: en önskan att ge varje gård
andelar av både den goda och den dåliga
jorden (detta är för övrigt enligt min erfar-
enhet den vanligaste spontana förklaringen
man får då man som lärare ber en grupp
studenter förklara tegskiftet). En svaghet i
denna förklaring är att den tycks förutsätta
ett snarast altruistiskt beteende hos de eko-
nomiskt mäktigare bönderna i en by. Dessa
borde ju ha haft skäl och möjlighet att samla
den bästa jorden hos sig själva. Den sociala
strukturen i medeltida eller tidig-moderna
västeuropeiska byar var knappast homogen.

Figur 5. Gärdsgårdar var ett betydande inslag i kulturlandskapet före enskiftet och laga skiftet. De avskilde inägor
från utmark och ofta även äng från åker. De löpte dessutom mellan olika åkergärden. Hägnaderna krävde mycket
virke, som inte sällan måste transporteras långa sträckor. Akvarellen ’Wid Frugårds sund’ gjord 1842 av Lars Wil-
helm Kylberg (1798–1865). Bild: Nationalmuseum. Foto: Göran Samuelsson.
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Riskreducering?
En modernare förklaring som framförts av
Donald McCloskey har varit att se tegsplitt-
ringen som ett riskreduceringsbeteende.69

Även om det fanns jord som kort och gott
kunde klassas som ”bättre” respektive ”säm-
re” än annan jord, så var detta skillnader
vilkas styrka varierade mellan åren. En vat-
tengenomsläpplig jord kan vara fördelaktig
ett regnigt år, men mindre gynnsam ett
torrt. Att denna typ av olikheter verkligen
har haft praktisk betydelse belyses bland
annat av en västgötapräst i en beskrivning
från 1800-talets början. Prästen skildrar hur
åkrarna ligger både lågt och högt och i alla
lägen däremellan. Han fortsätter: ”Ett så
ojämnt läge medför likväl den fördelen att
här aldrig blir fullkomlig missväxt. I torra år
måste dälderna bära, i våta, höjderna.” 70

För att de enskilda bönderna skulle ha
nytta av denna fördel måste var och en
uppenbarligen ha sin åker relativt jämnt för-
delad över hela den åkerareal varöver byn
förfogade. Förklaringen avviker från ”rätt-
vise”-hypotesen i det att den hävdar att alla
bönder hade direkt nytta av att ha sina tegar
fördelade över olika delar av byns jord.

Mot riskreduceringsargumentet har fram-
förts att bönderna borde ha kunnat lösa pro-
blemet enklare genom lagring, genom kre-
ditmarknad eller gåvoutbyte.71 Mot lagring
som utjämnande faktor kan emellertid an-
dragas att förvaring av spannmål över flera
år är svårgenomförbar, eftersom spannmålen
(särskilt vid relativt primitiva lagringsförhål-
landen) genomgår kvalitetsförsämring. Vad
som skulle ha krävts var en buffert som i
princip förnyades varje år – det vill säga att
bonden under medelår hade ett överskott av
spannmål. Emellertid bör den feodala situa-
tionen ha lagt en hämsko på uppbyggandet
av denna typ av buffert, eftersom jordherrens
jordränteuttag motverkade besparingar.

Ett gåvoutbyte av tillräcklig storlek för att
ha betydande ekonomisk effekt skulle rim-
ligen ha tagit så stor andel av det enskilda
hushållets produktion att incitamentet för
det enskilda att bevara produktionen på en
långsiktigt hög nivå skulle ha minskat. Även

kreditmarknadens effekt var begränsad, så
länge bonden hade små medel att sätta som
säkerhet vid lån.

Förlängning av hushållets arbetssäsong
i åkerbruket
Ett viktigt bidrag till försöken att förklara de
tegskiftade åkrarna har givits av Stefano
Fenoaltea.72 Denne hävdar att tegsplittring-
en gjorde att ett hushåll kan använda sina
knappa arbetskraftsresurser till det viktiga
åkerbruksarbetet under längre perioder.
Jordar av olika typ och i skilda lägen blir
lämpliga för plöjning och annan bearbet-
ning vid olika delar av en vår- eller höst-
säsong. Likaså mognar olika sädesslag vid
varierande tidpunkter och även samma
sädesslag kan nå bästa skördemognad, (be-
roende på till exempel skillnader i markfuk-
tighet) vid olika tidpunkt på ett större fält.
Genom att ha tegar på skilda delar av byns
samlade åkerareal kunde bondehushållet
använda sin arbetskraft på olika åkerpartier
när den optimala tiden inträffade, och på så
sätt förlänga skördeperioden. Även denna
förklaring understryker således att bönder-
na har direkt nytta av tegsplittringen. En
invändning som har rests är att teorin inte
tar hänsyn till lönearbetskraft. Styrkan i den-
na invändning förändras dock, beroende på
vilken tidsperiod vi talar om (se nedan).

Storskaligt betande
Som en i fråga om själva tegsplittringen mer
indirekt verkande orsak har föreslagits för-
delarna med ”storskaligt betande”. Carl
Johan Dahlman73, som framfört denna teo-
ri, har påpekat att det fanns fördelar med att
låta byns djur beta gemensamt (något som
för övrigt underlättas av att alla de stora
tamdjuren är naturliga flockdjur). Enligt
Dahlmans ursprungliga teori skulle tegsplitt-
ringen inte ha haft ett värde i sig, utan vara
ett sätt att förhindra att bymedlemmarna
drog sig ur kollektivet. Man behöver inte
acceptera den delen av teorin för att inse att
Dahlmans betonande av det ömsesidiga be-
roendet mellan kreatursskötsel och spann-
målsodling pekar på en viktig förklaringsfak-
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tor till de gemensamt inhägnade gärdena.
Bönderna har gjort stora ekonomiska vinst-
er genom att samarbeta om hägnaderna. I
sin tur har systemet med gemensamt inhäg-
nade gärden nödvändiggjort en viss teg-
splittring.74

Flera samverkande förklaringar
Det har således ställts upp flera förklaringar
till tegskiftets existens. De argument som
kan bidra mest till att förklara tegskiftets
existens är enligt min mening de som ovan
sammanfattats under rubrikerna riskredu-
cering, förlängning av hushållets arbets-
säsonger och storskaligt betande. De båda
första resonemangen anger direkta fördelar
för varje enskild bonde som låg i själva teg-
splittringen. Det tredje resonemanget på-
visar fördelarna med stora, gemensamt in-
hägnade gärden som både möjliggjorde och
(delvis) nödvändiggjorde parcellisering. Jag
skall här inte ytterligare försöka gradera
efter förklaringsvärde, men konstaterar att
dessa tre förklaringar snarast kompletterar
varandra. I det följande vill jag bland annat
påminna om att möjligheten att lagra, ta
krediter och använda lönearbetskraft ökade

med tiden. Detta förtar givetvis inte värdet
av McCloskeys, Dahlmans och Fenoalteas
förklaringar, men visar att det gradvis växte
fram alternativa sätt att lösa de problem som
tegskiftet kan ha varit ett svar på.

Upplösande faktorer
De äldre odlingssystemen med sin uppdel-
ning på inägor och utmark och sina tegskifta-
de åkergärden hade fungerat i Sverige och
Västeuropa i åtminstone 1000 år, men ställdes
på 1700- och 1800-talen inför nya prövningar,
på samma gång som jordbrukarna fick möj-
ligheter till nya lösningar på gamla problem.

Nyodlingen
Nyodlingen bidrog på flera sätt till att göra
de äldre odlingssystemen allt otympligare.
Sedan gammalt rådde konkurrens mellan
åkern, där man ursprungligen nästan enbart
producerade spannmål för mänsklig kon-
sumtion, och ängen/utmarken där man
producerade kreatursfoder.

När man odlade upp mer åker reducera-
des de foderproducerande arealerna. Visser-
ligen gav åkern halm, men denna kunde

Figur 6. Före 1800-talets
skiftesreformer och nya lag-
stiftning strövade kreaturen
i princip fritt och sökte bete
där de kunde – fast det på
just denna bild tycks vara
dricksvatten och svalka som
söks i första hand. Växande
åkergrödor och ängsgräs
måste därför inhägnas.
Teckning i svartkrita av
Fredrik Adolf von Numers
(1745–1792).
Bild: Nationalmuseum.
Foto: Göran Samuelsson.
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med sitt lägre näringsvärde endast delvis
ersätta höet som vuxit på de ängsarealer som
omvandlats till åker. Ju mer åker bonden
odlade upp, ju mer gödsel och ju fler draga-
re behövde han, men ju mindre blev möjlig-
heten att hålla djur i tillräcklig mängd.75

I någon mån löstes problemet under
1700- och 1800-talen genom den gradvisa
spridningen av effektivare redskap som led-
de till att det behövdes färre dragdjur i åker-
bruket. I längden krävdes dock en radikal
förändring av åkerbrukssystemen. Som vi
skall se, förutsatte detta i praktiken en ge-
nomgripande förändring av ägostrukturen,
dvs. skifte.76

Nyodlingen medförde att delar av åkern
hamnade på allt längre avstånd från byarna.
Detta gjorde att brukningen försvårades,
vilket var särskilt påtagligt i de delar av lan-
det där byarna innehöll många gårdar. I
stora skånska och västsvenska byar kunde de
ytterst liggande tegarna vara belägna 1–2
kilometer, i extremfall uppemot 5 kilometer
från byn.77

Svårigheter med att inhägna växande
inägoarealer
Systemet att låta kreaturen ströva mer eller
mindre fritt medan man istället inhägnade
spannmåls- och slåtterarealerna hade varit
ändamålsenligt i ett jordbruk där kreaturs-
skötseln var ett mycket betydande inslag jäm-
sides med åkerbruket. Men när spannmåls-
odlingens relativa betydelse växte, ökade
också inägornas och de inhägnade åkerlyck-
ornas omfattning, och därmed de kostnader
och det arbete som måste läggas ned på
stängsel.78 Sannolikt var detta problem större
i Sverige än i sydligare delar av Västeuropa
där övervakning utförd av herdar delvis er-
satte stängsel.79

En första reaktion på svårigheten med
stängselutbyggnad blev i vissa områden att
inhägna beteshagar istället för att frånhägna
en mängd spridda åkrar och slåtterytor.80 Så
småningom måste den situationen uppstå
där det blev effektivare att mer genomgåen-
de inhägna eller tjudra boskapen, istället för
att inhägna åkern.81

Alternativa möjligheter till risk-
reducering
Till fördelarna med tegskiftet hörde dess
riskreducerande effekter (se ovan, s. 75).
Riskreduceringen var uppenbarligen mest
betydelsefull som strategi så länge möjlig-
heterna var små att utjämna skördeskillna-
der mellan olika år med andra medel som
lagring eller handel mellan olika områden.

Efter hand ökade emellertid möjligheter-
na att på andra sätt än genom tegsplittring
jämna ut skillnaderna mellan goda och
dåliga år. Bakom låg långsiktiga och lång-
samma processer:
1) Ökad lagerhållning i samhället. Den sked-

de dels hos bönderna själva, dels i ökad
grad utanför jordbruken. Med ökande
produktion per brukningsgård och stag-
nerande skattebörda82 förmådde bönder-
na ackumulera överskott som kunde
användas till att uppväga tillfälliga svaga
skördar. Detta kan ha yttrat sig i att bön-
derna faktiskt lyckades bevara en årlig
”spannmålsbuffert” (s. 75), men vi vet
också att bönderna tesaurerade silver,
koppar, fina textilier och annat som i nöd-
fall kunde bytas mot spannmål.83 De av
kronan initierade (men av sockenmenig-
heterna inrättade) spannmålsmagasinen
var ett steg i samma riktning.84 Från kro-
nans sida sågs det alltmer som en plikt att
ombesörja att områden med tillfälliga
underskott stöddes med spannmål.85 Att
staten tog ökat ansvar för katastrofbe-
kämpning och lagerhållning (inte utan
framgång) var på 1700-talet ett allmänt
västeuropeiskt fenomen.86

2) Med gradvis förbättrade kommunikatio-
ner kunde man till allt lägre kostnad
transportera spannmål från överskotts-
områden till underskottsområden.87

Den ökande produktionen per gård är inte
liktydig med att produktionen per capita
ökade. Mycket tyder snarare på att det sked-
de en minskning av per-capita-produktionen
under 1700-talets sista fjärdedel (en kraftig
ökning skulle däremot komma att ske om-
kring 1820). Dock stagnerade antalet går-
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dar, medan totalproduktionens absoluta
storlek långsiktigt steg. 88 Följden blev en
växande spannmålsproduktion per bruk-
ningsgård. Det var inte längre böndernas
existens som i första hand hotades vid svaga
skördar, utan snarare de obesuttnas.

Ytterligare ett alternativ till tegsplittring-
ens riskreducering kunde som nämnts vara
att utnyttja krediter. Även på den punkten
förändrades situationen. Möjligheterna att
lösa tillfälliga försörjningssvårigheter genom
att ta penninglån ökade med stigande jord-
priser, eftersom de gav större möjligheter att
ge lånesäkerhet.89

I korthet blir alltså de alternativa sätten
att lösa riskreduceringens problem som
andragits mot McCloskeys förklaring mer
möjliga att använda med tiden.

Tegsplittringen ökar
På samma gång som de fördelar som funnits
med tegsplittringen vägde allt lättare, tende-
rade antalet tegar per gård att öka. För det
första blev tegarna fler när nyodlingen öka-
de gårdarnas åkerarealer.90 Dessutom tilltog
tegsplittringen genom en kombination av
hemmansklyvning och sammanläggningar.
När antalet brukningsgårdar stagnerade
(sett ur ett riksperspektiv) under 1700-talets
senare del, var denna stagnation ett resultat
av två motverkande tendenser: Genom arv-
skiften ökade antalet hemmansdelar, men
giftermålsallianser och köp gjorde att många
brukningsgårdar kom att bestå av två eller
flera hemmansdelar (det vill säga delar av
olika jordebokshemman).91 Antalet tegar
per brukningsgård kunde då bli mycket
stort.

Lönearbetarklassens ökning
Även om det är tveksamt om samarbetet
mellan bygrannar, i till exempel skörd och
slåtter, hade varit den drivande kraften i
uppkomsten av byar, hade sannolikt sam-
arbetet mellan grannar blivit en viktig del av
byns liv:

… skörden fordrade många armars samtidi-
ga arbete och det är troligt, att man därvid, i
synnerhet på ett tidigare stadium [än 1700-

talets slut], då antalet husmän var ringa bil-
dade för byn eller några gårdar gemensam-
ma arbetslag.92

Behovet av sådant samarbete mellan bönder
minskade då antalet obesuttna (torpare,
backstugusittare, inhyseshjon) snabbt ökade
under 1700-talet. Därmed fick bönderna till-
gång till lönearbetskraft i en utsträckning
som reducerade deras beroende av byarnas
arbetsgemenskap vid skörd, slåtter och andra
aktiviteter som tidigare haft starka inslag av
samarbete mellan bönderna. Möjligheten
fanns för åtminstone de större bönderna att
tillsammans med torpare och annan, mer
tillfällig arbetskraft bilda egna arbetslag.93

Låsningar inom den gamla strukturen
Vi har sett de svårigheter att vidtaga föränd-
ringar som hade sitt upphov i att gärdes-
systemen var anpassade till ett visst odlings-
system. Vid ensäde och den typ av tvåsäde
som bedrevs söder om Vänern, liksom vid
den betes- och skörderotation som fanns i
det skånska tresädet, var det svårt att börja så
höstsäd i augusti eftersom jorden inte kun-
de fredas från betande djur. När konsumtio-
nen av de vanligen höstsådda sädesslagen
råg och vete ökade på 1800-talet bidrog det-
ta till ett förändringstryck som hade svårt att
få utlopp inom det rådande systemets ramar.
Stora omställningar var svårgenomförbara
inom bygemenskaperna, särskilt i stora byar
med många bönder inblandade.94

I ännu högre grad blev ett sådant föränd-
ringstryck följden av det ökande behovet av
att införa foderväxter i växtföljderna (se
nedan). På lång sikt blev lösningen att
spränga den gamla strukturen och ersätta
den med ett radikalt nytt åkerbrukssystem.

Behovet av skarpare definierad
förfoganderätt
På senare årtionden har det blivit vanligt att
diskutera skiftesrörelser i olika länder i ljuset
av teorier kring förfogande- och ägande-
rättigheternas (property rights) utveckling.95

En viktig drivkraft till skiften har enligt dessa
teorier varit det behov av klarare definiera-
de rättigheter som uppstod, då resursbe-
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hoven växte i förhållande till naturtillgång-
arna. Den kollektiva förfoganderätt som
fanns över allmänningsmark och betet på
inägorna efter skörden kan förväntas ha
drivit individen att inte ta hänsyn till de fulla
ekonomiska konsekvenserna av det egna
handlandet med avseende på de kollektivt
ägda resurserna. Detta har vid ökande tryck
på naturresurserna gjort risken större för
överexploatering.96

Ett exempel på detta ”allmänningens di-
lemma” finner vi i skogsallmänningarna.
Om en bonde högg virke och sålde, eller
släppte ut för många djur på bete på allmän-
ningen, tog han själv hela förtjänsten av det-
ta, medan kostnaden delades av alla som
hade rätt att utnyttja allmänningen. Om den
enskilde i stället höll tillbaka sitt eget resurs-
uttag, tog han själv hela kostnaden för detta,
medan inkomsterna i princip delades av alla
med tillträde till allmänningen.

I och för sig kunde ökat tryck på resurser-
na mötas med mer utarbetade regleringar.
En tendens till ökad reglering kan ses i de
nedtecknade byordningar som blir allt van-
ligare under 1700- och 1800-talen. Sannolikt
blev regleringar svåra att upprätthålla då
byarnas storlek ökade. I samma riktning bör
de ökade sociala skillnaderna ha verkat,
eftersom de bidrog till att minska solidarite-
ten mellan byborna.97

Långsiktiga och utlösande faktorer
Vi har här sett en rad faktorer som på olika
sätt banade vägen för skiften och nya od-
lingssystem genom att göra fördelarna med
tegskiftessystemet allt mindre viktiga. Delvis
pågick dessa processer rent bokstavligen på
markplanet, som då nyodlingen ledde till att
åker hamnade allt längre från bybebyggel-
sen och ställde ökade krav på hägnadsut-
byggnad, eller då tegsplittringen ökade i
omfattning.

Men det var också fråga om processer där
omvärldens påverkan gjorde sig märkbar,
liksom faktorer på det sociala planet. Exem-
pel på sådana förändringar är då ökad lag-
ring och tesaurering gjorde tegsplittringen
mer umbärlig som riskreduceringsstrategi,

och då ökat marknadsutbyte ställde krav på
skarpare definition av förfoganderättig-
heter. Dessa processer är långsiktiga till sin
karaktär och kan knappast, särskilt inte
tagna var för sig, ses som tillräckliga för att
skifte skulle komma till stånd. Deras effekt
är svår att värdera. Det kan t.ex. invändas
mot de resonemang som förts ovan kring ny-
odlingen, att sådan har pågått tidigare och
på andra platser i Europa utan att detta lett
till jordskiften. Å andra sidan har möjlig-
heten till jordskiften sällan tidigare varit lika
stora som i 1700- och 1800-talens svenska
verklighet.98

Till de utlösande faktorerna, som jag hit-
tills inte berört, hör förändringar i lagstift-
ningen som gynnade skifte. Dessa finns be-
handlade på annat håll, varför jag inte skall
gå in på dem här. Men det förtjänar att på-
pekas, att bakom dessa utlösande faktorer
ligger åter långsiktiga förändringar. Ett ex-
empel är utveckling av byråkrati som gjorde
det möjligt att i praktiken genomföra den
typ av administrativt initierade reformer
som skiftena utgjorde. En annan bakomlig-
gande förändring är ökad informations-
spridning, inte minst på det internationella
planet. En bildad 1700-talsmänniska hade
betydligt större möjligheter att skaffa sig
information om jordbrukspraktik i främ-
mande orter och länder än vad hans mot-
svarighet haft 200 år tidigare. Sådan infor-
mationsspridning påverkade den svenska
skifteslagstiftningen, direkt eller indirekt.99

Kanske bör också behov av nya tekniska
lösningar ses som en utlösande orsak. Jag
avser naturligtvis framför allt sådana teknis-
ka förändringar för vilka skifte var en förut-
sättning. Särskilt viktig ter sig här växelbru-
ket, en förändring vars orsaker och effekter
redan delvis har antytts och som vi skall åter-
komma till ytterligare i det följande.

Jordskiftenas effekter
Här är inte platsen att göra en genomgång
av skiftesreformernas – storskiftets, enskif-
tets och laga skiftets – genomförande. Jag
vill bara kort skissera skiftenas (särskilt en-
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skiftets och laga skiftets) effekter ur de
aspekter som tagits upp tidigare i detta av-
snitt. Jordskiftena kunde i sig inte lösa de
problem som förorsakades av att åkern bred-
de ut sig på de foderproducerande arealer-
nas bekostnad, men som vi skall se öppnade
skiftena vägen för åkerbrukssystem som inte-
grerade foderodlingen i åkerbruket. Genom
att enskiftet och laga skiftet sprängde byarna
löstes dessutom radikalt problemet med de
långa avstånden mellan byplatsen och de
ytterst liggande tegarna.

Eftersom samarbetet om hägnaderna var
en så viktig del av orsakerna till byarnas
existens,100 var det följdriktigt att upplös-
ningen av byarna kom samtidigt som häg-
nadssystemen upplöstes.101 Vissa övergångs-
problem uppstod uppenbarligen i denna
process, men hur dessa löstes är inte närma-
re utforskat. Efterhand infördes regler som
vände på det gamla förhållandet, att betes-
djuren gick fritt medan växande säd och
ängsgräs måste skyddas. Istället infördes
regler som gick ut på att djuren skulle hållas
i hägn eller tjudras.102

Tegsplittringen reducerades genom stor-
skiftet och försvann med enskiftet och laga
skiftet. Den stärkta privata förfoganderätt

som följer med laga skiftet kan enklast iakt-
tagas i uppdelningen av utmarkerna mellan
byns hemmansägare. Men även samman-
slagningen av åker- och ängstegar till större,
sammanhängande odlingsytor ökade jord-
ägarens praktiska förfoganderätt. Genom
en- och laga skiftet försvann ju nämligen
den kollektiva betesgången på inägorna och
de därmed sammanhörande begränsningar-
na i bondens dispositionsrätt till sin jord.

Det är uppenbart att genomförandet av
de väldiga investeringsarbeten (nyodling,
utflyttningar) som skiftena innebar, förutsat-
te tillgång på den extra arbetskraft som de
obesuttna utgjorde. En- och laga skiftes-
reformerna blev led i en process där byns
arbetsgemenskap mellan relativa jämlikar
ersattes av mindre arbetslag bestående av
bönder och obesuttna, med en tydligare
klassuppdelning.103

Ett av delmålen med enskiftet och laga
skiftet var att ”främja fri företagsamhet och
individualism”.104 Ordet ”individualism” inne-
bär betoning av den enskildes rätt gentemot
gruppens krav. En fråga vi skall återkomma
till är huruvida denna nya individualism
också ledde till ökad mångfald på lång sikt.

Figur 7. En företeelse som
försvann med 1800-talets
skiften var den samman-
hållna, hopträngda
bybebyggelsen. Här ses
Hellestad i Östergötland år
1841, en då ännu oskiftad
by. Teckning av J. August
Winquist (1810–1892).
Bild: Nationalmuseum.
Foto: Göran Samuelsson.
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Det nya åkerbrukssystemet
En agrar förändring av avgörande betydelse
var införandet av sådda foderväxter på
åkern, i regelbunden rotation med spann-
målen. Åtminstone på lång sikt blev i Sverige
de metoder vanligast som integrerade gräs
och klöver i växtföljderna. På svenska har
metoderna haft flera benämningar.105 I före-
liggande uppsats, i likhet med många andra
historiska framställningar, skall ordet växel-
bruk användas. De stora obesådda trädesare-
aler som ingått i vissa av de äldre åkerbruks-
systemen kom i och med växelbruket att
minskas kraftigt. Även ängarna ersattes grad-
vis av åkerns fodervallar. Den konkurrens
som hade rått mellan sädesproducerande
åker och foderproducerande ängs- och åker-
mark upphörde med växelbruket.

Integreringen av foderväxtodlingen i
åkerbruket ses ofta som den agrara revolu-
tionens främsta kännetecken när det gäller
själva jordbruksdriften. Foderväxterna med-
förde i första hand ökad animalisk produk-
tion, men på längre sikt medförde den större
tillgången på gödsel att avkastningen ökade
även i spannmålsproduktionen.

Dessa förändringar av åkerbruksmetoder-
na hade inletts i Nederländerna och Flan-
dern redan under senmedeltiden och hade
på 1600- och 1700-talen vidareutvecklats i
England. I delar av Danmark finns exempel
på klöverodling redan under 1700-talets
andra hälft,106 och som vi skall se praktisera-
des former av växelbruk på 1700-talet även i
delar av Sverige. Fortfarande var dock de
nya metoderna tämligen okända över större
delen av den europeiska kontinenten.

Växelbruket i Bergslagen och Norrland
Den viktigaste omedelbara drivkraften till
införandet av växelbruksmetoder kan sökas
i ett stort och ökande foderbehov. Förutom
växande avsättningsmöjligheter för mjölk-
och köttprodukter kunde orsaken vara drag-
djurskrävande landtransporter. I Bergslagen
krävde bergsbruket omfattande transporter
och därmed också foder av hög kvalitet.107

Bergslagen var dessutom ett område med
stor efterfrågan på animaliska livsmedel. De

arealer som med fördel kunde användas
som åker och äng var i detta område starkt
begränsade.108 Till detta kom att behovet av
träkol till bergsbruket hade medfört stora
restriktioner på allmogens rätt att svedja.
Det fanns därför starka drivkrafter till att
använda existerande åker och äng så inten-
sivt som möjligt.

Redan i början av 1700-talet, och möj-
ligen ännu tidigare, praktiserade bergsmän-
nen i delar av Dalarna metoden att regel-
bundet lägga åkrarna i linda, det vill säga ett
slags flerårig obearbetad träda där gräs fick
växa upp av sig självt. På så sätt användes jor-
den omväxlande till gräs och säd. Av allt att
döma var det åtminstone inledningsvis ny-
odlingar som brukades på detta sätt. En be-
skrivning från trakten av Falun 1734 talar
om en omloppstid på 12–14 år, varav 3 år
med säd, ett år med träda och 8–10 år med
gräs. Systemet kan ses som ett steg i utveck-
lingen till växelbruk. På engelska har liknan-
de metoder kallats convertible husbandry, men
till skillnad från i Bergslagen användes det
gräs som producerades i engelska eller kon-
tinentala system snarare till bete än som
hö.109

Vid mitten av 1700-talet började man i
Bergslagsområdet ta upp dessa metoder
även utanför kretsen av bergsmän. Mot slu-
tet av århundradet tycks man ha börjat så
gräs i stället för att som tidigare lita till själv-
sådd och i jorden kvarliggande gräsrötter.110

Eventuellt kan behovet av att så gräsfrön ha
varit ett resultat av att bönderna, på grund av
allt bättre och mer djuparbetande redskap
(järnplogar, så småningom djupharvar), kun-
de hålla den spannmålsproducerande åkern
renare, vilket bör ha lett till långsammare
igenväxning då åkern lades i linda.

Koppelbruket, som det nya åkerbruks-
systemet nu hade börjat kallas, hade med
sådden av foderväxter utvecklats till ett slags
växelbruk, fast med mycket lång omlopps-
tid. Under 1800-talets första hälft är koppel-
bruksmetoderna spridda i Bergslagen och
angränsade områden.111

I stora delar av Norrland bedrevs på de så
kallade svaljordarna en odlingsmetod som
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liknade Bergslagens koppelbruk, men där
inslaget av gräs var större. Svaljordarna låg
vanligen långt från huvudåkern. Under
1800-talet skedde ett närmande mellan sval-
och hemåkrarnas cirkulationer, vilket resul-
terade i en förhållandevis stor foderväxt-
odling överlag i det norrländska åkerbruket.
År 1870 var, enligt den dåtida jordbruks-
statistiken, norra och mellersta Norrland de
delar av Sverige där foderväxterna upptog
störst andel av åkern.112

Växelbruket i övriga Sverige
Söder om Bergslagen började foderväxtod-
ling först uppträda på godsens huvudgårdar
och andra större jordbruk. Till skillnad från
i Bergslagen och förmodligen även Norr-
land fanns nämligen i Götaland och östra
Svealand tydliga sociala skillnader i fråga om
växelbrukets införande. Nästan genomgåen-
de tycks det nya åkerbrukssystemet ha in-
förts på en stor del av säterierna och andra
större egendomar i ett område, innan det
började tillämpas i betydande omfattning av
bönderna.

Orsakerna till denna sociala skillnad var
flera. Informationstillgång är naturligtvis en
faktor. De engelska växelbruksmetoderna
beskrivs i svenska tidskrifter senast på 1780-
talet. Det var snarare ståndspersoner än bön-
der som hade tillgång till sådan skriftlig in-
formation. Emellertid bör betydelsen av
sådana beskrivningar inte överskattas. De
var sannolikt viktiga som impulsgivare, men
kunde knappast ge någon exakt handled-
ning i hur växelbruk borde bedrivas under
svenska klimatförhållanden. Inledningsvis
var det svårt att få lönsamhet i de nya meto-
derna, vilket visas av att många experiment
med växelbruk fick avbrytas.113

Övergången till det nya odlingssystemet
var alltså förenad med betydande ekonomis-
ka risker och krävde över huvud taget gan-
ska stora kostnader. Ståndspersonerna hade
som regel bättre möjligheter att möta inves-
teringskostnader än bönderna. I själva verket
fanns (som påpekades av den brittiske 1700-
talsekonomen Adam Smith) en benägenhet
hos många dåtida jordbruksintresserade

ståndspersoner att överinvestera.114 Benäg-
enheten hos dåtida adliga jordbrukare att
satsa på storvulna projekt, inte alltid med
samma möjligheter som växelbruket att bli
ekonomiskt nyttiga, är iakttagbar även i
Sverige.115

I det norra och centrala Västergötland
och i sydvästra Skåne förekom försök med
odling av foderväxter redan under 1700-
talets andra hälft. Inledningsvis hade för-
söken växlande framgång, men senast på
1810-talet är metoderna etablerade på vissa
gods i Västergötland. I Stockholms närhet
började växelbruk förekomma på större
egendomar omkring 1820. I dessa tre om-
råden – Västergötland, Skånes slättbygder
och i närheten av Stockholm – är växelbruk-
et etablerat på de flesta större jordbruk om-
kring 1850 då det ännu var på spridning på
godsen i bland annat Östergötland och nor-
ra Kalmar län.116

En viktig tillbakahållande faktor för bön-
dernas del var att de ofta hindrades av de
ännu rådande hägnads- och odlingssystemen,
så länge jorden inte genomgått enskifte eller
laga skifte (se nedan, s. 84–85). Sambandet
mellan enskifte och nya växtföljder illustre-
ras av de första enskiftena, på Svaneholm,
där godsägaren som tagit initiativet till för-
ändringen genast efter skiftet lät införa
foderväxtodling på de underlydande frälse-
bondgårdarna.117

I de skånska slättbygderna, som till stor
del genomgick enskifte redan under 1800-
talets två första årtionden, började bönder-
na mycket snabbt efter skiftet att ändra sitt
åkerbrukssystem till en form av växelbruk
med vicker (en ärtväxt huvudsakligen för
foderbruk). Först på 1840-talet blev gräs-
och klöverväxter vanligare. I Västergötlands
slätt- och mellanbygder blev foderväxtodling
bland bönder mer allmän något årtionde
efter det att laga skiftet börjat skjuta fart på
1830- och 1840-talen.118

Det är rimligt att söka orsaken till växel-
brukets spridning i en ökande efterfrågan
på animalieprodukter. Varifrån kom denna
efterfrågan? Både i Sverige och i övriga
Västeuropa steg relativpriserna på animalie-
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produkter långsiktigt efter omkring 1815,
något som avspeglar en ökande efterfrågan.
På 1850-talet talar svenska landshövdingar
om en starkt växande inhemsk animaliekon-
sumtion.119 Exporten av animalieprodukter
från Sverige kom igång på 1860-talet.120

Växelbrukets regionala spridning
Växelbruket har slagit igenom ganska full-
ständigt bland såväl bönder som stånds-
personer i stora delar av Malmöhus redan i
början av 1850-talet, och på de västgötska
slättbygderna ett knappt årtionde senare.121

En källa från slättbygden söder om Vänern
belyser vid 1870-talets början den animaliska
avsaluproduktionens betydelse för utveck-
lingen:

Genom ett väl skött jordbruk har man kun-
nat åstadkomma en stark och närande ut-
fodring av nötkreaturen, som därigenom i
allmänhet här äro både stora och vackra,
samt sålunda betinga höga försäljningssum-
mor. … Utom det att ladugårdarne lämna
stora och goda kreatur till slakt, lämna de
även en mängd mejeriprodukter, vilka för-
sändas till åtskilliga håll, men mest över
Göteborg till England.122

I östra Mellansverige gick växelbrukets
spridning långsammare. De östsvenska slätt-
bygderna var starkt inriktade på spannmåls-
produktion, där den förhållandevis värde-
fulla rågen spelade en stor roll. I området
bedrevs av gammalt ett åkerbrukssystem
med intensiv trädesbearbetning (s. 71). Den
skapade en förhållandevis ogräsbefriad, ren,
”svart” träda, vilket gav goda villkor för
rågen. Tydligen hade man svårigheter med
att skapa samma goda betingelser för säden
i växelbruk.123 Det är först under 1870-talet
som det nya åkerbrukssystemet är accepterat
vid säterier och andra större egendomar
överallt i de tre länen i östra Svealand. Då
dominerade forfarande tvåsädet bland all-
mogen, men sedan länge hade bönderna
bedrivit klöverodling i inhägnade täppor på
delar av trädesgärdena. Under 1870-talet
sjönk priserna på spannmål, och särskilt på
råg, som var den av tradition dominerande
grödan. Priserna på animalier höll sig dock

bättre uppe. Detta ökade incitamentet till
foderodling. Övergången till reguljärt växel-
bruk började nu gå snabbare även på bonde-
jorden.124

På sydsvenska höglandet infördes växel-
bruket förhållandevis sent. Eftersom jorden
här som regel låg i ensäde och besåddes
med spannmål varje år, krävde införandet av
växelbruk omfattande nyodlingar, såvida
inte spannmålsarealen skulle minskas dras-
tiskt. Dessutom måste jorden stenröjas för
att göras framkomlig för plogen, ett för
växelbruket nödvändigt redskap (se nedan).
Växelbruk hade kommit igång på vissa stör-
re småländska jordbruk omkring 1850, med
viss koncentration till trakten av Jönköping,
och tycks ha varit vanligt på större egen-
domar i de båda västliga Smålandslänen
omkring 1870. Då hade växelbruk börjat an-
vändas av bönder i norra Kalmar län samt i
Jönköpings läns nordöstra del (det vill säga
dittills tresädesdominerade områden). I det
gamla ensädesområdet i södra och västra
Småland hade det blivit vanligt med insådd
av foderväxter på åkern, men ännu i rätt
små mängder. Omkring år 1900 började det
nya odlingssystemet tas i bruk i större om-
fattning.125

Hur bedrevs växelbruket?
I större delen av landet kom sju- eller åtta-
åriga växelbrukssystem att dominera. I ett
åttaårigt system hade varje gård sin åker
uppdelad i åtta fält (åkerskiften). Sedan
trädet bearbetats på sommaren, såddes på
hösten råg eller vete. Följande vår sådde
man i den uppskjutande brodden klöver-
eller gräsfrö. Någon jordbearbetning en-
kom för foderväxterna förekom alltså inte.
Efter det att säden skördats följande höst
sköt de insådda vallväxterna upp, och kunde
lämpligen användas till höstbete. De följan-
de tre åren lät man klöver växa på åkerskif-
tet och tog en foderskörd varje sommar (ett-
åriga vallar förekom dock länge i sydvästra
Skåne). Den tredje hösten plöjdes åkern
upp och man sådde havre de följande två
vårarna. Det åttonde året användes åkerskif-
tet för potatis och rotfrukter. Ordningsfölj-
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den på ett av åkerns åtta skiften blev alltså
följande: 1 träda, 2 råg, 3, 4 och 5 vallväxter,
6 och 7 havre, 8 potatis och rotfrukter.126

Kan växelbruket betecknas som ett system
med ”årlig gröda”?
Att det inte gjordes någon jordbearbetning
enkom för sådden av vallväxter har ett visst
principiellt intresse. I Ester Boserups sche-
matiska översikt av jordbruksutvecklingen
ses växelbruket som en form av ”jordbruk
med årlig gröda” (annual cropping).127 Det är
emellertid svårt att finna den enligt Bose-
rups övergripande teori förväntade starka
ökningen av arbetsbördan i förhållande till
avkastningen vid växelbrukets inträde, i
varje fall då växelbruket bedrevs med vall-
växter.128 Enligt min mening kan detta för-
klaras av att växelbruk med fleråriga gräs-
och klövervallar egentligen aldrig tog steget
fullt ut till ”annual cropping”, Det normala
vid den senare odlingsfrekvensen var ju att
ett givet stycke land inte bara skördades,
utan också bearbetades och besåddes varje år.
Med tanke på att slåttervallarna inte under-
gick årlig bearbetning och besåddes bara en
gång i början av en flerårig vallperiod kan
växelbruket snarare beskrivas som ett kort-
tidsträdesjordbruk med besådd träda än
som ett system med ”annual cropping” i den
mening Boserup själv ger ordet.129

Nya redskap
Införandet av växelbruksmetoderna gjorde
det nödvändigt att använda järnplog, efter-
som upplöjningen av de vidsträckta, fler-
åriga fodervallarna krävde ett kraftigt red-
skap. Där man tidigare använt årder gick
övergången till järnplog ofta via träplogen,
som kunde användas i de fall man hade små,
mer kortvariga fodervallar i trädesgärdet.
Efter 1840 började man i stora delar av de
gamla årderområdena gå över till fabriks-
gjorda järnplogar. I områden där järn-
plogen redan användes vid övergången till
växelbruk, ändrades redskapets form. I sam-
band med järnplogen infördes i allmänhet
också djupharvar, som fick komplettera de
järnpinnade slätharvarna.130

Sambandet mellan växelbruk
och enskifte/laga skifte
För att fullt utvecklade växelbruksmetoder
skulle kunna införas i områden med tegskif-
tade åkrar krävdes i praktiken att den gamla
ägoindelningen bröts sönder genom enskif-
tesreform. Flera samtida beskrivare ser laga
skifte som en förutsättning för växelbruk.131

Växelbrukssystemen med sina fleråriga
vallar måste bryta med de äldre odlingssyste-
mens rotationer mellan säde och träda. Klö-
verodling kunde visserligen förekomma i
begränsad utsträckning (i inhägnader på
trädesgärdet) även före skiftet. Däremot var
det i praktiken knappast möjligt att genom-
föra en mer omfattande övergång till växel-
bruk så länge den gamla gärdesindelningen
bibehölls.132 Hypotetiskt skulle man möj-
ligen kunna tänka sig att bönderna i en hel
by kollektivt gick över till det nya odlings-
systemet. I praktiken skulle detta ha lett till
utomordentligt svårgenomförbara förhand-
lingar. Det finns heller inga exempel på att
en sådan kollektiv övergång har genomförts
annat än som halvmesyrer i form av klöver-
odling på trädan. Det individualiserade
ägande och beslutsfattande som skiftena
möjliggjorde, underlättade väsentligt över-
gången.133

Det regionala mönster vi hittills sett, där
växelbruket tidigt infördes i Skåne och Väst-
sverige, senare i Östsverige och på Sydsven-
ska höglandet, stämmer väl med enskiftets
och laga skiftets spridningsmönster över
landet, där det finns en tydlig väst-sydlig
koncentration av tidiga enskiftesreformer.
Enligt min mening understryker detta att
det finns någon form av samband mellan
växelbruk och enskifte/laga skifte. De för-
hållandevis sena skiftena i Östsverige och i
Sydsveriges skogsbygdsområden kan länkas
till sen övergång till växelbruk.134

På Sydsvenska höglandet och i andra
områden där man odlade moränjord för-
dröjdes införandet av järnplog, järnharv och
lie av att åkrarna var steniga. De nya red-
skapen infördes ofta först på utdikade våt-
marker och ängar som var förhållandevis
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stenfria. Den gamla åkern måste däremot
stenröjas. Under 1800-talet intensifierades
därför stenröjningen, och bönderna ville få
bort även gamla odlingsrösen från åkern.
Lösningen blev att samla stenen i stengärds-
gårdar som kom att kombinera den dubbla
eller tredubbla rollen av ”odlingsrösen”,
hägnader och gränsmarkeringar.

Ofta innebar laga skiftet (som i de syd-
svenska skogsområdena inte sällan skedde
vid 1800-talets mitt) att stenröjningen och
gärdsgårdsbyggandet kom igång på allvar,
eftersom det var lättare att lösa frågan om
den röjda stenens placering då varje bonde
fått sin mark i ett stycke.135 Sannolikt bidrog
alltså många gånger det växande behovet av
att stenröja till att skogsbygdsbönder sökte
laga skifte.

Skiftena som upplösare av agrartekniska
komplex
Vi har sett de svårigheter bönderna hade, då
de ville införa nya sädesslag, introducera
foderväxtodling, stenröja och dika så länge
de gamla odlingssystemen rådde. Om häg-
nadssystemen och kreaturens betesrytm
var anpassade för huvudsakligen vårsädes-
odling, var det svårt att börja odla höstsäd
eftersom denna skulle sås under en period
då trädan ännu användes till bete. Om man
ville börja med växelbruk var detta svår-
genomförbart på grund av trädesrytmen,
och om man ville stenröja eller dika hindra-
des detta av den uppsplittrade ägostruk-
turen.

På det lokala planet liknar de hämningar
som medfördes av den gamla gärdes- och

Figur 8. Hur det kom att se ut efter skiftena illustreras här av de ensamliggande gårdarna nedanför Kullaberg
i norra Skåne år 1843. Gärdsgårdarna har här fått en delvis ny roll, nämligen den att skilja olika ägare från
varandra, snarare än olika ägoslag. Akvarell av Gustaf Nyblaeus (1783–1849). Bild: Nationalmuseum. Foto:
Göran Samuelsson.
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ägostrukturen resultatet av teknologisk
spårbundenhet.136 Eftersom tekniken (ett
begrepp som i det här fallet inkluderar
gärdesindelning och skörderotation) en
gång utvecklats längs en viss väg begränsades
antalet handlingsalternativ, och utveckling-
ar längs alternativa vägar och med alterna-
tiva tekniker försvårades.

Ett alternativt eller kompletterande sätt
att beskriva situationen på 1700-talet och i
början av 1800-talet är att se landet som inne-
hållande ett antal mer eller mindre särpräg-
lade agrartekniska komplex.137 Dessa skilde
sig åt redskaps- och brukningstekniskt. Åker-
bruket i östra Mellansverige bedrevs med
årder på dikade, förhållandevis tunga, ler-
haltiga jordar. Det skilde sig från det på Syd-
svenska höglandet som visserligen likaledes
bedrevs med årder, men på steniga, sluttan-
de, odikade åkrar med lätt jord. Båda dessa
agrartekniska komplex avvek från plogbruket
på de vidsträckta, ryggade, odikade lerjords-
åkrarna på de västsvenska slätterna. Kom-
plexen skilde sig åt även beträffande gär-
dessystem och skörderotation (odlingssys-
tem). I hög grad bottnade dessa variationer
i anpassningar till lokala naturförutsätt-
ningar.

Med tiden minskade behoven av sådana
anpassningar eftersom det utvecklades nya
tekniker som ökade möjligheterna att om-
forma eller anpassa det naturliga landskapet
(järnredskap, ny dikningsteknik). Kostna-
derna för att genom stegvis reform inom det
gamla systemets ramar anpassa jordbruket
till de nya behoven (ökad odling av höstsäd,
växelbruk) var som regel mycket stora. Lös-
ningen blev att, istället för stegvisa reformer,
genomföra en sprängning av systemet ge-
nom skiftena. Nu skapades en ny struktur,
där den nya tekniken fick möjlighet att
snabbt slå igenom.

Möjligen hade de ”gamla” tekniska kom-
plexen olika överlevnadsförmåga och olika
anpassningsbarhet inför den nya tidens krav.
I Östsverige tycks till exempel den modifie-
ring av det gamla systemet som storskiftet
utgjorde ha lett till en relativt livskraftig jord-
bruksstruktur, vilket kan bidra till att förkla-

ra varför laga skiftena blev så sena i denna
del av Sverige. Bland annat förefaller det
som om man av gammalt hade anpassat de
östsvenska tegsystemen till dikning, som var
en av de nyheter skiftena ansågs bana vägen
för i andra delar av Sverige.138 Dessutom var,
som framgått, det gamla östsvenska trädes-
systemet och skörderotationen väl ägnade
att ge den värdefulla höstsäden hög avkast-
ning.

Ledde skiftena till ökad mångfald?
Vi har sett att 1800-talets jordskiften, genom
sin individualisering av ägandet, kom att
underlätta byte av odlingssystem. Tidigare
ställdes frågan om den ökade individualise-
ringen som jordskiftena innebar också ledde
till ökad mångfald på lång sikt. För att hår-
dra det hela kan vi ställa frågan om det efter
en- och laga skiftet förekom att den ene
bonden specialiserade sig på rågodling,
hans granne på mjölkproduktion, bonden
nästgårds på hästuppfödning och så vidare.

I närheten av större städer tycks faktiskt
tendenser till en sådan variation ha uppstått.
Här fanns möjligheter till specialisering på
trädgårdsodling, mjölkproduktion och annat
som krävde tillgång till en närbelägen av-
sättningsmarknad.139 På längre avstånd från
städerna och deras goda avsättningsmöjlig-
heter tycks variationen som regel ha varit
mindre. Under en övergångsperiod efter
skiftena kunde visserligen en bonde ha hun-
nit gå över till växelbruk medan bonden
nästgårds fortfarande idkade exempelvis
någon form av tresäde. Denna typ av varia-
tion tycks dock ha varit övergående.

Skiftena tycks vanligen på lite längre sikt
i allmänhet inte ha lett till påtagligt ökad
mångfald på det lokala planet. Att döma av
skildringar av svensk landsbygd under 1800-
talets senare del tillämpade bönderna inom
en bygd i allmänhet samma åkerbrukssys-
tem. En genomläsning av de belägg som
anges i F. Lägnerts översikt av svenska växt-
följder ger mängder av exempel på detta.140

Kronofogden i Vaxholms fögderi i Stock-
holms län skriver exempelvis år 1900: ”Sju-
skiftet tillämpas snart sagt överallt, såväl å de
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större egendomarna som å mindre hem-
man.”141 Vissa variationer kunde förekomma
mellan större och mindre egendomar: ”All-
männaste brukningssättet bland mindre
jordbrukare är 5- till 7-årigt omlopp … Å
större ställen är omloppet vanligen åttaårigt
…” skrivs i ett skånskt fögderi 1880.142 Den
relativa enhetligheten på det regionala
planet motsäger givetvis inte det snarast
självklara faktum att jordskiftena medförde
förmåga till snabbare anpassning till föränd-
rade villkor än vad det gamla tegskiftet hade
gjort. Det kunde vara som i Bara härad i
Skåne där sockerbetor infördes efter 1880,
vilket inom en tioårsperiod medförde att en
ny allmänt omfattad växtföljd etablerades.143

Med stor sannolikhet hade sådana föränd-
ringar gått betydligt långsammare – om de
alls gått att genomföra – om de krävt att ett
tjugotal bönder i en by skulle ha fattat ett
gemensamt beslut att genomföra en kom-
plicerad förändring av odlingssystemet i en
tegskiftesstruktur.

Homogeniseringen av det svenska
kulturlandskapet
Snarare än att leda till ökad inom-regional
mångfald bidrog skiftena, genom att bereda
vägen för växelbruket, till att minska den
mellan-regionala mångfalden. Gradvis blev
i Sverige under 1800-talet redskapsinnehav
och odlingssystem alltmer likformiga. Med
växelbrukets spridande ser vi en viktig del av
en utveckling som kom att innebära att jord-
bruket i början av 1900-talet bedrevs på ett i
stort sett likartat sätt över hela landet: cir-
kulationer med betydande inslag av foder-
växter och en redskapskultur som känne-
tecknades av järnplog och djupharvar. Detta
nya åkerbrukssystem tycks ha varit tillräckligt
enhetligt för att kunna ses som ett enda tek-
niskt komplex; det fanns i varje fall betydligt
mindre av regionala variationer omkring år
1900 än det gjort 100 år tidigare. Enskiftes-
och laga skiftesreformerna var en av förut-
sättningarna för denna likriktning, liksom
stora investeringsarbeten i form av dikning
och stenröjning. Med hjälp av ett massivt
uppbåd av arbetskraft och med ny redskaps-,

bruknings- och dräneringsteknik hade män-
niskan gjort sig allt mindre beroende av
lokala naturförhållanden.
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KAPITEL 6
Från bondejordbruk till marknads-
jordbruk 1900–2000
Hundra år av produktionsteknisk utveckling
i svenskt jordbruk

Eliel Steen

Arvet från artonhundratalet
1900-talets jordbruk började med ett stort
arv från föregående sekel av odlingsformer
och produktionsteknik som byggde på loka-
la resurser, på det som naturen runtomkring
gav. Hörnstenarna var åker, äng, hagmark,
skogsbete, myrslåtter och fäbod. Åkern fick
växtnäring från de andra ägoslagen. Man
tog foder från strandäng, hårdvallsäng och
myr samt bete från hagmark som gav stall-
gödsel. Man tog tång från havsstranden,
latrin från utedasset, man gjorde kompost av
köks- och trädgårdsavfall, man tog kalk från
märgelgravar, man tillverkade benmjöl.
Växtodlingen var enkel: stråsäd och träda.
Stråsäden bestod av korn, havre, råg och
vete. Till detta kom lin, rovor och potatis på
delar av åkrarna. Träda förekom allmänt,
jorden måste vila sade man. På trädan kun-
de man också bekämpa de talrika ogräsen
men ofta betade kor, får och svin på trädan.1

Jordbruk under 1800-talet var höns, ankor
och hästar. Hundar vaktade, katter tog möss.
Råttor och löss var också följeslagare. Medel-
livslängden var kortare än idag och man var
mer utsatt för sjukdomar. Maten var inte all-

tid så färsk men man höll nedbrytningen
borta med saltning och rökning. Man hade
isbingar av sjöis för att kyla mat i jordkällarn.
Man gjorde ost och syrad mjölk, filbunkar
med blå rand stod i källarn. I taket i köket
hängde spisbröd.

Jordbruket var vid århundradets slut ett
familjeföretag med stora familjer, husbonde,
husmor, barnskara, pigor, drängar, en och
annan luffare och på stora gårdar statare.
Omkring 75% av landets befolkning var
knutna till olika roller och sysslor i jord-
bruket.2 Det var fråga om ett självhushåll,
den lilla marknad som fanns var torghan-
deln i närmaste stad dit någon i familjen tog
hästskjutsen med ägg, smör, ost och växt-
odlingens produkter.

1800-talets jordbruk var jämfört med idag
lågproduktivt främst på grund av växt-
näringsbrist. Åkern gav 1 ton spannmål,
ängen 2 till 3 ton hö per hektar, kon tusen
liter mjölk per år. Någon förbättring av
åkerns produktionsförmåga var inte möjlig,
reaktionstalet (= markens surhetsgrad) var
lågt, cirka 5,5 på de flesta jordar, fosforbrist
rådde nästan överallt. Växttillgänglig mängd
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kväve av mineralisering och biologisk fixe-
ring var på sin höjd 75 kg per hektar och år.

Bondejordbrukets stora tid –
sekelskiftet 1900
Vid sekelskiftet 1900 har seder och bruk från
seklet innan börjat blandas upp med nya
impulser, nya tekniska framsteg, nya materi-
al. Industrialismen betydde alltmer i samhäl-
let. Det kanske allra viktigaste för jordbruket
var industritillverkad växtnäring, så kallad
konstgödsel.3 Redan under artonhundra-
talet hade man kunnat köpa guano, en kom-
bination av kväve- och fosforgödsel, snart
också kalisalt, chilesalpeter och thomasfos-
fat. Kalk i olika former blev en viktig han-
delsvara helt nödvändig för höjningen av
basmättnadsgraden i svensk åkerjord.4

Vid sekelskiftet kom på växtodlingssidan
viktiga förändringar. Växtföljden innehöll
nu vallar med rödklöver och gräs. Det ut-
vecklades en växtföljd i Mellansverige med
vårsäd, två-treårig vall och höstsäd, i Syd-
sverige med sockerbetor, stråsäd och ettårig
vall i det som kallas Norfolk-cirkulationen, i
Norrland vårsäd och tre-fyraårig vall.5 Insla-
get av ärter och vicker, båda ettåriga grödor,
bidrog också till bättre genomsnittlig kväve-
tillgång i växtföljden. Växtförädling blev en
väsentlig del av växtodlingens utveckling,
med kända företagsnamn som Svalöf, Wei-
bulls, Hammenhög och Hilleshög. Det fanns
nya sorter med högre avkastning, större strå-
styrka, bättre härdighet, högre sjukdoms-
resistens, bättre produktkvalitet. Stora area-
ler organogen jord uppodlades, det bildades
en riksorganisation, Svenska Mosskulturför-
eningen, för verksamheten.

På husdjurssidan utvecklades avel främst
vad det gäller nötkreatur och hästar, snart
också får och svin. Bättre plogar och krafti-
gare dragdjur gjorde det möjligt att börja
bruka även styvare jordar men det dröjde
ännu några årtionden innan genombrottet
kom med traktorn. En omfattande försöks-
verksamhet bedrevs med fältförsök lokalt
ute i landet med central enhet vid Experi-
mentalfältet i Stockholm.

Det gryende marknadsjord-
bruket 1920–1930
Man kan knappast tala om övergång från
traditionellt bondejordbruk till marknads-
orienterat jordbruk förrän på tjugo- och
trettiotalen. Industrisamhället skapade de
tekniska innovationer som kom jordbruket
till del. Tillkomsten av traktorer med stor
dragkraft var nog den allra viktigaste förut-
sättningen för ett jordbruk i modern me-
ning. Munktells 1913 var först i Sverige, an-
nars kom inte fyrhjulsdrivna dieseltraktorer
i allmänt bruk förrän under 1980-talet. Även
styva lerjordar kunde nu plöjas och bearbe-
tas, stora arealer kunde avverkas, människor-
nas slit minska. Traktorn krävde svängrum,
därför skedde en genomgripande förstoring
av fälten. Den krävde också omarrondering,
stenröjning och borttagande av andra od-
lingshinder. Jämna fält blev nödvändiga
även av hydrologiska skäl. Hög produktivitet
och jämn mognad krävde jämn och lika vat-
tentillgång över hela fältet. Täckdikning
med tegelrör genomfördes därför på stora
arealer.6

En viktig förbättring på växtnäringssidan
var att kalksalpeter och superfosfat snabbt
blev de största gödselmedlen, så småningom
blev den kornade formen av dessa gödsel-
medel helt dominerande. Utvecklat växt-
skydd blev också ett karakteristiskt inslag,
med Statens växtskyddsanstalt som liksom
Statens centrala frökontrollanstalt, verkade
för bättre utsäde med kontroller av ogräs
såväl som av utsädesburna sjukdomar. Hus-
hållningssällskap i hela landet fick en allt
viktigare funktion med rådgivning förenad
med en omfattande fältförsöksverksamhet.
En viktig sådan funktion fyllde också Svens-
ka Betes- och Vallföreningen och senare
Svenska Vall- och Mosskulturföreningen.

Marknadsjordbrukets tid efter
andra världskrigets slut
Andra världskriget innebar en paus i utveck-
lingen. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt
med drivmedel, gödselmedel och foder-



95

medel eftersom den svenska importen gick
på sparlåga. År 1945 var därför ett viktigt år
i seklets jordbrukshistoria. Den nya tiden
började, Sverige fick ett marknadsjordbruk,
jordbruket blev en del av industrisamhället,
25 till 30 procent av folket var bönder.7

Jordbruket sålde härefter nästan alla sina
produkter och köpte inhemska och impor-
terade produktionsmedel: utsäde, gödsel-
medel, kemiska bekämpningsmedel, driv-
medel, fodermedel, maskiner och redskap.
Foderkonserveringen gjorde stora framsteg
med ensilage och hötorkar. Den största ny-
heten var nog de kemiska medlen för be-
kämpning av ogräs, insekter och sjukdomar
(svampar, bakterier, virus). Jordbrukarnas
bondekooperativ blev ekonomiskt viktiga
med en riksorganisation, Lantbrukarnas
Riksförbund, och branschorganisationer för
mejeri, slakteri och kvarnindustri.8 Gödsel-
industrier, utsädesbolag och kemiska företag
började i större skala sälja produktions-
medel till jordbruket. Jordbruksrådgivning-
en fick en imponerande organisation med
hushållningssällskap och snart lantbruks-
nämnder i varje län, till vilka knöts en myck-
et omfattande försöksverksamhet på olika
områden av jordbruket. Det fanns en tydligt
uttalad jordbrukspolitik med ett antal mål-
sättningar: jordbruket skulle ge landet själv-
försörjning av livsmedel, det borde eftersträ-
vas inkomstlikställighet med jämförbara
grupper, livsmedlen skulle vara hälsosamma
och erbjudas konsumenterna till rimliga
priser.9

Det fanns tre mycket karakteristiska drag
i denna marknadsjordbrukets första period,
nämligen produktivitetshöjning, bördighets-
uppbyggnad och specialisering. Med hjälp
av handelsgödsel, kalk, kemiska bekämp-
ningsmedel, växtförädling, utsädeskontroll
och grundförbättring med täckdiktning öka-
de produktiviteten i växtodlingen mycket
snabbt. Växtförädlingen gav också nya sorter
av oljeväxterna raps, rybs och senap, som
blev ett nytt värdefullt tillskott i den ensidi-
ga stråsädesodlingen. En likande höjning av
produktiviteten skedde på husdjurssidan
genom bättre grovfoder och bete, importe-

rat kraftfoder, mineralfoder. Men även ge-
nom avelsarbete med mjölkkor i Wiad, med
köttproducerande djur och bättre stall-
hygien i Alnarp och riksorganisation för
mjölkkontroll i Hållsta.10

Stora delar av svensk åkerjord undergick
en uppbyggnad av bördigheten i form av
kalkning till basmättnadsgrad 50–70% (pH
6–6,5) och en ökning av fosfor i marken till
AL-klasserna tre och fyra från ett och två.11

Till detta kom andra förbättringar: en
minskning av ogräshalten till en bråkdel av
bondejordbrukets ogräsmängder och grund-
förbättrade jämnare fält. Den tredje viktiga
förändringen var specialiseringen. Krav på
lönsamhet på marknaden och aktiv jord-
brukspolitik drev fram ensidig spannmåls-
odling, ensidig mjölkproduktion och svin-
uppfödning på allt större enheter. Det upp-
stod en situation med överskott, som man
inte tidigare upplevt; därav följde export-
stöd i kamp mot spannmålsberg och smör-
berg. Specialiseringen ledde till en ny och
stor debatt inom svensk jordbruksforskning
om bördighets- och växtföljdsproblem. Hu-
musbalansen i åkerjorden var kanske hotad,
ensidigheten ledde kanske till nya sjukdoms-
problem? Ur debatten växte fram en omfat-
tande forskning om dessa problem. Det
lades ut ett tjugotal långliggande bördighets-
försök i Skåne och i Mellansverige, liksom
lika många långliggande växtföljdsförsök i
södra och mellersta Sverige med och utan
vall, med och utan oljeväxter, med olika strå-
sädesslag.12 Till grund för bördighetsför-
söken låg bl.a. de långliggande fältförsöken
vid Rothamsted i England och Askov i Dan-
mark.13

Man kan nu sammanfatta erfarenheterna
av försöken. Med hjälp av handelsgödsel och
kvarlämnande av alla skörderester på fältet,
kan man upprätthålla samma skördenivå
som i vallväxtföljder med stallgödsel och
halten kol i markens matjordslager. Utan
återförda skörderester sjunker kolhalten
sakta i marken. Utan någon handelsgödsel
sjunker efterhand skördenivån, utan vallar
till 40%, med vallar till 55% av nivån i växt-
följd med vall och handelsgödsel.14 I växt-
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följdsförsöken framträder effekten av en-
sidig odling i form av ca 10 till 15% skörde-
minskning främst beroende på stråbas-
sjukdomars och andra svampsjukdomars
ökning.15 I de skånska försöken med upp-
gödsling av åkerjord med fosfor framgår att
den största mängden fixeras i mineraljords-
delen men också att mängden lättlöslig
fosfor signifikant ökar.16

Om man försöker göra en ungefärlig
uppskattning av de olika produktionstek-
niska framstegens roll för den starka skörde-
ökningen under efterkrigstiden och fram till
idag, kan kanske 30% föras på växtnäringens
konto, 2% på bättre odlingsmaterial genom
växtförädling, 25% på växtskydd, 15% på
grundförbättringar och 5% på bättre utsäde.
Om man jämför med de nämnda siffrorna
för sekelskiftet 1900 kan man finna att
skörden idag är femdubblad av stråsäd och
potatis, tredubblad av vallhö. Kon mjölkar
fem–sex gånger mer än då, köttdjur växer
tre gånger fortare och tackornas fertilitet är
åtminstone dubbelt så hög.

Miljövårdsjordbruk 1980
Träd tillåts inte växa upp i himlen, göds-
lingen har ett optimum, veteskörden kan
sannolikt inte höjas mycket över tio ton per
ha, kon kan inte mjölka mycket mer än tio
tusen liter per år, i varje fall inte utan biverk-
ningar. Industrialismens snabba framsteg
efter kriget, bakom vilka ligger ett stort forsk-
nings- och utvecklingsarbete, medförde att
en ny produktionsteknik utvecklades även i
jordbruket utan att någon lade ner större
möda på att kontrollera eventuella risker
och olägenheter. Först när de negativa teck-
nen visade sig blev det kursändring: döda
rovfåglar, döda bin och andra nyttoinsekter
i grödorna, uppförökning av enstaka ogräs-
arter, algblomning, fiskdöd, igenväxande
diken, ökad nitrathalt i dricksvattnet, rester
av kemiska medel i grundvatten, ett enfor-
migare, artfattigare landskap. Vi fick ganska
snart vad man kan kalla ett miljövårdsjord-
bruk i Sverige. Det bildades forsknings- och
försöksavdelningar vid Sveriges lantbruks-

universitet för vattenvård, markvård och
landskapsvård, liksom undervisning i miljö-
vård.17 Snart fanns sådan utbildning vid
många läroanstalter. Det började bedrivas
forskning om miljögifter på många håll.
Ekologi blev ett ämne på modet och intres-
se för återvinning av material och av ekolo-
gisk odling växte fram.

Opinionen för ett miljövänligt jordbruk
ökade. Jordbrukspolitiken färgades allt mer
av denna opinion. Den nya situationen led-
de till reduktion av växtnäringstillförseln.
Efter en topp i användningen kring år 1970
minskade fosforgödslingen betydligt. Idag
är den nere i en tredjedel av högsta nivån.
Även kalkningen gick ner vid denna tid för
att gå upp igen under 1980-talet. Trots den-
na ökning är kalkningen idag otillräcklig.
Utan kalkning sker en långsam försurning
av åkermarkens matjordsskikt.18

Kvävegödslingen har inte minskat lika
mycket men en viss reducering har skett.
Samtidigt har stallgödsel och annat avfall
från husdjursskötseln minskat i sin helhet
men har ändå lett till ökade förorenings-
problem genom den starka koncentratio-
nen av stora djurenheter till bl.a. sydvästra
Sverige. Industrisamhället hanterar i sin
helhet avsevärt mer kväve än förr. Industrin
och vägtrafiken orsakar en deposition från
luften av 25 kg per ha i södra Sverige. Fort-
farande är svenskt jordbruk en ganska låg
förbrukare av kväve, totalt 130 kg per ha i
södra Sverige mot 240 i Danmark och 300 i
Belgien, varav drygt två tredjedelar är kväve
i handelsgödsel.

En mycket omfattande kontrollverksam-
het med löpande analyser av halter av olika
miljöfarliga ämnen har utförts av Natur-
vårdsverket, Livsmedelsverket, Sveriges lant-
bruksuniversitet, Institutet för vatten- och
luftvårdsforskning och flera andra institutio-
ner. Vi har nu tillgång till en omfattande
miljöstatistik. Dock finns det kvar tung-
metallproblem. Till exempel för kadmium
måste halterna i gödsel och mark minska
ännu en del, rötslammets och hushållskom-
postens halter av flertalet tungmetaller är
fortfarande otillfredsställande.19
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Bekämpningsmedlen har uppvisat en lik-
nande utveckling, de farliga medlen har i
stort sett försvunnit. Alla medel är underkas-
tade sträng kontroll och hantering, mäng-
den aktiv substans har minskat till hälften, av
ogräsmedel är nedgången ännu större men
behandlad areal är ungefär densamma bero-
ende på mer koncentrerade medel. Livs-
medelsverket gör drygt tre tusen analyser
varje år av rester av pesticider i livsmedel.20

Av spannmål och produkter har några få
procent halter över gränsvärdet Maximum
Residue Limit (MRL), av frukt har 35% av
proven halter över MRL, nästan uteslutande
import. I frukt och grönsaker sammanlagt
har hälften av importen värden över MRL,
av import från Tredje världen nära 65% vär-
den över MRL. Ingen har dött i Sverige av
kemiska rester i livsmedel eller blivit allvar-
ligt akut sjuk av de rester som kan finnas i
grundvatten, men vaksamheten mot eventu-
ella nya problem med kemiska medel måste
hela tiden vara hög.

Förbättringarna av situationen på miljö-
området i svenskt jordbruk är egentligen en
mycket uppmuntrande historia. Den visar
att människan kan lära av misstag, att det
finns ett ansvar som leder till att problemen
angrips och blir mindre eller till och med
helt lösta. Den visar också att teknik utveck-
las och blir bättre. Miljövårdsarbete är till
stor del ett tekniskt utvecklingsarbete.

Det postindustriella jordbruket
år 2000
I det sista kapitlet om 1900-talets produk-
tionstekniska historia kan vi finna att 3 pro-
cent av landets befolkning har jordbruk som
näring. Emellertid är det inte längre ett
renodlat industrisamhälle som bestämmer
marknaden, det är numera lika mycket ett
tjänstesamhälle och ett IT-samhälle. Interna-
tionalisering och globalisering är nya krafter
av stor betydelse. EU är idag en svårbedömd
företeelse.21 Subventioner av olika slag kom-
mer att behöva omprövas och på längre sikt
sannolikt helt tas bort. En global frihandel i

någon form kommer förr eller senare. Frå-
gan är vilken roll arbete för hållbarhet och
utveckling av kretslopp kommer att få. Det-
samma gäller ekologisk odling, KRAV-odling
och andra alternativa produktionssätt. Det
talas också om mångfald och om en mer
sammansatt funktion hos jordbruket. En del
av detta är måhända realistiskt, det mesta är
det nog inte. Bestämmande för den produk-
tionstekniska utvecklingen blir den tekniska
innovationen. Ny teknik ger ny ekonomi.
Politiken får anpassas därefter.

Den officiella blicken framåt är
tillbakablickande
Det är ganska förvånande att läsa de senare
officiella utlåtandena (Naturvårdsverket,
Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksför-
bund) om önskad utveckling inom svenskt
jordbruk. De scenarios som tecknas är an-
märkningsvärt defensiva. De betonar myck-
et starkt vårdansvaret, man får nästan in-
tryck av att jordbruk numera är miljövård
och inte produktion av livsmedel. Man be-
skriver med förkärlek ett bondelandskap
av gammalt slag. Vart har det moderna
jordbrukslandskapet tagit vägen: Skånes,
Östergötlands, Skarabygdens och Mälar-
dalens slättbygder? Attityden är undflyende
och opinionsvänlig. Man tycks förbise de
produktionstekniska kunskaperna och er-
farenheterna, vad som krävs för bevarad
markbördighet, hög produktivitet, god pro-
duktkvalitet och lönsam jordbruksnäring.
Deklarationer av svenska myndigheter och
institutioner i ett svenskt jordbruks Agenda
21 är egentligen anmärkningsvärda. Hur
skall det framtida produktiva och lönsamma
jordbruket placeras i detta sammanhang?
Man förordar ekologiskt jordbruk, balanse-
rade växtföljder, biologisk bekämpning,
lägre intensitet, större arealer. Traditionella
odlingsformer skall bevaras, ängar och hag-
marker skall så långt möjligt bevaras, liksom
öppna diken, småvatten och stenrösen. Vem
skall betala allt detta? Det är knappast en
lönsam hantering som förordas.
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Ett alternativt scenario för
svenskt jordbruk
Man bör lära av erfarenheterna. Nitton-
hundratalets historia är fylld av goda och
dåliga erfarenheter även på jordbrukets
område. Vad har vi då lärt av förra århund-
radets produktionstekniska utveckling i
svenskt jordbruk? Jo, att jordbruket måste
ha hög produktivitet. Vi kan inte med hän-
visning till miljö och begränsade resurser
sänka jordbrukets produktivitet. Med så-
dana hänsyn fullt ut skall vi inte ha något
jordbruk. Vi måste inse att jordbruk måste
bedrivas med rimlig lönsamhet för dess före-
trädare bönderna. Ett vetefält måste få vara
ett vetefält inte en artkompromiss för den
biologiska mångfaldens skull!

Det bör också göras klart att det inte är
möjligt eller ens nödvändigt med kretslopp
i alla lägen. Det finns inga bevis för att inte
material, lagerresurser i annan terminologi,
kan gå från en punkt till en annan, i de så
nedvärderade linjära flödena, i ett system
som är lika hållbart som de förment hållbara
formerna av kretslopp. Man tycks inte inse
att människans hållbara system är tekniska,
sociala, kulturella och ekologiska – inte en-
bart ekologiska. Endast teknik kan på lång
sikt ge högproduktiva system i ett IT-samhäl-
le för produktion av biomassa till livsmedel.
Det innebär utbyte av material och andra
resurser både cirkulärt och linjärt mellan
stad och land, mellan regioner, länder och
världsdelar.
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KAPITEL 7
Fra aristoteliske elementer til
humuslærens livskraft

Dan Ch. Christensen

Fra ca 1750 skyllede en revolutionær bølge
hen over europæisk landbrug. Den havde sit
udspring i dyrkningens praksis i Storbritan-
nien, nemlig i Jethro Tulls mekanisering af
driften, fik sin teoretiske udformning i Frank-
rig, blandt andet i Encyklopædien, og blev i
de fleste lande institutionaliseret i agrare
selskaber, som pressede regeringerne til
jordreformer. Der var tale om en modernise-
ringsproces, som var helt påkrævet for at
føde stærkt stigende befolkninger. Da de
moderne dyrkningssystemer var slået igen-
nem i 1800-tallet, viste deres virkninger sig at
overgå de dristigste forventninger. Ikke blot
kunne fødevareproduktionen holde trit
med befolkningstilvæksten, landbruget kun-
ne også forsørge de befolkningsgrupper, der
i stigende omfang flyttede fra land til by for
at arbejde i nye industrier, som blandt andet
forsynede landbruget med tekniske innova-
tioner, der igen løftede jordens produktivi-
tet yderligere i vejret.1

Hvordan så tidens agronomer på plante-
vækst og dyrkningssystemer? Var der tale om
afgørende, videnskabelige landvindinger
bag agrar-revolutionen? Eller var de nye
”teorier” efterrationaliseringer af spontane
eksperimenter med nye driftsformer og -tek-
nologier, der i praksis viste sig økonomisk
fordelagtige? Hvordan spredtes kundskaber-

IDEHISTORISKA PERSPEKTIV

ne om de nye dyrkningssystemer sig i Euro-
pa, og hvordan trængte de igennem de
strukturelle hindringer, som feudale ejen-
domsformer til jord og dertil hørende drifts-
former udgjorde?

Tulls mekaniske element-teori
Jethro Tull (1674–1741) forestillede sig, at
plantevækst foregår ved, at planternes rød-
der æder jordpartikler. Ifølge den gang
alment udbredte analogitese var planter af
Skaberen udstyret med tilsvarende organer
som dyr. Planter æder således med rødder-
ne, hvis spidser er udformet som munde,
mens resten fungerer som tarme. Bladene
svarer til lunger og indvolde; de renser jord
og safter ligesom lever og nyrer, stænglerne
sørger for saftstigningen, der modsvarer
blodkredsløbet, og kønsorganerne giver sig
selv, bortset fra at hos dyr sidder de fast hele
livet igennem, men hos planter falder bloms-
terne af hvert år.

Ligesom dyr har planter brug for luft.
Lukkes de inde i lufttomme glas, dør de.
Både plantens næringsoptagelse og respira-
tion forudsætter en porøs grobund, og bon-
dens bidrag til plantevæksten består i at
intensivere jordbearbejdelsen. Derfor er
pløjning – mere pløjning! – en fornuftig
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dyrkningsforanstaltning. Men ikke tilstræk-
kelig til at opnå det optimale resultat, for
efterhånden som væksten skrider frem, bliver
jorden fast og hård, og luftmellemrummene
forsvinder. Når skiftevis regn og tørke for-
vandler det porøse såbed til en uigennem-
trængelig skorpe, presses rødderne sam-
men, så mund og tarme ikke kan suge føden
til sig. Væksten går i stå.

Tulls idé gik derfor ud på at forlænge
vækstsæsonen gennem kontinuerlig bear-
bejdning af vækstlaget, og dette kunne klares
ved mekanisk radsåning i stedet for bred-
såning med hånden. Raddyrkning fandt sin
tekniske løsning i såmaskinen. Tull var også
organist. En søndag formiddag fik han en
åbenbaring. Han så pludseligt for sig, at man
kunne bruge orgelpiber som sårør. Hvis man
nu monterede orgelpiber på rad og række
på en kærre, ville sædekorn – anbragt i en
tragtformet kasse med hul i bunden og brem-
set af en deri roterende tromle – falde ned i
orgelpiberne og strømme ud gennem tone-
hullerne og ned i dertil pløjede furer, til
spisekammeret, hvor de kunne spire og gro

i samme rad og række. Mekanisk havde han
trukket lange lige linier gennem landskabet
i form af planterækker i nøjagtigt samme
indbyrdes afstand som batteriet af sårør. I
mellemrummene mellem rækkerne kunne
jorden holdes ren, luftig og porøs ved hjælp
af dertil indrettede radrensere – kaldet
skuffeplove, hyppeplove (”horse-hoes”), ek-
stirpatorer eller skarifikatorer. Sædeman-
dens bredsåning var overfladisk spild og
gjorde jordbearbejdning og lugning umulig.
Dibling med stok og udprikling af planter

Dibbling med håndkraft. Hullerne til sæden skulle pladeres med stor præcision ligesom et kompagni soldater til
eksercits (drilling). Derfor blev det udført af den voksne mand. Marken er tydeligvis en højrygget ager, hvor dibbling-
en vanskeligt kunne mekaniseres. Kvinder og børn kunne bruges til at proppe frø i hullerne. Kilde: Gregers Begtrup,
Anmärkningar wid det engelska åkerbruket samlade på en resa i England år 1797, Stockholm 1805.
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fra mistbænk krævede mange hænder. Men
Tulls mekaniske redskaber, som ifølge myten
blev udtænkt på orgelbænken i Shalbourne
Church, gjorde raddyrkning til en smal sag.

Tull var nået frem til, at gødning ligefrem
var skadelig for planterne. Det kunne man
jo se, når man forsøgsvis pøsede store mæng-
der gødning på planterne. Så gik de ud. I
stedet tillagde han gødningen indirekte be-
tydning som en slags kemisk katalysator, der
bidrog til jordens pulverisering. Møg (=göd-
sel) var godt som findelingsmiddel. Det spil-
lede samme rolle for planternes næringsop-
tagelse som kniv og gaffel for menneskenes.
Men som næringsmiddel var det farligt som
gift.

Jethro Tulls berømte bog2 er det første
betydelige eksempel på en agrarteknologisk
påvirkning, der udgår fra England og spre-
des over størsteparten af Europa: Danmark-
Norge, Frankrig, Italien, Sverige, Tyskland
gennem oversættelse eller bearbejdelse.  Det
kontinentale ukendskab til engelsk sprog,
og da navnlig til de tekniske betegnelser,
som ledsager konstruktionstegningerne, fik
de fleste til at kapitulere over for opgaven og
nøjes med en ”gendigtning” af den ”viden-
skabelige” teori, hvorpå Tull hævdede, at
hans mekanske recept hvilede.

Før Tull var indflydelsen gået den modsat-
te vej: Fra Kontinentet til Storbritannien.
Vigtigst her er nok den Cromwell’ske vete-
ran, Walther Bliths The English Improver Im-
proved, som indsamlede oplysninger om
dyrkningsformer i Nederlandene og Flan-
dern samt ny afgrøder (for eksempel bælgaf-
grøderne kløver, esparcette og lucerne) fra
Frankrig. Tull er altså vendepunktet med sin
lære om radsåning og radrensning, selv om
hans inspirationsgrundlag også fandtes på
Kontinentet, navnlig i Languedoc, hvor han
havde studeret vin- og oliven-dyrkning, samt
de klassiske romerske agronomers skrifter.
Pointen med vin og oliven plantet i rad og
række var ifølge Tull, at jorden imellem
planterne kunne luges og holdes porøs til
gavn for væksten. Disse iagttagelser styrkede
hans forestillinger om det hensigtsmæssige
i ”drilling”, dvs. at så planter i borede huller

(rigtig sådybde, plante- og rækkeafstand) og
periodisk jordbearbejdning. Denne dyrk-
ningsmetode praktiserede han på sin gård
Prosperous Farm, men løb ind i problemer
med arbejdskraften, dels fordi den var be-
sværlig (arbejdskraftintensiv), dels fordi den
var anderledes end den konventionelle.
Jethro Tull blev anset for smågal. Egentlig
var han jurist, uddannet i Oxford, men
blandt andet af helbredsmæssige grunde
opgav han den stillesiddende, indendørs ad-
vokat-virksomhed for at hellige sig arbejdet i
marken. Han havde aldrig beskæftiget sig
med naturlære eller naturfilosofi. Ud over
landbrug var orglet hans lidenskab.3

Opfindelsen vakte opmærksomhed, ikke
blot hos hans landarbejdere, men også hos
mange engelske godsejere og forpagtere.
Sammen med dens komplementære red-
skab ”the horse-hoe”, eller radrenseren, og
”the four-coultered plough”, dvs. en plov
med fire langjern til skørning af såbedet,
indvarslede denne agrarteknologi en radi-
kalt ny dyrkningsform. Den må ses i sam-
menligning med det ellers udbredte system,
tre-vangs-bruget, hvor rotationen var vinter-
sæd – vårsæd – brak (=träda). Ved at variere
planterækkernes placering dyrkede Tull nu
hvede kontinuerligt og hævdede, at hans
metode overflødiggjorde brakning af jor-
den, ja, i sig selv var en slags brakkægning.
Ovenikøbet havde han løst ukrudsproble-
met, fordi lugning af sæden kunne foregå
kontinuerligt og maskinelt, og endelig hav-
de han reduceret udsædsmængden med 50–
66%, fordi ”drill”metoden sikrede næsten
100% fremspiring. Foldudbyttet steg, måtte
selv hans argeste modstandere erkende.

Prosperous Farm blev af Tulls landarbejde-
re og nysgerrige godsejere på visit betragtet
som en provokation, så længe eksperimen-
terne blev kørt ind. Det teknologi- og viden-
skabshistorisk interessante er nu, at først da
Tulls New Husbandry kom i defensiven, fandt
han anledning til at retfærdiggøre sit sys-
tems fortræffelighed ved hjælp af natur-
videnskabelig teori. Praksis kom først, bogen
med årsagerne bagefter. Vist ingen helt ual-
mindelig rækkefølge.
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Tulls system præsenteres i
Europa
Grundlæggelsen af frivillige selskaber i det
civile samfund er Oplysningstidens karakter-
istiske måde at institutionalisere debatten og
udbredelsen af videnskabelige idéer på. Dis-
se selskaber var samlet om Den store franske
Encyklopædi, om fysiokratisk økonomi og
britisk agrarteknologi. De havde deres ud-
spring i Storbritannien, fik en begejstret
opbakning i Frankrig og spredte sig snart til
andre europæiske nationer, f. eks. Schweiz,
Østrig-Ungarn, Rusland, flere tyske stater og
Skandinavien.

Udgangspunktet var Jethro Tulls teorier
om et nyt ”videnskabeligt” dyrkningssystem
med dertil svarende ny agrarteknologi.4 Det
Tull’ske system, sådan blev det faktisk omtalt,
mødte i begyndelsen en vis skepsis i hans
hjemland, men blev i Frankrig og Schweiz
af den berømte Henri-Louis Duhamel du
Monceau (1700–1782) og Château-Vieux
straks opfattet som en videnskabelig åben-
baring og kanoniseret af Diderot i Encyklopæ-
dien.5 Tulls bog, Horse-Hoeing Husbandry, blev
oversat til de europæiske hovedsprog, i
Frankrig endvidere udvidet og bearbejdet af
du Monceau, der havde næsten uovervinde-
lige oversættelsesproblemer, for de tekniske
fagudtryk eksisterede ikke på fransk. Resul-
tatet blev du Monceaus seksbindsværk, Traité
de la culture des terres (1751–60), i forkortet
form Éléments d’agriculture (2 bd., 1754), som
af John Mills blev oversat (tilbage) til eng-
elsk, således at briterne kunne læse deres på
kontinentet så fejrede agronom, som nu var
så at sige autoriseret af oplysningsfilosoffer-
ne.6

Her skal blot anføres to mulige forkla-
ringer på dette dyrkningssystems universel-
le anerkendelse. Tull tilbød en videnskabe-
lig teori, der kunne føre landbruget ud af
dets middelalderlige mørke. Han greb til-
bage til de romerske klassikere, Virgil og
Columella, og kombinerede deres skrifter
med egne iagttagelse af vindyrkningen i
Languedoc. Hans metode blev i princippet
at dyrke korn ligesom romerne dyrkede vin,

dvs. i rækker, så der i vækstsæsonen kunne
radrenses mellem planterne. Eftersom plan-
ter lever af jordpartikler, må jorden holdes
porøs, så deres ”munde”, rødderne, kan
optage føden. Tulls teori ville vi anse for en
efterrationalisering, altså en videnskabelig
legitimering af de forbedringer, hans red-
skaber og dyrkningssystem vitterligt udret-
tede.

Jethro Tull blev hyldet af Dr. Johnson og
Voltaire, der dyrkede sin have i Ferney efter
det Tull’ske system. Men Tulls landarbejdere
på Prosperous Farm destruerede de nye land-
brugsredskaber. De gad ikke høre på Tulls
opgejlede foredrag og gav deres mening til
kende ved i ly af mørket at smide hans plo-
ve og såmaskiner ned i gårdens dybe brønd,
hvor de efter den nuværende ejers troværdi-
ge oplysning skulle befinde sig den dag i
dag.

Peter Randulf præsenterer
Tulls system i Danmark–Norge
Kendskabet til Tulls system fandt snart vej til
Danmark-Norge. I 1757 påbegyndtes ud-
givelsen af Danmarks-Norges oeconomiske Ma-
gazin. Tidsskriftet blev til på foranledning af
overhofmarskal A.G. Moltke og blev redige-
ret af biskop Erik Pontoppidan, der opford-
rede publikum til at publicere moderne,
tekniske opfindelser til forbedring af land-
bruget. Straks samme år kom det anonymt
udgivne Anleedning til Agerdyrkningens Forbed-
ring grundet i Naturlæren, og med Chemiske
Forsøg stadfæstet, tilligemed en fuldkomnere
Kundskab om Jordens naturlige Beskaffenhed,
end hidindtil i det Danske Sprog er udkommen
skrevet af en norsk amatør, der blot kompile-
rede udenlandske forskningsresultater. For-
fatteren var Peder Randulf, om hvem jeg
ikke kan berette andet, end at han blev ud-
nævnt til foged på Inderøen i Bergen i 1760,
blev suspenderet pga. kassesvig i 1766 og
afskediget i 1773 mod at forblive i arrest, til
gælden var betalt. Det blev den ikke. Han
rømmede og døde 1776 i København. Ran-
dulfs bog var dediceret til den just omtalte
grev A.G. Moltke, Bregentved, en moderne



105

godsejer, der havde introduceret holstensk
kobbelbrug, og det blev rosende omtalt så-
vel i Mercure Danois som i Kjøbenhavnske Nye

Tidender om lærde og curieuse Sager. Når værket
i det følgende skal gennemgås ret nøje, er
det ikke begrundet i skriftets eller forfatte-

Bønder i arbejde på indhegnede marker ca. 1750. Bemærk at herregården på toppen af bakken er tegnet som en ruin,
der symboliserer adelsvældets og feudalismens forfald. Studene er afløst af heste som trækdyr, og redskaberne er
moderne. Ploven er Jethro Tulls, og der er en håndbetjent såmaskine, som lægger frøene ét for ét i plovfuren, som
dernæst dækkes til. Kilde: Den store franske Encyklopædi, bd.1, Agriculture, Planche I.
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rens succes, men fordi det formentlig er en
repræsentativ kilde til samtidens forståelse
af forholdet mellem jord og planter og af
sammenhængen mellem naturvidenskab,
teknologi og samfund. Randulf har nemlig
ret i, at hans bog er den hidtil fyldigste ”Na-
turlære” i fædrelandet.

Indledningsvis beskæftiger Randulf sig
med det fundamentale spørgsmål om plan-
ternes føde med udgangspunkt i den endnu
gyldige aristoteliske elementlære. I nøje
overensstemmelse med skabelsesberetning-
en inddeles den fysiske verden i de fire ele-
menter: ild, luft, vand og jord, og i de tre
riger: mineral-, plante- og dyreriget. Han er
temmelig vag mht. betingelsesløst at tilslut-
te sig elementlæren til fordel for monade-
læren, som fremsat af Leibniz, fordi denne
blev anset for verdslig. Mere afgørende er,
hvilket element, der er ”den egentlige Aar-
sag til Planternes Opkomst”. I diskussionen
af de forskellige muligheder refererer Rand-
ulf først Jean Baptiste van Helmont’s (1577–
1644) berømte forsøg.

I en vis på forhånd afvejet mængde jord
plantede Helmont et piletræ af en vis vægt,
lod det vokse der i fem år uden at tilføre
andet end regnvand og – i tørkeperioder –
destilleret vand. Efter fem års forløb var pile-
træets og dets visnede blade og blomsters
vægt forøget fra 5 til 169 vægtenheder, mens
jordens vægt var nøjagtigt den samme som
fem år tidligere. Deraf sluttede Helmont, at
piletræet udelukkende levede af vand. Et
prægtigt og overbevisende forsøg, hvis en-
este fejl er konklusionen. Helmont kunne
på dette tidspunkt ikke vide, at hovedparten
af piletræets forøgede vægt skyldtes kulstof
(=kol), som assimileredes fra atmosfærens
kuldioxyd.

Randulf forkaster vand-tesen med Boer-
haave’s (1668–1738) argumenter: vand viser
sig ved fordampning altid at indholde noget
”jord”, planter vokser langsomt, når de kun
får tilført vand, og udvikler sig abnormt.
Heraf slutter medicineren Boerhaave, der
dyrkede botanikken som hjælpe-disciplin, at
planter lever af flere elementer, heriblandt
ikke mindst luft, hvilket fremgik af et sim-

pelt forsøg med at lukke af for lufttilførslen
med en glasplade til planter, der groede i en
glasbeholder og således kunne modtage lys.
Men uden luft døde planterne. Uden at
nævne sin kilde, hvilket han ellers er flink til,
forkaster han dog luft og ild som nærings-
emner. Eller rettere: Randulf, som under-
tiden er upræcis, forlader den formodning,
at fødeemnet hidhører fra ét element. Er-
faringen viser, at planterne dør, hvis rødder-
ne udsættes for varme og luft. Tilsvarende
afviser han ”Salt”, et ”Alkali” opløst i vand,
f.eks. urea, for en mand, der vandede sine
planter med urin, led den tort at se planter-
ne dø. Endelig afvises de teoretikere, der
forklarer mangfoldigheden af plantearter
med en tilsvarende mangfoldighed af føde-
emner, thi at planterne er forskellige beror
udelukkende på, at frøene er forskellige.
Således har Skaberen villet det, at alle arter
ved tidernes oprindelse blev skabt, som de
endnu er.

Det er Randulfs indtryk, at alle samtidige
naturlærde stemmer overens om, at planter-
nes vækst ikke beror  på tilførslen af ét ele-
ment, men på flere, herunder ”sammensat-
te Elementer”. Men hans fremstilling er ikke
entydig på dette punkt. Afgørende er imid-
lertid hans overbevisning om, at landøkono-
mien, hvis den skal forbedres, må lære at
forstå, hvilke stoffer, der betinger jordens
frugtbarhed, eller omvendt, gør den ufrugt-
bar, når bortses fra vind og vejr. Jorden er
det eneste element, som jorddyrkeren tek-
nisk kan forbedre, f.eks. gennem tilførsel af
gødning eller gennem intensivere mekanisk
bearbejdning. Forholdet mellem teknologi
og naturvidenskab skal jeg senere vende
grundigere tilbage til. Her gælder det først
Oplysningstidens metode til analyse af plan-
ternes stofindhold.

Til løsning af gåden om planternes føde,
refererer Randulf en stofanalyse af planter,
foretagen af en vis Doctor Külbel, som kan
beskrives således: en vis mængde planter op-
varmes gradvist, hvorefter der dels udskilles
visse olier, dels en ”beegagtig Massa”, som
ved yderligere destillering viser sig at bestå
af sort kulstof, som ved forbrænding bliver
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til en hvid aske, samt af ”Salt”. Vejes de 3
stoffer, viser den hvide aske sig at udgøre de
5/6 af plantestoffet. Denne aske kan yderlige
dekonstrueres ved tilsætning af destilleret
vand, hvorefter bundfaldet viser sig at være
”Jordstøvet” eller”den elementariske Jord”,
mens resten efter vandets fordampning viser
sig at være det allerede nævnte ”Salt”.

Hermed holder analysen op.  Resten af
forklaringen på frugtbarhedens stoffer til-
føjes fra anden læsning. Olien består af fedt,
”et Ildfængende-Væsen” (formentlig ”Phlo-
giston”), ”Noget Suurt” samt vand og jord.
Det vandopløselige ”Salt” kategoriseres i 1.
suurt, 2. alkalisk og 3. neutralt eller ”Mid-
delsalt”. Altsammen naturligvis den tids-
typiske opfattelse af ”Ingredientserne”.

Den plantefysiologiske del af afhandling-
en angiver sindrigt forskellige former for og
funktioner af plantens safttransport fra rød-
dernes ”munde” til bladenes ”uddunstning-
er”. Der er intet i fremstillingen, der bærer
præg af den udbredte opfattelse af, at plan-
ter og dyr havde analoge organer, således
som vi så hos Jethro Tull.

Den tekniske recept, der udspringer af
denne naturvidenskabelige analyse, beskri-
ves i 2. kapitels overskrift: ”Dersom man skal
gøre sig Jordens Beqvemhed i Agerdyrk-
ningen til Nytte, er det fornøden at arbeyde
den vel for at giøre den mør og løs.” Rand-
ulf opererer med 3 hovedtyper af jord, nem-
lig sort muld, ler- og sandjord. ”Herudover
har den Naadefulde Skabere maget det saa,
at disse Jord-Arter aldrig forekomme reene
og ublandede, men altid i hinanden for-
mængede.” Den sorte muld består af forråd-
nede plantedele, og indeholder derfor de
ovennævnte fremanalyserede stoffer. Når
noget jord er sammenhængende, beror det
på tilstedeværelsen af klæbrige olier, og når
jorden omvendt er porøs, skyldes det alka-
liske stoffers sønderdelende evne. Det er
nærliggende at tolke disse frastødende og
tiltrækkende kræfter som mekanisk virksom-
me ”Principier” i ”Substanzerne”, som er
forskellige kombinationer af elementer.

”Det er forgjæves at ville forandre Ting-
enes Natur og Væsen, thi derved gør man

sig sit Arbejde kiedsommelig”, men det ude-
lukker bestemt ikke, at landmanden ”ved
Fliid og Konst” kan udbedre visse mangler i
naturen, nemlig jordens mangel på frugt-
barhed og for store fasthed. Dertil tjener
gødningen og pløjningen, men ikke sådan,
som man umiddelbart skulle forvente. Gød-
ning er et omfattende begreb hos Randulf.
Det omfatter både mineralsk, vegetabilsk og
animalsk gødning, svarende til de tre ”Natu-
rens Riger”. Af disse er alle tre rigers gød-
ningsstoffer forbedrende for jordstruk-
turen, primært i kraft af alkaliske stoffers
”frastødende” egenskaber, men også sand-
og gruspartikler, mergel – ”Jord-Marv”, etc.
Den animalske gødning kategoriseres efter
styrke: svagest er svine- og fåre-møg, stærkere
heste-, ko- og due-møj, men ”Menniske-Skarn
er meget hidsig, besynderlig giver den me-
get Ugræs” og den bør derfor opblandes med
”anden Creaturernes Dynger”. Den vegeta-
bilske gødning er tillige frugtbargørende,
men – fremgår det med nogen usikkerhed
på grund af afhandlingens undertiden vege
tone – manglen på frugtbare næringsstoffer
er i reglen ikke noget problem, undtagen i
en vis ufrugtbar jord. ”Thi af den rette frugt-
bare Materie indeholder Jorden en næsten
utrolig Mængde.”

Gødskning af jorden er således meget vig-
tig, men dens hovedsigte er ikke at tilføre
jorden næringsstoffer, når bortses fra visse
særlige jordbundstyper, hvor vegetabilsk
gødning er nyttig. Vi har altså allerede her
hos Randulf de cognitive begrundelser for
den senere af Thaer udviklede humus-teori
(analysen af plantestoffer, muldens sammen-
sætning, og læren om næringsstoffernes pro-
veniens), hvorom meget mere senere Ho-
vedformålet med gødskning er forbedring
af jordstrukturen, og det er her særlig al-
kalistoffernes sønderdelende kraft, der er
vigtig. At jordstrukturen også kan og bør for-
bedres ved mekanisk teknik, altså pløjning
og harvning, opfatter Randulf som en kom-
plementær metode til samme hovedformål.
”Man kan aldrig giøre for meget af Pløyning,
og alt hvad som til Agerens Sønderknuselse
henhører”, konkluderer han, og beskriver
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de smukt pløjede, rundryggede agre i tre-
vangs-bruget.

At Randulf virkelig opfatter gødskningens
primære formål som jordstrukturforbedren-
de, og ikke som umiddelbart frugtbargøren-
de, fremgår tydeligt af hans recept til lang-
sigtede driftsplaner. Når marken er gødsket
grundigt i to år, behøver bonden ikke be-
komre sig om jordstrukturen de følgende 16
år, ”uden at man en eller anden Gang gjøder
den med løsende Ting, saasom: Mergel,
Kalk, tynd og reen Dyng-Gjødning; ... om
Kornets Frodighed synes at ville aftage, hvor-
til er ingen anden Aarsage, end at Ageren
mangler løsende Materie. Thi af den rette
frugtbare Materie indeholder Jorden en
næsten utrolig Mængde.”

Lad mig opsummere Randulfs opfattelse
af forholdet mellem jord og planter: ved
analyse af plantestof findes, at 5/6 heraf
består af ”elementarisk Jord”, resten af ”Salt”
og ”Olie”. Mennesker kan forbedre naturen
ved at løsne jordstrukturen, hvorved særlig
den ”elementariske Jord”, der indholder
selve plantenæringen ”i næsten utrolig
Mængde”, gøres tilgængelig for rødderne.
To midler tjener dette formål: dels den me-
kaniske jordbearbejdning (pløjning og harv-
ning), dels gødning (mineralsk, vegetabilsk
og animalsk), der indeholder ”alcalisk Salt”
med opløsende egenskab.

”Naturlæren med chemiske Forsøg stad-
fæstet” afgiver følgende recept til agrartekno-
logien: ved intensiv behandling skal jorden
findeles, så at ”Naturens rigelige” fødeemner
bliver tilgængelige for planterøddernes
”Munde”. Randulfs pædagogiske alegori er
kandisklumperne i tekoppen. Stødt melis
opløses jo lettere. Jethro Tulls tilsvarende
eksempel er, at gødningen spiller samme
rolle for plantevæksten som kniv og gaffel
spiller for menneskers måltider. Den letter
næringsoptagelsen.

Randulf angiver selv i sin indledning, at
han bygger på Jethro Tulls Abhandlung von
dem Ackerbaue, nach den Grundsätze des Herrn
Tul, som udkom i Dresden allerede i 1752.
Det er ganske vist ikke nogen fuldstændig
oversættelse, men en slags kompendium.

Der er næppe tvivl om, at Randulf har fået
mindst to aspekter af Jethro Tulls ”grundsæt-
ninger” galt i halsen. Det ene vedrører deres
videnskabelige tilblivelsesproces, det andet
deres agrarteknologiske konsekvenser. For
det første var konklusionen om mere pløj-
ning ikke en konsekvens, men en efterratio-
nalisering af element-teorien. Og for det
andet var forestillingen om gødning som en
mekanisk – ikke en kemisk – faktor helt ube-
grundet.

Der en snæver sammenhæng mellem den
naturvidenskabelige opfattelse af forholdet
mellem jord og planter og den teknologiske
recept: mekanisk jordbearbejdning. Tulls
dyrkningsmetode adskilte sig således radi-
kalt fra den konventionelle visdom ved at
afvise brak, sædskifte og gødning, altså selve
grundprincipperne i tre-vangs-bruget, som
var rådende også i Danmark-Norge ved ud-
givelsen af Randulfs bog. Men radsånings-
princippet blev slet ikke behandlet af Rand-
ulf, og den kombinerede plov + såmaskine +
radrenser er blot nævnt i én linie. Der er
ingen kobberstik. Tulls opfattelse af gød-
ning, derimod, gennemsyrer Randulfs bog.
For Tull er animalsk gødning direkte gift for
planterne, så dens værdi er reduceret til en
slags mekanisk katalysator for jordstruk-
turen. Porøsiteten frembringes mere effek-
tivt og mere kontinuerligt ved hyppig pløj-
ning før såning og hyppig radrensning i
vækstperioden, for også hos Tull lever plan-
terne bogstavelig talt af jord(-partikler).
Han kolporterer tesen om analoge organer
hos dyr og planter, og opfatter rødderne som
planternes tarme (rodenderne som munde),
bladene som de indvolde, der renser saften
(blodet), altså lever og nyre, stænglerne be-
fordrer blodkredsløbet, og kønsorganerne
giver sig selv. Vækstsæsonen i Nordeuropa er
kort og i reglen tør. Jorden bliver hård og
fast. Derved hindres luft og væde i at trænge
ind mellem jordpartiklerne, de bliver kom-
pakte, presser rødderne sammen, så at plan-
ternes ”mund” og ”tarme” ikke kan indsuge
føden (en slags peristaltik). Væksten stagne-
rer for tidligt. Som det ses, passer Tulls tese
som hånd i handske til hans teknologiske
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praksis, men den er også en efterrationalise-
ret tilpasning til den. Som den løsrevet fra
sin hensigt er fremstillet hos Randulf har
den blot virket paradoksal, og det er for-
mentlig grunden til, at Randulf nuancerer
gødningsteorien.

Der var fin overensstemmelse mellem
praksis og teori. Når planter lever af at spise
jord med rødderne, må jordpartiklerne fin-
deles, så de kan optages. Randulf, Tulls dans-
ke formidler, skrev, at af den rette frugtbare
Materie indeholder Jorden en næsten utrolig
Mængde.7 Men ligesom strøsukker opløses
lettere i kaffen end kandisklumper, vokser
planterne bedre, når fødeemnerne er letop-
tagelige. Ligesom Aristoteles fandt Tull, at
plantens ”mave”, organet, hvor madens til-
beredelse finder sted, lå uden for planten,
altså i jorden. Derfor rådet til landmanden
om intensiv jordbehandling. Det var dér
hans arbejde med naturen skulle sættes ind,
for deri bestod hans eneste bidrag til frem-
me af plantens vækst.

Hvorfor forlod humusteoretikerne denne
storslåede teori? De fandt Tulls vækstteori
utilfredsstillende, fordi dens opfattelse af
gødningen var absurd og efter deres mening
kontraproduktiv. Humusteoretikere som
Erasmus Darwin og Albrecht Thaer tog
skarpt afstand fra Tulls mekaniske system til
fordel for en dynamisk og organisk teori om
plantevækst. Enhver bondekarl havde jo fra
arilds tid kunnet se, at hvor husdyrene hav-
de smidt deres gødning, dér var græsset en
smule grønnere. Verberne gøde og gødske er
afledt af adjektivet god, og betyder at for-
bedre. Med udgangspunkt i det dynamiske
kraftbegreb udviklede humuslæren sig til en
kredsløbsteori med henholdsvis positiv og
negativ feedback.

Hvor kobbel- og vekseldriftsystemer drog
fordel af husdyrenes omsætning af foder-
planter til gødning, gik Tull ind for ugøds-
ket, kontinuerlig korndyrkning på samme
areal. Hans teori gik jo ud på, at planter
lever af jord, og når landmanden sørgede

Raddyrkning af hvede i kavaler- og fugleperspektiv. Kilde: John Anstruther, Remarks on the Drill Husbandry,
London, 1796.
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for at flytte rækkerne fra år til år, gjorde
mellemrummene det ud for kontinuerlig
braklægning. Hans system afhang ikke af en
”gødningsfabrik”, men havde gården hus-
dyr, var møddingen at betragte som et
kemisk supplement til den mekaniske jord-
behandling.

Når John Anstruther8, som praktiserede
et Norfolk-system (convertible husbandry), i
1796 gjorde sig til talsmand for en Tull re-
naissance, havde han et troværdighedspro-
blem. Det var derfor magtpåliggende for
Anstruther at få præciseret, at Tulls system
ikke måtte opfattes som et alternativ til vek-
seldriften, men at radsåning og humuslære
burde gå hånd i hånd som to indbyrdes uaf-
hængige, men hinanden supplerende, drift-
mæssige innovationer.9 Det var altså Tulls
praksis, hans mekaniske innovationer, der
sikrede ham en plads i teknologihistorien,
ikke hans teori.

Tulls system institutionaliseres
i Europa og Danmark-Norge
I England indgik Tulls argumenter i motive-
ringen for grundlæggelsen af The Society for
the Encouragement of Arts, Manufactures, &
Commerce, hvis ildsjæl senere blev Arthur
Young, der valfartede til Prosperous Farm som
en rettroende til Mekka. I dette britiske sel-
skab, forbilledet for Det Kgl. Danske Land-
husholdningsselskab, blev i 1760erne en
række danske optaget som medlemmer,
blandt andre Henrik Gerner, hvis teknolo-
giske karriere ligner Duhamel du Monceaus,
og Hübner og Martfelt, der, som vi snart skal
se, stod bag oprettelsen af det danske søster-
selskab. Inden denne omtale skal vi dog
vende opmærksomheden mod de første
spor i Danmark af selve idéen om at oprette
sådanne økonomiske selskaber.

Idéen om at oprette et landhusholdnings-
selskab præsenteredes formentligt for første
gang i Danmark af Jens Schielderup Snee-
dorff (1724–1764) i hans tidsskrift Den pat-
riotiske Tilskuer, 1761–63, der udførligt om-
talte landhusholdningsselskabet i Bern og
dets fysiokratiske holdninger, heriblandt

grev Mirabeaus prisbelønnede skrift. Rand-
ulf skrev under opfordring af grev A.G.
Moltke om innovativ agronomi i Danmark-
Norges oekonomiske Magazin, det samme gjor-
de D. Heitman med henvisning til nye dyrk-
ningssystemer på godset Ascheberg og i
Storbritannien, og om ny plovteknologi,
begge dele så han gerne indført i Dan-
mark.10 Tyge Rothe besøgte sin schweiziske
kollega E. Reverdil i landhusholdningssel-
skabet i Bern; begge havde været ansat som
hofpædagoger i København. Gregers Begt-
rup11 fulgte efter og opsøgte i England også
Arthur Young, hvis agrar-topografiske værk
han brugte som forbillede for sin syv-binds
Beskrivelse af Agerdyrkningens Tilstand i Dan-
mark, og sørgede for at næste generation af
Reventlow’er fik en engelsk landbrugsud-
dannelse ligesom Quesnays sønner havde
fået. Martfelt opsøgte de agrare selskaber i
Dublin og London, og The Society for the En-
couragement of Arts, Manufactures, & Commerce
talte ikke mindre end tolv danske som korre-
sponderende medlemmer, hvoriblandt Tho-
mas Bugge, Martin Hübner, Christian Mart-
feldt, Henrik Gerner og A.G. Moltke.12

Christian Olufsen rejste på sin grand tour til
England på Det classenske Fideicommis’ be-
kostning som forberedelse til etablering af
agerdyrkningsseminariet på Corselitze; og
på Frederiksværk påbegyndte man at om-
lægge det store jernstøberi til at fremstille
plove, tærskeværker, osv. i stedet for kano-
ner.13

Denne recept kunne kun realiseres i
dansk landbrug på betingelse af ophævelse
af hoveriet (=dagsverksskyldigheten) på
hovedgårdsjorden og individualiseret drift
af bondejorden. En intensivering af jord-
behandlingen forudsatte nemlig moderne
teknologi, først og fremmest forbedrede
plove, disse forudsatte igen kvalificeret ar-
bejdskraft, og driftsformen forudsatte ratio-
nel styring, blandt andet akkordsystemer.
Disse innovationer var effektfuldt blokeret
af hoveriet, der foregik med bøndernes
uefne redskaber og heste, og i deres mode-
rate tempo. Endvidere ville blot en forøgelse
af det årlige antal pløjninger have sprængt
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To vignetter på varianter
af Grund Tegning af det
Fridricswærckske Etablisse-
ments Indrettninger. Kun
vignetterne er vist her, ikke de
store kort over landbruget.
Øverst en akvarel af Carl
Mecklenburg fra 1796, som
dog tydeligvis er en kopi af en
tidligere version. Omlægning
af hovedgårdsdriften til
kobbelbrug, der indledtes
omkring 1779, har endnu
ikke fundet sted. Nederst
kobberstikket, dateret 1766,
tegnet af O.C.Wessel og stuk-
ket af I.G.Winckler, hvorpå er
indtegnet de otte nye, ind-
hegnede vange i kobbeldriften.
Medens vignetten øverst
illustrerer Frederiksværk som
et industriforetagende for
våbenproduktion, viser
vignetten nederst gennem sin
tilføjelse af såmaskine til
venstre og plov til højre, at
godset også omfattede et stort
landbrug. Agerdyrkerne må
dog ikke opfattes som rea-
listiske skildringer af godsets
bønder og redskaber. Et nær-
mere blik på den nederste
vignet afslører, at kunstneren
simpelt hen har kopieret Den
store franske Encyklopædi.
Vignetten er stukket på Frede-
riksværk og dokumenterer den
ældre J.F.Classens sindelags-
skifte til fysiokratiske idéer.
Kilde: Kort og Tegning-
samlingen, Det classenske
Fideikommis’ arkiv, mappe
155, lb.nr. 71-81 (øverst)
og lb. Nr. 71-82 (nederst),
Landsarkivet for Sjælland
(LAS), Kbh.
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hoveri-arbejdets rammer. På bondejorden
forudsatte den intensiverere drift mere ar-
bejdstid, større investeringer, ”omskoling af
arbejdskraften”, og – måske vigtigst af alt – en
mentalitetsændring, fra en tro på guddom-
melig determinisme – eller fatalisme – til
individuel voluntarisme i udnyttelsen af na-
turforståelsen. Også disse tiltag var betinget
af hoveriets afskaffelse, og indførelse af indi-
viduelle beslutningsprocesser.14

Hindringer for en viden-
skabelig agronomi
Vi har nu fulgt forskellige forsøg på at ana-
lysere det vegetabilske stof ud fra element-
teorien, hvorefter jord-partikler udgjorde
planternes føde. Denne opfattelse udelukke-
de identifikatione af kulstof i planter. I det
følgende skal vi se, hvorledes indsatsen kon-
centreres om jordanalyser for at kompense-
re jordbunden for den næring, planter opt-
ger. I denne fase består planternes føde af
”humus”, et organisk stof, der dannes af for-
rådnede plantedele og animalsk gødning.
Ligesom element-teorien spærrer humus-
læren, netop på grund af sit fokus på jorden,
for en forståelse af kulstof-assimilationen,
der som bekendt går ud på, at planterne
henter deres kulstof fra atmosfæren, idet de
spalter animalsk produceret kuldioxyd til
kulstof-forbindelser og ilt (=syre). Lidt flot
kan man derfor sige, at den overraskende
symbiose mellem planter og dyr, som blev
konstateret i 1780erne: isolerer man planter
i lukkede glasbeholdere, dør de; isolerer
man dyr i lukkede glasbeholdere, dør også
de; men isolerer man planter og dyr sam-
men i ”en osteklokke”, overlever begge skab-
ninger – takket være kulstofassimilationen.
Denne sammenhæng, hvis årsag ikke var
forstået, fik ingen indflydelse på den viden-
skabelige agrikulturkemi førend anden halv-
del af 1800-tallet.

Hvordan skulle man videnskabeliggøre
dyrkningssystemet, når hverken plantefysio-
logi eller agrikulturkemi eksisterede som
videnskabelige discipliner? Ganske vist hav-
de videnskaben klarlagt fundamentale sam-

menhænge i forholdet mellem jord og plan-
ter. Den aristoteliske elementlære var gået i
opløsning med opdagelsen af ilten (Scheele,
Priestley og Lavoisier) og med forståelsen af
symbiosen mellem dyr og planter (Ingen-
housz).15 Hungeren efter rationelle opskrif-
ter var umættelig. Oplysningstidens nye
naturlove vakte forventninger om revolutio-
nerende fremskridt. Pionererne knyttede
deres håb til patentløsninger, der senere vis-
te sig illusoriske, f.eks. elektriciteten som
livskraft for organismerne.  Set med nutidi-
ge øjne var naturvidenskaben anno 1800
ikke moden til at kunne levere de dyrknings-
forskrifter, pionererne tørstede efter; men
det betød naturligvis ikke, at de ikke indret-
tede deres dyrkningssystemer efter, hvad
samtiden anså for de bedste videnskabelige
teorier og metoder. Og hvad nu end teorien
bag måtte være, så virkede de britiske pro-
duktivitetsstigninger som overbevisende
kendsgerninger. Der var stigende tillid til, at
videnskabelig teori og metode ville fuldkom-
mengøre menneskets herredømme over
naturen.

Det rationelle dyrkningssystem var ud-
viklet af britiske farmere, der havde politisk
magt til i parlamentet at gennemføre bills of
enclosure, hvorved fællesjorden blev privatise-
ret og bondejord lagt sammen.16 De store
landejendomme blev bortforpagtet for høj-
este jordrente til driftige, kapitalstærke for-
pagtere. Danske godsejere blev på dannel-
sesrejser og ved læsning af landbrugsfaglige
tidsskrifter indviet i principperne for ind-
hegnet kobbel- og vekseldrift, i begyndelsen
kun på engelsk, et sprog, de var uvant med,
men fra omkring århundredskiftet kunne
de studere disse principper i detaljen på tysk
eller dansk.17

Humus-teorien
I humus-teorien koncentreres indsatsen om
jordanalyser for at kompensere jordbunden
for den næring, planterne optager. Planter-
nes føde består nu af ”humus”, et organisk
stof, der dannes af forrådnede plantedele og
animalsk gødning. Ligesom element-teorien
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spærrer humus-teorien, netop med sin foku-
sering på jorden, for forståelse af kulstof-
assimilationen, der som bekendt går ud på,
at planterne henter deres kulstof fra atmos-
færen, idet de spalter animalsk produceret
kuldioxyd til kulstof(-forbindelser) og ilt.
Lidt flot kan man derfor sige, at den over-
raskende symbiose mellem planter og dyr,
som blev konstateret i 1780erne – isolerer
man planter i lukkede glasbeholdere, dør de,
isolerer man dyr i lukkede glasbeholdere, dør
de, men isolerer man planter og dyr i lukke-
de glasbeholdere, overlever begge parter
(takket være kulstofassimilationen) – denne
sammenhæng fik ingen indflydelse på agri-
kulturkemien før efter 1840.

I danske tidsskrifter var det især Erasmus
Darwin (1731–1802), der gennem oversatte
artikler kom til at præge udviklingen. Han
var digter, læge, naturfilosof og en central
figur sammen med Joseph Priestley, Josiah
Wedgwood, Matthew Boulton og James Ark-
wright i grundlæggelsen af The Lunar Society
i Birmingham.18 Han grundlagde også Lich-
field Botanical Society og oversatte Linnés bo-
taniske skrifter til engelsk. Sin uddannelse
fik han i Cambridge og Edinburgh, hvor
han mødte den skotske oplysningstids kend-
te skikkelser. Han tog tidlig del i diskussio-
nen om hungersnød og sult og landbrugets
produktivitetsforbedringer. Fra The Society for
the Encouragement of Arts, Manufactures, &
Commerce kendte han agronomerne Arthur
Young og John Sinclair, der opfordrede ham
til at skrive et naturfilosofisk værk om plante-
vækst. Darwin opfyldte anmodningen og
dedicerede resultatet Phytologia til Sinclair.
Erasmus Darwin placerede sig tydeligt i for-
længelse af den innovative, eksperimen-
terende og skrivende kreds af britiske agro-
nomer.19 Det mest kundskabsmættede afsnit
af Phytologia blev kort efter udgivelsen i 1800
oversat til dansk og publiceret under titlen
Om Vexternes Næringsstoffe og Gjødningsmidler i
Nordisk Landvæsens og Landhuusholdnings
Magazin i H.G. Lunds oversættelse.20

Der var mange danske korresponderende
medlemmer af The Society for the Encourage-
ment of Arts, Manufactures, & Commerce. To af

selskabets foregangsmænd, Arthur Young og
John Sinclair, blev indvalgt som korrespon-
derende medlemmer af det danske Land-
husholdningsselskab, og Sinclair havde gen-
gældt denne gestus med at udnævne A.P.
Bernstorff til æresmedlem af det britiske
Board of Agriculture.21 I 1817 sendte Sinclair
sin bog Code of Agriculture til Frederik VI,
som bekostede en oversættelse til dansk ved
Knud Lyne Rahbek.22 Og 1816–19 havde
I.C. Drewsen oversat Albrecht Thaers Grund-
sätze der rationellen Landwirtschaft, bd. 1–3, til
dansk, og danske landbrugsfaglige tidsskrif-
ter bugnede af artikler om moderne, viden-
skabelige driftsmetoder.23

Studiet af plantevækst tog fortsat sit ud-
gangspunkt i analogilæren. Pattedyrenes
næringsoptagelse, hvor fostret næres af liv-
moderens safter og ungen af den diegiven-
de moders mælk, blev jævnført med plante-
frøs og bladknoppers omgivende lag af
nærende æggehvidestoffer. Men hvor havde
Skaberen anbragt det organ på planterne,
der skulle modsvare dyrenes mave? Dette
spørgsmål havde intet oplagt svar, så i stedet
henlagde man fordøjelsesfunktionen til jor-
den, hvorfra næringsstoffer blev suget op af
røddernes munde og som safter cirkulerede
rundt i planten. Plantesaften var analog med
pattedyrs blod og lymfe.

Lægevidenskaben havde forsket i disse
vædskers kredsløb og opstillet en teori om
vædskebalancen i det sunde legeme. Syg-
domme var forstyrrelser i balancen. Forhøjet
væsketryk var et signal om ubalance. Ved
feber svedte man væsker ud. Ved forhøjet
blodtryk måtte patienten årelades. Ved nor-
mal kropsfunktion omdannedes føden i
maven. Næringsstoffer opløstes i vand, og de
organiske væsker cirkulerede i hele krop-
pen, mens de uoptagelige blev omformet til
gasser, der blev uddunstet foroven og forne-
den. Disse processer foregik i en konstant
kropstemperatur på 37°, den såkaldt dyriske
varme, som ikke kunne forklares, men om-
taltes som selve livskraften. Både Darwin og
Thaer var læger og søgte at overføre deres
lægelige viden til planteriget. Men jorden
havde ingen dyrisk varme. Dens temperatur
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skiftede med vejret. Hvor var planternes livs-
kraft? Og kunne man sige, at planternes
blade var analoge til dyrenes lunger, når
bladene vendte udad mod solens lys og
atmosfære, men lungerne vendte indad
mod mørke og?

Analogien blev mere og mere anstrengt,
især da H.B. de Saussure (1740–99) opdage-
de, at planterne ikke fik deres kvælstof
(=kväve) fra luften, som ellers for fire fem-
tedeles vedkommende bestod af kvælstof, og
Jan Ingenhousz (1730–99) og Joseph Priest-
ley (1733–1804) opdagede den gensidige
nytte, dyr og planter havde af hinandens re-
spiration i udvekslingen af ilt og kulsyre.24

Den første opdagelse pegede på jordens (ma-
vens) betydning frem for luftens (lunger-
nes), men med den sidste iagttagelse syntes
det at forholde sig omvendt. Forvirringen var
nærmest total. Og vedblev at være det indtil
opdagelsen af fotosyntesen, klorofylets be-
tydning for planternes udnyttelse af solener-
gien og kulstoffets assimilation i plantens
celler ca. éthundrede år senere.

I stedet for at lade sig lamslå i forvirring-
ens blindgyde tog Darwin og hans samtidige
tilflugt til enkle empiriske iagttagelser. En-
hver bonde havde lagt mærke til, at græsset
voksede sig større og grønnere der, hvor
dyrene havde lagt deres gødning. Gødning-
en var plantestoffer, som var fordøjet i køers
maver og jorden var ifølge analogilæren
planternes mave. Følgelig måtte planter og
dyr vokse af et fælles organisk stof, som man
kaldte humus, som simpelt hen er det latin-
ske ord for jord. Denne enkle iagttagelse var
fundamentet i humuslæren, som var en vita-
listisk teori om organisk vækst som følge af
en kredsløsmodel, hvor dyr lever af planter,
og planter lever af nedbrudte organismer
fra døde dyr og planter.25 Men hvordan kun-
ne Saussures og Ingenhousz’ opdagelser
indarbejdes i humusteorien?

Darwin var helt på det rene med den
kemiske revolution som følge af iltens op-
dagelse. Han kendte som nævnt Joseph
Priestley fra the Lunar Society i Birmingham,
han havde ladt den aristoteliske element-
teori bag sig og var fuldt ud klar over, at vand

bestod af ilt og brint (=väte) og at luft består
af ilt og kvælstof, samt at ilt danner syrer
med mineralske salte og metaloxyder med
metaller. Alligevel var han tvetydig med hen-
syn til både kulstofassimilationen og kvæl-
stofcyklen, hvilket var forståeligt, da disse
processer er så paradoksale, at de først blev
forstået til bunds ét århundrede senere.
Eftersom den atmosfæriske luft består af fire
femtedele kvælstof, var det nærliggende at
forestille sig, at planterne fik deres kvælstof
fra luften, og eftersom kulstof forekommer
i underjordiske lagre, fortidens skove, for-
uden i møddinger, var det nærliggende at
forestille sig, at planterne optog kulstof fra
jorden. Også selvom Ingenhousz og Priest-
ley havde påvist, at kulstofoptagelsen foregik
fra luften, og kvælstofoptagelsen ikke kunne
ske ved omdannelse af luftens kvælstof, men
skete i form af ammoniak, som kun findes i
luften i meget små mængder, eller i form af
salpetersyre opløst i vand.

Om nitrogencyklen skriver Darwin:

Stikstoffen i atmosphærisk Luft, som er ind-
sluttet i Mellemrummene af nylig med Spa-
den eller Ploven omvendt Jord, bidrager
meget til Salpetersyrens Tilblivelse, ved det
den enten forener sig med Atmosphærens
Suurstof, hvori den forhen allene var ud-
bredt, eller med det langt hyppigere i Jor-
den opløste Vands Suurstof.  Paa samme Tid
forbinder en anden Deel af den overflødige
Stikstof sig med den af Vandet i Jorden fri-
blevne Vandstof og danner dermed Ammo-
niak eller flygtigt Ludsalt, der som forhen
omtalt, i mange Henseender bidrager til
Planternes Væxt.26

Kulstofassimilationen foregår – ligeså mis-
forstået – på følgende måde:

Kulstoffens Hovedkilde bestaaer i Muldjor-
den, som de dyriske og vegetabilske Substan-
ser ved Forraadnelsesprocessen efterlader
sig. Denne Stof forbinder sig let med Stik-
eller Salpeterstoffen, naar den udsættes for
disse Gasarter, saaledes som de findes i At-
mosphæren, og danner dermed enten Sal-
petersyre eller Kulsyre, og paa denne Maade
befordres Vegetationen.27

Darwin harmoniserede de to modstridende
teorier ved at trække luften ned i jordskor-
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pen, hvor den kunne manipuleres ved pløj-
ning. Jo bedre jordbehandling, jo porøsere
jord, jo flere luftfyldte hulrum og jo mere
ammoniak. Og kulstoffet afledes af gødning-
ens forrådnelse. På denne måde opretholdt
han analogilæren. Plantevækst blev et an-
liggende for maven (jorden), som kunne
bearbejdes og beriges med gødning, modsat
lungerne (luften), som ganske enkelt var
uregerlig.28

Det syn på plantevækst som Erasmus Dar-
win redegjorde for i Nordisk Magazin kan ses
som udtryk for den britiske forståelse af
humusteorien, hvor den kemiske analyse var
fundamentet, og som søgte at forene Priest-
leys analyse af gasserne med en vitalistisk
ernæringsteori. Den er blottet for de kant-
ianske begreber om naturens teleologiske
formforandring Bildungstrieb og dynamik,
som udmøntedes i det vitalistiske begreb om
livskraften.29 Danmark, som befandt sig i en
art krydspåvirkning mellem Darwin og Kant,
skabte en syntese, som f.eks. professor Chr.
Olufsen repræsenterede, blandt andet i
hans skrift om udviklingslæren, der tydeligt
hentede inspiration i begge kilder.30 På den
ene side kendte han til Priestleys analyser af
gasarterne: Planterne uddunste en Mængde
Surstofgas; denne er nødvendig til Animalrigets
Liv; i Dyrenes Lunger forvandles den til Kulstof-
gas, som er Planternes fornemste Næring. I saadan
gjensidig Virkning staae de tvende levende Natur-
riger.31 Og uden at lade sig forstyrre af mod-
sigelsen bekendte han sig på den anden side
i samme åndedrag til humuslæren: Muldjord
er Residuet af animalske og vegetabiliske Legemer,
hvis Organisme vel er ophævet, men hvis orga-
niske Liv endnu ikke er gandske udslukket. Den
tilbageværende Rest af Liv er saa befordrende for
Vegetationen, at ... Hos Olufsen var der ikke
gjort forsøg på at trænge dybere ind i de
kemiske processer, der omdannede de es-
sentielle næringsstoffer til vandopløselige
stoffer. Dette arbejde blev overladt til Livs-
kræfterne. Man tænke sig den plastiske Kraft, som
vi kalde Livskraften sandseliggjort i et Frøekorn.
Man lægge det i Jorden. Det skal nu virke paa den
omgivende Natur, saaledes at det ved dens Hjelp
træder frem som en ny, selvstændig Organisme, en

Plante. Hvilken Forskjel det vil have om dette Frøe,
denne Livskraft bringes i Action og Reaction med
tørt Sand, en uorganisk død Materie, eller med
Muld, en organisk, allerede med et svagt Liv bega-
vet Materie, vil Enhver vide.32 Humus-teorien
stemte i den grad overens med den daglige
erfaring, at det var overflødigt at begrunde
den.

Når denne harmonisering kunne passere
upåtalt i samtiden, hænger det utvivlsomt
sammen med, at også humus-teorien rum-
mede dunkle aspekter. Der kan i det
mindste udsondres tre forskellige udlæg-
ninger af denne uklare teori:
1. Humus er et næringsmiddel ifølge et vitalis-

tisk princip, som forestiller sig plante-
vækst som et organisk kredsløb, hvor lev-
ende organisk materiale næres af dødt,
forrådnet og forgæret materiale. Dette
standpunkt er Humphry Davys, og hans
forskningsinteresse koncentreres om at
forstå gærings- og forrådnelsesprocesser,
hvilket imidlertid ikke lykkes før Pasteurs
opdagelse af mikroorganismernes funk-
tion. Problemet var at forstå, hvordan
organiske stoffer kunne transmutere fra
dødt til levende eller fra opløseligt (for-
udsætningen for at de kan optages) til
uopløseligt (forudsætningen for at de
omdannes til plantens levende grund-
bestanddel og ikke opløses i safterne). Et
andet uløst problem var de uorganiske
stoffer, hvis transmutation ikke kunne
forstås som en forrådnelses- eller gærings-
proces.

2. Humus er ikke i sig selv plantenæring,
men har en katalytisk funktion, der gør
næringsstofferne i jorden tilgængelige for
planterne. Humus har den kemiske evne
at findele jordpartiklerne. Set med mo-
derne øjne kan denne opfattelse ses som
en utilstrækkelig forståelse af mikroorga-
nismernes funktion i omdannelsen af
f.eks. cellulose til aminosyrer o.a.

3. Humus indeholder en livskraft, der er con-
ditio sine qua non for alle levende organis-
mer, og som kvalitativt adskiller sig fra de
uorganiske stoffer, mineraler, salte, metal-
ler, luftarter, etc. Dette vitalistiske princip
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kan ikke forklares, men er Skaberens
hemmelige visdom. Det kan imidlertid
kvantificeres på grundlag af sin frugt-
bargørende virkning, der manifesterer sig
i successive afgrøder. Denne opfattelse
repræsenteres især af Thaer og overtoges
i Danmark af Rafn, Gyllembourg, Oluf-
sen, Drewsen, Dalgas, m.fl.

Men hvad enten nu humus blev opfattet
som et næringsmiddel, en katalysator eller
en livskraft, var den operative konsekvens
for praksis ens. Den umiddelbare humus-
pleje krævede mere pløjning og mere gød-
ning. Det vil sige forbedrede redskaber og
flittigere brug af dem, større besætninger,
der gav større møddinger, men også kræve-
de mere foder. For det andet var derfor et
sædskifte med prairies artificielles, blandt andet
mere kløver og mere mergel, en nødvendig-
hed. For det tredje var brak en dårlig idé, for
nok fjernede brakken ikke humus, men den

gav heller ingen. Det samlede dyrknings-
system blev, som vi skal se nærmere i næste
afsnit, betragtet som et input-output af hu-
mus. Al organisk vækst fjernede humus fra
jorden, og det fjernede måtte erstattes, hvis
ikke balancen skulle forringes. Men hvor-
dan skulle et landbrug kunne undgå at fjer-
ne humus fra jorden? Var det ikke selve for-
målet med convertible husbandry at sælge
korn, grøntsager og mejeriprodukter til
byerne og udlandet, hvorfra kun mindste-
parten af det fjernede humus vendte tilbage
til jorden som gødning.

Thaers version af humus-
teorien
Ophavsmanden var den hannoveranske
læge Albrecht Thaer (1752–1828), der til-
lige var hofmedicus for den engelske konge
George III med øgenavnet ”Farmer-Geor-
ge”. Da han med alderen udviklede en vis
væmmelse over for synet af syge patienter,
besluttede hans sig i stedet for at hellige sig
den sundere tilværelse som landmand og
landbrugskonsulent. Amatør, som han var,
orienterede han sig grundigt i den engelske
agrarlitteratur, først og fremmest hos Arthur
Young. Hans erkendelsesinteresse var ”land-
wirtschaftligt”, og man leder forgæves hos
Thaer efter en kausal-analyse af humus-stof-
fet, som forbliver en ”black box” med etiket-
ten ”vegetabilsk næringsstof”, hvilket må
opfattes som en abstraktion for det altom-
fattende ”levendes” grundsubstrat.

Albrecht Thaers lære fik en kolossal ud-
bredelse ikke blot i Preussen, hvortil han
flyttede og grundlagde sit landøkonomiske
institut i ”Möglin” og avancerede til profes-
sor i kameralvidenskab i Berlin, ”Geheim-
rath” og ”Staatsrath”, men også i Danmark-
Norge, hvor han blev flittigt oversat, prakti-
seret og besøgt.

Kærnen i Thaers teori er, at det er det i
jorden værende vegetabilsk-animalske gød-
ningsstof, som udgør planternes hoved-
næring, i det omfang de er i stand til at
optage det. Det er altså ikke – som i element-
teorien – den egentlige, rå jord, planterne

Albrecht Thaer, (1752–1828). Kilde: Oliemaling af
Johann Jacob de Lose, publ. i Walter Simons Albert
Thaer. Nach amtlichen und privaten Dokumenten
aus einer großen Zeit, Berlin, 1929.
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lever af. Det er nødvendigt at gødningsstof-
fet omdannes til humus, hvilket sker ved
hjælp af en iltning, der omsætter gødnings-
stoffet til et mildt ekstraktstof og til ”kul-
syre”. Dette organiske kredsløb var i flg.
Thaer ikke blot aprioriske anelser, men sik-
ker viden, som udgjorde selve fundamentet
i hans lære. Optagelsen af humus i planterne
er foruden af dets tilstedeværelse også beting-
et af dets tilgængelighed, som beror på jor-
dens porøsitet. Omhyggelig jordbearbejd-
ning er derfor lige så vigtig i humus-teorien
som den var i element-teorien. Forskellen er,
at planterne i element-teorien levede af
”den elementariske jord”, hvis tilgængelig-
hed kunne fremmes med to sideordnede
teknikker: gødskningens og pløjningens
mekaniske effekter. Ifølge humus-teorien
lever planterne af det organiske humus-stof,
hvis optagelse fremmes ved hjælp af meka-
nisk jordbearbejdning.

Således indoptages element-teoriens tek-
niske recept i Thaers dyrkningslære, hvis
udfordring er en forøget produktion af ani-
malsk og vegetabilsk gødning – flaskehalsen
i det moderne kornproducerende landbrug.
Det drejer sig med andre ord om at investe-
re i større animalske besætninger, subsidiært
om at økonomisere med den til enhver tid
eksisterende gødningsmængde. Det første
kræver kapital, det andet kræver boghol-
derimæssige kalkuler over forholdet mellem
de forskellige afgrøders næringsbehov og
jordens gødningskraft. Thaers undersøgel-
ser har til formål at tilvejebringe svar på flg.
landøkonomiske spørgsmål:

1. I hvilket forhold optager de forskellige
afgrøder jordens vegetabilske nærings-
stoffer?

2. Hvilke udbytter af forskellige kornsorter
kan en jord med en given gødningskraft
yde?

3. Hvordan erstattes disse næringsstoffer?

4. Hvordan påvirkes jordens produktions-
kraft af en given afgrøde-/gødsknings-
mængde i løbet af en vis rotation?

Det afgørende nye ved Thaers systematise-
ring af den britiske empiri var, at teorien nu
havde bevæget sig ind på de usynlige fæno-
meners gebet. Det var tydeligt, at Thaer hav-
de stiftet bekendtskab med begreberne fra
Kants syntese mellem rationalismen og em-
pirismen. For i tråd med Kant hævdede
Thaer, at empiriens sansedata blot fremstod
som kaotisk forvirring, hvis de ikke blev ord-
net af forstandskategorierne om tid, sted,
årsag, osv. For at forstå fænomenet plante-
vækst, som jo ikke er umiddelbart tilgænge-
ligt for sanserne, nødes man til at antage
eksistensen af en usynlig livskraft som et re-
gulativt princip, der dels fremmer vækst dels
former planten, Bildungstrieb, hvis virkning
så kan verificeres a posteriori. Den sidste Aarsag
kalde vi da Kraft, hvilken vi betragte som udgaaen-
de fra Naturen, fra Guddommen, skrev Thaer.33

Thaers metode gik ud på at kvantificere
humuslærens organiske livskraft. Nu kunne
landmanden kalkulere det gensidige for-
hold mellem de nærende kræfter (input:
arbejde og gødning), og de tærende kræfter,
(output: korn- og foderafgrøder). Gyllem-
bourgs indsats bestod i at gå skridtet videre
og systematisere Thaers kalkuler i bogholde-
riets kolonner.

Udgangspunktet for denne kvantificering
af livskraften var en kemisk analyse af
kornsorternes nærende dele. Laboratorie-
målinger havde vist, at næringsindholdet
udgjorde følgende procenter af kornets
rumfang:

hvede 78
rug 70
byg 65–70
havre 58
ærter 75.5

Omregnet til vægt udgjorde næringsstoffet i
de forskellige sorter flg. kvanta:

hvede 13
rug 10
byg   7
havre   5

Ønskede man nu samme mængde nærings-
stoffer i vægt, ville kornsorternes kvantum i
rumfang variere således:
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hvede  3.85 td.
rug  5.00    -
byg  7.14    -
havre       10.00    -

Thaers pointe var nu, at disse forskellige
kornsorter tærede ligeså meget på jordens
livskraft, som det kvantum næringsstoffer, de
indeholdt. F.eks. tærede rug dobbelt så me-
get som havre, forudsat at areal og udbytte i
rumfang var identisk. Ved høst fjernedes
næringsstoffer (= livskraft) fra jorden, og
dens frugtbarhed (= livskraft) måtte tilbage-
føres. Genopretning af balancen krævede
erstatning af fortæret livskraft, hvis der i
næste sæson skulle høstes samme mængde
næringsstoffer.

Regnestykket galdt dog ikke for bælg-
planter (=baljväxter). Der var det mærke-
lige ved vegetabilsk produktion, at bælg-
planterne ikke tærede så meget på jorden
som kornsorterne, for godtnok viste labora-
toriemålinger, at ærter indeholdt 75.5 pro-
cent næringsstof, som de ifølge humus-
læren sugede op fra jorden, men samtidig
tilførte de jordbunden en vis, af Thaer end-
nu ukendt, mængde livskraft.

Genoprettelse af balancen kunne i prin-
cippet ske på tre måder: med gødning eller
med brak eller med brakfrugter, dvs. bælg-
planter ol. Desuden måtte man tage i be-
tragtning, at jorden altid, selv i udpint til-
stand, indeholdt en vis mængde naturlig
kraft. Værdierne af disse erstatnings-kræfter
[#] per td.l. var følgende:

10 læs gødning # 100
1 års brak #   20
”naturlig kraft” #   80

ialt # 200

Hvorimod forfrugtsvirkningen af de forskel-
lige bælgplanter var ukendt, ligesom der
rådede tvivl om, hvorvidt kartoffelplanten i
denne henseende skulle klassificeres som
bælgplante. Hvordan nåede Thaer frem til
disse værdier? Svaret var: ved systematiske
målinger af (og skøn over) nærende og
tærende kræfter på grundlag af en hypotese

om, at variationer i udbyttet nøjagtigt afspej-
lede værdien af erstatnings-kræfterne.34

Resultaterne af disse systematiske måling-
er af og erfaringer med input/output-fakto-
rer anvendte Thaer til at optimere driften
på Möglin. I den følgende tabel viste han,
hvor uhensigtsmæssigt trevangsbruget var.
Indgangspositionen var jordens naturlige
kraft plus ti læs gødning, dvs. ialt #180.

Udgangspositionen var #38.14 tilbage-
værende kraft, og jorden havde i løbet af ni
år således mistet #41.86 af sin ”naturlige
kraft”. Trevangsbruget havde med andre ord
udpint jorden.

Lad os til sammenligning se på det mo-
derne vekseldriftssystem, hvor både rigelig
gødskning, brak og bælgfrugter indgik i
syvårig rotation. Indgangspositionen i dette
dyrkningssystem var jordens ”naturlige kraft”
tilført 16 læs gødning, dvs. #240.

Jorden havde altså vundet #61.46 i forhold
til indgangspositionens ”naturlige kraft”, og
man måtte derfor konstatere, at jorden var
overforsynet med kraft, hvilket gav lejesæd,
hvor strået, men ikke kærnen, blev overud-
viklet til ulempe for høstarbejdet. Så var det
klogere at tære på den akkumulerede kraft
ved at indsætte flere handelsafgrøder i rota-
tionen, da de simpelt hen tærede uden at
nære, og gav god fortjeneste, f.eks. raps til
oliemøllen.

Pointen ved Thaers model var, at land-
manden til enhver tid kunne beregne, hvor-
ledes balancen mellem nærende og tærende
kræfter udviklede sig, og at han kunne gribe
ind og styre systemet. Thaer var således den
første agronom, der på teoretisk grundlag
forsøgte at operere med målelige balancer i
et økologisk feedback-system. Nogle planter,
de langstråede, tærede på frugtbarheden
(negativ feedback), mens andre, de bred-
bladede, forøgede jordens kraft (positiv
feedback). Et rationelt dyrkningssystem be-
stod i et sædskifte, der tog højde for feed-
back-effekten og afbalancerede jordens
kraft med afgrødens behov. Korn og foder
måtte rotere i overensstemmelse med tabel-
lerne. Motivet var ikke naturbeskyttelse, men
driftens rationalisering. Målet med vege-
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tabilsk produktion var ikke den økologiske
balance for dens egen skyld, men at maksi-
mere udbyttet og minimere driftsomkost-
ningerne.35 Derfor måtte landmanden også
kunne konvertere kraftberegningerne til et
driftsøkonomisk regnskab. En sådan anvis-
ning til praktisk landbrugsdrift efter Thaers
humusteori blev udarbejdet af den svenske
immigrant, baron C.F. Gyllembourg-Ehren-
svärd (1767–1815), som blev belønnet med
Landhusholdnings-selskabets guldmedalje i
1808.36

Hovedidéen i Gyllembourgs Landbrugs-
Bogholderie var at man skal veje det, man aldrig
har vejet, maale det, man aldrig har maalet, og
annotere det, hvorved man aldrig har fæstet sin
Opmærksomhed.37 Hver mark fik sin egen tabel,
hvori landmanden skulle indføre jordens
oprindelige gødningstilstand, udsædsmæng-
den, gødningstilførslen, årets arbejder, vejr-
liget og høstudbyttet. I sidste kolonne kunne
han beregne den kraftmængde, jorden hav-
de behov for at få erstattet før næste vækst-
sæson afhængigt af kommende afgrødes
tærende og nærende livskræfter. Ved minu-
tiøs registrering af empiriske data, ville land-
manden kunne sammenligne successive in-
puts og outputs og beregne gennemsnit for
længere driftsperioder. På grund af lokale
forskelle mht. jordens naturlige frugtbarhed
(bonitet) og arbejdskraftens kvalitet måtte
den enkelte jordbruger ud fra egne data

udvikle sit eget optimale dyrkningssystem.
Kraftbegrebets uiagttagelighed tvang imid-
lertid landmanden til beregninger, hvor vis-
se faktorer, f.eks. bælgplanters, kartoflers og
handelsafgrøders forfrugtsværdi kun frem-
stod med stor usikkerhed, eller som Thaer
udtrykte sig, Endskjønt vi ved analogisk Induc-
tion ledes til disse Data, saa ere de dog kun hypo-
thetiske, indtil Erfaring bekræfte dem.38 Jo flere
empiriske data, man fik samlet ind, jo mere
statistisk materiale fik videnskaben, og jo
flere dyrkningsrecepter og oplysninger om
sædskifte, gødningsbehov, skadedyr og plan-
tesygdomme fik landmanden tilbage. Selv-
om gradantallet (#) ikke kunne være udtryk
for 100 procents præcision, så var selve må-
lestokkens eksistens dog et nødvendigt før-
ste skridt på vej dertil. Og den gode land-
mand var kendetegnet ved, at han opnåede
sin fortjeneste som belønning for videnskabe-
lige driftsmetoder og ikke som kræmmer-
agtige spekulationsgevinster.

Gyllembourg kunne under sit arbejde
med landbrugsbogholderiet i 1804–05 kun
bygge på egne og Thaers og få andres fore-
løbige eksperimenter med humusteoriens
organiske kraft. De undersøgte forskellige
afgrøders næringsoptagelse fra atmosfæren
(store blade) og jorden (store rødder) og
forholdet mellem dem. De kendte ikke kul-
syreassimilationen og funderede over, om
kulsyren optoges fra nedbøren gennem

Bagsidevignet i kobberstik
af Landhusholdningssel-
skabets agrare ideal. Til
forskel fra Danmarks og
Norges Oeconomiske
Magazin (ill., s.4) er det
ikke længere guddommelige
kræfter, der styrer land-
brugsproduktionen, men
videnskaben og teknologien
i form af 1. vekseldrift 
(her kartofler og korn), 2.
moderne redskaber (her
ekstirpator og Baileys plov)
og 3. forbedrede avlsdyr
(her vædder og tyr). Kilde:
Nye Landoeconomiske
Tidender, udgivet af I.C.
Drewsen, Kbh., 1820.
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bladene eller gennem rødderne.39 Nogle
mente, at sædskiftet ville være godt tjent
med en afveksling mellem afgrøder med
små og store blade eller afgrøder med korte
og dybe rødder. Bælgafgrødernes forfrugts-
værdi var konstateret, men årsagen var
ukendt. Thaer og hans danske elev, I.C.
Drewsen, troede, at bælgafgrødernes gavn i
sædskiftet beroede på, at deres brede blade
og buskagtige form – modsat kornarterne –
begrænsede solstrålernes udtørring af jord-
bunden. Da kartoffelplanten fra den syns-
vinkel mindede om bælgplanter, men efter
erfaringen teede sig anderledes, diskutere-
de man livligt kartoflers effekt i rotationen.
Det var Drewsens antagelse, at Kartøflerne,
naar de opfodres, ikke er udsugende for Jorden,
men meget mere et Middel til at forøge dens Kraft.40

I denne sammenhæng blev besætningen
betragtet som en gødningsfabrik slet og ret.
Sommerstaldfodring, rigelig vinterfourage i
form af halm, roer og kartofler, og effektiv
gødningsopbevaring, – udbringning og –
dosering var frugtbargørelsens alfa og
omega. Eller med et samtidigt slogan: Hvad
Blodet er i Legemet, hvad Penge ere i Staten, det er
Gjødningen i Agerbruget!41

Humus-teorien i praktisk
godsdrift
Vi har nu set, hvordan videnskabelige teo-
rier og dyrkningssystemer blev overført til
Danmark – på papiret. Men bortset fra dis-
kussionen om reformernes diffusionsmøns-
ter med ledsagende eksempler har jeg
hidtil negligeret praksis. Tiden er nu inde
til at spørge, om humus-teorien, når den
blev realiseret på markerne, indfriede løf-
terne?

I dette afsnit skal vi se nærmere på driften
af hovedgårdsjorden ved at gå i dybden med
et enkelt eksempel på en udpræget pioner.
Problemstillingen er denne: Hvordan på-
virkede humus-teorien den tekniske praksis
de institutionelle rammer for landbrugs-
driften? Det drejer sig om at undersøge det
vekseldriftsystem med brakfrugtavl og stald-
fodring, Frederik Juel med stor konsekvens

og entusiasme indførte på Tåsinge.
Det nye dyrkningssystem kunne ikke

praktiseres med hovbøndernes redskaber.
Hoveriforeningen indeholdt præcise be-
stemmelser om hovbøndernes arbejde. Det
nye dyrkningssystem måtte derfor udføres
med godsejerens redskaber, heste og løn-
arbejde. Hoveriet blev ikke formelt afskaffet
af den grund. Det kunne bare ikke betale sig
for driftsherren at udnytte det. På den måde
visnede hoveriet bort som en institution, der
var forældet som følge af overførslen af
moderne teknologi.

I Danmark blev raddyrkning med Cooks
såmaskine vistnok første gang praktiseret af
Frederik Juel, Tåsinge, år 1800. Von Essen
beskriver brakfrugtavlen på Tåsinge i 1804,
som var et udpræget misvækstår med kulde
og regn i foråret, så Heste og Mennesker sank i
til Knæerne i den flere Tommer dybt gjennemblødte
Jord, regn igen om efteråret og frost allerede
fra slutningen af oktober, saa at henved 300
Tønder Roer bleve liggende uhøstede i den dybt
frosne Jord.42 Ikke desto mindre var brakfrugt-
avlen, der krævede en fordoblet indsats af
arbejdskraft og kapitaludlæg, en succes. In-
vesteringen gav et afkast på 200 procent.
Brakfrugtavlen foregik på 60 td.l., som var ét
af ni skifter, således:

1. tre gange pløjning med Smalls plove
2. efter 2. pløjning harves jorden fem

gange med harver m. jerntænder
3. efter 3. pløjning harves jorden ti gange

med harver m. jerntænder
4. læsning, udkørsel og spredning af gød-

ning med to-spændervogne med to
sidefjælde

5. nedpløjning af gødning, altså 4. pløj-
ning ligeledes med Smalls plove

6. jorden harves atter ti gange med harver
m. jerntænder

7. kvikrødder samles sammen, sten sankes
og begge dele køres bort

8. den tiltrådte og tilkørte jord harves én
gang på samme måde som de tidligere
25 gange

9. jorden tromles
10. jorden tilsås således
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A. 18 td.l. kartofler lægges i render (kar-
toffelplov), der ”flækkes” (og derved
hyppes) med hyppeplove og renses
med skuffeplove

B. to td.l. hestebønner, sås med Cooks så-
maskine, renses med skuffeplov, hakkes
i hånden, hyppes med hyppeplove

C. to td.l. gulerødder, sået og bearbejdet
manuelt

D. tre td.l. hvidkål, udplantet (dibling-
metoden), renset og hyppet med skuf-
fe- og hyppeplove

E. én td.l. grønkål, samme dyrkningsmåde
F. fem td.l. kålrabi, samme dyrkningsmåde
G. fem td.l. runkelroer, samme dyrknings-

måde
H. 28 td.l. roer (flade turnips) med vikker

som forfrugt. Efter høst af vikker (grøn-
ne til sommerstaldfodring) pløjes, har-
ves og tromles. Roer sås med Cooks
såmaskine, renses med skuffeplove,
hakkes og udtyndes manuelt.

Denne brakfrugtmark må have lignet en
køkkenhave i kæmpeformat med et mylder
af kvinder og børn, der lugede og tyndede
ud med hakkejern, og mere betroet mand-
skab, der styrede de moderne engelske
plove, såmaskiner og skuffe- og hyppeplove
med tungen lige i munden mellem de lange,
lige rader. Det er oplagt, at såmaskinen
forøgede beskæftigelsen på Valdemar Slot,
og von Essen så en sammenhæng mellem

Juels intensive produktion og hans adminis-
tration af fattigvæsenet. Han glædede sig
over den højere Kultur, hvorved 976 Rd. er kom-
met i Cirkulation iblandt den gemeene Mand,
og at brakfrugtavlen ikke allene erstattede et
Forskud af 976 Rd., men ogsaa inden 12 Maane-
ders Forløb forrentede denne Kapital med 200
Procent. Hvis Juels driftsystem blev udstrakt
til hele landet, havde han beregnet, at mere
end 5 Millioner Mennesker vilde kunne leve her [i
Danmark] i Velstand og Overflødighed.43 Idéen
havde allerede bredt sig til nabobønderne,
ikke blot til den bekendte Lars Rasmussen,
der jo også havde opnået Landhushold-
ningsselskabets guldmedalje, men til mange
andre driftige bønder på egnen.

På de øvrige otte skifter såedes halvdelen
til med korn, også med Cooks såmaskine,
enten i rader, hvis mellemrum blev luget og
hyppet med skuffe- og hyppeplove, eller på
forholdsvis ukrudtsfrie marker, hvor raderne
stod så tæt, at lugning hverken var mulig
eller nødvendig. I begge tilfælde var der
halvdelen at spare i udsædsmængde.

I slutningen af 1790erne besluttede Fre-
derik Juel sig til at modernisere hovedgårds-
driften efter engelske principper. Juel havde
i 1776–81 studeret ved universitetet i Kiel og
foretaget den store dannelsesrejse i Europa.
Juel havde kontakter i Hamborg, nemlig
engelske købmænd, der fandt deres kunder
blandt den del af kontinentets aristokrati,
der ønskede at omlægge deres dyrknings-

Flottbecker Baumschule uden for Altona, leverandør til Fr. Juel, Tåsinge. Kilde: Tåsinge Godsarkiv xxi, Landsarki-
vet for Fyn (LAF), Odense.



122

system efter det norfolkske mønstereksem-
pel. Hos James Booth og Alexander Rodger
i Flottbeck bestilte han de eftertragtede frø
og redskaber.

1798 købte Juel en hakkelsesmaskine i
London for 187 Rdl.44 To år senere købte
han 6 Garden Spades, 6 Ditch Spades, 6 cast Iron
Barrow Wheels, 12 Turnip Hoes, 6 large round
Showels, 24 Steel Spades, 12 ditto. Dertil kom-
mer alle støbejernsdelene til Smalls hjulplov,
blandt andet muldfjæle, og Dr. Monroe’s
machine for preventing the swelling of cattle
eating green food – der havde åbenbart været
tilfælde af trommesyge, og Mr. Rodger for-
klarede indgående, hvordan dette vete-
rinære instrument skulle betjenes. Men det
mest bemærkelsesværdige indkøb var et stk.
Small’s Patent Plough, et stk. Double Mould
Board Plough (dvs. en hyppeplov), samt et sæt
Cooke’s Patent Drill Machine with Horse Hoes
and Scarrifiers annexed, med brugsanvisning,
alt made in England og til en samlet pris af ca.
£ 650.– eller en investering på godt 6000.–
Rdl.45

I 1802 købte han en tærskemaskine, en
rensemaskine og en hakkelsesmaskine på
Frederiksværk. Der købte han også en plov
af engelsk Facon, og inspektør Tscherning
forklarede, at når først en plovkarl havde
lært at betjene den – Ploven trykkes for at gaae
let og hæves for at gaae dybt – var den en lettel-
se, for den krævede kun to heste og én
mand. Betalingen foregik i naturalier – Bag-
fragt af Sæd, ligemeget hvilken.46

Men Juel købte også frø i anselige partier
fra Hamborg, Altona og Lybæk. Det drejede
sig om Norfolker turnips, lucerne, kålrabi,
kløverfrø (både rød og hvid), gulerødder,
grønkål, hvidkål, levkøjer, Early York Cab-
bage, Aberdeen Kail (fodermarvkål), Alnwick
Cabbage, Swedish Turnips, og så videre. De
største partier var kløverfrø, for eksempel
april 1800, fra forskellige leverandører 1000
lb., 200 lb., 320 lb. etc. til en samlet pris af
over éttusind Rdl.47

Hvordan ændrede disse redskaber og
plantefrø dyrkningssystemet på Tåsinge? For
det første duede hovbøndernes redskaber
ikke til brakfrugtavlen, som krævede sving-

plove, såmaskine, ekstirpator, hyppeplov, ny
spader og lugejern, m.v. Svingploven var
nødvendig til tværpløjning, der var noget
nyt, som udjævnede de højryggede agre, og
til erstatning for de gamle vandfurer mellem
agrene blev der nu skåret vandrender (evt.
lagt dræn med sten og ris) svarende til et vist
antal rækker af såmaskinens bredde.48 Så-
maskinen var nødvendig til radsåning, ikke
blot af roer, kålrabi, bønner, linser, ærter og
vikker, men også til kornsorterne. Frøet blev
undermachineret med ekstirpatoren. Kartofler
blev lagt i række, gulerødderne håndsået, og
kål sået i mistbænk for senere udplantning
på række. Imellem rækkerne blev jorden
regelmæssigt hyppet og luget. Kartoflerne
blev optaget med hyppeploven, som på én
time kunne opkaste flere kartofler end 14
mand kunne grave op om dagen.49 Og når
kartoffelstykket senere skulle pløjes til rug-
sæd, fik svinene lov til at rende efter ploven
og rode de sidste kartofler op af jorden. I
september 1802 aflagde hans kgl. højhed
kronprinsen besøg hos Frederik Juel og be-
vidnede de engelske Agerdyrknings-Instru-
menters arbejde i marken. Jo, fysiokratismen
og humus-teorien var kommet til Danmark!

Dette intensive dyrkningssystem krævede
endvidere, at godset havde egne heste, og på
Valdemar Slot var der snart over 70 heste.50

Hoveriforeningen havde sat maksimums-
grænsen for markarbejdet, og den gjaldt på
hovbøndernes livstid. Brakfrugtavlen fore-
gik derfor med godsets egne karle, der blev
oplært til at styre de nye redskaber, holde
tungen lige i munden mellem raderne, og til
betjening af håndredskaberne anvendtes
daglejere, som var svage, gamle, kvinder og
børn. Hvor en hoveridrevet kornmark havde
krævet 679 dagsværk, lagde brakfrugtmarken
beslag på 1740 dagsværk. Landskabet var
pludseligt befolket med et mylder af flittige
arbejdere.

Den tredje forandring ved vekseldriften
var gødningsproduktionen, som var en følge
af større besætning og fodring med rajgræs,
kløver, roer og kartofler og sommerstaldfod-
ring. Ud over de godt 70 heste, nåede krea-
turbesætningen snart op på 120 malkekøer
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plus kalve og fedestude. De omsatte om vin-
teren først ca. 60 td. roer dagligt, opbevaret
i kuler foret med halm og tang, og når roer-
ne var opbrugt i marts, fik de kartofler, ca.
50 td. per dag indtil udbinding. Med dette
velnærende foder blev besætningen ikke
blot en bedre gødningsfabrik, der øgede ho-
vedgårdens humuscirkulation. Også mælke-
produktionen steg, om sommeren takket
være kløveren, der blev serveret i stalden, og
om vinteren pga. roer og hakkelse. Godset
kunne nu også producere smør om vinteren
og afsætte det i Svendborg sammen med
slagtede stude, kartofler og grøntsager.

Man kan diskutere, om han havde taget
ved lære af Thaer, eller om det ikke snarere
var omvendt. C. Olufsen bemærker i en note
til hertug Holsteen-Becks beskrivelse af Tå-
singe, at Juels vekseldrift var påbegyndt, flere
år før Thaers bog om det engelske landbrug
blev skrevet.51 Det kan fastslås, at Juel lagde
driften om, samtidig med at han begyndte at
abonnere på Thaers annaler, men deraf kan
intet sluttes om årsagsforholdet. Det ville
have været interessant at se korrespondan-
cen mellem Juel og Thaer, hvis den i det
hele taget eksisterer (den er forgæves efter-
søgt). Vi ved, at Juel skrev til Thaer for at
anbefale sin landvæsenselev, Carl Dalgas, til
videre uddannelse i Möglin,52 og ligeledes at
Thaer kommenterede Juels dyrkningssystem
i sine annaler. Men prioriteringen mellem
de to pionerer er et underordnet spørgsmål,
forsåvidt som den egentlige ophavsret må
placeres i England. Og humus-teoriens
videnskabelige status ufortalt – den virkede
i praksis!
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IDÉHISTORISKA PERSPEKTIV

KAPITEL 8
Framsteg eller undergång
Agrarvetenskapen och diskussionen om ett
varaktigt jordbruk under 1800-talet

Erland Mårald

Hvad som sammanhåller eller söndrar det
menskliga samhället och som gör nationer
och stater mäktiga eller kommer dem att
försvinna, är och har alltid varit jorden, på
hvilken menniskan uppslår sina boningar.
Icke jordens fruktbarhet men väl fruktbarhet-
ens varaktighet ligger i menniskans hand.1

Dessa ord återfinns i den sjunde upplagan
av den berömde tyske kemisten Justus von
Liebigs verk från 1862 Die Chemie in ihrer
Anwendung auf Agricultur und Physiologie,
varav en mindre del översattes till svenska
under namnet Naturlagarne för åkerbruket.2

Liebigs agrarkemiska forskning visade att
mineralrika näringsämnen fördes från jor-
den via växterna till djur och tillbaka igen –
man kan tala om ett jordens kretslopp.3 Ut-
ifrån denna insikt skulle odlingssystemen
och samhället anpassas, och genom veten-
skapliga tillämpningar skulle naturens cyklis-
ka processer effektiviseras för att öka jord-
brukets produktivitet. Styrkan i Liebigs teori,
vilket gjorde att den fick ett så stort genom-
slag, var alltså att han tydligt förmådde visa
på sambandet mellan samhällsutveckling,
ekonomiskt framåtskridande och utnyttjan-
det av naturresurser.

Naturen och dess kretslopp var också en
moralisk förebild, som väckte kritik mot den

rådande samhällsordningen. Människors
kortsiktiga agerande och samhällets felakti-
ga organisation rubbade balansen i naturen
och exploaterade naturresurserna, vilket i
förlängningen hotade samhällets fortbe-
stånd. Liebig använde sig av varnande exem-
pel från det förflutna, som visade på hur
människans misslyckande med att hushålla
med naturresurser resulterat i att civilisa-
tioner hade försvagats och gått under. Det
nya som inträffade vid 1800-talets mitt var
emellertid att vetenskapen nu uppdagat
den mekanism som avgjorde ifall ett sam-
hälle var hållbart eller inte. Därmed var
människan, vilket framgår av citatet ovan,
direkt ansvarig för om samhället utvecklades
i rätt riktning eller gick under med mycket
lidande som följd. Liebig var varken den
första eller den sista lantbruksforskaren som
placerade sin forskning i ett sådant ödesmät-
tat sammanhang. Denna dubbelhet, där
framtidshopp ställs mot hot, finns med som
en röd tråd genom lantbruksvetenskapens
hela historia.

Syftet med detta kapitel är att beskriva
den agrarvetenskapliga diskussionen om
jordbruket och samhällets varaktighet under
1800-talets andra hälft. Närmare bestämt
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kommer jag att göra det genom att lyfta
fram tre exempel. För det första kommer
Liebigs agrarkemiska teori och kopplingen
till dåtidens diskussion om samhällets var-
aktighet att belysas. För det andra kommer
jag att analysera en kontrovers om svensk
havreexport som fördes på 1860-talet. Den-
na debatt visar dels hur Liebigs teorier blev
mottagna i Sverige och dels hur agrarveten-
skapsmän ställde sig till den nya situationen
med frihandel och en växande världsmark-
nad. Slutligen, för det tredje, skall den så
kallade kvävefrågan i slutet av 1800-talet
granskas. Avslutningsvis förs en övergripan-
de diskussion som anknyter till dagens dis-
kussion om uthålligt jordbruk. Låt oss dock
börja med att teckna de övergripande för-

ändringar som 1800-talets västerländska
samhälle genomgick, mot vilka den agrar-
vetenskapliga diskussionen måste förstås.

Det kommersiella jordbrukets
framväxt
Under 1700-talet påbörjades i Europa en
snabb befolkningsökning som fortsatte
under hela 1800-talet. Som en följd av detta
uppstod det en debatt om folkmängdens
relation till försörjningsmöjligheterna och
nationernas resurser. År 1798 publicerade
Thomas Robert Malthus sin dystra framtids-
profetia Essay on the Principle of Population.
Malthus menade att en okontrollerad be-
folkningsökning så småningom skulle kom-
ma att överstiga produktionen av mat med
massvält, epidemier och krig som följd.4

Malthus´ bok väckte stor debatt redan i sam-
tiden och debatten har fortsatt fram till idag.
Ledande engelska lantbruksvetenskapsmän,
som Board of Agricultures sekreterare Sir
John Sinclair och Arthur Young, hade reso-
nerat kring liknande problem redan före
Malthus.5 Den kände kemisten Humphry
Davy anspelade på Malthus, när han höll
agrarkemiska föreläsningar för Board of
Agriculture under 1800-talets första decen-
nium.6 Den malthusianska tesen visade på
den allvarliga situationen, samtidigt som
den passande nog pekade på jordbruks-
vetenskapens viktiga funktion i samhället.

Andra övergripande processer som satte
förhållandet mellan jordbruket och samhäl-
let i fokus var urbanisering och industrialise-
ring. Dessa samhällsförändringar medförde
att många lantbrukare, som ett svar på den
ökade efterfrågan, specialiserade sig genom
att producera för städernas människor och
djur. Denna förändringsprocess blev särskilt
tydlig kring dåtidens kanske mäktigaste hu-
vudstad London, som redan vid mitten av
1800-talet hade en befolkning på 2,4 miljo-
ner invånare. Inom en radie av fem mil runt
staden omvandlades och anpassades land-
skapet för en produktion av trädgårdspro-
dukter, hö, mjölk eller kött.7 Inte bara när-
området påverkades, utan naturresurser

Justus von Liebig (1803–1873) brukar ofta utnäm-
nas till agrarkemins och konstgödselns ”fader”. Vid en
närmare historisk granskning är denna benämning
inte helt korrekt. Han var en skicklig kemist men flera
av sina upptäckter, lagar och innovationer var han
inte alls först med. Däremot hade Liebig många lär-
jungar som studerat vid hans laboratorium i Giessen,
och han besatt en osedvanlig talang för att sprida sitt
budskap via det skrivna ordet, så att han nådde långt
utanför de rena specialisterna och utanför Tysklands
gränser. Härigenom fick han stor betydelse för agrar-
kemins etablering och tillika stor berömmelse.
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hämtades från hela det brittiska kolonial-
väldet och fördes till den engelska huvud-
staden. Även i västra och södra Sverige ställ-
de många jordbrukare om till att odla havre,
som sedan exporterades till England för att
förse Londons alla hästar och hästarna i
gruvorna i Midlands med foder.8 En över-
gripande effekt av denna utveckling var, att
jordbruket började frigöras från sin lokala
kontext. Den ökade specialiseringen, där
vissa lantbrukare inriktade sig på djurhåll-
ning medan andra koncentrerade sig på
spannmålsodling, medförde att växtnäring
och foder måste anskaffas utifrån för att
återföra resurser till jordbruket. Jordbruket
”öppnades” mot omvärlden genom import
av växtnäring och foder och export av agra-
ra produkter.9

Detta ledde emellertid till att lantbrukar-
na blev allt mer importberoende och styrda
av ekonomiska konjunkturer och internatio-
nell konkurrens. Som ett svar på detta restes
krav på upprättandet av tullar för att skydda
den inhemska produktionen. I slutet av
1830-talet, efter Napoleonkrigen, växte dock
kritiken mot de omfattande regleringar och
tullar som upprättats mellan de europeiska
länderna. Detta sammanföll också med ett
ökat intresse för agrarvetenskap. År 1838
grundades Anti-Corn-Law League i Eng-
land, som företrädde en allians av städernas
industrialister, medelklass och arbetare. De
hävdade att den kraftiga befolkningsökning-
en och urbaniseringen medfört att landet
inte längre kunde förse invånarna med föda.
Detta ledde i sin tur till ökade matpriser,
svårare förhållanden för arbetarna och en
belastning för industrin. Storbritannien
måste därför öppna sina gränser för spann-
målsimport. Till försvar för protektionismen
uppträdde framför allt jordbruksaristokratin
och arrendatorer.

Det var dock inte så enkelt att jordbrukets
företrädare var enade i motståndet till fri-
handeln. Samtidigt som Anti-Corn-Law Lea-
gue instiftades också The Royal Agricultural
Society of England. Detta sällskap syftade till
att vara en nationellt ”opolitisk” och fram-
stegsvänlig institution. Grundarna av Agri-

cultural Society menade att problemen med
den ökande försörjningsbördan och den
internationella konkurrensen skulle lösas
genom att tillföra kapital och vetenskaplig
kunskap till jordbruket. Tullarna förhindra-
de nu en nödvändig modernisering av jord-
bruket. Agrarvetenskap framställdes således
som en alternativ väg för att lösa de rådande
problemen. Men ansåg, att vetenskap tilläm-
pad på jordbruket skulle kunna stegra av-
kastningen så mycket att matpriserna sänk-
tes, vilket var till gagn för städernas arbetare.
Prissänkningen var dock inget hot mot jord-
bruksnäringen då den totala produktionen
och efterfrågan också skulle öka, vilket skul-
le medföra att även lantbrukarnas vinster
steg.10 Spannmålstullarna i Storbritannien
upphävdes 1846 och andra västerländska
länder följde efter på 1850- och 1860-talen,
med USA som ett undantag. I Sverige inled-
des en frihandelsvänlig period 1855.

I Storbritannien gick det mest förordade
jordbrukssystemet, eller snarare ideologin,
under perioden 1850–1870 under benäm-
ningen High Farming – högbruk. Liknande
intensiva brukningssystem utvecklades även
i andra regioner i Europa och Nordamerika
vid denna tid. Ursprunget till detta system
kan sökas i Nederländerna och i vissa delar
av England under 1600- och 1700-talen.11

Benämningen ”high” syftade dock specifikt
på ett lantbruk som var framstående och de
senaste överlägset och där den senaste tek-
niken och vetenskapliga rönen tillämpades.
Själva syftet var att öka produktionsvolymen
så mycket som möjligt. Tanken var att ge-
nom stora insatser av kapital, arbete och
resurser skulle man kunna uppnå ett maxi-
malt utnyttjande av jorden.

Teoretiskt gick High Farming tillbaka på
ekonomiska synsätt och brukningspraktiker,
som systematiserats kring sekelskiftet 1800.
Vidare sneglades det mot industrins me-
toder och dess ekonomiska skalfördelar.
Storleken på avkastningen och ekonomisk
vinst var kriteriet för hur framgångsrik en
lantbrukare var. Rent praktiskt innebar hög-
bruk ett intensivt växelbruk, där jorden
dränerades väl och bearbetades med djupare
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plöjning. Det skulle inte heller vara någon
träda utan istället odlades klöver, rovor och
andra foderväxter. På detta sätt kunde den
odlade marken utökas samtidigt som mer
djur kunde hållas och därigenom ökade även
gödselmängderna, vilket i sin tur innebar en
förbättrad spannmålsskörd. Målet var att
stegra mängden näringsämnen, som såväl
via gödsling som via uppfödning av djuren
fördes in i systemet. Om jorden var väl skött,
samtidigt som det bästa utsädet och de bästa
djurraserna och maskinerna användes, var
tanken att fruktbarheten i systemet ackumu-
lerades och att lantbruket hela tiden expan-
derade ekonomiskt. För att ytterligare steg-
ra avkastningen hade man också sedan slu-
tet av 1700-talet i allt högre grad börjat till-
föra jordförbättringsmedel som märgel och
benmjöl och fodertillsatser som oljekakor.

Jordbrukets naturlagar
Det var i denna brytningstid av ökad frihan-
del, kommersialisering och industrialisering,
som Liebig formulerade sina agrarkemiska
teorier. Rent konkret utförde Liebig så kal-
lade askanalyser av växter och djur, det vill
säga undersökningar av den aska som blev
kvar sedan man förbränt dessa organiska
material. Härigenom påvisade Liebig, att
askan innehöll mineraler som fosfor, kal-
cium, magnesium, järn och kisel, vilka väx-
terna absorberat ur marken. Det nya som
Liebig tillförde var, att han bevisade att dessa
mineraler var viktiga näringsämnen för
växterna. Mineraler följde ett kretslopp,
Kreislauf der Stoffe, från jorden via växterna
till djuren och tillbaka igen. Genom att
åskådliggöra att mineralerna kunde upptas
av växter och djur bevisade Liebig också, att
materiautbytet skedde mellan såväl växt- och
djur- som mineralriket. Det fanns alltså
ingen fundamental skillnad mellan den
organiska och oorganiska naturen, och de
naturlagar som styrde jordbruket hade här-
med synliggjorts.

Mot dessa lagar stred det rådande kom-
mersiella jordbruket. Liebig hävdade att ett
sådant odlingssystem som högbruket var ett

exempel på var, för att använda ett nutida
ord, ohållbart och tillämpade ett destruktivt
kretslopp. Han delade vidare in växtnärings-
ämnena i två olika sorter, de organiska och
de oorganiska. De organiska gasformiga
näringsämnena, som koldioxid och kväve,
upptogs av växterna via luften, menade Lie-
big. Genom sin flyktiga form fanns dessa
organiska ämnen jämnt spridda i atmo-
sfären över hela jorden, och därigenom
kunde ingen brist på dessa ämnen uppstå.
Däremot kunde en brist uppstå på de fasta
mineralämnena på grund av deras tyngd
och trögrörlighet. Mineralerna kunde inte
utan yttre inverkan förflyttas från den plats
där naturen placerat dem. Genom export av
spannmål och andra agrara produkter till
städer och främmande länder fördes dessa
mineralämnen ständigt bort från åkern och
väsentliga näringsämnen gick förlorade. Sto-
ra exporterande lantbruksenheter var med
andra ord tvivelaktiga ur ett agrarkemiskt
perspektiv.

Problemet som Liebig stod inför var hur
man skulle öka människans andel av natu-
rens resurser utan att överexploatera och
urlaka jorden. Syftet med lantbruksvetenska-
pen var ju att öka människans andel av natu-
rens gåvor genom att ”styra” naturens lagar
till människans fördel. För en långsiktig
vinst måste jorden få tillbaka det den gav
ifrån sig. Liebig löste detta problem genom
sin ”mineralteori”.12 Han menade, i stark
polemik mot de så kallade humusteoretiker-
na och mot kväveteoretikerna, att växterna
helt och hållet tillgodosåg sitt behov av kol
och kväve via luften. Växterna byggdes upp
genom att de med solvärmens hjälp förde
samman gasformiga ämnen från luften och
fasta partiklar och vatten från marken till
sammansatta organiska föreningar. Detta
synsätt påminner om Aristoteles element-
lära, där de fyra elementen jord, vatten, luft
och eld (solen) tillsammans upprättar den
organiska materian.13 Alla dessa ämnen var
lika viktiga för växterna, men det var främst
vid tillgången på mineraler som människan
kunde påverka förloppet, i såväl negativ som
positiv riktning. Helt avgörande för en växts
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välbefinnande var sålunda att lantbrukaren
säkrade tillgången på mineraler i åkerjor-
den.

Mineralteorin innebar en ny syn på
näringsämnen. Det var inte gödseln i sig,
som gjorde jorden fruktbar, utan mineraler-
na i gödslet. Enligt den så kallade minimum-
lagen påvisade Liebig att den begränsande
faktorn för en plantas tillväxt var tillgången
på ett näringsämne i förhållande till växtens

behov av den. Liebig liknade växtens tillväxt-
potential vid vätskenivån i ett ”kar”, som var
sammansatt av brädor av olika längd (när-
ingsämnen och andra faktorer som solljus
och vatten). Karets kapacitet begränsades av
den kortaste brädan och vätskenivån (åker-
jordens fruktbarhet) kunde bara höjas ge-
nom att man förlängde just denna bräda,
det vill säga tillförde detta specifika närings-
ämne. Det räckte följaktligen med att ett

Liebigs minimumlag. Liebig
liknar en växts tillväxt-
potential vid ett kar som är
sammansatt av brädor
(näringsämnen och andra
faktorer) av olika längd.
Karets kapacitet är begrän-
sad av den kortaste brädan
(i det här fallet kali) och
kan bara höjas genom att
denna bräda förlängs.
När detta är gjort är det
en annan bräda (närings-
ämne) som blir den begrän-
sande faktorn. På bilden
används Liebigs minimum-
lag för att propagera för en
ökad användning av kali-
gödsel. (Liebig and after
Liebig, 1942)
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enda mineralämne saknades för att skörden
skulle slå fel. De mineraler, som fördes bort
från åkern via skörden måste obönhörligt
kompenseras. Liebig skrev:

Hufvuduppgiften för agrikulturen är att på
något sätt ersätta de bortförda bestånds-
delar, som atmosfären icke kan lemna. Är
denna ersättning ofullkomlig, så aftager
fältets eller hela landets fruktbarhet; till-
föra vi mera, så stegras fruktbarheten.14

På vilket sätt kunde då kemisterna konkret
hjälpa den enskilde lantbrukaren? Genom
att kombinera askanalyser, som visade vilka
olika slags näringsämnen en viss växt krävde,
och jordanalyser, som visade tillgången eller
bristen på mineraler i åkerjorden, skulle
kemisten kunna förutsäga vilka närings-
ämnen som lantbrukaren behövde tillsätta
för att uppnå ett visst resultat. Med dessa
noggranna kemiska analyser skulle nu natu-
rens processer kunna kontrolleras med
vetenskaplig precision. De nödvändiga oor-
ganiska ämnena kunde hämtas utanför den
lokala omgivningen och framställas och
koncentreras på fabriksmässig väg i form av
konstgödsel. Istället för växelbruk och ”stall-
gödseljordbruket” förordade Liebig en väx-
ling mellan olika sorters växtnäringsämnen.
På detta sätt skulle det bli möjligt att år efter
år odla samma växt och specialisera sig på
spannmålsproduktion. Även ofruktbara jor-
dar skulle enligt Liebig på detta sätt åter
kunna göras fruktbara. En expansion för
mänskligheten stod för dörren. Liebig skrev:

Det skall komma en tid, då man förser
åkern, allt efter den växt man derpå vill upp-
draga, med en gödsel, som man beredt uti
chemiska fabriker; då man blott gifver det,
som tjenar plantan till näring ...15

Trots att Liebig var kritisk till det sätt på vil-
ket högbruket bedrevs, passade ändå hans
teorier utmärkt till det synsätt som låg till
grund för denna brukningsideologi. Kriti-
ken ökade snarast trovärdigheten för det
intensiva jordbruket, som med vissa juste-
ringar skulle kunna vila på en vetenskaplig
grund. Även enligt Liebigs teorier framställs
jordbruket som ett insats- och avkastnings-

system, där utfallet är helt beroende på vad
som förs in i systemet. Med ökade insatser av
ekonomiskt kapital, naturresurser och veten-
skaplig kunskap skulle följaktligen avkast-
ningen kunna stegras ytterligare.

Romarriket som varnande
exempel
En teknik som Liebig begagnade sig av för
att stärka sina resonemang var att använda
sedelärande exempel från det förflutna. Att
använda historiska tillbakablickar är en van-
lig metod för att kritisera sin samtid eller att
föra fram vissa ståndpunkter. I efterföljd av
engelsmannen Edward Gibbons verk The
History of the Decline and Fall of the Roman
Empire från 1776, blev Roms ”uppgång och
fall” ett ständigt återkommande exempel på
hur en överlägsen civilisation fallit och er-
satts av barbari.16 Samtida revolutionsförsök,
krig, svältår och sjukdomsepidemier visade
också på ett påtagligt sätt att detta inte bara
var ett historiskt fenomen. Underförstått i
denna problematik fanns frågan: Om alla
tidigare högkulturer har gått under, finns
inte då risken att även vårt samhälle kan gå
mot en kollaps?

Liebig lade här ut texten om de hot som
riskerade att underminera den europeiska
civilisationen. Även Liebig började med
Romarriket.17 Imperiet, och då särskilt sta-
den Rom, var beroende av en ständig inför-
sel av föda, skatter och soldater. Detta behov
satte en allt större press på de romerska bön-
derna och jorden. Det italienska fastlandet
kunde inte ensamt bära denna börda, mena-
de Liebig, utan romarna var tvungna att föra
en expansiv kolonisationspolitik och plund-
ra kolonierna på såväl jordens rikedomar
som slavar. Härigenom ansamlades ansen-
liga rikedomar och naturresurser i Rom
men, påpekade Liebig, ingenting återfördes
till de italienska fälten. Istället släpptes
näringsämnena via cloaca maxima ut i Tibern
och gick till spillo.18 Roms yttre rikedom var
således ett tecken på imperiets förestående
fall. Detta ledde samtidigt till maktfullkom-
lighet hos den romerska eliten. ”Roms kapi-
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talister” bedrev en lönsam handel med
spannmål från kolonierna, som konkurrera-
de ut den inhemska marknaden, vilket med-
förde att de fria bönderna förlorade sin själv-
ständighet. Liebig hävdade, att i takt med att
naturen exploaterades, förbyttes den med-
borgaranda som skapat imperiet i ”... sjelf-
viskhet, krypande svaghet, lågt slafsinne och
alla laster af moralisk förnedring.”19

Nästa exempel på samma destruktiva pro-
cess var det spanska kejsardömet på 1400-
och 1500-talen. Inledningsvis, när morerna
styrde över den Iberiska halvön på 800- och
900-talen, hade befolkningstalet ökat snabbt.
Sakta men säkert utarmades dock jorden.
Med anspelning på Malthus teori, hävdade
Liebig, att det därigenom uppstod en oba-
lans mellan befolkningen och naturresurser-
na. Kampen mellan de kristna och morerna
var ur detta perspektiv inget annat än en
strid om det dagliga brödet. När morerna
drivits ut, fortsatte dock bördigheten att
minska. Trots att silver och guld strömmade
in från den Nya Världen, återfick inte den
spanska jorden sin bördighet och imperiet
försvagades.20

Såväl Romarriket som det spanska världs-
riket var exempel på civilisationer som hade,

enligt Liebigs terminologi, bedrivit ett Raub-
wirtschaft eller, som det då översattes till
svenska, ett ”plundringssystem”. Liebigs de-
finition av ett plundringssystem var ett jord-
bruk, som bröt det naturliga kretsloppet
genom att inte ge tillbaka till jorden all den
näring som det tog ifrån den i form av skörd.
Principen att alla mineralämnen helt och
hållet måste ersättas var obönhörlig. Det
moderna lantbruket, som tillika bröt mot
denna princip, var, hävdade Liebig, det sista
stadiet av ”utplundringssystemet”. Genom
export av spannmål från landsbygden till
städer och främmande länder fördes de fas-
ta mineralämnena bort från åkern utan att
ersättas. Därigenom startade nationernas
”sjelfförintelseprocess”. Detta rofferijord-
bruk skulle leda till malthusianska följder,
om det fick fortsätta:

Folken skola till sin sjelfuppehållelse vara
nödgade att oupphörligt sönderslita och ut-
rota hvarandra i grymma krig, för att åter-
ställa jemvigten, och om, det Gud förbjude,
två sådana år som 1816 och 1817 följa på
hvarandra, så skola de, som upplefva dem, se
hundratusentals menniskor dö på vägar och
gator; tillkommer då ett krig, så skola möd-
rarne, likasom i trettiåriga kriget, släpa de
fallna fiendernas kroppar hem till husen,

En återkommande fråga i
den europeiska idéhistorien,
som har fascinerat många,
är den antika kulturens
nedgång. Vid mitten av
1800-talet började veten-
skapsmän att se ett sam-
band mellan Romarrikets
fall och förändringar i
naturen. Det var ingen
slump att många av de
grekiska och romerska
ruinerna återfanns i ruin-
landskap. Flera forskare,
däribland Liebig, menade
att nedhuggningen av
skogar, vissa jordbruks-
metoder och intensivt bete hade lett till klimatförändringar, erosion och utsugna jordar. En underliggande fråga som
ställdes var: Om människan tidigare underminerat hela sin civilisation och livsmiljö kan det då inte hända igen
i vår tid? Illustrationen ur ’Geografiska bilder för hemmet och skolan II. Europa’ (1889) visar templet i Pesto:
”Pæstum … framstår genom storartade lemningar af murar och tempel …, men ligger i en alldeles öde och osund
trakt.”
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för att med deras kött stilla sina barns hung-
er, man skall, likasom i Schlesien 1847, upp-
gräfva ur jorden liken efter de i sjukdomar
döda djuren, för att med kadaverna förlänga
dödskampen.21

De tydligaste tecknen på utplundringssyste-
mets effekter fann Liebig i Nordamerika.
Där hade lantbrukare utan gödsling oavbru-
tet odlat upp den jungfruliga jorden och
exporterat spannmål och andra agrara pro-
dukter till Europa. Allteftersom minskade
dock bördigheten i de östra områdena och
därför drevs hela tiden kolonisterna väster-
ut för att finna ny jord. Värst var emellertid
det engelska jordbruket. Liebig menade att
detta land åskådliggjorde ”... det förstöran-
de ingreppet i lifvets kretslopp från en högt
civiliserad nations sida.”22 Det engelska jord-
brukssystemet, som allt sedan 1700-talet varit
ett ideal för jordbruksivrare i hela Europa,
kom i detta sammanhang att framställas som
ett skräckexempel. I Storbritannien återköp-
te man med ”guld, jern och stenkol” det
överuttag man skördat från åkrarna. Från
hela världen importerades växtnäring, som
guano och benmjöl, till det engelska lant-
bruket där de förbrukades. Hela det engel-
ska jordbruket byggde således på ändliga
resurser, kortsiktighet och utsugning av
andra geografiska områden:

Storbritannien frånröfvar alla länder vil-
koren för deras fruktbarhet; det har redan,
för att finna ben [innehållande fosfor till
konstgödsel], genomgräft slagfälten vid Leip-
zig, Waterloo och Krim och förbrukat de i
Siciliens katakomber samlade benen af
många generationer, och förstör dertill år-
ligen återkomsten af en framtida generation
af 3 1/2 millioner menniskor; likt en vampyr
hänger det vid Europas, man kan säga verl-
dens, nacke och utsuger dess hjertblod, utan
något tvingande skäl och utan någon var-
aktig nytta för sig sjelft.23

Precis på samma sätt som Romarriket hade
sugit ut sina kolonier, var Storbritannien på
väg att plundra hela Europa samt sina utom-
europeiska kolonier. Istället för att inom
sina gränser återanvända näringsämnena,
hämtade man dessa från hela världen och
spolade sedan ut dem i sin egen cloaca maxi-
ma, Themsen. Genom insikten att naturen

fungerar genom olika kemiska kretslopp,
där vissa mineraler har en särskilt betydelse-
full funktion, hade dock Liebig funnit den
mekanism, som avgör huruvida ett samhälle
skall fortsätta att utvecklas eller gå under.
Västerlandet kunde därmed bli den första
civilisationen som grundat på vetenskap
åstadkom en bestående kultur.

Kontrovers om svensk
havreexport
Under ett antal decennier kring 1800-talets
mitt exporterade Sverige stora mängder

Hjalmar Nathorst (1821–1899) var son till Lant-
bruksakademiens sekreterare Johan Theophil Nath-
horst och han kom därmed att beredas en väg in i den
lantbruksvetenskapliga världen. Trots en inte helt
lyckad bakgrund som föreståndare för några mindre
lantbruksskolor blev han 1861 den förste förestånda-
ren för Alnarps lantbruksinstitut med professors
namn. En orsak till utnämningen var dock den upp-
märksammade skriften ’Några ord om vilkoren för
svenska jordbrukets utveckling’ (1858), där han bland
annat starkt propagerade för utbyggnaden av agri-
kulturkemin och en ökad användning av konstgödsel.
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havre till Storbritannien. Som tidigare nämnts
var det framför allt från Västsverige, som
havre exporterades för att förse hästarna i
de engelska städerna och industrin med
foder. Eftersom denna storskaliga export i
samtiden var något nytt, som påverkade så-
väl jordbrukets praktik som dess inriktning,
uppmärksammades detta i den svenska lant-
bruksvetenskapliga debatten. Frågan gällde
huruvida havreexporten överhuvudtaget var
förnuftig och nationalekonomiskt sund. Dis-
kussionen om havreexporten ledde på 1860-
talet till en kontrovers, med föreståndaren

för Alnarps lantbruksinstitut Hjalmar Nat-
horst och föreståndaren för Ultunas lant-
bruksinstituts agrarkemiska försöksstation
Carl Erik Bergstrand som huvudkombattan-
ter. Denna meningsmotsättning är intres-
sant, då den på ett tydligt sätt belyser hur
Liebigs läror blev mottagna i Sverige. Vidare
visar denna meningsmottsättning även hur
agrarvetenskapliga argument användes för
att föra fram vissa politiska ståndpunkter, i
det här fallet frihandel kontra tullsystem.

Det var vid Lantbruksmötet i Karlstad
1862, som Nathorst tog initiativ till en dis-
kussion om på vilket sätt havreexporten
hade påverkat det svenska lantbruket och
om det inte vore bättre att istället använda
havren som foder inom landet.24 I sitt inlägg
kritiserade Nathorst skarpt havreexporten
och det rådande frihandelssystemet. Han
hävdade att om havren nyttjades inom
landet som foder till boskapen skulle riket
kunna bli självförsörjande på animaliepro-
dukter samtidigt som gödselproduktionen
ökade, vilket i sin tur skulle förbättra spann-
målsproduktionen. Nu var allting omvänt.
Med exporten av havren följde de viktiga
mineralämnena, vilket orsakade att jordarna
försvagades, och dessutom uteblev den ani-
malieproduktion och mängd med kreaturs-
gödsel, som havren annars hade kunnat ge
upphov till. Nu tvingades man importera
kött, smör, ost, ull och gödselmedel och
dessutom betala för de onödiga transport-
kostnaderna. Nathorst menade att ett fram-
stående land istället kännetecknades av im-
port av spannmål. Det fanns ett samband
mellan å ena sidan intensiv boskapsskötsel,
spannmålsimport och civilisation, och å andra
sidan spannmålsexport och en låg kulturell
utveckling, dit Sverige nu kunde räknas. Fri-
handelssystemet, menade Nathorst, motver-
kade i det här sammanhanget införandet av
ett nationellt uppbyggande lantbrukssystem.

Samma år, 1862, utkom även Nathorsts
prisskrift Grunderna för höjandet af åkerjordens
bördighet.25 I denna skrift beskrev Nathorst
förenklat Liebigs mineralteori samt redo-
gjorde för dess konsekvenser för det praktis-
ka jordbruket och för det svenska lantbruket

Carl Erik Bergstrand (1830–1914) var en av de för-
sta i Sverige med gedigen vetenskaplig bakgrund som
anställdes inom den framväxande lantbruksveten-
skapen. Trots detta kom han under hela sitt yrkesverk-
samma liv att betona agrarvetenskapens praktiska
nytta. Redan vid 31 års ålder blev Bergstrand före-
ståndare för Ultunas försöksanstalt och tre år senare
utsågs han till professor i agrikulturkemi. År 1869
flyttade Bergstrand till Stockholm och blev föreståndare
för Lantbruksakademiens agrikulturkemiska försöks-
station, belägen vid nuvarande Stockholms universitets
campusområde Frescati. Efter en kontrovers med akade-
mien avsattes dock Bergstrand från sin tjänst 1882.
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som helhet. Den gamla lantbruksläran, det
vill säga tysken Albrecht Thaers rationella
lantbruk, med ”riktad” gröngödsling, stall-
gödseljordbruk, där endast storleken på
gödselhögen sågs som väsentlig, och med en
stor export av säd och rotfrukter, var, enligt
Nathorst, felaktig och destruktiv. I enlighet
med Liebigs teorier hävdade han istället, att
avgörande för jordens bördighet uteslutan-
de var tillgången på mineralämnen, vilka
om man följde den gamla lantbruksläran
sakta men säkert gick förlorade. Ett åker-
brukssystem kunde befinna sig i tre olika
lägen. I ett ”utsugande” system lämnades en
otillräcklig kompensation för skördeuttaget
och andra förluster av mineralämnen, medan
i ett ”stillastående” uttaget och tillförseln av
växtnäringsämnen var lika stora. Däremot
om åkerfälten tillfördes mera än vad som
togs ut från dem, var det ett ”framåtgående”
åkerbrukssystem. Detta var de grundläggan-
de ”axiom”, som åkerbruket måste rätta sig
efter.26

För att uppnå ett framåtgående lantbruks-
system krävdes alltså att skördeuttaget mer
än väl kompenserades genom att mineral-
ämnen fördes in i systemet. Detta kunde
uppnås om lantbrukaren såg till att alla
källor till växtnäring förvaltades väl och ut-
nyttjades maximalt, att åkrarna dränerades
och djupplöjdes samt att det skedde en
import av guano, benmjöl, foderväxter och
oljekakor. Nathorst stod således för ett slags
merkantilistiskt tänkande, där det gällde att
samla så mycket mineralrika näringsämnen
som möjligt inom landet. Import av spann-
mål, animalieprodukter och gödselämnen
var följaktligen eftersträvansvärt, medan ex-
port av detsamma var tveksamt åtminstone
så länge detta inte med råge ersattes genom
importen. Nathorst hävdade att det som
vetenskapsmän, som till exempel Liebig
under tjugo års agrikulturkemisk forskning
bekräftat, svarade mot det jordbrukssystem
som de engelska lantbrukarna redan prak-
tiserade, det vill säga högbruket. I detta
”framåtgående” lantbrukssystem ersatte lant-
männen fullt ut mineralämnena med stora
insatser av konstgödsel.27 Nathorst skrev:

Landtmannen bör betrakta sitt yrke såsom
en industri, som anskaffar råämnen så billigt
som möjligt, och förvandlar dessa till växt-
och djur-alster af bästa beskaffenhet. Han
får deremot ej betrakta jorden såsom rå-
materialet som han får bortsälja i sina
grödor, ty om vi exportera hennes bästa
beståndsdelar i form af säd och ladugårds-
produkter till utlandet, så ödelägga vi der-
igenom vårt fädernesland.28

Bergstrand var inte närvarande vid Lant-
bruksmötet 1862 men hade skickat ett
inlägg som lästes upp.29 I detta inlägg kom-
menterade Bergstrand såväl själva diskus-
sionsfrågan om havreexporten och indirekt
även Nathorsts prisskrift. Enligt Bergstrand
innebar Nathorsts strävan att hela tiden öka
mängden växtnäring i jordarna att det i
praktiken blev omöjligt att bedriva jordbruk.
Om insatsen av växtnäring skulle vara större
än den uttagna skörden skulle det så små-
ningom bli brist på såväl gödselämnen som
på kapital att köpa dessa för. Enligt Berg-
strands sätt att se på saken gick inte denna
balansräkning ihop. Havreexporten var
nödvändig för Sverige för att utveckla jord-
bruket och samhället i stort. Utifrån ett
marknadsliberalt perspektiv menade Berg-
strand, att världsmarknaden fungerade som
ett ömsesidigt utbyte mellan skilda länder
och regioner med olika naturförutsättning-
ar och produktionsinriktningar, vilket i slut-
ändan alla tjänade på. Det var likgiltigt för
den enskilde lantbrukaren om de agrara
produkterna såldes till hans närmaste gran-
ne eller till utlandet. Inkomsterna från
exporten hjälpte till att förbättra såväl lant-
bruket som utvecklandet av ny industri.30

Efter detta första inledande meningsut-
byte fortsatte 1864 polemiken mellan de
båda professorerna, vilket resulterade i ett
flertal uppsatser i Ultuna Landtbruks-instituts
tidskrift samt i Alnarps Tidskrift för landt-
hushållning. Bergstrand inledde med tre
uppsatser, ”Om åkerjordens bördighetsför-
hållanden”, ”Om exporten af hafra” samt
”Något om Liebig och hans ’Naturlagarna
för åkerbruket’”.31 Särskilt i den sistnämnda
uppsatsen kritiserade Bergstrand Liebigs
(och även Nathorsts) farhågor om det mo-
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derna lantbrukets snara undergång. Med
hjälp av sina stilistiska färdigheter, bildspråk
och historiska exempel hade Liebigs teorier
fått stort genomslag, trots att många agri-
kulturkemister visat på deras brister och fel-
aktigheter. Härigenom hotade nu Liebigs
olycksprofetia den fria spannmålsexporten
och samhällets utveckling, menade Berg-
strand.

Den viktigaste invändningen mot Liebig
var att han inte tog hänsyn till naturens egen
förmåga att upprätthålla och föröka jordens
fruktbarhet. Genom den ständiga förvitt-
ringen frigjordes hela tiden mera växt-
näringsämnen. Detta innebar enligt Berg-
strand att all näring som fråntogs åkerfälten
genom skörden inte behövdes ersättas. Ett
exporterande lantbruk var hållbart om lant-
brukaren använde sig av vetenskapliga meto-
der, tog tillvara tillgängligt naturligt gödsel
och därtill ibland tillförde konstgödsel, men
inte mer än nödvändigt. Att hela tiden för-
söka öka mineralämnena i jorden, som Lie-
big och Nathorst förespråkade, skulle till
slut leda till att jorden blev mättad och de
dyrbara näringsämnena rann iväg med vatt-
net eller till att växterna skadades. Berg-
strands slutsats blev:

Det Liebigska systemet är i detta hänseende
alldeles outförbart i praktiken och till theo-
rien derjemte oriktigt, emedan detsamma
grundar sig på ett misstag eller ett förbiseen-
de af jordens egen natur och de processer,
som derstädes utan afbrott försiggå.32

På detta svarade Nathorst med artikeln
”Liebig, Ultuna-skolan och Ultuna-erfaren-
heten”,33 där Nathorst visserligen höll med
Bergstrand att näringsämnen frigjordes
genom förvittringen, men detta var inte till-
räckligt. Liebigs ersättningsprincip var
obönhörlig och endast genom att mineral-
ämnena återfördes till fälten kunde jord-
bruket utvecklas. Att som Bergstrand lita på
att naturens krafter skulle kompensera
exporten var ogenomtänkt och rent av far-
ligt att framföra, då det uppmanade till
vårdslöshet. Nathorst skrev ”... då han [Berg-
strand] kraftigt, ehuru omedvetet, förordat
åkerfältens utsugning; då han indirekte

uppmuntrat likgiltigheten för att samla alla
möjliga gödningsämnen till åkerfälten ...”.34

Som rubriken på Nathorsts genmäle visar,
förde Nathorst upp polemiken till en kon-
flikt mellan Ultuna och Alnarps lantbruks-
institut. I uppsatsen skriver han genomgåen-
de om ”vi” och ”dem”. Utifrån Bergstrands
rapporter från Ultuna konstaterade Nat-
horst att ett utplundringsjordbruk bedrevs
där. Under de 17 år som lantbruksinstitutet
hade bedrivit lantbruk hade man i huvudsak
använt sig av stallgödsel och litat till naturen,
vilket nu resulterat i att vetet blev dåligt,
klövern slog fel och övriga grödor invadera-
des av ogräs. På grund av detta tvingades
man nu vid Ultuna att allt mer använda sig
av superfosfat, pudrett och andra jordför-
bättringsmedel, som Liebig förespråkade.
Nathorst konstaterade:

Vi kunna ej begära ett mera lysande exem-
pel på stallgödselhushållningens otillräcklig-
het, än just detta, och vi anse det vara mera
än en lycklig slump, att denna erfarenhet
vunnits just på det institut [Ultuna], som så
ifrigt förfäktat nämnde hushållnings till-
räcklighet. Från kathedern har en lära för-
kunnats, – erfarenheten på fälten der denna
lära tillämpats, har nu förkunnat en annan
lära ...35

I ett sista inlägg försvarade och vederlade
Bergstrand detta påhopp.36 Det jordbruks-
system som Nathorst och Liebig förespråka-
de kunde visst vara framgångsrikt på enstaka
platser. Detta bevisade dock inte att det nöd-
vändigtvis måste bedrivas överallt. Jordbru-
ket var inte endast beroende av mänsklig
”konst” och växtnäring som anskaffats uti-
från utan även beroende av jordmån och
klimat. På vissa håll var konstgödsel mer
nödvändiga än på andra platser, där jorden
själv i högre grad försåg plantorna med växt-
näring. Vidare var lantbruket vid Ultuna
inget bevis på misslyckande utan tvärtom.
Bördighetsförhållandena vid Ultuna hade
då institutet grundats varit de sämsta i hela
trakten men nu höll problemen på att över-
vinnas.

På detta svarade inte Nathorst, men i en
fotnot till artikeln ”Om höjandet af åker-
jordens bördighet” skriven av dansken J.B.
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Krarup som 1865 publicerades i Tidskrift för
landthushållningen, skrev Nathorst spydigt
att Bergstrand ”... hållit i byskolmästarens
språk ...” utan att svara på frågan och en fort-
satt polemik skulle bli ”... lika litet lärorik
som angenäm.”37 Även Bergstrand kom i en
uppsats 1868 att kritisera vad han kallade
för den ”tyska skolan”, det vill säga Liebigs
mineralteori och Nathorst. Återigen var det
Liebigs konsekventa kemiska perspektiv och
bristande förståelse för de geologiska pro-
cesserna genom vilka naturen själv fram-
bringade mineralämnen, som Bergstrand
angrep. Agrarforskningen måste istället,
hävdade Bergstrand, vila lika mycket på en
geologisk som på en kemisk grund.38 Detta
var dock mer än bara en vetenskaplig kritik.
På ett smidigt vis omvandlade Bergstrand
detta påstående till ett politiskt uttalande.
Den tyska skolans ensidiga teori stod inte
bara i ”strid” med naturen och den praktis-
ka erfarenheten utan: ”Hela läran står dess-
utom i strid med vår tids sträfvanden framåt
i ekonomisk och social frihet, ej att landt-
bruket må hållas fjettradt inom stela och en-
sidiga former.”39

Bergstrand skriver i sina memoarer att i
och med detta rann diskussionen med Nat-
horst ut i sanden.40 På samma sätt kom även
Liebigs dystra framtidsprofetior att förlora
sin aktualitet under 1800-talets andra hälft,
som kännetecknades av ovanligt få miss-
växter, större krig och oroligheter. I memo-
arerna menade Bergstrand att förbättrade
brukningsmetoder och rikare gödsling med
såväl naturliga som konstgjorda gödnings-
ämnen var en viktig förklaring till detta.41

Kvävefrågan
Ett problem, som dock kvarstod och som
väckte stor uppmärksamhet under 1800-
talets sista decennium, var hur man skulle
kunna skaffa tillräckligt stora mängder kväve
för att tillgodose jordbrukets ökande behov.
Tillförseln av fosfor och kalium till jord-
bruket tycktes vara säkrad genom brytning
av dessa mineraler, medan kväveförsörjning-
en var ett problem, som lantbruksveten-

skapen ännu inte lyckats lösa. Något som
ytterligare förvärrade situationen var att de
lättlösliga nitraterna lätt fördes bort från
åkerjorden med regnvattnet och ut i vatten-
drag och hav. Detta medförde att kväve-
gödslingen ständigt behövde återupprepas.
Lantbruksakademiens sekreterare Christian
Lovén diskuterade ”qväfvefrågan” i sin års-
berättelse 1890. Kvävet spelade en helt av-
görande roll i alla levande organismer. Utan
kväve inget liv. Trots att kväve fanns i outsin-
liga mängder i luften, i vilket växternas över-
jordiska delar ständigt badade, är ”... det just
detta, på hvilket en stor del af våra ädlare
kulturväxter oftast lida brist; de försmäkta,
så att säga, af qväfvetörst midt i det stora
qväfvehafvet.”42

Främst handeln med peruansk guano och
Chilesalpeter svarade mot efterfrågan på
kvävegödsel. Detta hade dock lett till en
kritik mot att det europeiska jordbruket blev
allt mer beroende av importerade växt-
näringsämnen. Vidare härstammade dessa
råvaror från ändliga källor. För att under-
söka hur länge guanolagren skulle räcka
sände den engelska flottan på 1870-talet ut
en expedition till Peru. Resultatet var inte
uppmuntrande. De mer lättillgängliga fyn-
digheterna var redan slut, medan de kvar-
varande lagren varierade i kvalitet och tjock-
lek eller täcktes av sand.43 Även vad det gällde
fyndigheter av salpeter, som såväl användes
för gödselmedel som för sprängämnestill-
verkning, fanns det en osäkerhet om hur
länge de skulle räcka. Kring sekelskiftet 1900
fanns det farhågor om att de naturliga före-
komsterna av salpeter, som endast påträffas
i Chile, inom några decennier skulle var ut-
tömda.44 Lovén skrev till exempel:

... såsom man ju kan hafva anledning be-
fara, de naturliga källor, i främsta rummet
salpeterlagren i Chile, ur hvilka det euro-
peiska landtbruket nu så ohejdadt öser för
att tillfredsställa sitt ständigt växande qväfve-
behof, skulle börja att blifva mindre gifvan-
de.45

Några decennier in på 1900-talet hade dock
dessa farhågor visat sig felaktiga och det för-
säkrades att lagren i Chile med förbättrade
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utvinningsmetoder skulle räcka i minst två-
hundra år.46 Här återkommer med andra
ord hur agrarvetenskapen bidrog till att
skapa en hotbild angående det västerländ-
ska samhällets utveckling. Sinande källor av
kväve var i och för sig ett allvarligt problem,
som på sikt kunde hota matförsörjningen.
Det är dock på sin plats att fråga sig för vem
kväve var en bristvara? Situationen var inte
så akut, att den agrara produktionen hota-
des eller att man behövde ransonera kväve-
gödsel. Den bristande tillgången på kväve
var dessutom en välkänd fråga allt sedan
mitten av 1800-talet. Med nya grödor och
utvecklade brukningsmetoder var förhållan-
dena i själva verket bättre i slutet av 1800-
talet än de varit tidigare.

Ur ett kort perspektiv var det främst för
industrin, det kommersiella lantbruket och
för ekonomiska intressen, som det utgjorde
ett centralt problem. Om man lyckades
binda luftens kväve och göra det tillgängligt
för växterna skulle detta ge stora ekonomis-
ka vinster och skapa utrymme för en indu-
striell expansion. För lantbruket skulle ökad
tillgång på billiga kvävegödselmedel dess-
utom leda till större avkastning och ökad
vinst. Kvävefrågan kan även ses som en följd

av att forskningen på detta område under
de föregående decennierna blivit alltmer
intensiv och inte av att läget under samma
tidsperiod radikalt försämrats. Att hänvisa
till situationens allvar för hela samhällsut-
vecklingen var ett retoriskt grepp, som för-
länade legitimitet för ett ökat samarbete
med industrin.

Kvävefrågan belyser således hur ett hin-
der för en fortsatt expansion tydliggjordes
och omformulerades till ett angripbart pro-
blem. Detta skedde inte bara genom forsk-
ning och teknisk utveckling utan även ge-
nom att den vetenskapliga frågeställningen
sattes in i ett samhälleligt sammanhang. På
detta sätt skapades ett samhälleligt stöd och
argument för ytterligare resurser till agrar-
kemisk och teknisk forskning.47 Intressant är
också, att kvävefrågan ur ett efterhandsper-
spektiv, i den interna agrarvetenskapliga his-
torieskrivningen, har använts för att visa att
övergången till ett kemiskt jordbruk var
”rätt” och ”ofrånkomlig”. Om inte denna
utveckling hade skett, hade ”oundvikligen”
en katastrofal hungersnöd drabbat Sverige
och västerlandet.48 Som bevis för detta hän-
visas ofta till att sekreteraren för The British
Association for the Advancement of Science,

För att kunna fördela konst-
gödsel och andra jordförbätt-
ringsmedel på åkermarken
behövdes speciella maskiner.
Denna kalkspridnings-
maskin av märket Velo från
1926 lämpade sig även för
spridning av chilisalpeter,
thomasfosfat och andra
torra konstgödsel.
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Sir William Crookes, tog upp kvävefrågan
1898, varvid han påstod att kvävebristen
hotade hela mänskligheten.49 Crookes me-
nade att det var kemin som måste komma
det hotade samhället till undsättning, och
han efterlyste att en metod för att binda
luftens kväve skulle utexperimenteras. Det-
ta utlåtande bevisar dock inget annat än att
forskningen kring kväve var en högaktuell
fråga vid denna tid.

Det var också på 1880- och 1890-talen,
som forskningen om kväve fick ett genom-
brott. Det var under denna period som man
inom lantbruksvetenskapen fick belägg för
att mikroorganismer, vilka levde i symbios
med baljväxter, hade en viktig funktion för
att binda luftens kväve.50 Härigenom för-
klarades varför klöver, ärtor, bönor, lupiner
och andra baljväxter, som användes i växel-
bruket, genom gröngödsling kunde öka
jordens bördighet. Denna nya bakteriologis-
ka kunskap bekräftade härmed en agrar
omvälvning, som genomfördes kring sekel-
skiftet 1800 i norra delen av Europa.51

Vidare utvecklades det under det första
decenniet av 1900-talet elektrokemiska me-
toder för att tillverka nitrat och kalksalpeter
genom att industriellt fixera atmosfäriskt
kväve. Teoretiskt hade denna möjlighet varit

känd sedan slutet av 1700-talet men de eko-
nomiska och tekniska förutsättningarna
hade hittills saknats. Diskussionen om kväve-
frågan vid sekelskiftet 1900 kan således ses
som en artikulering av en hotbild när väl en
lösning på problemet fanns inom räckhåll.
Exempelvis utvecklade i Norge fysikern Kris-
tian Birkeland och ingenjören Samuel Eyde
1903 med ekonomiskt stöd från bröderna
Marcus och Knut Wallenberg den så kallade
ljusbågemetoden.52 Genom att blåsa luft
bestående av syre och kväve genom en ugn,
där elektriska gnistor upphettade luften till
3000 grader åstadkoms en oxidation mellan
syret och kvävet. Den oxiderade gasen av-
kyldes sedan och kom i kontakt med vatten,
och då den absorberades bildades salpeter-
syra. Slutligen fick salpetersyran rinna över
en kalksten varvid kalciumnitrat eller kalk-
salpeter uppstod, som sedan såldes som
konstgödsel.

Denna elektrokemiska metod var mycket
energislukande och kvävegödselindustrin
utvecklades därför i nära kontakt med ut-
byggnaden av vattenkraften. Birkelands och
Eydes metod blev grunden för Norsk Hydro-
Elektrisk kvælstofaktieselskap, som inrätta-
des 1905 med Eyde som direktör och med
kapital från Wallenbergarna, Norge och

Annonser för superfosfat
med Bergstrand som
kontrollant, 1871. Att
kontrollera kommersiell
konstgödsel var en av de
viktigaste uppgifterna för
agrikulturkemisterna.
Stödet för den framväxan-
de konstgödselindustrin
sträckte sig dock längre
än till att bara vara veten-
skaplig garant. Berg-
strand skrev också ett an-
tal kortare uppsatser i
priskuranter från olika
företag, där han försökte
övertyga lantbrukarna om
konstgödselns fördelar.
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Frankrike. Den första salpeterfabriken, som
hade anlagts i samhället Notodden 1904 låg
intill den utbyggda Svælgfos. Norsk hydro
expanderade sin verksamhet när man 1907
köpte in Rjukanfos nordväst om Notodden
i Telemarken. Genom att torrlägga hela
Rjukanfossen samt ett antal andra forsar
upp till en mil ovanför fallet åstadkoms sam-
manlagt en fallhöjd på 575 meter. Vattnet
fördes i tio väldiga rör till Vemorks kraft-
station och därifrån överfördes elkraften i
en fyra och en halv kilometer lång kraftled-
ning till staden Rjukan, som bara på några
år växt upp från ingenting till ett samhälle
med salpeterverk, ammoniumfabrik och
flera tusen invånare.53

I Sverige började Stockholms superfosfat-
bolag tillverka kvävegödsel med ljusbåge-
metoden vid företagets fabrik i Månsbro
invid Avesta 1907. 54 Anläggningen låg i an-

slutning till Dalälven och inrymde en av
dåtidens största hydroelektriska kraftstatio-
ner. Problem med vattenrättigheterna vid
Månsbro hindrade dock en större utbygg-
nad och istället inköptes 1907 ett antal
forsar i Ljungan i Medelpad. Härigenom
anlades Ljungaverken. År 1912 var kraft-
stationen klar och fyra år senare fanns sex
elektrokemiska anläggningar på platsen för
tillverkning av bland annat kvävegödsel och
sprängämnen.55 Andra platser, i anslutning
till forsar och fall, där Stockholms superfos-
fatbolag anlade elektrokemiska kvävegödsel-
fabriker var Trollhättan (1915), Alby (vid
Ånge, 1918) och Porjus (1919–21).56 Med
förbättrad kraftöverföringsteknik behövde
fabrikerna senare inte ligga i direkt anslut-
ning till vattenkraftverken, och en större
industrianläggning anlades 1940 i Stockvik,
strax söder om Sundsvall.

Månsbro kloratfabrik vid Dalälven invid Alvesta var det första stället i Sverige där kvävegödsel började tillverkas
med hjälp av ljusbågemetoden 1907. Framställningen var energislukande och ägaren av fabriken Stockholm super-
fosfatbolag anlade snart liknande anläggningar, i anslutning till forsar och fall, vid Ljungaverk (1912), Troll-
hättan (1915), Alby (vid Ånge, 1918) och Porjus (1919–1921). Med förbättrad kraftöverföringsteknik behövde
fabrikerna senare inte ligga i direkt anslutning till vattenkraftverken, och en större industrianläggning anlades i
Stockvik (1940) strax söder om Sundsvall. Oljemålning av Alfred Thörne, 1894.
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Avslutning
För den agrarvetenskapliga forskningen har
hotfulla samhälls- och miljöförändringar
ofta utgjort avgörande frågeställningar. Det
gäller alltifrån Malthus dystra befolknings-
prognos till Liebigs sedelärande exempel
om Romarrikets nedgång och fall, och dis-
kussionen om kvävefrågan i slutet av 1800-
talet. Även under 1900-talet har världskrigen,
det kalla kriget och den globala befolknings-
explosionen aktualiserat diskussioner om
hotande försörjningskriser. Efter 1960 har
också miljöhotet varit fundamentalt inom
den lantbruksvetenskapliga forskningen.
Dessa hot har funnits som motsatsbilder till
den i grunden positiva syn som fanns inom
lantbruksvetenskapen på möjligheterna att
skapa ett uthålligt jordbruk och utveckla
samhället. Inom agrarkemin, som i detta
kapitel huvudsakligen undersökts, fanns det
en övertygelse om vetenskapens förmåga att
kontrollera naturens processer, omvandla
naturresurser till nyttigheter och därigenom
skapa ett lantbruk, som producerade väl-
stånd och framsteg för hela samhället.

De omfattande försörjningsproblemen
under 1800-talet och de hot man såg fram-
för sig löstes också genom exploatering av
fossila och mineralrika växtnäringsämnen
ur marken eller genom att förbruka stora

mängder energi. Via konstgödselindustrin
blev jordbruket hopkopplat med såväl gruv-
industrin som med energiproduktion och
kemisk industri. Härigenom länkades lant-
bruket rumsligt samman med fyndighets-
orter och energikällor runt hela jorden. De
grundläggande kopplingar mellan jord-
bruksnäringen och andra samhällssektorer,
som etablerats kring sekelskiftet 1900, blev
avgörande för den fortsatta ”riktning” som
lantbruksnäringen fick under 1900-talet och
etablerandet av det så kallade konventionel-
la jordbruket. Denna lösning för att åstad-
komma ett produktivt jordbruk och ökat
välstånd har dock sedan 1960-talet mött
kritik. Det konventionella lantbrukets nega-
tiva sidor i form av giftiga föroreningar,
övergödning, energislöseri och erosion har
uppmärksammats och ifrågasatts. Är dessa
metoder för att skapa ett högproduktivt jord-
bruk överhuvudtaget långsiktigt uthålliga? I
detta sammanhang har också historiker lyft
fram Justus von Liebig som en av miljöhisto-
riens ”busar”, som sanktionerade utveckling-
en mot ett resurskrävande och kemiskt jord-
bruk, något som lett till miljöproblem idag.57

Man kan emellertid resa två invändning-
ar mot en sådan tolkning. För det första
måste Liebig och agrarvetenskapen ses i
relation till det brytningsskede de befann sig

Flygbesprutning av rapsfält i
Skåne 1950. På 1960-talet
framställdes istället det
moderna jordbruket som ett
miljöhot. Den agrarkemiska
kunskapen rörande handels-
gödsel och bekämpningsme-
del, som tidigare framställts
som jordbrukets ”frälsare”,
vändes genom Rachel Car-
sons bok Tyst vår (1962) till
sin motsats. Även denna nya
hotbild fick stor påverkan på
agrarvetenskapen, där sär-
skilt i Sverige många i den
lantbruksvetenskapliga
miljön ställde om och blev
miljöforskare. Foto: Dan
Segerfeldt i A. Hanssons
arkiv, KSLA.
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i. Det var i en tid då svält, epidemier och oro-
ligheter var vanligt förekommande och då
omställningen till ett marknadsekonomiskt
och industriellt samhälle med nya problem
och livsbetingelser påbörjades. Det var i den
situationen som lantbrukskemin försökte
finna lösningar på såväl gamla som nya pro-
blem. Som framkommit riktades i Liebigs
bok en skarp kritik mot de då rådande jord-
bruks- och samhällssystemen, som med en
ogenomtänkt export av näringsämnen och
brutna kretslopp, bedrev ett Raubwirtschaft.
Även den svenska debatten om havreex-
porten visar på skilda agrarvetenskapliga
förhållningssätt och farhågor, som den nya
situationen gav upphov till. Genom att
konstgödsel och nya metoder infördes inom
lantbruket löstes många av dåtidens pro-
blem, men med facit i hand kan man konsta-
tera, att dessa lösningar i sin tur på sikt
bidrog till att skapa nya miljöproblem.

För det andra, ur ett efterhandsperspek-
tiv, skulle man också kunna hävda att Liebig
var en föregångare till dagens miljötänkan-
de med sina idéer om resurshushållning och
strävanden att införa ett kretsloppssamhälle.
Hos Liebig, liksom hos andra samtida agrar-
forskare, förenades kretsloppstänkande och
resurshushållning med exploatering av
naturresurser och en strävan att erövra natu-
ren. Ur deras perspektiv fanns det ingen
motsättning mellan dessa förhållningssätt.
Allt som kunde höja jordbrukets avkastning
var välkommet.

Det går emellertid att utifrån deras synsätt
utläsa två skilda traditioner. Å ena sidan
finns det en harmonisk natursyn med krets-
loppstänkande, balans mellan land och stad
och ett helhetsperspektiv på naturen och
dess processer. Här finns en civilisations-
kritisk udd, där vetenskapliga teorier och
insamlade fakta visade på obalanser, resurs-
slöseri och sinande tillgångar. Denna ”kata-
strofempirism” har under efterkrigstiden,
med företrädare som Georg Borgström, fått
en tydlig global dimension.58 Å andra sidan
finns det erövrande förhållningssättet, där
naturen skall styras och inordnas i den män-
skliga dagordningen. Vetenskapens funktion

var att finna metoder för att på ett rationellt
och långsiktigt sätt kunna maximera utnytt-
jandet av naturen.59 Den senare traditionen
dominerade agrarvetenskapen redan från
början, och under 1800-talets andra hälft
blev detta betraktelsesätt allt mer förhärs-
kande inom den etablerade lantbruksveten-
skapen. Idag har dock återigen fokus riktats
mot ett mer harmoniskt synsätt, där mycket
av den lantbruksvetenskapliga forskningen
syftar till att frambringa ett mer ”miljövän-
ligt” jordbruk.
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KAPITEL 9
Agrarvetenskapen och diskussionen om
jordbrukets hållbarhet under 1900-talet

Göte Bertilsson

Diskussionen om jordbrukets hållbarhet
påverkas av flera faktorer, både sociala och
tekniska, både inhemska och internationel-
la. Inte minst påverkas den av den tidsmässi-
ga bakgrunden. Jag finner det nödvändigt
att försöka belysa detta. Framställningen
kompletteras även med några mer detaljera-
de studier.

Om begreppet hållbarhet
Ordet ”hållbarhet” eller någon motsvarighet
har knappast nämnts före 1960 i det sam-
manhang vi idag åsyftar. Tidigare har man
inom lantbruksvetenskapen i stället talat om
markvård och hushållning. Ibland innefattas
ekonomin i begreppet hållbarhet, med den
motiveringen att jordbruket måste vara eko-
nomiskt bärkraftigt för att fungera i samhäl-
let. Många skulle med viss rätt hävda att
rationaliseringspolitiken på 1960-talet syfta-
de till att ge Sverige ett ekonomiskt hållbart
jordbruk. Ekonomin och produktionen kan
inte lämnas helt utanför. Men om det eko-
nomiska motivet ses snävt och drives till sin
spets, samtidigt som vi är på väg mot en
global konkurrensutsatt marknad, mister be-
greppet hållbarhet sin mening. Ett sätt att
behålla ett ekologiskt fokus och ändå ha en
samhällsanknytning är att relatera till för-

sörjningen, men inte heller då blir begrep-
pet kristallklart. Det finns olika dimensioner
och det är inte alltid klart vad man talar om
när ”hållbarhet” diskuteras:

• Rumsmässigt. Gäller det ett jordbruk, ett
lokalsamhälle, Sverige eller världen?

• Tidsmässigt. Talar man om några decen-
nier, sekler eller för ”evigt”?

• Omfattningen. Tänker man på jordbru-
kets produktionssystem eller på samhäl-
lets försörjning?

Enligt min mening bör omfattningen av
begreppet i dag gälla samhällets helhet och
alltså innefatta försörjningen i ett globalt
perspektiv och under överblickbar tid. Vida-
re bör man ta hänsyn till den utveckling som
kan ske. För hundra år sedan var det natur-
ligt med ett mera lokalt och markcentrerat
synsätt. Det finns ytterligare en dimension av
begreppet ”hållbarhet” som förtjänar att
nämnas – de sociala aspekterna. En jord-
bruksprofil i Östergötland, förre jordbruks-
konsulenten och lantbruksdirektören Erik
Månsson, formulerar detta på följande sätt:

... efter andra världskriget gick en orkan
fram över Östergötland, som främst under
de 30 åren mellan 1945 och 1975 svepte med
sig det hävdvunna östgötska jordbruket.

IDÉHISTORISKA PERSPEKTIV
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Borta är den tid då det fanns kreatur vid
nästan varje gård, både på slätten och i
skogsbygderna. Borta är den tid då även de
högmjölkande större besättningarna själva
hämtade sitt sommarfoder från betesvall-
arna i stället för att som nu stå instängda året
runt. Och, till slut, borta är också män-
niskorna. Större delen av dem virvlade med
i stormen, både från slätt och skog, t.o.m. i
större omfattning än under de mest utpräg-
lade emigrationsåren 1880–1900.
    Men nog fick vi väl något i stället? Visst
fick vi det, och i rikt mått. Vi fick en på män-
niskor utarmad landsbygd, över vilken tom-
heten och än värre ensamheten lagt en för-
lamande hand. Och vi fick ett magnifikt
spannmålsöverskott. Vi fick därtill en bonde-
kår som mer eller mindre tvingats att sitta i
statens knä och ta emot de smulor som blir
över när bostads- och andra socialhjälps-
sektorer tillgodosetts. Och så uppnådde vi
förstås den så hett eftertraktade drömmen,
högre levnadsstandard.
     I rättvisans intresse ska också erkännas att
vi fick mycket som verkligen är positivt. Det
östgötska jordbruket utvecklades och växte
upp till en effektivitet som tål jämförelser
med vilket land som helst. Maskinerna tog
över de tyngsta arbetsmomenten både ute i
fält och i ladugårdarna. Jordbrukets bostads-
standard steg, något som kom hela familjen
men främst husmodern till godo.1

Bakgrund
Mycket har hänt i samhället som påverkar
intresset för och synen på hållbarhet. Här
kan bara några exempel nämnas. I början av
1800-talet var agrarvetenskapen klar över att
jorden, marken och vad den kunde bära, var
grunden till både överlevnad och välstånd,
men man hade ingen aning om hur det
egentligen fungerade och vilka faktorer som
var viktiga. Med en ökad kunskap om detta
är nu beroendet av jorden inte lika påtagligt
och försörjning och överflöd tas nästan för
självklart. Istället är det andra frågor som
står i fokus. Men faktum kvarstår: det är
jorden som är grunden också för vår kultur
i dag.

Kring år 1800 fanns bara empirisk kun-
skap om vad som var bra för växten. Vatten
behövdes, det var påtagligt. Gödsel var för-
delaktigt och gödselmängden kunde ökas

genom att material hämtades in från skog,
äng och från de växande städerna. Men i
brist på grundläggande kunskap om växt-
faktorerna var odlingens resultat osäkra och
knappa. Under 1800-talets andra hälft börja-
de agrarvetenskapen ta stora steg framåt.
Inom denna vetenskap hade det klarlagts att
mineralämnen är grundläggande för växter-
na och odlingen och man fick därmed ett sätt
att angripa det största problemet för jord-
bruket i våra trakter – brist på växtnäring.
Det bör betonas att mineralämnesläran inte
bara är en ”konstgödsellära”. Den rör cirku-
lation av näringsämnen och är en grund
också för den ekologiska odlingen. Växtför-
ädlingen hade också börjat etableras i slutet
av 1800-talet och bättre utsäde blev tillgäng-
ligt. En rad av nya kunskaper och metoder
ställdes efterhand till jordbrukets förfogan-
de och ledde till stora skördeförbättringar.

Den ekologiska vetenskapen, där växten
och marken ingår som en del, började ta
form kring 1970. Vid den tiden började ock-
så miljöfrågor bli aktuella och jordbrukets
roll i den ekologiska helheten började
debatteras. Därmed blev helt nya hänsyns-
taganden viktiga och synen på  hållbarhet
flyttades från åkern till hela samhället.

Psykologen Maslow har infört begreppet
”Hierarki av behov”, i ordning: fysiska behov
– trygghet – tillhörighet – uppskattning –
självförverkligande.2 Möjligen finns någon
liknande hierarki som kan appliceras på kra-
ven på livsmedelsproduktionen: försörjning
kalorier – försörjning kvalitet – allmän stan-
dard – miljö – långsiktig hållbarhet. När det
är knappt om mat är miljöfrågor och lång-
siktig hållbarhet av underordnad betydelse.
Fram till 1950 var Europa (med undantag
för kortare perioder och vissa nischer) ett
underskottsområde för livsmedel. Intresset
låg på att öka produktionen. Detta var en
viktig faktor för att få ett hållbart samhälle.
Men det uppmuntrade inte till kritiska
granskningar utifrån andra utgångspunkter.
Följaktligen var det tunt med studier och
diskussioner om miljö och ”ekologisk håll-
barhet”. Den viktiga hållbarhetsfrågan var
att öka och bibehålla markens produktions-
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förmåga, också innebärande att tillvarata
produktionsresurser (samhällsavfall, tång,
märgel) som kan utnyttjas för detta. Fokus
låg på marken och produktionen, inte på
miljö eller resurser. ”Hållbarhet” var intres-
sant men det gällde markens produktions-
förmåga och tillvaratagandet av möjligheter
att öka och säkerställa denna.

Från knapphet till överflöd
1800-talets skeenden utgör ett viktigt under-
lag för diskussionen under 1900-talet. Det
kan därför vara motiverat att börja med
några vittnesbörd från den tiden. I protokol-
let från bildandet av Hallands läns hushåll-
ningssällskap 1811 står det:

... Det halländska jordbruket lönar sig så illa
att många ungdomar resa utom länet och
sedan stanna borta. Bonden, såväl som en
och annan godsägare brukar åker och äng
som för 100 år sedan, åkern ständigt till en-
säde, ängen risbeväxt, tufvig och vatten-
drucken ...3

Kring 1850 skrev lantmätaren Löhr om det
halländska jordbruket:

... vi se väl odlingar överallt, men jorden, för-
sämrad genom myllans bränning och utsug-
ning av oskäligt tagna skördar utan återgivet
medel för växtkraften, den nedlagda åkern
visar antingen inga eller endast några glesa
grässtrån, sällsynt trädas jorden ...4

Detta var exempel från fattiglänet Halland.
Men av allt att döma var inte Halland ett
extremexempel. I ett citat av klöverodling-
ens införare i Tyskland J.C. Schubart från
omkring 1800, framkommer samma dystra
bild:

… förutom dåligt ängsfoder hade bonden
bara något rovor och kål till korna, och
mycket knappt då inte mycket ville växa på
åkrarna... Med mjölk och ost  blev det dåligt
och knappt. Man väntade ängsligt på våren
för att kunna släppa ut korna, men de kom
nästan lika hungriga tillbaka och såg ut som
Faraos magra kor.5

Det fanns magra och goda år, citaten ovan är
väl mest karakteristiska för de magra. Det är
ju också ett faktum att Sverige hade en be-
tydande spannmålsexport i slutet av 1800-
talet, så bilden är inte riktigt entydig.6 Som
en jämförelse mellan dagens och 1800-talets
samhälle är också följande mått intressant: i
mitten av 1800-talet behövde man arbeta 7–
14 dagar för att tjäna ihop en hektoliter råg.
I dag räcker det med en timme.7 Detta säger
något om den utveckling som skett på flera
områden och som lagt grunden för välfärds-
samhället.

Även om det fram till början av 1900-talet
i normalfallet gavs försörjning åt befolkning-
en och vissa år exportöverskott kan man
sammanfattningsvis säga att föda och foder

”Ljungheden måste brän-
nas med 5–10 års mellan-
rum. Eljest komma enbart
enbuskar och träd. Här
brännes ljungen, och man
kan genom röken skymta
de utposterade vakterna,
som ska se till att elden
inte går längre än avsett.
Östra Karup, Hallandsås.
Ur: Albert Sandklef, Hal-
lands bönder i Hallands
historia, 1954.
Foto: Mårten Sjöbeck,
1930.
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var ingen självklarhet utan knapphet och
svält stod nära. Under sådana förhållanden
får tanken på hållbarhet också en nära
mening.

Från lokalsamhälle till global marknad
Det gamla bysamhället slogs ut under 1800-
talets andra hälft. Skiftesreformer lade en ny
grund för jordbruket. Det var inte bara ratio-
nellare med samlade skiften, det medgav
också större enskild frihet för bonden, stör-
re utrymme för individuella initiativ och en
mera marknadsinriktad produktion.

Under samma period utvecklades nya
kommunikationsmedel, järnvägar och ång-
fartyg, som medgav längre transporter, också
transoceana. En agrar industri växte också
fram. Sockerindustrin var en föregångare.
Det gick nu att bedriva handel över längre
avstånd med skrymmande jordbruksproduk-
ter som spannmål. Export och import av
jordbruksprodukter blev en betydande fak-
tor för samhällsutvecklingen med effekter
på både ekonomi och ekologi.

Under 1900-talet byggdes samhället ut på
olika sätt. Bland annat infördes avlopps-
system och vattentoaletter i stor skala. Jord-
bruket hade tidigare kunnat utnyttja latrin
och produkter därav som näringskälla. Nu
försvann den möjligheten men andra källor
till växtnäring öppnades istället genom
konstgödslet.

När industrin utvecklades behövdes mer
arbetskraft och lönerna steg. Härav följde
mekanisering och rationalisering också på
jordbrukets område. Det blev ett medvetet
politiskt mål och genomfördes med hjälp av
lagar, rådgivning och ekonomiska styrmedel.
Det är först under det allra senaste decenniet
som produktions- och lönsamhetsmålen har
kompletterats med miljömål.

Jordbrukets ökade produktion ledde till
överskott redan under 1950-talet. Det var
inte längre fråga om försörjningsproblem
utan om överskottsproblem för jordbruks-
politiken att hantera. Utvecklingen av det
globala samhället ledde också till nya dimen-
sioner på begreppet hållbarhet och nya hän-
synstaganden såväl vad gäller globala re-

surser som globala miljöeffekter och global
fördelning.

Internationellt
Under 1800-talet karakteriserades läget i
Europa av en tilltagande brist på odlingsbar
mark. Huvudambitionen blev därför att
med förbättrade brukningsmetoder och
gödsling få högre och uthålligare produk-
tion på den mark som var tillgänglig.

I USA (och andra delar av ”Nya Världen”)
var mark däremot en överskottsvara. Det var
ju bara att flytta vidare och bryta ny mark
när så behövdes. Markvård och markförbätt-
ring var därför ointressant till en början,
men varnande röster hördes redan på 1700-
talet. Under 1930-talet inträffade den stora
jordflyktskatastrofen i Mellanvästern, som
lade stora områden öde och drev många
människor på flykt. Den fick det målande
namnet ”The Dust Bowl”. Den utlösande
orsaken var långvarig torka i kombination
med ett utarmande jordbruk, vilket gjorde
katastrofen så stor. Det är dock att notera att
”Soil Conservation” var en fråga redan i bör-
jan på 1900-talet, före the Dust Bowl, men
det blev naturligtvis mera tryck efter denna
katastrof.8

År 1949 hölls två internationella konfe-
renser i Lake Success, USA, med ämnet
”Världens resurser”. Dessa blev en inspira-
tionskälla för bland annat Georg Borgström,
som efterhand reste många av de frågor som
ännu i dag är aktuella: vattentillgångar,
”räcker maten?” och spökarealer. Trots stor
uppmärksamhet kan man konstatera att
dessa frågor inte fick fullt genomslag i
debatt och politik på den tiden.9

Men omkring 1970 händer något. Frågor
om miljö och uthållighet formligen explo-
derar, formar debatten och får uttryck i
praktisk politik. En diskussion hade börjat
på 1960-talet, och en tändande gnista var
Rachel Carsons bok Silent Spring10, men
marken var förberedd redan tidigare. Det
var ju också så att då hade jordbrukets över-
skott präglat situationen några år.

I början på 1970-talet blev också den eko-
logiska grundvetenskapen etablerad och gav
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ny stadga åt diskussionen. Det moderna
jordbrukets ekologiska hållbarhet började
diskuteras på flera håll. Några exempel är
Howard T. Odums Environment, Power and
Society, David och Marcia Pimentels Food,
Energy and Society och Energibalans för växt-
odlingen i svenskt jordbruk, Meddelande från
Jordbrukets Utredningsinstitut.11 Uthållig-
heten i samhällsperspektiv diskuterades
även av Paul och Anne Ehrlich i Befolkning,
resurser, miljö12.

Sedan kom 1973–74 en tillfällig ”energi-
kris” som gav ytterligare betoning åt frågor
om resurser och uthållighet. I Sverige in-
rättades Sekretariatet för Framtidsstudier,
som ägnade stort intresse åt naturresurserna
allmänt sett, vilket också innefattade jord-
brukets förnödenheter.13 Begreppet LISA
(Low Input Sustainable Agriculture) lanse-
rades 1985 i USA.14 LISA bygger på gamla
honnörsord: hushållning och anpassning till
lokala förhållanden vad gäller mark och

växt. År 1988 bildades Brundtland-kommis-
sionen som lanserade begreppet hållbarhet
(sustainability) och som blev en startpunkt
för FN-konferensen i Rio 1992 och Agenda
21-arbetet.15

Diskussionen om ”hållbarhet”
under 1900-talet
Hur behandlades begreppet ”hållbarhet” i
Sverige under 1900-talet? En någorlunda
objektiv och kvantitativ beskrivning kan man
få genom att gå igenom Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT). Det-
ta är en bred publikation inom området de
areella näringarna. Den speglar de frågor
som Akademien ägnat sig åt och ger därför
en bild av vad som varit intressant för den
”etablerade eliten”. En genomgång av vad
som publicerats i frågor som med god vilja
kan inrangeras under begreppet hållbarhet
har gjorts. Resultatet visas i figur 1.

Figur 1.  Antal artiklar om ”hållbarhet” i KSLAT åren 1901–1991.
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Det har varit några enstaka artiklar röran-
de hushållning, resurser och hållbarhet un-
der åren fram till ca 1970, då frågor om
miljö och hållbarhet starkt ökar. Om man
ser till innehållet är det i stort sett stall-
gödsel, bördighet och i viss mån kretslopp
som dominerar fram till 1970. Efter 1985 är
miljö-, energi- och resursfrågor mycket vik-
tiga i tidskriften.

Det är intressant att notera att resurs-
frågor (indirekt hållbarhet) var uppe redan
1909 med frågan ”Hur länge räcker chile-
salpetern?” Kalitillgångarna togs upp 1923
och fosforn 1955. Energin behandlades
grundligt 1975, ganska snart efter den inter-
nationella fokuseringen på frågan.

Ett perspektiv på diskussionen om håll-
barhet får man genom upplysningen att
man i slutet av 1800-talet varnade för att
världens koltillgångar skulle ta slut, vilket
hotade den industriella utvecklingen.

Rådgivningen, några exempel
Med rådgivning menas skrifter och aktivite-
ter som har jordbrukare som målgrupp.

Detta har varit en mycket viktig verksamhet
för svenskt jordbruk, som i hög grad på-
verkat utvecklingen. Tidigt tog rådgivningen
upp den mer långsiktiga hållbarheten, vilket
visas av följande exempel, hämtat ur Den
praktiske Landtbrukaren (1907), en lärobok för
skolor och enskilda:

Ingen svensk åkerjord är av naturen så rik på
växtnäring att den år efter år kan lämna lö-
nande skördar utan att få ersättning för de
ämnen skördarna borttagit. Jordbrukaren
måste sörja för att hans åkrar vidmakthållas,
ja höjas i växtkraft.16

Per Jönson Rösiö var en eldsjäl, som på
privat initiativ bedrev en omfattande upp-
lysningsverksamhet både i tal och skrift. Han
har kallats ”Jordbrukets apostel”. Hans
Landtmannens bok17 omfattar mer än 3000
sidor i flera band. Den utkom åren kring
1900.  Budskapen han framför är påfallande
aktuella även i dag. Han predikar hushåll-
ning och gödsling, även med konstgödsel.
Han betonar vikten av balans mellan när-
ingsämnen och att de sprides på ett effektivt
sätt, helst genom radmyllning. Baljväxter,
kretslopp, användning av samhällsavfall är
viktiga frågor. Det är hushållning, markför-
bättring och systemförbättring som gäller.

Den officiella rådgivningen ansvarade
hushållningssällskapen för fram till omkring
1970, då Lantbruksnämnderna tog över.
Hushållningssällskapen hade grundats (läns-
vis) redan i början av 1800-talet. Efterhand
organiserades hushållningssällskapens arbe-
te på ett effektivt sätt. Med försök ute i det
praktiska jordbruket och med rådgivare och
konsulenter fick man både ett bra underlag
för rådgivning och en effektiv organisation
för att föra ut kunskapen och den statliga
politiken. Målet var utveckling, bättre skör-
dar och bättre ekonomi för jordbruket. I viss
utsträckning var detta positivt för markvård
och hållbarhet, men efterhand, under 1960-
och 70-talen kom den kortsiktigt ekonomiska
aspekten att överväga. Lantbruket var under
starkt rationaliseringstryck från samhället.
Det ledde till exempel till att stallgödseln
blev en belastning i stället för en tillgång
samt att både djurhållning och växtodling

Gödslingsförsök med ärter, illustration ur Den prak-
tiske landtbrukaren från 1906. Kärlförsök a. utan
gödsling; b. gödsling med forforsyra och kali; c. göds-
ling med fosforsyra, kali och kväfve.
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blev mera specialiserade. Man siktade mer
på ekonomisk hållbarhet än på ekologisk. Vi
har i någon mån i dag modifierat delar av
denna utveckling, särskilt vad det gäller stall-
gödselhantering men grundproblemet kvar-
står. Hur kan ekonomisk styrning fungera
väl ekologiskt?

En fråga av särskild betydelse är jord-
brukets specialisering, utvecklingen av krea-
turslösa växtodlingsjordbruk å ena sidan och
”djurfabriker” å den andra sidan. Det är
ingen ny fråga. Kreaturslösa jordbruk be-
handlades redan av Rösiö kring 1900. Han
betonade naturligtvis problemen även om
en möjlighet sågs i vissa fall. Markveten-
skapen fortsatte vara skeptisk till en sådan
specialisering, stallgödseln kan man ersätta
men vallen i växtföljden kanske var oumbär-
lig? I mitten av 1950-talet startades bördig-
hetsförsök av Sven L. Jansson med just den-
na huvudfråga.18 De fortgår ännu i dag och
kommenteras kort nedan.

Trots markvetenskapens tveksamhet mot
kreaturslös drift utvecklades den starkt.
Redan i mitten av 1940-talet omfattade den
8% av arealen.19 I dag är slättbygderna i stort
sett kreaturslösa.

Det uppkom under 1950-talet en diskus-
sion om jordförstöring, med utgångspunkt
från vad som hänt i bland annat USA och
Australien, där ett ”utsugande” och helt
marknadsinriktat jordbruk gett vissa pro-
blem, framför allt med erosion som the Dust
Bowl hade visat på ett tydligt sätt. Frågan
ställdes om ett modernt jordbruk över-
huvudtaget är förenligt med markvård och
hållbarhet.

Sven L. Jansson
Sven L. Jansson tog också upp denna fråga
1951. Sven L. Jansson började arbeta med
markvetenskap, kretslopp och odlingssystem
under 1940-talet. Han var professor i Växt-
näringslära på Lantbrukshögskolan från
1963 till 1985 och var en central gestalt i
dessa frågor in på 1990-talet.

Sven L. Jansson inte bara speglar debat-
ten i dessa frågor, han drev den, och större

delen av hans forskning berörde dessa
frågor. Han var också en nationell råd-
givningsprofil och hade god kontakt med
det praktiska jordbruket. Hans arbeten be-
skriver därför väl diskussionen om håll-
barhet (se bilaga).

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
gav 1962 ut Svenskt jord- och skogsbruk 1913–
1962: Minnesskrift med anledning av 150 års
jubileum. Den speglar hur man då såg på
läget. Sven L. Jansson behandlar odlings-
markens bördighet och i den uppsatsen
nämns faktiskt ordet ”hållbarhet”. Kan det
vara första gången det används i denna
mening?

Några citat som fångar huvudbudskapen:

Den goda avkastningsförmåga som i dag ut-
märker många av våra odlingsjordar har
utan tvivel mindre sin orsak i naturlig bör-
dighet än i de åtgärder som de efter sin upp-
odling varit föremål för.20

(Det utvecklades) från mitten av 1800-talet
en kombination av omständigheter som le-
der till en gynnsam utveckling:
Växtnäringslärans grundsatser klarläggs.
Skiftesreformen, möjliggör utveckling av
växtföljder och dränering.
Handelsgödsel och kalk.21

Den vallbärande andelen av åkern kan
användas som ett karakteristikum på od-
lingssystemens hållbarhet ur markvårdssyn-
punkt.22

Efter andra världskriget följde rationali-
sering och extensifiering:

Den ändrade växtodlingen (den kreaturs-
lösa driftsformen) och den traktoriserade
bearbetningen är också rationaliserings-
vägar som måste godtagas, dock endast un-
der förutsättningen att de åtföljes av veder-
börliga markvårdsåtgärder. Det är framför
allt här som den falska rationaliseringen gör
sig gällande. Den yttrar sig i uteblivet under-
håll av odlingsjordens dräneringssystem och
kalktillstånd samt i förstöring av värdefulla
mullråämnen genom halmbränning och
försämrad stallgödselvård.23

Sven L. Jansson lanserar här begreppet
”falsk rationalisering” som egentligen syftar
på en utveckling som ger kortsiktiga vinster
men som inte är hållbar i längden. Begrep-
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pet som sådant har inte kommit till vidare
användning, men företeelsen är högaktuell.
Här följer ytterligare några områden som
Sven L. Jansson undersökte under sin
forskarbana.

Kretslopp
Redan 1951 i licentiatavhandlingen behand-
lades frågan om rötslam som jordförbätt-
ringsmedel. Frågan drevs sedan vidare
genom åren. En av hans senare sammanfatt-
ningar är ”Växtnäringens cirkulation och
vår avfallshantering” i KSLA Rapport nr. 18,
1986. Vikten av kretslopp för uthållighet är
en av huvudpunkterna i hans undervisning
och informationsverksamhet. Samhällets
växtnäringsflöden måste åter till jordbruks-

produktionen, annars kan vi inte nå lång-
siktig uthållighet. En annan kretsloppsfråga
som ägnades intresse är effektiv stallgödsel-
hantering.

Odlingsmarkens hållbarhet och bördig-
het
Sven L. Jansson både forskade och informe-
rade om denna fråga. 1950- och 60-talen var
också en brytningstid, då utvecklingen mot
specialiserade jordbruk och kreaturslös drift
accelererade. Därmed försvann två faktorer
av betydelse för marken: vallen och stallgöd-
seln. Är överhuvudtaget ett jordbruk utan
vall och stallgödsel hållbart? För att besvara
detta startade Jansson de så kallade bördig-
hetsförsöken, som ännu pågår. Efter snart

Professor Sven L. Jansson (1919–2000) i kärlförsöksgården på Ultuna. Han var en flitig debattör och föredrags-
hållare, därtill var han vetenskaplig ledare för de långsiktiga bördighetsstudierna i Sverige. Foto: Uppsala Bild.
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50 år är svaret att kreaturslöst jordbruk kan
vara hållbart, men det gäller inte alla jordar.
I vilket fall som helst är det viktigt att låta
skörderester och organiskt material cirkule-
ra för att hålla uppe humushalten. Bördig-
hetsförsöken bekräftar också en av Janssons
tidigare teser – jordbruk med hög produk-
tion är markvårdande.

Odlingsmarken och samhällsutvecklingen
Ett samhälles hållbarhet är beroende av håll-
barheten hos dess odlingsmark. Så kan man
kort sammanfatta Janssons budskap. Det är
en kulturgärning att föra fram dessa perspek-
tiv i samhällsdiskussionen samt att koppla
samman markvetenskap, historia och sam-
hällskunskap till en helhet, som också visar
framåt – vikten av markvård, av kretslopp, av
hushållning och av underhåll av produk-
tionssystemen.

Det är lätt i dag att ta livsmedelsförsörj-
ningen för given. Vi har ju överskottspro-
blem. Jansson betonade att livsmedelsför-
sörjningen och de system den vilar på är
grunden för utvecklingen. Utan framgångs-
rika och uthålliga odlingssystem har vi inte
råd med kulturell utveckling.

Miljöfrågor
Sven L. Jansson såg sig som och var en före-
språkare för en miljödriven utveckling i vid
mening. Han började med resursfrågor och
kretslopp, huvudintresset var markvård och
produktionssystemens uthållighet. Honnörs-
ordet var hushållning. När den mer smala
miljödebatten om kväveutlakning blev stor
tyckte Jansson med många andra etablerade
jordbruksforskare att den fick för stora
proportioner. Detta gav inga applåder från
tongivande miljödebattörer. I någon mån
kvarstår detta spänningsfält också i dag.

Åsikter om jordbrukets
hållbarhet under olika skeden
Utöver den diskussion som ovan refererats
har ända sedan 1900-talets början olika alter-
nativa läror och filosofier om jordbruket
gjort sig hörda och från 1960-talet blev ock-

så miljörörelsen en viktig aktör i debatten,
men detta behandlas på annan plats i denna
bok.

Även om man bara håller sig till jord-
bruksvetenskapens huvudlinjer är det svårt
att korrekt sammanfatta den nyansrika dis-
kussionen. Jag tycker dock man kan urskilja
följande huvudspår:
– Kring 1900 var det omsorg om markens

produktionsförmåga som var huvudsak.
Därför betonades hushållning med nä-
ringsämnen kombinerat med berikning
eller åtminstone vidmakthållande av
markens näringsförråd. Samhällsavfall sågs
som en viktig resurs i sammanhanget.

– Kring 1950 och ett par decennier framåt
var huvudbudskapet att hög intensitet,
i mening av goda skördar, är bra för
markens hållbarhet. Återförande av skör-
derester och slam som växtnäringskälla.
Gödsling och kalkning för underhåll och
berikning.

– 1995–2000: Agrarvetenskapens huvud-
linje utvecklar synen från 1950: Miljöhän-
syn, balanstänkande, hushållning och
”god jordbrukssed” ger hållbara system
både vad det gäller mark, samhälle (eko-
nomi och försörjning) och miljö. Dock
började under de allra sista åren av 1990-
talet komma en ökad tveksamhet till den
långsiktiga hållbarheten av att använda
slam från reningsverken. Detta kan synas
som en detaljfråga, men den berör själva
grundvalen för utveckling mot ett håll-
bart kretsloppssamhälle.

Självklart har det också tidigt funnits ”alter-
nativa” tankar uppe till diskussion. Det för-
tjänar betonas att kritiker av jordbruket av år
2000 menar att intensivt och specialiserat
jordbruk tär på ändliga resurser och ger för-
luster till miljön och att totalt sett låg inten-
sitet är mera hållbar.

Noter
1 Månsson 1988, s. 602.
2 Maslow 2001.
3 Ur Sandklef 1959. Bakgrunden, ur protokoll 1811
vid Hushållningssällskapets bildande.
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4 Ur Hägge 1962.
5 Citatet är något fritt översatt och förkortat och
hämtat från Finck 1988.
6 Schön 1995.
7 Schön 1995.
8 Readings in the history of the Soil Conservation Service
1972.
9 Linnér 1995.
10 Carson 1999.
11 Odum 1971; Pimentel & Pimentel 1979; JU 1974.
12 Ehrlich & Ehrlich 1972.
13 Olsson 1975.
14 US 1985.
15 Hägerhäll 1988.
16 Hallenborg 1907, s. 94.
17 Jönson-Rösiö 1903–1908.
18 Tullgren 2001.
19 Mattisson 1953.
20 Svenskt jord- och skogsbruk 1913–1962 1962, s. 97.
21 Svenskt jord- och skogsbruk 1913–1962 1962, s. 101–103.
22 Svenskt jord- och skogsbruk 1913–1962 1962, s. 103.
23 Svenskt jord- och skogsbruk 1913–1962 1962, s. 110–113.
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KAPITEL 10
Ekologiskt lantbruk – strukturer och idéer
i historisk belysning

Solveig Lindholm

Ekologiskt lantbruk är ett samlande begrepp
för en form av lantbrukssystem som har
vuxit fram i kontrast till det industriella lant-
bruket. Inom de rörelser, som är upphovet
till ekologiskt lantbruk, kritiserades redan
från början flera av de metoder och effekter
som industrialiseringen av lantbruket inne-
bar. Det ekologiska lantbrukets historiska
kontext utgörs därför dels av dess egna rötter
och dels av den i omgivningen domineran-
de modellen som man riktar kritik mot.

I denna framställning skall jag främst
fokusera på de bärande idéernas betydelse
och hur dessa väsentligen skiljer sig mellan
det som under en tid har dominerat utveck-
lingen i det västerländska lantbruket, näm-
ligen det industriella lantbruket, och de
reformrörelser som bildar grunden för det
ekologiska lantbruket. Det handlar således
om varför man gör på ett visst sätt, vad som
är själva poängen. Hur uppfattas naturens
grundläggande egenskaper, strukturer och
funktioner? Hur ser man på människans roll
i förhållande till naturen? Vilka värden ser
man i naturen? Vad bör lantbrukets mål vara
och vilka värden bör det främja? I varje
mänsklig verksamhet finns det tre faktorer
som hör intimt samman: Kunskaper om verk-
ligheten – som fogas ihop till en tolkning av

verkligheten för att den ska bli begriplig –
och värderingar. Själva kunskapssökandet på-
verkas av värderingar. I tolkningarna och
beskrivningarna av verkligheten använder
sig människan flitigt av metaforer, som
många gånger är värdeladdade. När vi tar
ställning till hur vi skall handla använder vi
också värderingar. Vidare uppstår inte idéer
i ett vacuum, utan de står i förbindelse med
strukturella förhållanden i samhället.

Vetenskap, natursyn och
lantbruk
För att sätta in det ekologiska lantbruket i ett
historiskt sammanhang skall jag först föra
läsaren tillbaka några sekler och se vad som
kom att ske med studiet av naturen och vad
som så småningom ledde fram till industri-
aliseringsprocessen i samhället. Därefter
skall vi se på ett par exempel på kritiken av
industrialiseringen av jordbruket och hur
den leder vidare in på de rörelser som visar
på ett annat sätt att betrakta lantbruket. Låt
oss ta utgångspunkten i 1700-talet med Carl
von Linné. Han betraktas av många som en
föregångare till det som senare kommer att
kallas ekologi, ett begrepp som myntades
1866 av Ernst Haeckel.

IDÉHISTORISKA PERSPEKTIV
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Linné inleder sin Oeconomia naturae –
Naturens hushållning – med orden: ”Med
naturens hushållning förstår vi den högste
Skaparens allvisa inrättning av allting i natu-
ren, varigenom allt får sin bestämda uppgift
att genom ömsesidigt tjänande nå ett högsta
syfte.”1 I denna mening får vi ett koncentrat
av tre viktiga aspekter: allt i naturen hör sam-
man i en helhet, allt har sin plats i ett ömse-
sidigt tjänande och allt detta sker för ett
högre ändamål. På Linnés tid talade man
om naturens hushållning eller naturens eko-
nomi. Innebörden i denna terminologi pekar
också på att man såg en nytta och ända-
målsenlighet i naturens skeenden. På ett
självklart sätt ses den jordnära nyttan höra
samman med en gudomligt inrättad ord-
ning, som också pekar hän mot något högre.

Om vi kastar en hastig blick tillbaka till
1600-talet, så hade den moderna vetenska-
pens intåg medfört att en mekanistisk och
atomistisk syn på verkligheten gjorde sig
gällande. Den under medeltiden och renäs-
sansen rådande synen på naturen, som en
organisk levande helhet laddad med av-
sikter, trängdes därmed undan. Naturen
kom att betraktas som en samling partiklar,
som påverkar varandra mekaniskt. Skeen-
dena skulle kunna förutsägas med hjälp av
kvantifierbara data. Den framväxande hu-
manismen och upplysningsfilosofin innebar
att människan och det mänskliga förnuftet
ställdes i centrum. Det medförde bland annat
tanken om det okränkbara människovärdet
och bekämpandet av vidskepelse, men ock-
så att människan ställde sig ovanför och
utanför den övriga naturen. Tron på det
mänskliga förnuftet, herraväldestanken och
idén om framsteget betydde också att rörel-
sen sattes igång mot att systematiskt föränd-
ra och omskapa världen. Detta förändrade
synsätt på tillvaron förde många konsekven-
ser med sig.

Det finns en dubbelhet i Linnés natursyn.
Han präglades starkt av tidens nyttotänkan-
de. Å ena sidan hade han en stark känsla
och vördnad för den fulländade ordningen
och menade att människan skulle anpassa
sig till denna, men å andra sidan – och det-

ta kan också sägas höra till tingens ordning
– hade människan till uppgift att med flit
och arbetsamhet utnyttja andra arter. Å ena
sidan menades att allt i naturen hade sin giv-
na uppgift, å andra sidan skulle människan
eliminera icke önskvärda arter och mångfal-
diga de nyttiga. Detta medför en viss mot-
sägelse. Människan skulle tjäna naturen,
men man var förvissad om att allt annat i
Skapelsen ändå var till för människans skull.
Syftet med naturstudierna var inte endast att
skaffa kunskap, utan att skaffa kunskap för
nyttiga ändamål. Fascinationen över allt
man upptäckte i naturen hängde i hög grad
samman med tanken på hur man skulle lära
sig att nyttja allt detta i mycket högre grad.

Linné kunde uttrycka sitt organiska syn-
sätt och sin känsla för sambanden i naturen
med betraktelser över kretsloppen och reso-
nerade ibland på ett drastiskt sätt. I en sådan
betraktelse går hans funderingar på följande
sätt. Människan förvandlas vid sin död till
mull, av vilket hon genom födan egentligen
är uppbyggd. Och om man tar jord från en
kyrkogård till att odla kålplantor i, får man
kålhuvuden i stället för människohuvuden.
Men om man kokar dessa huvuden till föda
åt folk förvandlas de åter till människohuvu-
den. Linné skriver: ”Således kommom wi at
äta up wåra döda, och det bekommer oss
wäl”.2

Vetenskapsakademien, där Linné var en
av grundarna och ledamot, hade som sin
uppgift att ”förändra det svenska samhället
och det allmänna tänkesättet i vårt land ge-
nom en målmedveten propaganda för den
moderna naturvetenskapen, dess resultat
och metoder”.3 Vetenskapsakademien ville
sprida folkupplysning och skapa en förnuft-
igare tidsålder genom att förmedla kunskap-
er om naturkunnighet, matematik, ekonomi,
handel, ”nyttiga konster” och manufakturer.
Väsentligt var att det teoretiska arbetet inte
stannade därvid, utan kunskaperna skulle
också tillämpas. Detta skulle åstadkommas
genom att en mängd lantbruksrön publice-
rades och genom att pristävlingar anordna-
des, som skulle uppmuntra det praktiska
kunnandet. Lanthushållningen var länge en
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central fråga i Vetenskapsakademiens arbe-
te. Patriotiska Sällskapet arbetade under en
tid parallellt med delvis samma frågor. Så
småningom tillkom alltfler institutioner som
arbetade med lanthushållningen, bland dem
hushållningssällskapen. Det första bildades
på Gotland 1791, men det första som fick
kunglig stadfästelse var det finska hushåll-
ningssällskapet i Åbo 1798.

Vid Lantbruksakademiens bildande 1811
(aktivt 1813) ingick det i uppgifterna att
organisera hushållningssällskap i hela riket.
Akademien arbetade med att utveckla nya
maskiner och redskap, införa nya grödor
och växelbruk, propagera för användandet
av ekonomiska kalkyler och inte minst för
gödslingsfrågor, som vållade mycket huvud-
bry. Det syftade till att naturvetenskapen
skulle tillämpas i den ekonomiska vardagen.

Till en början växelverkade praktiskt jord-
brukskunnande med vetenskap, men efter-
hand som naturvetenskapen utvecklades
ökade specialiseringen, där olika ämnesom-
råden skildes från varandra. De många fråge-
tecknen kring gödselfrågorna berodde del-
vis på att lantbruksvetenskapen inte hade en
tydlig teoretisk grund. När kemin började
utkristalliseras som ett eget område och när
exakta kemiska analyser kunde göras, fick
man emellertid möjlighet att bygga teori på
denna grund. En brytpunkt är den mellan
humusteorin, som i början av 1800-talet ut-
vecklades av bland annat Albrecht Thaer,
och Justus Liebigs mineralteori under 1840-
talet. I båda fallen handlade det om åter-
förandet av näring till åkermarken. Humus-
teoretikerna talade om ett organiskt krets-
lopp av liv och död, där växterna livnärde sig
på förmultnande växter och djur. De förkla-
rade detta på ett diffust sätt med att humu-
sen innehöll en livskraft. Liebig kunde till-
handahålla en starkare teoretisk förklaring
om de enskilda mineralämnenas funktion
som växtnäringsämnen, och detta belade
han med hjälp av analyser.4 Som vi skall se
kommer dock humusens betydelse att sena-
re på nytt lyftas fram. Dessutom är inte frå-
gan om växternas näringsupptag slutgiltigt
avgjord i och med mineralämnesteorin,

eftersom växterna har visat sig även upptaga
aminosyremolekyler.5

Agrikulturkemi var ett område inom lant-
bruksvetenskapen som till att börja med
hade en praktisk förankring och tämligen
stor bredd med oskarpa gränser gentemot
geologi, mineralogi, zoologi och botanik.
Men så småningom avgränsades ämnesdis-
ciplinerna från varandra, och i synnerhet lyf-
tes kemin fram som ett teoretiskt och ”veten-
skapligt professionellt” område. Alltmer kom
jordbruket att bli en fråga om kemi, medan
biologin och de större levande samman-
hangen hamnade i bakgrunden. Det reduk-
tionistiska och atomistiska synsättet gick på
så sätt in på ett nytt varv. Spänningsförhål-
landet mellan teoretisk grundforskning och
praktisk tillämpning är dock något som kan
sägas ständigt bölja fram och tillbaka på det
konkreta område som lantbruket ändock
utgör.

Vägen till industrialisering
Det är ingalunda så att forskningen står neu-
tral och objektiv i förhållande till verklig-
heten i övrigt. Verklighetstolkning, målsätt-
ningar och förhållningssätt är sådant som
påverkar både forskningens uppläggning
och dess tillämpning. Det är belysande hur
agrarkemisterna vid 1800-talets mitt genom-
gående använde metaforer ur den industri-
ella och ekonomiska sfären för att beskriva
jordbruket som en fabrik. Ambitionen var
dessutom att jordbruket verkligen skulle
omvandlas till ett industriellt produktions-
system.6

De materiella strukturernas förändring
och människornas mentala processer sam-
verkar oupphörligt med varandra. Från
1700-talet skedde avgörande förändringar av
samhället och jordbruket av politisk, eko-
nomisk, social, organisatorisk och teknolo-
gisk art. Denna så kallade agrara revolution
skulle visa sig bereda marken för den indu-
striella revolutionen, som i Sverige började
vid 1800-talets mitt. Vetenskap, industria-
lisering, kapitalberoende och kommersiali-
sering frambringade efterhand en ”jordbru-
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kets symbios med industrin”.7 Det ena län-
kar i det andra i en ömsesidigt verkande
process, som kan ses på följande sätt. Arbets-
kraft överförs från jordbruket till industrin.
Industrin i sin tur tillverkar maskiner till
jordbruket. Produktionen av jordbruks-
maskiner utgör dessutom en betydande del
av verkstadsindustrin, och på så sätt blir jord-
bruket en drivkraft i industrisamhället och
självt inkorporerat i en industriell och kom-
mersiell struktur. I stället för att huvudsak-
ligen producera för det egna hushållets be-
hov går nu jordbrukets produkter främst till
avsalu, vilket också underlättas av de indu-
striella transportsystemen. Industrins ökan-
de arbetskraftsefterfrågan leder till stigande
löner, med svårighet för jordbruket att kon-

kurrera om arbetskraften. Detta bidrar till
att ännu fler människor lämnar jordbruket,
varvid jordbruket ytterligare måste öka sin
produktion med en mindre andel mänsklig
arbetskraft. Till detta tillhandahåller indu-
strin fler maskiner, redskap och insatsvaror.

Så har industrialiseringsprocessen fort-
skridit, lantbruket har fått ett ökat beroende
av insatsmedel och av olika specialistkom-
petenser. Efter andra världskriget skedde en
markant ökning av kemikalieanvändningen,
i synnerhet märks ett språng ifråga om de
kemiska bekämpningsmedlen men även en
stor ökning av konstgödselanvändningen. I
mångt och mycket var det en följd av att
man ville hitta annan tillverkning för krigs-
industrierna. På så sätt har ekonomiska in-
tressen byggts upp som låser lantbruket i en
viss struktur.

Ett karaktärsdrag hos det industriella sam-
hället är den mekanistiska och reduktionis-
tiska synen på verkligheten, som utvecklades
inom vetenskapen, samhällets fragmentise-
ring och specialisering samt den instrumen-
tella synen på naturen som en råvarukälla
för exploatering för kommersiella ändamål.
Detta synsätt har medfört en räcka negativa
konsekvenser såväl ekologiskt som socialt
och ekonomiskt.

Kritiska röster
Kritiskt tänkande personer såg redan tidigt
industrialiseringens vådor. En av dem var
jordbruksreformatorn Per Jönson Rösiö,
verksam decennierna runt sekelskiftet 1900.
Denne ”småbrukets apostel” drev med ett
glödande engagemang en lantbruksskola,
höll föredrag och skrev tidningsartiklar och
böcker. Rösiö var starkt kritisk mot industri-
aliseringen som ett allt dominerande feno-
men och gick till storms mot industrialismen
som en samhälls- och kulturform. Industrin
bryter ner naturen och den bryter ner män-
niskan både fysiskt och mentalt, menade
han. Rösiö ansåg att det var jordbruket – och
i synnerhet småbruket – som skulle bära upp
samhället och kulturen. ”Småbruk! Oänd-
ligt dyra ord! Du famnar allt”, utropade han

Per Jönson Rösiö levde mellan 1861 och 1935. Han
öppnade lantbruksskola först på släktgården Rösjö i
Blekinge, senare i Jönköpings län och slutligen flytta-
des skolan till Hagaberg utanför Jönköping, där den
drevs till 1929. Under 1890-talet levde Rösiö i Stock-
holm och under denna tid etablerade han sig som en
flitig journalist med jordbruksspalter i flertalet av
landets tidningar. Han skrev också böcker och höll
hundratals föredrag och kurser runt om i hela Sverige.
Bildkälla: KB.
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i första delen av trebandsverket Revolt. Det-
ta ”allt” som småbruket innefattar är först
och främst ett liv i närhet till naturen. Små-
bruk betyder mångsidighet i arbetet, vilket
ger människan möjlighet att utveckla sina
olika kunskaper och färdigheter till skillnad
från det ensidiga och nedbrytande industri-
arbetet. Hemmet skall vara basen för själv-
produktion. Ur allt detta skapas även skön-
hetsvärden och andliga värden. Natur och
produktion skall på ett harmoniskt sätt för-
enas.8

Rösiö var nu inte motståndare till allt vad
industri heter. Han ansåg det viktigt att små-
bruket tog till sig modern jordbruksteknik,
så att det kunde utvecklas och stärkas. Växel-
bruk och till småbruket anpassade maskiner
var viktiga i sammanhanget. Konstgödsel
avfärdade han inte i sig, men han poängte-
rade att naturgödseln var billigare och inte
bidrog till onödig handel, varför den var att
föredra. Rösiö ansåg det viktigt att nyttja
naturvetenskaplig kunskap. Däremot borde
inte naturvetenskapen ha en så domineran-
de ställning; han såg i den en självmotsägel-
se när kunskapen användes till kamp emot
den natur som man studerade.9

År 1940 utkom boken Fred med Jorden.10

Den var skriven av Elin Wägner tillsammans
med Elisabeth Tamm. Elin Wägner var jour-
nalist och författare, engagerad i en rad av
tidens frågor. Elisabeth Tamm, som drev
jordbruket Fogelstad utanför Katrineholm,
hörde till Wägners nära vänkrets. Bokens
kärnbudskap om ”människans förhållande
till jorden, till livet och verkligheten” sam-
manlänkas med ett komplex av frågor om
fred, världens befolkning, kvinnornas ställ-
ning i samhället, hälsa och den unga gene-
rationens uppfostran. Det är fråga om ett
helhetstänkande där den ena frågan inte
kan lösas utan att hänsyn tas till de övriga.
Jordfrågan är dock den som tas upp först av
allt, eftersom den är av grundläggande art –
”ett land lever ju med sina jordbrukare och
dör med dem”.

När Elin Wägner 1937 deltog i en kon-
gress med Womens Organisation for World
Order, WOWO, var det en kvinna som gjor-

de ett särdeles starkt intryck på henne. Det
var den schweiziska småbrukaren Mina
Hofstetter, som beskrev hur hon använde sig
av jordtäckning (Bodenbedeckung), kom-
postering och ett noggrant tillvaratagande
av organiskt material för att på bästa sätt
efterlikna naturens kretslopp. I WOWO:s
kongressprotokoll skrev man: ”… rovdrift
måste ersättas med sunda metoder som tar
hänsyn till hela naturen och vilar på bio-
logiskt nya grunder”.11 Wägner skulle sena-
re komma att besöka Mina Hofstetter på
hennes gård.

I Fred med Jorden skriver Wägner och
Tamm: ”Mot dagens ideal: mekanisering,
specialisering och fart, ställer vi medvetet
upp de ideal som vi tror blir morgondagens:

Elin Wägner, 1882–1949. Elin Wägner växte upp i
stadsmiljö, men tillbringade somrarna på morföräld-
rarnas gård i Småland. Där grundlades hennes käns-
la av förbundenhet med naturen och kunskap om
självhushållets mångskiftande arbete. Efter skilsmässa
och ett år på Elisabeth Tamms gård, köpte Elin
Wägner en tomt i Småland där hon lät bygga en röd
stuga. Till sitt Lilla Björka flyttade hon definitivt
in 1927, något som avspeglas i jordbrukspräglade
skildringar i hennes författarskap. Teckning av Yngve
Berg 1943. Bildkälla: KB.
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självverksamhet –mångsidighet – tålamod”.
Hon kritiserar industrialiseringen av jord-
bruket som innebär ”ett smygande krig både
mot jordens växtkraft och djurens och män-
niskornas trivsel”. En av effekterna är att
arbetet utarmas och mångsidig kunnighet
ställs tillbaka. Som ovan nämnts var det en
aspekt som också Rösiö tog upp. En annan
likhet dem emellan var att betrakta hemmet
som produktionscentrum. För Wägner bety-
der detta att också kunna ta tillvara kvinnor-
nas och hela familjens mångsidiga kapacitet,
i stället för att låsa in människorna i den ena
eller andra ensidiga verksamheten såsom
industrisamhället tenderar att göra.

När det gällde jordbrukets utformning
var det även två andra källor, förutom Mina
Hofstetter, som Elin Wägner tog intryck av.
Dels var det biodynamiskt jordbruk som
hon kom i kontakt med genom Ehrenfried
Pfeiffers bok Die Fruchtbarkeit der Erde.12 Dels
var det det engelska ”organic farming” som
nådde henne genom Albert Howards An
Agricultural Testament.13 Wägner och hennes
unga lärjunge Flory Gate tycks dock inte ha
tillämpat alla delar av den biodynamiska
metoden. Det var Pfeiffers stränga regler om
örttillsatser i komposten och hans mystik
som inte helt tilltalade Flory Gate.14

Både Per Jönson Rösiö och Elin Wägner
för sina resonemang utifrån en helhetssyn.
De ser sambanden både inom jordbruket
och mellan jordbruket och samhället i
övrigt. Det är samband som finns mellan
biologiska, sociala, ekonomiska, estetiska
och andliga värden. Det är samband mellan
olika former av kunskap, såsom praktisk,
teoretisk och konstnärlig kunskap. På så vis
ser de både problem och lösningar på ett
annat sätt än på det uppspjälkade, fragmen-
tiserade sätt som karaktäriserar ett ”industri-
ellt tänkande”.

Reformrörelser
Elin Wägner kom alltså i kontakt med flera
av de rörelser som arbetade för ett jordbruk
med större helhetssyn. Ofta antas det bio-
dynamiska jordbruket vara den äldsta av

dessa reformrörelser, men redan vid 1900-
talets begynnelse uppstod i Tyskland något
som kallades ”Natürlicher Landbau” – natur-
ligt jordbruk. Att denna rörelse är så lite
känd beror på att den inte var så fast organi-
serad och därmed inte erkänts som något
självständigt. Emellertid var det just denna
rörelse som den tidigare nämnda Mina
Hofstetter var verksam i. Den uppstod som
en motkraft till urbanisering och industria-
lisering och hade sin mest aktiva period på
1920- och 30-talen. Dess förgrundsgestalt
hette Ewald Könemann. Könemann hade

Mina Hofstetter, 1883–1967, drev sin gård i Schweiz
enligt principerna för ”Natürlicher Landbau”, med
lysande resultat. Efter en svår sjukdom hade hon
ifrågasatt gängse jordbruksmetoder och erinrade sig
både sin farmors metoder och det hon som ung flicka
läst om kinesiskt jord- och trädgårdsbruk. Mina Hof-
stetter, kroppsligen präglad av hårt arbete och till
karaktären en djärv och storslagen människa, gjorde
ett starkt intryck då hon reste runt och berättade om
sina jordbruksprinciper. Hon grundade också tid-
skrifter och öppnade en skola för naturligt jordbruk.
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arbetat med fruktodling och var utgivare av
trebandsverket Biologische Bodenkultur und
Düngewirtschaft.15 Rörelsen pläderade för liv
och arbete på landsbygden, där man genom
ett väl utvecklat trädgårdsbruk skulle kunna
bli självförsörjande på frukt och grönsaker.

Det biodynamiska (egentligen biologisk-
dynamiska) lantbrukets riktlinjer drogs upp
av den österrikiske religionsfilosofen och
pedagogen Rudolf Steiner, grundare av den
antroposofiska åskådningen. Steiner hade
1924 bjudits in av en krets lantbrukare att
hålla en serie föredrag om lantbruket, med
utgångspunkt från den antroposofiska åskåd-
ningen. Den tidigare nämnde Ehrenfried
Pfeiffer var en av dem som utifrån detta kom
att ägna sig åt att utveckla det biodynamiska
lantbruket på det praktiska planet. Steiner
tog i sina föredrag avstamp i ett makrokos-
miskt perspektiv, där han förklarar att en
växt ”är beroende av otaliga faktorer inte
bara på jorden utan också i jordens kosmis-
ka omgivning”.16 Han menade att det finns
oorganiska, livlösa ”centralkrafter” i fysiska
och materiella centra medan livsskapande
”omkretskrafter” har sitt ursprung i den kos-
miska omkretsen.17 Till den antroposofiska
åskådningen hör också att det andliga ses
som aktivt samspelande med det materiella.
Detta synsätt, jämte användandet av de kata-
lytiskt verkande preparaten är något som
kan te sig svårbegripligt för ”utomstående”.
Men Kjell Arman, konsulent i biodynamiskt
lantbruk, beskriver det som att: ”Det är en
’kosmisk ekologi’ som jorden är inbäddad
i”, som har en inverkan på det fysiska, det
biologiska och det sociala livet på jorden.18

Till övriga delar kan det biodynamiska
tänkandet ses som ”allmänt ekologiskt”. Stei-
ner betonar som viktigt att ett lantbruk så
långt som möjligt ska fungera som en in-
dividuell sluten enhet – en ”lantbruksor-
ganism”. Jord, växter, djur och människor
bildar en helhet och lever i en ömsesidig
växelverkan som knyts till den bestämda
platsen. En levande jord med hög biologisk
aktivitet och med förmåga till självreglering
är grunden för att kunna få livsmedel med
hög näringskvalitet.

I England började en grupp människor
utveckla Organic farming under 1930-talet.
Särskilt inflytelserik blev Sir Albert Howard
med boken An Agricultural Testament19. Det
var alltså den bok som Elin Wägner läste.
Howard hade arbetat i ett flertal länder i det
brittiska imperiet och hade som uppgift att
söka komma tillrätta med olika växtsjuk-
domar. Han vände på tänkandet – i stället
för att försöka stoppa sjukdomarna med
diverse kemiska metoder utgick han ifrån att
friska växter fås ur en frisk och fruktbar jord.
Friska växter ger friska djur och friska män-
niskor. Allt hänger ihop. Förebilden hittade
han i det traditionella kinesiska jordbruket
och hos Hunzafolket i Indien. Han experi-
menterade och utvecklade en komposte-
ringsmetod kallad Indoremetoden. Grund-
läggande är att noggrant återföra allt bortfört
organiskt material till jorden via komposter
samt att gynna mikrolivet i jorden – ”The
Rule of Return” måste följas.

Howard beskriver livfullt det motstånd
han mötte från forskarsamhället, industrin
och de offentliga lantbruksorganen. Han
ville forska på ett helt annat sätt, utgående
från den levande praktiken och ett biolo-
giskt helhetstänkande. Den mekanistiska,
laboratoriebaserade vetenskapen såg han
som föråldrad och otillräcklig. Han beskri-
ver hur kemin hade kommit att dominera
tänkandet. Sedan kom visserligen biologin
tillbaka i form av botanik, patologi och en
rad andra discipliner, men forskningen frag-
mentiserades alltmer och sammanhanget
gick förlorat. Man prioriterade arbetet i
laboratorier och i isolerade fältförsök utan
kontakt med jordbruket som helhet. Man
tog hjälp av avancerad matematik för att
hantera den mängd data som framkom
men, som Howard påpekade, vad hjälper
avancerad matematik när alla dessa data
bara är lösa fragment? Förkärleken för kvan-
tifiering ledde också till ekonomisk vinstkal-
kylering och ett industriellt synsätt på lant-
bruket. Den som ville arbeta på ett annat sätt
motarbetades och förhånades. ”The natural
universe, which is one, has been halved,
quartered, fractionized, and woe betide the
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investigator who looks at any segment other
than his own!”, skriver Howard i en senare
bok.20

De människor som engagerade sig i The
Organic Farming Movement såg i den in-
dustriella civilisationen med dess kemikali-
sering, mekanisering, stordrift och speciali-
sering ett hot mot naturen. De talade om
jordbrukets betydelse för den nationella
självförsörjningen (en för tiden akut fråga)
och för landsbygdens liv och förespråkade
”smaller, mixed, family farms”. Det fanns
också en rörelse för ”social credit”, som skul-
le motverka de förödande verkningarna av
den hämningslösa frihandeln och gynna
omsorg om jorden i stället för att exploate-
ra den för profit.

En av den engelska rörelsens förgrunds-
gestalter var Lady Evelyn Balfour som 1943
kom ut med den inflytelserika boken The
Living Soil21 i vilken hon presenterar en rad
försöksresultat som framkommit, baserade
på Howards metoder. I USA hade J.I. Rodale
kommit över An Agricultural Testament och
startade en motsvarande rörelse där.22

Organisk-biologisk odling utvecklades
under 1940-talet av de schweiziska biologer-
na Hans och Maria Müller och av den tyske
läkaren Hans Peter Rusch. Upprinnelsen låg
i den schweiziska bonde- och hembygds-
rörelsen, som sedan 1930-talet sökte möjlig-
heter att bevara bondens självständighet och
oberoende under trycket av industrialisering-
en. Man ville satsa på produktion av livsmedel
av hög kvalitet för att säkra sina inkomster,
göra sig oberoende av kemiindustrin och
bedriva ett uthålligt jordbruk.

I och med att Hans Müller kom i kontakt
med Hans Peter Rusch utarbetades den för
organisk-biologisk odling speciella teori-
grunden. Rusch skrev boken Bodenfruchtbar-
keit 23, i vilken han betonar att det levande är
aktivt. En levande jord har gott om mikro-
organismer och smådjur. Plantan är aktiv i
sitt näringsupptag då den stimulerar bakte-
rier att frigöra näring i rätt mängd och av
rätt sort. Humusjordbruket innebär att man
sätter tillit till naturens ordning, medan agri-
kulturkemi och klassisk naturvetenskap har

fått människor att glömma insikter om natu-
rens funktioner. Rusch såg en parallell mellan
de mikrobiella förhållandena i människans
tarm och i jorden. Han lade därför vikt vid
att så lite som möjligt störa jordens naturliga
skiktbildning i nedbrytnings-, förmultnings-
och uppbyggnadsskikt. Biologiskt fullvärdiga
produkter får man ur en levande jord med
naturlig och spontan självfruktbarhet.

Även om det finns vissa skillnader ifråga
om teoretiska utgångspunkter och detaljer i
tillämpning mellan de olika grenarna av re-
formjordbruk, så finner man att många syn-
sätt, principer och metoder återkommer.
Framför allt är det att utgå ifrån helheten i
sitt kunskapssökande. Fundamentalt är att
jorden betraktas som levande och att jor-
dens bördighet främst förstås på ett biolo-
giskt sätt, (till skillnad från ett kemiskt).
Humusvården blir av största vikt. Det finns
ett oupplösligt samband mellan jord, växter,
djur och människor – därför är en fruktbar
jord grunden för människans hälsa. Följd-
riktigt återkommer hos flera företrädare
kritik mot Liebigs mineralteori som varande
baserad på bristfällig undersökningsmeto-
dik och ett otillräckligt underlag för praktis-
ka slutsatser.24 Dessutom betraktas hälsotill-
ståndet som så mycket mer än enbart det
fysiska – det är också fråga om det psykiska,
sociala, samhällsstrukturella och om hur
människan förhåller sig till alla andra livs-
former. Kritiken mot kemikaliseringen, den
överdrivna mekaniseringen och att ekono-
miska vinstintressen prioriteras framför liv
och hälsa tas upp på många ställen i text-
erna.

Svenska rörelser
I Sverige är det huvudsakligen tre inrikt-
ningar av jordbruksreformrörelser som har
etablerats – biodynamiskt lantbruk, natur-
enlig odling och organisk-biologisk odling.
Under 1930-talet fanns enskilda personer
som började tillämpa biodynamiska odlings-
metoder. 1940-talets frisksportarrörelse, med
Are Waerland i spetsen, intresserade sig för
detta eftersom sunda livsmedel också var en
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angelägen fråga för dem. Are Waerland
fann även Albert Howards ”Indoremetod”
vara intressant. År 1944 bildades så För-
eningen för främjandet av den Biologiskt
Dynamiska Odlingen, vilken senare fick
namnet Svenska Biologisk-Dynamiska För-
eningen, idag Svenska Biodynamiska För-
eningen.

År 1951 bildades Föreningen Naturenlig
Odling (FNO) med Gunnar Videgård som
en av dess förgrundsgestalter.25 Ofta beskrivs
FNO:s synsätt som i stort sett sammanfallan-
de med det organisk-biologiska, men man

har inte utgått från någon specifik läromäs-
tare eller teori. Den enkla grundsynen be-
skrivs som ”sunt förnuft, yrkeskunskap och
vetenskapliga rön”, med betoning på eko-
logi, biologiskt baserade metoder och att
människan ska leva i harmoni med naturen.
Föreningens medlemsantal blev aldrig sär-
skilt stort och den upphörde år 2000.

Förbundet Organisk Biologisk Odling
(FOBO) bildades 1977. Flera av de organisk-
biologiska metoderna har tagits upp som
allmängods i dagens ekologiska lantbruk.
Det gäller sådant som gröngödsling, mellan-

Samodling är en metod
som tillämpas i ekologisk
odling. Genom att odla
olika slags grödor tillsam-
mans minskar man risken
för spridning av växtsjuk-
domar och skadedjur,
samtidigt som naturliga
fiender gynnas av mång-
falden. I mindre skala kan
man göra täta kombinatio-
ner av växtslag med olika
fysiologi och växtsätt och
öka den totala skörden
genom att utrymme,
näring, vatten och solljus
nyttjas effektivare. Dess-
utom minskar risken att
misslyckas med skörden,
eftersom det alltid finns
någon gröda som klarar
sig.
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grödor, samodling, marktäckning och mini-
merad jordbearbetning. Det är mera de
praktiska konsekvenserna av Ruschs teorier
än teorierna som sådana som har blivit be-
stående i den svenska tillämpningen.26

Samling till Ekologiskt
Lantbruk
Olika varianter av reformrörelser har upp-
stått i flera länder. I många fall har det hand-
lat om att ta vara på och utveckla den tra-
ditionella kunskap som finns kvar i Tredje
världen och som den industrialiserade delen
av världen kan ha mycket att lära av. Under
1980- och 90-talen har dessa rörelser samlats
till ett gemensamt fruktbart samarbete, där
likheter mer än skillnader har betonats. På
så sätt har den samlade rörelsen Ekologiskt
Lantbruk kommit till stånd.27

Den stora internationellt samlande orga-
nisationen är International Federation of

Organic Agriculture Movements (IFOAM),
som bildades 1972 med Evelyn Balfour som
en av initiativtagarna.28 Idag är 725 med-
lemsorganisationer från 98 länder anslutna
till IFOAM. I Sverige bildades 1982 Sam-
arbetsgruppen för Alternativ Odling (SAO).
I syfte att genom gemensamma krafter främ-
ja det som då gick under samlingsbeteckning-
en alternativ odling bedrev man informa-
tionsverksamhet, gjorde uppvaktningar, gav
remissvar med mera. SAO har numera upp-
hört. I samband med ett möte i Nordiska
IFOAM 1989 antogs samlingsbeteckningen
ekologiskt lantbruk. Vid detta möte antog
man också den gemensamma Nordisk Platt-
form för Ekologiskt Lantbruk – ett doku-
ment där definition, idébakgrund, målsätt-
ning och praktiska tillämpningsprinciper
slås fast.29 Efterhand har det tillkommit olika
organisationer för speciella ändamål, såsom
KRAV för kontroll av produktion, hantering
och marknadsföring och Ekologiska Lant-
brukarna som yrkesodlarnas organisation.
IFOAM har tagit fram Basic Standards, som
utgör grundläggande principer och regler.
Det är det gemensamma hos de varierande
inriktningarna man har tagit fasta på i sam-
arbetet såväl i Sverige som internationellt,
vilket har varit lyckosamt.

I de tidiga rörelserna formulerades reso-
nemangen framför allt som frågor om hälsa
och sociala förhållanden och perspektivet
var ofta mera lokalt begränsat. Men de ut-
gick från en helhetssyn och resonemangen
låg inbäddade i vidare perspektiv om ansvar
och respekt för naturen och de globala all-
mänmänskliga frågorna. Det har därför
fallit sig helt naturligt att de stora miljö-,
uthållighets-, djurvälfärds- och rättvisefrå-
gorna har kommit att ingå i arbetet med
ekologiskt lantbruk. Detta måste till och
med sägas per definition vara delar av vad
ekologiskt lantbruk är.

En jämförelse
Genom en jämförelse mellan det industriel-
la lantbruket och det ekologiska lantbruket
framkommer vilka olika frågor och målsätt-

Inger Källander är en av pionjärerna inom ekologiskt
lantbruk och har skrivit flera böcker i ämnet. Hon är
lantbrukare på en gård i Södermanland och är ord-
förande i yrkesorganisationen Ekologiska Lantbrukar-
na, som hon även var med och startade. Utveckling av
ekologiskt lantbruk i Tredje världen genom nätverket
Future Earth, hör också till hennes verksamhet. Inger
Källander är svensk representant i den internationella
organisationen för ekologiskt lantbruk IFOAM, och
hon är ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demien.
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ningar de olika inriktningarna har fokuserat
på. Bakom detta ligger ett komplex av fakto-
rer, såsom vilka intressen och värderingar
som är styrande, hur verkligheten tolkas och
vilken typ av kunskaper man utifrån detta
koncentrerar sig på att söka. Förenklat kan
skillnaderna mellan industriellt lantbruk
och ekologiskt jordbruk spaltas upp enligt
tabell 1.

Detta är naturligtvis en mycket grov in-
delning men den pekar ändå på väsentliga
skillnader i inriktning och tendens. Det går
att utläsa en form av spiralrörelse från Lin-
nés tid till idag. Från att verkligheten betrak-
tades som ett levande sammanhang, där
mångfalden av livsformer och fenomen
alla hade sin funktion att fylla, började
vetenskapsmän att studera verkligheten på
ett alltmer fragmentiserat sätt och teorierna
”frikopplades” från den praktiska utgångs-
punkten. Men några ”motvalls” människor
har ansett något vara djupt felaktigt med
detta fragmentariska, reduktionistiska, me-
kanistiska synsätt och har i stället tagit sin ut-
gångspunkt i den levande helheten och
mångfalden. Tack vare det har vi idag möj-
ligheten att ytterligare både bredda och

fördjupa våra insikter och vårt kunnande,
bruka jorden på ett respektfullare sätt och
kanske bli helare människor. De utmaning-
ar som det ekologiska lantbruket står inför
idag handlar främst om att inte tappa bort
de grundläggande synsätten och helhets-
synen och hur vi ska utveckla jordbruks-
systemen till att bättre efterlikna naturliga
ekosystem, där människan kan fungera på
ett förstärkande sätt i naturen.

Noter
1 Linné 1978, s. 78.
2 Linné 1978, s. 31.
3 Lindroth 1967, s. 111.
4 Mårald 1998.
5 Lindholm 2001.
6 Mårald 2000.
7 Larsson m.fl. 1997.
8 Paulsson 1991.
9 Paulsson 1991.
10 Wägner & Tamm 1985.
11 Flory Gates inledning i Wägner & Tamm 1985.
12 Pfeiffer 1938.
13 Howard 1940.
14 Isaksson och Linder 1980.
15 Vogt 2000.
16 Steiner 1924.
17 Engqvist 1982.

Tabell 1.  Skillnader mellan industriellt och ekologiskt lantbruk.

Industriellt lantbruk          Ekologiskt lantbruk

Målsättningar:          Målsättningar:
Försörja befolkningen under ökande urbanisering Hälsa och långsiktig försörjning; levande landsbygd;
och folkökning; kvantitetsmål miljö, djurvälfärd; kvalitetsmål

Fungera smidigt under fluktuerande marknads- Uthållighet – ekologiskt, socialt och ekonomiskt,
ekonomiska och kommersiella förhållanden (levande jord, ekosystemfunktioner, rättvisefrågor)

Låga livsmedelspriser ”Rimliga” priser, nya prissättningskriterier; närmare
kontakt producent–konsument

Arbetsproduktivitet och arealproduktivitet Ekologiskt och humant optimalt

Verklighetsuppfattningar: Verklighetsuppfattningar:
Lantbruket som konsument av insatsmedel; Kretslopp; högre grad av autonomi för såväl
beroende av ”det lantbruksindustriella komplexet” producent som konsument

Instrumentell natursyn Respektfull natursyn

Kunskapssyn: Kunskapssyn:
Disciplinuppdelad kunskap, huvudsakligen Helhetlig kunskap, teorin i nära kontakt med
teoretisk; reduktionism praktiken; holism
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18 Arman 1990.
19 Howard 1940.
20 Howard 1947, s. 77.
21 Balfour 1949.
22 Rodale 1948.
23 Rusch 1968.
24 Liebig brände växterna och undersökte bestånds-
delarna i askan. Dessutom kände han till att kvävet för-
flyktigades och inte återfanns i askan. Hans slutsatser
tar ingen hänsyn till biologiska processer och samspel
mellan olika organismer.
25 Enligt vissa uppgifter 1950.
26 Denna odlingsform introducerades i Sverige på
1960-talet av Hans Cibulka, som anser att man ska hål-
la fast vid Ruschs och Müllers metoder och teorier,
och som därför har bildat sin egen förening.
27 Benämningarna varierar i olika länder, såsom bio-
logiskt, organiskt, naturenligt lantbruk.
28 Bernward 1997.
29 Hela Nordisk Plattform återges i Lindholm 2001.
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KAPITEL 11
För ett lönande jordbruk
Ekonomi och estetik vid avfallsåtervinning i
Göteborg 1860–1930

Ola Wetterberg

”Ett lönande jordbruk tarvar goda skördar
och goda skördar tarva goda gödningsäm-
nen” inleddes en annons från Göteborgs
stads renhållningsverk 1928. Renhållnings-
verket gjorde reklam för sina gödselproduk-
ter tillverkade av latrin och ”hussopor”.1

Man sålde bearbetade och torra produkter
som paketerats i säckar och transporterades
per båt och järnväg, ibland så långt som till
Norrland. Men även köks- och gatuavfall
kunde säljas direkt till bonden i mer eller
mindre komposterad form. Stora pråmar
lastades i Göteborgs hamn, lasten köptes och
bogserades vidare av någon driftig entre-
prenör. Pråmen kunde hamna vid ”Dynge-
pallen” på Orust, där bönderna med sina
kärror kunde köpa näringsrik dynga från
Göteborg.

Denna återföring av stadens avfall till
naturens stora smältdegel, som Victor Hugo
uttryckt saken på 1860-talet, var den sista
ansträngningen i en lång tradition av utbytet
mellan stad och landsbygd. Redan under
medeltiden, vid 1300-talets mitt, verkar
något ha hänt med avfallshanteringen i
de nordiska städerna. I städer som Lund,
Oslo och Århus minskade tillväxten av kul-
turlager kraftigt. Arkeologen Anders An-
drén förklarar detta med en ny syn på renlig-
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het, men också med att i vart fall en del av
städernas latrin började tas tillvara som göd-
sel.2

Fortfarande i 1800-talets Göteborg fördes
stora delar av avfallet från gator och hus ut
till den omgivande landsbygden. Till en
början kom bönderna in till staden för att
hämta det som lagrats på städernas bakgår-
dar, och de fick väl oftast betala en slant till
avfallsägaren. Efter 1800-talets mitt hade
staden vuxit till den grad att böndernas
hämtning inte längre ansågs räcka till, och
en gemensam stadsrenhållning började or-
ganiseras. Men långt in på 1900-talet kom-
pletterades stadens egen hämtning av bön-
dernas egna kärror, där det efterhand var
fastighetsägaren som fick ersätta bonden för
bestyret, och inte tvärtom.

Varför upphörde så småningom den fler-
hundraåriga vanan att hämta och använda
stadsavfall i jordbruket? En del av förklaring-
en kan sökas på landsbygden, i nya göds-
lingsmetoder och agrarkemins utveckling.3

Men en del av förändringen måste också
sökas i de förändrade relationerna mellan
stad och land, och därmed också i staden
själv. Hur såg man där på avfallets nytta för
jordbruket? Hur och varför kom denna syn
att förändras?
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Men om nu förändringarna i staden och
i stadsavfallet hade betydelse för jordbruket
i staden så är det också så att det domineran-
de urbana perspektiv, som vägledde stads-
renhållningen, förklarar en del av övertron
som präglar texten i den inledande annons-
texten ”Ett lönande jordbruk” (se ovan). I
själva verket blev stadens gödselprodukter
allt mer svårsålda. Alltför stora förväntning-
ar på just lönsamhet kom att prägla synen på
stadsrenhållningen.

I denna uppsats beskrivs hur den ekono-
miska värderingen av avfallsprodukterna och
återvinningsteknologin påverkades av poli-
tiska och ideologiska omständigheter. Mot
slutet av texten relateras de ekonomiska och
nyttobaserade argumenten för att överge
återvinningssystemet till kulturella och este-
tiska omdömen.4

Fara och nytta
Renhållningen i Göteborg baserades under
1800-talet alltså på principen att avfallet
skulle återanvändas. Senare kom denna
princip att överges. Fortfarande under 1900-
talets första decennier investerade göteborg-
arna stora ansträngningar och pengar i en
ny återvinningsanläggning. Men efter bara
några år stängdes denna tekniskt avancera-
de fabrik och hela tanken på återbruk över-
gavs. Frågan om varför återvinningsanlägg-
ningen lades ner berör den vidare frågan
om hur vi överhuvudtaget skall förstå valet
av renhållningssystem. Utan tvekan hade
olika uppfattningar om avfall och sopor en
stor betydelse.

Avfallet var både farligt och värdefullt.
Med den vetskapen började varje val av
renhållningsteknik på 1800-talet. Men hur

Här lastas sopor från kärror till pråmar. Nya sopbryggan vid Gullbergsån, dvs. efter det att staden tagit över ren-
hållningen 1885. Årtal okänt. Foto: Göteborgs stadsarkiv.
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farligt och hur värdefullt var det? Där gick
åsikterna isär. Det kan vara fruktbart att
studera de teknikval som gjordes med ut-
gångspunkt i föreställningar som fanns om
avfallets farlighet och nytta. Men då får vi
inte tro att valet av renhållningsteknik var en
fråga om neutral teknikoptimering.

För det första är farlighet och nytta, i den
mening vi talar om det här, inte något som
kan fastställas objektivt – det handlar om
vilka uppfattningar som fanns om fara och
nytta. Dessa påverkades både av sin tids kun-
skapsnivå (till exempel i medicinska frågor)
och av andra mer kulturellt och socialt be-
tonade faktorer.

Smuts och avfall var inte bara ett medi-
cinskt hot. Smutsen var också en fara för
kultur och social ordning. Det var under-
klassen, den lata och arbetslösa befolkning-
en, som var smutsig och luktade.5 I Göte-
borg hävdades att avfallshämtningen kunde
bidra till:

… hela befolkningens sedliga utveckling, då
det är en känd sak, att smuts och osnygghet
draga med sig ej allenast sjukdom, utan äfven
lättja, dåliga seder och jemväl laster. 6

Ur den här synvinkeln kunde 1800-talets
sanitära rörelse angripa frågor om moral
och fattigdom som tekniska problem – en
fråga om avloppsrör och soptunnor.

Men även avfallets nyttovärde kunde be-
traktas ur flera synvinklar. Bonden hade sina
synpunkter på nyttan av gödsel, affärsman-
nen och entreprenören andra. Det fanns
stora förhoppningar om att tjäna pengar,
och ”bli rik på sopor”7 var ett slagord då som
nu. Varje år startade nya privata renhåll-
ningsföretag och 100-tals patent togs årligen
på olika metoder för gödselberedning.8 Det
var alltså jordbruket som skulle betala stä-
dernas renhållning.

Argument för återvinning
Under 1800-talet förekom flera olika argu-
ment för avfallsåtervinning. En del av dessa
var pragmatiska och pekade ut möjliga
vägar att bli av med avfallet genom att
sända tillbaka det till bonden. Andra argu-

ment uppmärksammade risken för förore-
ning av mark och vatten. Jag kommer att
lämna dessa därhän och i stället först kon-
centrera mig på nyttoargumenten, de som
ytterst utgick från jordbrukets och naturens
behov.

Det fanns ett uttalat hushållningsperspek-
tiv på avfallshanteringen. Detta utgick från
ett nationalekonomiskt resonemang, men
det handlade också om föreställningar om
den naturliga ordningen och metoder i har-
moni med naturen. Göteborgs stadsläkare
Elias Heyman gick 1877 så långt att han
hävdade att det ofta var uppfattningen om
avfallets betydelse för lantbruket som fått
avgöra vilken renhållningsmetod som skulle
användas.9

I en bok om offentlig renhållning re-
fererade Heyman till välkända argument i
frågan, som bland annat återfinns hos Vic-
tor Hugo 1862.10 Genom kloakerna spola-
des, enligt Hugo, varje år 25 miljoner franc
ut i havet enbart från Paris. Tillsammans
tömde Frankrikes flodmynningar en halv
miljard i Atlanten. De ekonomiska värden
som Hugo talade om fanns i ”människospill-
ningen” som visat sig vara den mest frukt-
bärande och kraftiga gödseln – en smuts
som Hugo kallade guld:

Vad gör man med detta smutsguld? Man
sopar det i avgrunden. Man utskickar med
stora kostnader hela flottor för att från syd-
polen hämta träck efter stormfåglar och
pingviner, men det oberäkneliga ämne till
rikedom, som man har till hands, kastar
man i havet.11

Victor Hugo nöjde sig inte med att påpeka
misshushållningen – den förtjänst som gick
förlorad – utan drog mer långtgående civili-
sationskritiska slutsatser. I kulturer som
använt sitt smutsguld, var jorden fortsatt bör-
dig medan kulturer som använt kloaker
hade gått under. I Rom hade de ”uppslukat
den romerske bondens hela välstånd”.12 Den
synpunkt som Victor Hugo hade gjort sig till
tolk för skulle idag kunna kallas ett krets-
loppstänkande. Men det var trots allt främst
ett ekonomiskt kretsloppstänkande, en hus-
hållningsaspekt.
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Stadsläkare Heyman som intresserade sig
för renhållningsfrågan från en hygienisk
utgångspunkt var kritisk till att låta nytto-
aspekter på avfallet inverka på valet av ren-
hållningssystem. Men så länge det lönade sig
att ta tillvara städernas latrinämnen verkade
ju saken klar, eftersom exkrementernas hälso-
vådlighet knappast kunde förebyggas bättre
än genom att dessa blandades med jord:
”Ekonomi och hälsovård tycktes således
räcka hvarandra handen till befordrande af
tvänne vigtiga mål i naturens stora hushåll-
ning”, som Heyman uttryckte det.13

Heyman reducerade på så sätt diskussio-
nen om smutsguldet och jordbruksnytta till
en fråga om avfallets marknadsvärde, och
det var från den positionen som debatten
fördes under 1870- och 80-talen. De princi-
piella, nationalekonomiska och moraliska
synpunkter som Victor Hugo företrätt fick
vika för en mer pragmatisk syn.

Med lönsamhet i fokus
Skulle man taga för 5 kr. fin guldsand och
utröra i 1 kbm. jord eller sand, så skulle
arbetet att vaska fram guldet kosta flera
gånger 5 kr. och arbetet sålunda ej höra till
dem, som böra uppmuntras.14

Ekonomin har en central roll när vi vill för-
stå vad som hände med återvinningstanken
i Göteborg. När den organiserade renhåll-
ningen startade 1864, valde man ett ren-
hållningssystem där hämtning och bearbet-
ning av latrin och sopor skulle finansieras
med försäljning av gödselprodukter: kom-
post och ett gödselpulver tillverkat av kalk-
blandad latrin (kalkpudrett). Tilltron till
”smutsguldets” värde var stort och det priva-
ta företag som drev verksamheten planerade
att helt finansiera hämtningen med försälj-
ning.15

Men renhållningen blev inte så lönsam
som man hoppats och ledde snart till kon-
kurs. Arbetet med latrinkistor och hämtning
var dyrt och det var svårt att sälja allt som
samlades in. Efter ett par år började man ta
betalt av privata husägare. Stadens styrelse
vägrade emellertid att betala för sina egna
fastigheter och ville inte heller stödja verk-
samheten med bidrag.16

När ett nytt privat företag tog över efter
konkursen 1868 blev staden tvungen att för-
bättra entreprenörens villkor genom att be-
tala för hämtningen i sina egna fastigheter.
Samtidigt begränsades hämtningen till färre
hus så att det insamlade avfallet gick att

Gödselberedning med kalk-
inblandning i rullande
kistor var i bruk i Göte-
borg från 1864 till början
av 1920-talet, det vill
säga i nästan 60 år! En
latrinkista rullas ut på
Södra Vägen 56 och mas-
san blandas med kalk.
Året är 1922 och de sista
kistorna är på väg att för-
svinna från Göteborg.
Foto: Göteborgs stads-
arkiv.
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sälja.17  Lönsamhetskraven gjorde alltså att
renhållningen utvecklades alltför långsamt.

Vi kan fråga oss varför det blev så stor
skillnad mellan ekonomiska förväntningar
och resultat. Victor Hugo hade i sin bok
hänvisat till den tyske kemisten Justus von
Liebig som på 1840-talet visat att växterna
inte livnär sig på humus, utan på oorganiska
ämnen som kväve och fosfor. Kände man till
avfallets innehåll av oorganiska gödnings-
ämnen blev det alltså möjligt att beräkna
latrinhögarnas och kloakinnehållets teore-
tiska handelsvärde.18 Den internationella
diskussionen i ämnet var väl känd i Sverige.19

Att det rörde sig om ett teoretiskt värde
visade sig emellertid snart i den praktiska
hanteringen. Det ekonomiska utbytet av
latrinhandeln blev i verkligheten mycket
mindre. Saken studerades i detalj genom
experiment och laboratorietester av Göte-
borgs nya stadsläkare Almquist: En vuxen
människa lämnade varje år näringsämnen
motsvarande närmare sex kronor (1890-
talet), det som kunde samlas in var kanske
värt hälften och för det betalades ofta
knappt en krona.20

Redan vid insamlingen förlorades en stor
del näringsämnen. Den största svårigheten
var att samla in urinen där huvuddelen av
näringsinnehållet fanns. I en del insamlings-
system tillkom också en stor mängd spill-
vatten – vatten som var besvärligt och dyr-
bart att driva ut. Under gödselberedningen
försvann ännu mer av näringsinnehållet.
Inte heller försöken att torka pudretten in-
dustriellt med värme blev någon större eko-
nomisk framgång under 1800-talet. Det var
svårt att hålla kvar näringsämnena och upp-
värmningskostnaderna var höga.

Det ekonomiska värdet av den näring
som trots allt fanns kvar i pudretten minska-
de med kostnaderna för hantering och
transport. När latrinen slutligen var färdig
för försäljning betalades den till på köpet
dåligt. Obearbetad latrin var, som Almquist
uttryckte det, vämjelig att hantera, och dess-
utom svår att förvara och transportera. Be-
arbetade produkter – som den göteborgska
kalkpudretten – hade inte alltid rätt sam-

mansättning och hade svårt att konkurrera
med andra gödselmedel.21

Men den ekonomiska bilden är inte en-
tydig. Även om betalningen således var rela-
tivt låg och man egentligen inte kunde tala
om vinster i sammanhanget, så gick det inte
att bortse från inkomsterna. Tillsammans
täckte försäljningen av sopor och pudrett
1885 över 40 procent av renhållningsverkets
totala utgifter.22 Mot slutet av 1890-talet var
inkomsten fortfarande ett starkt argument
mot vattenspolande toaletter.23

Avfallsprodukterna hade alltså under
flera decennier bidragit med ett stort och
välkommet bidrag för att täcka en del av ren-
hållningens utgifter. Men inkomsten var inte
tillräcklig för att betala alla delar av verksam-
heten. Framför allt levde inte inkomsterna
upp till de ursprungliga stora förväntningar-
na på en vinstgivande affär.

Privat och offentligt
För att det skall bli lönsamt att sälja avfalls-
produkter måste man ha en bra marknad,
låga kostnader för produktion, förvaring
och transport, ett högt näringsinnehåll i
gödselprodukterna och så vidare. Det finns
tekniska aspekter på dessa krav, men möjlig-
heten att uppfylla dem beror också på ideo-
logi och politik.

Vilka regleringar och avgifter var det till
exempel möjligt att lägga på privata fastig-
hetsägare? I vilken utsträckning var det ac-
cepterat att stadens myndigheter engagerade
sig i praktiska uppgifter och drev affärsmäs-
siga verksamheter? Var det kanske privata
entreprenörer som skötte detta bäst? Sådana
frågor debatterades livligt i Göteborg, ända
från starten av det privata renhållningsbola-
get 1864 till nedläggningen av stadens åter-
vinningsanläggning 1927.

Reglering av fastighetsägarnas ansvar
De första förslagen till reformering av ren-
hållningen lades fram 1864.24 De var inte
särskilt långtgående men mötte starkt mot-
stånd. Nya krav på hur avfallet skulle för-
varas och hur ofta det skulle hämtas fram-



176

fördes, vilket sågs som ett alltför stort in-
grepp i den enskilde fastighetsägarens rätt,
både av fastighetsägarna och av de regiona-
la myndigheterna.25

Principfrågan beskrevs på följande sätt:
Stadsfullmäktige ville ha vissa allmänna, för
hela kommunen gemensamma, grunder för
renhållningen. Motståndarna menade att
ansvaret var de enskilda samhällsmedlem-
marnas sak – så länge det inte kunde bevisas
att renhållningsarrangemangen var bristfäl-
liga.26 Trots detta blev det nya regler, men de
begränsades på grund av motståndet, och de
kunde inte träda i kraft förrän efter sex år.

En viktig inskränkning i de nya reglerna
var att det inte ställdes krav på regelbunden
hämtning. Man menade att det inte gick att
specificera hur många dagar avfallet skulle
få förvaras, eller hur det skulle behandlas,
om det inte fanns tillräckligt med företag
som kunde ta hand om avfallet.27 Och så
länge som hämtningen inte var regelbun-
den kunde man inte ens upprätthålla de
nya  reglerna för hur avfallet skulle förvaras:
Hur skulle man till exempel. kunna kräva att
soporna förvarades i en mindre behållare,
om den hela tiden blev full?

Obligatorisk hämtning avfärdas
Stadsläkaren Elias Heyman initierade en ny
utredning om renhållningsfrågan år 1874.
Tidpunkten för motionen var väl vald efter-
som hälsovårdsstadgan skulle börja gälla vid
årsskiftet. Därmed fanns möjligheter att sätta
kraft bakom orden.28 Trots detta tog det den-
na gång 11 år innan kommitténs arbete var
klart och det hade fattats några beslut.

Det var återigen svårt att nå enighet i
frågan om hur långt stadens offentliga an-
svar skulle sträcka sig. Denna gång var en av
huvudfrågorna hur själva hämtningen skul-
le organiseras. 1) Skulle staden organisera
hämtning av avfall? 2) Skulle denna hämt-
ning vara obligatorisk? 3) Skulle den skötas
av staden själv eller av en privat entrepre-
nör? 4) Vem skulle betala?

Den ursprungliga motionen hade före-
slagit att staden skulle ha ett eget renhåll-
ningsverk och att hämtningen skulle vara

obligatorisk, allt för att garantera ett effek-
tivt och enhetligt system. Förslaget avslogs av
stadsfullmäktige eftersom hämtningen skul-
le finansieras genom skatter som lades på
fastighetsägarna, vilket betraktades som oac-
ceptabelt.

Den följande motionen som lades fram år
1881 inskränkte sig därför till minimikraven
i den statliga hälsovårdsstadgan: Staden skul-
le underlätta avlägsnandet av orenligheter
från staden. Fastighetsägarna kunde som
tidigare välja hur de vill ordna renhållning-
en, men staden skulle erbjuda sig att sköta
hämtningen mot en viss avgift.29

Kommunalt verk eller privata
entreprenörer
En viktig fråga återstod när obligatoriet
avskrivits: Skulle staden ta hand om den ren-
hållning man tänkte erbjuda fastighetsägar-
na, eller skulle den överlåtas på en privat
entreprenör?

J.G. Richert, stadsingenjören, pläderade
för att staden själv skulle ta på sig ansvaret.
Renhållningen var en av de viktigaste upp-
gifterna i en stad och tekniken befann sig i
snabb förändring. Vetenskapliga och prak-
tiska krafter lades ner för att utveckla nya
system. Det fanns en ovisshet om hur stor
verksamheten skulle bli och vad gödnings-
ämnena i framtiden skulle komma att vara
värda. Ett kontrakt med en entreprenör be-
hövde skrivas på längre sikt och innebar
därför en stor risk. Entreprenörens vinster
skulle antingen bli för stora, eller också för
små med misslyckande som följd.

I motsats till Richert förordade kommit-
téns majoritet en privat lösning. Argumen-
ten var i princip tre: 1) Renhållning var en
industriell verksamhet och sköttes bättre av
enskilda än av samhället. 2) Kommunen
borde inte ta de ekonomiska risker som
fanns i en sådan verksamhet. 3) Kommunen
borde inte ha fler anställda.30

Även om stadsfullmäktige till slut bestäm-
de sig för en kommunal lösning, så innebar
stridigheterna att det tog åtta år innan man
kunde börja organisera ett kommunalt ren-
hållningsverk.31
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Skatter och avgifter
Vem skulle betala för renhållningen? An-
svaret hade tidigare vilat helt på fastighets-
ägarna. Men när man nu genomförde ett
enhetligt system över hela staden, så var det
till fördel för alla, och fastighetsägarna skul-
le inte behöva ta hela det ekonomiska an-
svaret. Om renhållningsverket hade givits en
monopolställning, skulle det varit enkelt att
lägga en del av kostnaderna på stadskassan.32

Men eftersom kommunens verk skulle kon-
kurrera med andra entreprenörer, var det
svårare att fördela avgifterna.

Ett problem var att avpassa avgifterna så
att hämtningen ordnades på ett bra sätt även
i de fastigheter där den bäst behövdes, näm-
ligen i de små och lågt taxerade fastigheter-
na. Sattes avgiften för högt blev renhållning-
en för dyr; om avgiften var för låg lönade sig
inte hämtningen för den private entrepre-
nören – och ingen skulle vilja hämta i de
mindre husen.33 Fastighetsägarnas protester
mot avgifterna ledde till eftergifter och jus-
teringar. Stadens egen del av renhållnings-
kostnaderna blev så småningom större än
den tredjedel som ursprungligen ansetts
rimlig.34

Avfall från stad till land i 50 år
Renhållningsverket tog 1885 över en verk-
samhet som drivits på liknande sätt i 20 år.
Efter att ha flyttat upplagsplatsen, successivt
byggt ut, och börjat använda järnvägs- och
pråmtransporter i större skala, fortsatte man
på samma sätt i ytterligare närmare 30 år.

Trots att avfallshanteringen blivit ett stor-
skaligt företag, så behölls i stort sett de tek-
niska principer som tillämpats sedan medel-
tiden.35 Sopor och gatuavfall lagrades inne i
fastigheten, hämtades med häst och kom-
posterades eller behandlades på annat sätt
och återfördes till bonden. Denna traditio-
nella teknologi som utgick från jordbruks-
nyttan utvecklades successivt genom ett
systematiskt och industriellt tänkande och
löste därmed stadens praktiska och hygienis-
ka problem under lång tid och till en över-
komlig kostnad.

Tanken på att göra avfallshämtningen
lönsam hade tillfälligt övergivits. I alla fall i
den meningen att försäljning eller avgifter
skulle täcka alla kostnader. Men även om
verksamheten inte var lönsam i ordets bok-
stavliga mening, så fanns det en stabil mark-
nad för latrin och sopor, och inkomsten från
försäljningen bidrog till att finansiera en
stor del av renhållningen.

Modernisering av återvinnings-
tekniken
Vid sekelskiftet hade förutsättningarna för
renhållningen förändrats. De praktiska åter-
vinningslösningarna var inte längre så prak-
tiska, eftersom skräpmängden i soporna i
form av burkar och flaskor med mera hade
ökat och gjorde det svårt att sälja köksav-
fallet. Latrin och pudrett hade svårt att kon-
kurrera med konstgödseln. Den ökande
mängden sopor bidrog också till transport-
problem inne i staden, och ökade avstånden
till försäljningsorterna.

Vid sekelskiftet 1900 möttes de nya pro-
blemen, inte genom att man övergav prin-

”Tackom och lovom, ty nu slipper herr Anderberg syss-
la med grisar, snart mot dem alla på Skräppekärr han
sista tjänsten bevisar. Avskedets tår kanske smakar
rätt besk, men, ack, det gjorde ju ock deras fläsk, så de
må fara i frid.”  Teckning: Göteborgs stadsarkiv.
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cipen om återvinning, utan genom en långt-
gående modernisering av återvinningstekniken,
med kemisk behandling, mekanisering, stor-
drift och nya transporttekniker.

En industriell återvinningsanläggning
byggdes i utkanten av Göteborg. En gödsel-
fabrik uppfördes som skulle lösa problemen
med kväveläckage vid latrinbearbetningen.36

Hushållsavfallet sorterades och behandlades
på olika sätt. Svinmaten togs till en separat
fabriksanläggning där den ångkokades innan
den pressades genom långa rör direkt till de
väntande grisarna. Svinstallarna hade plats
för 1000 djur och kommunen kunde sälja
flera besättningar varje år.37

Återigen var krass ekonomi en betydelse-
full drivkraft vid valet av renhållningsteknik.
Avfallshanteringen skulle ge vinst! Den år-
liga ekonomiska förlusten på 133.000 kro-
nor skulle nu bli en vinst på 52.000 kronor.38

Obligatorisk kommunal renhållning
Ända sedan renhållningsstyrelsen börjat sitt
arbete hade avfallshämtningen subventione-
rats, och hämtningsavgifterna förblev oför-
ändrade i 20 år. Styrelsen hade liksom sin
privata föregångare utvecklat ett samarbete
med jordbrukare som hämtade avfall i
stadens mer perifera delar. Eftersom avgifter-

na var låga, hade det inte funnits någon
egentlig konkurrens om kunderna.

År 1906 beslutade man emellertid att
höja hämtningsavgifterna. Eftersom det fort-
farande inte var obligatoriskt att nyttja den
kommunala servicen, öppnades ett tillfälle
för privata entreprenörer att konkurrera om
de mer lukrativa kunderna.39

Från 1907 till 1914 förlorade renhåll-
ningsstyrelsen en tredjedel av ”sina” hus. Det
var de större och mest centralt belägna bygg-
naderna, dvs. hus där kostnaden för insam-
ling och transporter var låga i jämförelse
med inkomsterna. Samtidigt var styrelsen
tvungen att sköta den dyrbara hämtningen i
små och avlägsna fastigheter. Avgiftshöjning-
en hade gjorts för att täcka de ökande kostna-
derna för hämtning och bearbetning, men i
själva verket kom inkomsterna att minska!40

I detta läge bestämde staden till slut att
göra stadens renhållningstjänster obligato-
riska. Och trots ett mycket starkt motstånd
(husägare hävdade äganderätten till av-
fallet) så godkändes stadens beslut. Mono-
polet var ett faktum 1918, och följde därmed
en generell politisk och ideologisk omsväng-
ning mot en mer positiv syn på statliga och
kommunala interventioner.41

Återvinning avfärdas
Återvinningsfabriken var färdigbyggd och
togs i bruk 1918. Men redan tio år senare var
största delen avvecklad. Man hade övergått
till förbränning, utfyllnader, deponier och
vattenklosetter.

Mängden sopor hade ökat, hästspillning-
en minskat och skräpinblandningen ökat:
”Det är mest skräp med soporna”, som
Stockholms renhållningsdirektör uttryckte
saken.42 Jordbrukaren ville inte ha sina åkrar
fulla med plåtburkar, koks och annat skräp.
Vattenklosetten hade börjat konkurrera
med hämtning av latrin när ett nytt avlopps-
system introducerades, och konstgödseln
hade blivit billigare.

Den nya renhållningsdirektören – som
kom från VA-verket – hade 1927 räknat och
upptäckt att pudrettförsäljningen inte lönade

I svinmatsbaljan kunde det hamna både det ena och
det andra. Teckning: Göteborgs stadsarkiv.



179

sig. Det var väl bättre och billigare, tyckte han,
att transportera tunnorna till renhållnings-
anläggningen och tömma innehållet i ett
stort rör som mynnade på Göta Älvs botten.
I älven skulle det ju ändå hamna inom några
år, då vattenklosetten blivit allmänt införd.43

Han propagerade också för att pappersav-
fallet skulle brännas i hemmen och inte för
dyra pengar föras till Skräppekärr. Inte hel-
ler svinmatsproduktionen ansågs vara ratio-
nell utan avvecklades.44

Kontinuitet och nya ideal
Ur flera synvinklar var 1920-talets förnyelse
en logisk uppföljning av återvinningsanlägg-
ningen. Det fanns flera likheter i den strävan
efter modernisering som låg bakom både
införande och avveckling: 1) För avfallspro-
ducenterna, husägarna och hushållen byttes
ett personligt ansvar för renhållningen suc-
cessivt mot ett ekonomiskt ansvar. 2) För
kommunen ersattes det allmänna intresset
med ett affärstänkande där renhållningen
skulle bära sina egna kostnader. 3) Politiskt
minskade motståndet mot offentlig service
och regleringar. 4) Tekniskt favoriserades en

utveckling mot storskaliga lösningar som
blev allt mer heltäckande. 5) Hygieniskt ställ-
des allt större krav på ordning och snygghet
på de platser där människor vistades.

Men även om det fanns en kontinuitet i
förändringen, så är det rimligt att tala om
steget från återvinning till kvittblivning som
ett nytt fokus för renhållningsteknologins
utveckling. De existerande tekniska lös-
ningarna avfärdades och ansågs inte vara
möjliga att utveckla, samtidigt som man sat-
te stora förhoppningar till storskaliga lös-
ningar genom deponier och förbränning
som ännu var oprövade.

Det var en paradigmatisk förändring, där
ett teknologiskt koncept för framtiden, och
för det moderna samhället, byttes mot ett
annat. Återvinning hade blivit gammal-
modigt.

Återvinningens och soptipparnas ekonomi
Av stor betydelse i detta skifte från åter-
vinning till kvittblivning var de ekonomiska
argumenten. Ett viktigt argument för åter-
vinning hade varit att den skulle ge en rejäl
vinst. Detta var fallet både 1864 med den

Soptippen vid Björdalen medan man fortfarande använde hästtransporter. Foto: Göteborgs stadsarkiv.
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första privata gödseltillverkaren och 1918
med den nya återvinningsanläggningen.
Min hypotes är att hela idén med åter-
vinning saboterades av alltför stora förvänt-
ningar på ekonomisk vinst.45 När denna
vinst uteblev, så kom de tekniska lösningar-
na att betraktas som misslyckade. Hur som
helst blev det lätt att polemisera mot några
av de centrala argumenten för återvinning.46

Jag hävdar emellertid att det aldrig gjor-
des någon systematisk jämförelse mellan
återvinningens och kvittblivningens ekono-
mi. Ett exempel: Det skulle ha varit svårt att
avfärda produktionen av latringödsel år
1927, om man inte aktivt hade avfört frågan
om avloppsrening från dagordningen.47

Jag skall belysa några aspekter på den
kommunala svingården. År 1927 hade av-
loppsingenjören och den nya direktören
för renhållningsverket, Anton Anderberg,
stängt den kommunala svinfarmen för att
den inte var lönsam. Frågan är vad denna
brist på lönsamhet berodde på? Återvin-
ningsanläggningen i Göteborg hade gjort
premiär i ett ekonomiskt ansträngt läge.
Från 1912 till 1920 hade arbetsmängden

fördubblats, arbetslönerna tredubblats och
åttatimmarsdagen införts. Dessutom gjorde
kristiden att all materiel och inte minst häst-
fodret blev dyrt. Hämtningsavgifterna fick
höjas. Svingården blev en stor ekonomisk
förlust – 1919 var enda året med vinst – och
1927 lades verksamheten slutligen ner.48

Lönsamheten påverkades dock också av
politiska beslut. Ett tvisteämne i kommuner-
na var äganderätten till köksavfallet från
storproducenter som hotell, sjukhus och
restauranger. Där fanns det stora möjlig-
heter till goda vinster, och kommunerna
slogs för att få rättighet till detta avfall.49

Stockholms renhållningsdirektör kastade sig
in i diskussionen och menade att köksav-
fallet hade ekonomisk betydelse för produ-
centerna, och att dessa tog hand om avfallet
bättre än kommunerna som inte borde
komma med sina ”små privatekonomiska
synpunkter”.50

Lönsamheten måste också ses i förhållan-
de till alternativen. När svinfarmen stängde
innebar det att all sortering av köksavfall
upphörde. Frågan var vart matavfallet skulle
ta vägen om det inte användes till svinmat?

Figur 1. Sopmängd per person 1919–1931. Ökad
konsumtion, fler förpackningar och större varuutbud
ökade mängden avfall per person. Diagrammet visar,
i kubikmeter per person och år, den stegrande kurvan
under 1920-talet i Göteborg.

Figur 2.  Kostnader för sophanteringen 1927–1931.
Det var minskade kostnader för hämtningen, inte för
kvittblivningen, som gav den lägre kostnaden per sop-
kubikmeter. Men valet av kvittblivningsmetod på-
verkade också insamling och hämtning.
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Det fanns inget verkligt alternativ till att
blanda skulorna med andra sopor, varvid de
hamnade på soptippen.51 Dessa deponier
var billiga, men betraktades inte som sani-
tärt tillfredställande. Förbränning ansågs
vara mest hygienisk och var den metod som
effektivast minskade sopornas volym och
vikt. Vid mitten av 30-talet brändes omkring
en tredjedel av soporna och resten lades på
deponier, mer eller mindre välskötta.52

Men sopförbränning var en dyr metod,
och därmed började kostnaderna stiga igen.
Förbränningen ökade kvittblivningens ar-
betsmängd och kostnad med 72 respektive
30 procent. Om svinfarmen inte var lönsam,
så var förbränningen dyr.53

Trots förbränningen minskade kostnaden
för varje kubikmeter sopor som samlades in.
Men det berodde inte på skillnaden mellan
kompostering och förbränning, utan på att
hämtningen rationaliserades. Arbetsmäng-
den för att hämta en kubikmeter sopor sjönk
naturligtvis när man hämtade en fraktion i
stället för två. Men de stora besparingar som
gjordes mot slutet av 1920-talet berodde
också på att man infört noggranna tidsstu-

dier och skaffat sig bilar och annan modern
teknik för transporterna.54 Dessa nya idéer
och teknologier prövades aldrig i stor skala
på det gamla systemet.

Idag är det alltså omöjligt att avgöra hur
långt man hade kunnat komma, om samma
effektivitetsarbete som introducerades un-
der det sena 20-talet istället hade ägnats åt
återvinningssystemet.

Utgång: Modern kultur
Ur hygienisk synvinkel hade vattenklosetter-
na länge betraktats som den bästa renhåll-
ningsmetoden. Men samtidigt visade erfaren-
heten att ett väl skött tunnsystem kunde vara
nog så bra. Den riktigt stora nedgången i
dödlighet i infektionssjukdomar började
redan under 1800-talet, innan vattenkloset-
ten hade kommit i allmänt bruk.55

Vid 1800-talets mitt hade huvudsyftet
med att förbättra renhållningen varit att
möta en sanitär katastrofsituation i städerna
– att avvärja ett dödligt hot, inte bara mot
enskilda personers hälsa, utan mot samhället
över huvud taget. Andra aspekter på ren-

Figur 3. Sopmängder och kvittblivningsmetoder 1885–1931. Den totala sopmängden i Göteborg hade 1931 för-
dubblats flera gånger sedan slutet av 1800-talet. Under första världskriget hade mängden minskat markant, för att
sedan öka än mer. När soporna efter sekelskiftet blev svåra att sälja, användes de som utfyllnad längs Göta älv eller
slängdes på soptippar. I slutet av 1920-talet började man använda sopförbränningsugnen på Skäppekärr.
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hållningen kom att underordnas hälsofrå-
gan.

Men naturligtvis hade renhållningen ock-
så andra innebörder än den rent hygieniska.
Vid sidan av de hygieniska kraven fanns ock-
så en strävan efter prydliga och estetiska
lösningar. Det sanitära projektet blev ett
lärostycke i att behärska staden socialt och
fysiskt.56 På samma gång möjliggjorde den
sanitära teknologin en ny estetik för det
”moderna” livet.

Från början av diskussionen på 1850-talet
till avvecklingen av återvinningsanläggning-
en 1927 löper en röd tråd av avsmak inför
det avfall som skulle hanteras. När det gäller
förkärleken för vattenklosetterna spelade
prydlighetsargumenten en viktig roll. De
erbjöd en snyggt, snabbt och bekvämt sätt
att föra bort orenligheten från husen.

Även under 1920-talet gjorde sig de este-
tiska synpunkterna märkbara och det var
inte bara vattenklosetterna som slog an,
utan även nya sophanteringssystem. Ren-
hållningsdirektör Anton Anderberg beröm-
de 1929 de nya sopfordonen med så kallad
dammfri tömning, och tillade:

Allmänheten slipper även att vid tömningen
se soporna. Vårt nuvarande tömningssystem
med mer eller mindre täckta vagnar, där
soporna äro synliga och där de vid blåsväder
spridas ut med vinden, måste betraktas som
osnyggt och omodernt.57

Denna förkärlek för osynlighet var ett teck-
en i tiden, den ”moderna” lösningen. De
synliga lösningarna var ”omodernt” och
”osnyggt”. Men osynligheten i hem och stad
hade ett pris. Avfallet försvann inte, det flyt-
tades runt. Soporna hamnade på deponier
som den lilla ön Stockholmen i Göteborgs
skärgård. Det var billiga lösningar, men otill-
fredsställande i det långa loppet. Sopberget
var för stort och hanteringen var varken
”snygg eller sanitär”, tyckte Anderberg.58

Ökande krav på osynlighet i kombination
med ständigt växande sopmängder måste ha
varit frustrerande, som när Stockholms ren-
hållningsdirektör Karl Tingsten 1928 av-
färdade kritiken mot att dumpa obrännbart
i skräp i Mälaren:

”… det är en känslosak, en estetisk fråga, som
allt annat här i Stockholm. Några hygieniska
vådor har inte avfallstömningen med sig.”59

Även nedläggningen av den kommunala
svinfarmen hade fler motiv än de rent eko-
nomiska och kan förstås som en kulturfråga.
Den upphetsade debatten 1915 är belysande.
Tingsten hade noga beräknat svingårdarnas
ekonomi, och beräkningen visade egent-
ligen inte på någon förlust, utan på en
mindre vinst. Men vinsten var inte tillräcklig
för att motivera de ekonomiska risker som
städerna tog och de olägenheter som svin-
matsuppdelningen orsakade medborgarna.
De största nackdelarna drabbade, enligt
Tingsten, dem som sorterade avfallet. Fastig-
hetsägarna fick genom systemet sitt avfall
hämtat mer eller mindre gratis och gjorde
därmed en vinst, men för lägenhetsinne-
havarna var sorteringen enbart en börda.

Något personligt intresse för saken kunde
man inte heller räkna med, påstod Tingsten,
som tyckte att stadsbons likgiltighet för saken
lätt kunde förklaras med:

 Hans liv är redan så kringskuret af förord-
ningar och i övrigt så komplicerat, att han ej
med nöje kan finna sig i ytterligare påbud,
som kräva ökad uppmärksamhet och nog-
grannhet. 60

Tingsten pekade också på att stadsbon allt-
mer avlägsnat sig från naturen och att hen-
nes känsla för de ”lantliga omsorgerna”
minskat, därför blev intresset för svinmats-
sorteringen inte så stort.

Inställningen till sopsortering var alltså en
kulturfråga som hängde samman med skill-
naden mellan stad och land. Enligt Tingsten
var också städernas storlek viktig. I de mind-
re städerna var invånarna mer solidariska
med sitt samhälle eftersom de var mer insat-
ta i lokalpolitiken, i de större var de snarare
främlingar i sin egen stad. De praktiska för-
utsättningarna för sopsortering var också
bättre i de små städerna där såväl kök som
gårdar var rymligare. Storstädernas höga
hus, små kök och trånga gårdar gav en massa
extra besvär. Tingstens slutsats blev att sop-
sorteringen blev allt sämre ju större staden
var.61
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En blick framåt
Jag har försökt visa att den ekonomiska ut-
värderingen av avfallshanteringen i Göte-
borg var beroende av ideologiska diskurser
och politiska bedömningar, till exempel
synen på marknad och privat ägande, lant-
brukets behov, stadskultur och modernitet.
Det betyder att äldre ekonomiska och teknis-
ka utvärderingar av renhållningsteknik inte
kan tas för givna. Problem och argumenta-
tionslinjer från 1800-talet är fortfarande
möjliga att känna igen, när återvinnings-
branschen återigen blivit konkurrensutsatt.

Jag har också försökt visa att de stora
förväntningar som fanns på lönsamhet på-
verkade uppfattningen om försäljningen av
avfallsprodukter var framgångsrik eller ej.
Förväntningarna formade motståndarnas
argument, liksom de tidigare gjort för refor-
matorerna. Kanske kan vi lära något av det-
ta. Överdrivna förhoppningar om positiva
effekter, och undervärdering av hinder och
besvärligheter, kan visa sig var besvärliga
motståndare.

Förutsättningarna för behandlingen av
avfall förändrades dramatiskt under 1920-
talet. De gödselprodukter staden kunde
erbjuda jordbruket hade på sikt ingen kon-
kurrenskraft. Ur teknisk synvinkel kan det
verka förutbestämt att man skulle överge
återvinningsmetoderna. Men denna föränd-
ring, där avfallet blir alltmer osynligt, passar
väl in i de större kulturförändringar som vi
brukar kalla för modernisering.62 Det finns
alltså ett behov av en djupare studie om sam-
banden mellan renhållningsteknik, jord-
bruksnytta, ekonomi och attityder till avfall
i denna period, när fokus för teknik- och sys-
temutveckling förändrades från återvinning
till kvittblivning.
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1915:4, s. 217.
62 Vilket visas av författare som Corbin (1994) och
Goubert (1986) för att bara nämna några. Schmidt
och Kristensen (1986) har gjort en intressant studie av
sterilitetens estetik i ett danskt sammanhang och Löf-
gren & Frykman (1979) har skrivit utförligt om den
moderna människan i Sverige.
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KAPITEL 12
Det urbana jordbrukslandskapets öde
Näringsämnenas kretslopp i Norrköping 1850–1920

Jan-Olof Drangert och Jonas Hallström

Kretslopp och ekologisk hållbarhet har vun-
nit plats i den svenska miljödiskursen. De
vaga definitionerna av dessa begrepp ger
utrymme för skilda tolkningar av huruvida
vårt samhälle är på väg mot uthållighet eller
inte. Näringsämnenas kretslopp är en myck-
et aktuell fråga bland annat för att bönder-
nas organisation LRF tagit avstånd från att
sprida slam på åkermark, att riksdagen har
infört en deponiavgift för slam och dess-
utom annonserat ett förbud mot att depo-
nera organiskt avfall efter 2005. Sådana krav
ställer i första fasen kommunernas avlopps-
reningsverk inför nya stora utmaningar. I
nästa fas kan det tänkas att medborgarna
själva måste bidra till förbättringar genom
att revidera sina vardagsrutiner.

Som komplement till att titta i kristall-
kulan efter framtidens lösningar på närings-
ämnenas kretslopp, väljer vi i detta kapitel
att se tillbaka i historien på vad som diskute-
rats i andra tider och under annorlunda för-
hållanden. Vi undersöker hur frågan om
kvittblivning av mänsklig utsöndring disku-
terats och behandlats i termer av sanitära
förhållanden, urban växtodling och djur-
hållning, samt den tekniska utvecklingen. Vi
betraktar förloppen som ett samspel mellan
gårds-/fastighetsägare, jordbrukare i staden
och dess omgivning, stadens förvaltare och

de ramar som statsmakten ställt upp under
olika skeden. Vi har valt att närmare presen-
tera dessa förhållanden i staden Norrköping
under perioden 1850 till ca 1920.

Det nära samspelet mellan stad och land
är en bärande tanke för framställningen.
Lantbruket var beroende av staden för för-
säljning av jordbruksprodukter, och där
fanns ofta förädlingsindustrier som mejerier
och slakterier. Stadens invånare å sin sida var
beroende av landsbygdens jordbrukare för
tillgång på mat och råvaror till industrin.
Stadsborna behövde också bli av med sitt
avfall, vilket användes som gödsel i jord-
bruket i och runt staden. Denna ömsesidig-
het mellan stad och land innebar att man
tänkte i termer av kretslopp, och att samhäl-
let åtminstone i idealfallet var vad vi skulle
kalla ”uthålligt”.1 I gränslandet mellan stad
och land fanns det urbana jordbruket. Detta
bidrog till en viss självförsörjning för staden,
vilken var mycket betydelsefull i början av
vår undersökningsperiod.2

Stad och land – mentala bilder
och ”verkligheter”
De svenska städerna har i internationell
jämförelse alltid varit små, vilket har gyn-
nat jordbruk och djurhållning. Under vår
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undersökningsperiod hade flertalet städer
ett invånarantal mellan 1 000 och 15 000.
Boendemönstret förändrades kraftigt från
1800-talets mitt, då ca 10 procent bodde i
städer, till idag, då runt 90 procent bor i
städer och tätorter (se figur 1). Städerna till-
växte främst på grund av inflyttning, och i
mindre grad genom egen reproduktion.
Detta framgår av att landsbygden faktiskt
avfolkades under den studerade perioden.
Tillväxten har även skett genom inkorpore-
ring av landskommuner, vilket i sig försvårar
longitudinella studier av befolkningen och
dess jordbruk. Den urbana växtodlingen och
djurhållningen som vi undersöker förekom
på mark innanför gränsen för stadens plan-
lagda område liksom på mark strax utanför
som ägdes av staden eller dess invånare.3

Begreppen ”stad” och ”land” betecknar
två mycket grundläggande företeelser i den
mänskliga historien, och de definieras ofta i
motsats till varandra. Staden har vanligen
definierats med hjälp av dels en geografisk
gräns och dels en särskild styrelsemodell.4

Vare sig vi betraktar staden utifrån dess be-
folkningstäthet, geografi, funktion eller annat
menar vi något väsentligen annorlunda än,
och ofta t.o.m. motsatt till, den omgivande
landsbygden.5 Detta sätt att använda distink-
ta kategorier och motsatspar påverkar våra
mentala bilder av staden och landet. När
orden stad och land används i dagens var-

dagsspråk har de ytterligare innebörder som
inte motsvaras av dåtidens ”verkligheter”.
Staden har till exempel under de senaste
drygt 100 åren fått symbolisera industriali-
sering, modernisering och framsteg, medan
landsbygden och jordbruket har fått stå för
det ålderstigna. I den nostalgiska längtan
efter ”den gamla goda tiden” möter vi det
motsatta förhållandet.6 Det kan därför vara
överraskande att se att staden har och fram-
förallt har haft många inslag som vi förknip-
par med landsbygd. Under de senaste år-
tiondena har också svensk etnologisk och
kulturhistorisk forskning uppmärksammat
den flytande gränsen mellan stad och land i
kulturellt hänseende.7

Överdirektören vid dåvarande General-
lantmäterikontoret, Carl af Forsell, bjuder
på bilder av hur en stad kunde se ut för
drygt 150 år sedan, och skriver ”att städerna
… i många fall äro att anse blott som jord-
bruksidkande byar, bevisas deraf, att de med
undantag af Stockholm och Göteborg, hafva
icke mindre än 30 652 tunland åker, 30 579
tunneland äng, och 79 099 tunland skog och
utmark eller tillsammans öfver 140 150 tun-
land jord”.8 Detta innebar att varje stadsbo –
i medeltal räknat – kunde ha haft nästan ett
tunnland produktiv mark till sitt förfogan-
de.9 Den geografiska gränsen för stadens ut-
bredning var inte särskilt skarp och den blev
än otydligare på grund av att staden ägde
donations- och annan mark även utanför
stadsgränsen.10

Att marken i och nära staden har utnytt-
jats till växt- och djurproduktion framgår
bland annat av den offentliga statistiken
över yrken. Exempelvis var 2–4 procent av
stadsborna bokförda som verksamma i jord-
bruk m.m. på heltid under 1800-talets andra
hälft, med mycket stora variationer mellan
städerna.11 Landsmåls- och folkminnesarkivet
(nuvarande SOFI) samlade in information
om stadsjordbruk och boskapsskötsel, och
läget fram till 1880 sammanfattade förste
arkivarien Richard Broberg på följande sätt:

Ända till ganska sen tid ha jordbruk och bo-
skapsskötsel normalt varit förknippade med
den borgerliga näringen. Borgaren var van-

Figur 1.  Andelen av Sveriges befolkning som bor i
städer och tätorter respektive på landsbygden 1850–
1970. Som framgår av figuren har landsbygden av-
folkats i takt med att städerna och tätorterna har växt,
vilket inneburit kraftigt förändrade boendemönster
under de senaste ca 150 åren. Källa: Historisk statis-
tik för Sverige. Del I, s. 66, Norborg 1993, s. 24 och
SCB.
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ligen även jordbrukare, och i hans hushåll-
ning voro täppan i staden och åkern därutan-
för ofta lika viktiga som den näring han
bedrev. Städerna ägde jord, oftast skiftad i
lotter, vilka varaktigt voro förenade med
tomterna eller i tur och ordning på livstid
tilldelades borgarna. Om dessa möjligheter
icke förefunnos kunde borgaren vanligen
förvärva odlingsrätt till stadsjord genom att
arrendera eller köpa delar av densamma.
Stadsjorden var sålunda uppdelad i ett otal
lyckor, utgörande åker-, ängs-, eller betes-
mark, och var ofta försedd med åbyggnader,
hade fägator mm. Stora delar av stadens jord
stodo också oskiftade till stadsbornas för-
fogande som betesmarker, kostnadsfritt eller
mot särskilda avgifter; samma var förhållan-
det med stadens skogar. Denna stadsjord har
haft växlande ursprung. Vanligen har det
varit fråga om gammal odaljord, på vilken
staden vuxit fram, av staden köpt eller till
staden på olika villkor donerad jord (dona-
tionsjord). Med tiden föll stadens rätt mer
och mer i glömska. Man krävde trygghet i
tomtbesittningen, och detta medförde att
stadens äganderätt ofta helt och hållet gick
förlorad – detta skedde genom friköp, gam-
mal hävd eller därigenom att upplåtelsens
ursprungliga innebörd glömts bort eller på
olika sätt missuppfattats. Så småningom ha
städerna i flera fall genom långvariga proces-
ser återvunnit stadsjorden från borgarna.12

Här framträder på nytt den diffusa gränsen
för staden. Den mentala bilden vi idag har
av staden som avskild från omgivande lands-
bygd svarar inte mot dåtidens ”verklighet”,
varken vad gäller markanvändningen eller
huruvida stadsbor hade sysslor på båda håll.
Vi återkommer till detta i fallet Norrköping.

Även landsbygdens folk var sysselsatt i
olika näringsgrenar. Industriproduktionen

på landsbygden var omfattande och andelen
av dem som var registrerade som yrkesverk-
samma i industrin steg från 8 till 20 procent
mellan åren 1870 och 1900. Motsvarande
andel av stadsbefolkningen som var industri-
sysselsatta steg från 29 till 38 procent. Under
hela denna 30-årsperiod återfanns dock ca
2/3 av de industrisysselsatta på landsbyg-
den,13 ett faktum som är mindre väl känt
idag, men som ansågs vara ett stort hinder
för städernas expansion. Den betydande
industriproduktionen och hantverket på
landsbygden försvårade att få sådan produk-
tion lönsam i staden, med undantag för
garverier och färgerier.14

Befolkning, yrkestillhörighet och
markanvändning i Norrköping
Norrköping var en viktig handels- och
manufakturstad innan industriepoken bör-
jade vid 1800-talets senare del. Staden fick
donationsjord bland annat av drottning
Kristina på 1650-talet för att stödja dess till-
växt. Staden var landets fjärde stad avseende
befolkningstal under hela undersöknings-
perioden och var i början även landets
andra industristad.15

Bebyggelse- och befolkningsmönstret på-
verkar form och innehåll i stadsjordbruket,
och därför ges i det följande några uppgifter
om yrke, boendemönster, markanvändning
och bebyggelsestruktur (se figur 2).

År 1825 bodde 9 656 personer i staden,
varav 5 312 kvinnor. Bland kvinnorna var
1 992 över 15 år och ogifta, medan 664 var
änkor. Kvinnor var alltså i majoritet och de i

Figur 2. Befolkningen i Norrköping 1820–1920. Befolkningens antal påverkar stadsjordbrukets utbredning och
utformning, bl.a. på grund av att staden har förtätats i takt med befolkningsökningen. Källa: Nilsson, 1992.



190

yrkesverksam ålder var oftast inte gifta. Norr-
köpingsbornas yrkestillhörighet angavs som
följer: skola (55 personer), civil förvaltning
(107), militären (76), sjöfart (119), handel
(387), fabriker (929), diverse (145), hant-
verk (204), mästare och övriga (459) samt
näringsidkare (90). På den tiden angavs inte
jordbrukare eller bönder i yrkesstatistiken
för städer, utan detta får utläsas indirekt ur
data om markanvändningen i staden. I Norr-
köping fanns vid denna tid sammanlagt 454
hus och tomter, och staden kunde erbjuda
sina invånare tillgång till 490 tunnland åker,
306 tunnland äng och 100 tunnland skog.16

Det betyder att varje invånare i genomsnitt
hade tillgång till en tiondels tunnland eller
250 kvadratmeter. Växtodling och djurhåll-
ning måste alltså vid denna tid ha utgjort en
viktig del av folkhushållet, inte minst för
änkor och andra utan annan inkomst.

Med hjälp av stadskartor har vi informa-
tion om markanvändningen i staden bland

annat för åren 1853, 1874, 1908 och 1919.17

Dessa kartor låg till grund för städernas be-
skattning, och de bedöms därmed tillräck-
ligt tillförlitliga för att användas för kvalita-
tiva utsagor om stadsjordbruket. På kartan
för 1853 anges till exempel att det fanns
1 229 tunnland åker, äng, tomter och träd-
gårdar samt 54 tunnland betesmark (se figur
3). Detta innebar i genomsnitt ca 200 kva-
dratmeter per Norrköpingsbo.

Ännu år 1900 betraktades bara knappt
hälften eller 377 av totalt 861 ha mark inom
stadens gränser som tätbefolkade.18 Geo-
graferna Sven och Kerstin Godlund har på
ett illustrativt sätt visat hur den centrala
staden blir alltmer kompakt och att de fria
ytorna minskar från ca 70 till ca 30 procent
i de specialstuderade kvarteren.19 De redo-
visar bland annat skisser över utvecklingen
av bebyggelsen i två kvarter i Norrköping vid
tre skilda årtal, och ett av dessa återfinns i
figur 4 nedan. Denna förtätning kom att på-

Figur 3. Karta över Norrköpings stad 1853. Genom statistisk information som finns bilagd kartan, kan man räkna
ut att varje norrköpingsbo detta år, åtminstone i teorin, hade ca 200 kvadratmeter till sitt förfogande för bl.a. jord-
bruk. Källa: Stadsingenjörskontoret, I 58, Norrköpings stadsarkiv.
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verka både form och omfattning av stads-
jordbruket.

Ett grovt mått på hur tätbefolkad staden
var, och därmed hur stort utrymmet var för
urbant jordbruk, ges av hur många personer
som bodde i varje kvarter. Det kan nämnas
att ca 510 personer bodde i kvarteren Svär-
det och Haken år 1900, 580 år 1920, 550 år
1945 och slutligen 345 år 1956.20 Antalet
boende i kvarteren var överraskande oför-
ändrat under det kvartssekel som vi studerar.
Efter andra världskriget vidtog en snabb ut-
glesning, vilken antagligen fortsatt i takt
med ändrad hushållsstorlek, lägenhetsstor-
lek och utbyggnaden av villaförorter.

Matproduktion och djur-
hållning i staden
Stadsbefolkningen, som i betydande ut-
sträckning hade sitt ursprung på landsbyg-
den, hade som vi sett tillgång till mark och
hade ekonomiska skäl, kunskap och vana att
framställa sin egen mat. Den svenske stads-
bon var under den period som undersöks
ofta mångsysslare och särskilt kvinnorna
hade flera biinkomster.21 I den rundfrågning
till informanter som förste arkivarie Richard
Broberg utförde 1938 angående stadsjord-
bruket under 1880- och 90-talen framgick

till exempel att många änkor höll en ko som
gav dem en penninginkomst. En av hans
informanter, G. Janzon, beskriver stadsjord-
bruket i Norrköping med hjälp av en hand-
ritad karta över en del av staden (se figur 5).
Han pekar där ut 17 jordbruk och namnger
innehavarna. En jämförelse med den offici-
ella kartan av motsvarande del av staden år
1853 (se figur 3 ovan) antyder endast små
skillnader, när det gäller odlingslandskapet.

Informanten G. Janzon ger följande min-
nesbild av förhållandena i staden:

En skildring av livet på en jordbrukande
stadsgård kan ej bli enhetlig, enär man levde
under högst olika betingelser. Jag får därför
ta som exempel jordbruket 1 på skiss II [se
figur 5]. Jordbrukaren där hade familj, hus-
tru och två söner och en dotter. Dessutom
hade de piga och dräng. Pigans uppgift var
att varje morgon gå den cirka 300 meter
långa vägen från bostaden inne i stadskvar-
teret till ladugården för att mjölka. Ibland
när jordbrukaren hade flera kor fick även
hustrun hjälpa till med mjölkningen. Hennes
uppgift var annars att sköta hushållet i hem-
met. När mjölkningen var avslutad kommo
kvarterens fruntimmer och hämtade mor-
gonmjölken personligen vid ladugården. ...
Sedan utminuteringen var avslutad fick pigan
bära hem mjölk till de ”fina” kunderna.
Drängens uppgift var att mocka i fjäs och i
stall samt att utföra diverse sysslor. ... när det
var som brådast (särskilt vid potatisupptag-

Figur 4.  Den bebyggda arean i kvarteret Haken år 1879, 1904 och 1956. Den förtätning av bebyggelsen som skedde
i Norrköping under dessa år innebar också försvårade förhållanden för det urbana jordbruket, framför allt för olika
typer av trädgårdsodling.  Källa: Godlund & Godlund, 1972 s. 54.
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ning)... rekvirerades extra arbetshjälp, mest
bestående av kvinnor och barn, eljest så bar
det sig inte. ... De jordbruk som voro själv-
ägande, såsom nr 5, 10 och 13 på skissen
upphörde på 1890-talet och deras tomter
inköptes av staden.22

Djurhållning förekom således i stadens om-
givning men också i dess centrala delar. Som
exempel kan nämnas att det 1825 fanns 291
hästar, 54 oxar, 16 får och 56 svin, utöver de
241 korna.23 Dragdjuren dominerade, medan
svinen var förhållandevis få. Antalet kor var
stort och gav ett rejält tillskott i kosten.24

Spillningen från hästar, grisar, kor och andra
husdjur bidrog också till stadens produktion
av gödsel.

Svinen utgjorde ett speciellt kapitel i djur-
hållningen. Redan på 1600-talet ville Kungl.

Maj:t förbjuda djurhållning inom staden,
och stadgade i Norrköpings privilegiebrev
1620 att ”... uppsyningsmännen skulle till-
hålla burgerskapet att afskaffa alla lador och
fähus i staden, brukande dem som dertill
bygde wore till andre tarf; och byggandes
sina lador och fähus utanom staden efter-
som de icke heller skola tillstädja här efter
någre lador eller fähus, mycket mindre
svinehus, att bygges inom staden; och der
det sker, då böte den som bygde fyratio mark
och uppsyningsmännen åttio mark och
rifwa byggningen omkull.”25 Dessa straff kan
vara ett av skälen till att det fanns förhållan-
devis få svin år 1825.

Frågan om att förbjuda svinhusen inne i
staden förblev central ur hälsovårdens per-
spektiv – svinens föda utgjordes av ruttnan-

Figur 5. Skiss över Norrköping och dess odlingslandskap runt 1890. Om man bortser från skalan och att upphovs-
mannen har förväxlat Sylten med Oxelbergen m.m., stämmer denna karta väl överens med hur odlingslandskapet
såg ut runt staden. Källa: SOFI i Uppsala nr 14918 av G. Janzon 1941.
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de köksavfall, latrin etc. som spred en stark
odör och sades sprida epidemier – så både
sundhetsnämnden och dess efterföljare häl-
sovårdsnämnden (från 1875) drev frågan
hårt under många år.26 År 1882 fanns det
minst 150 svin i Norrköping, och 1885 var
siffran uppe i 1 000 inklusive dem som till-
kommit i den nya södra förstaden. Svinen
var fördelade på ungefär 300 ägare, 150 svin-
hus och 150 gårdar. Svinhusen var framför
allt belägna i stadens utkanter, men det
fanns också många i stadens centrala delar.27

Hälsovårdsnämnden klagade på det höga
antalet svin i staden i en skrivelse till lands-
hövdingen i juni 1885, och ansåg att ”... man
snarare kunde tycka att de tre hundra perso-
ner, som här hafwa swinhållning, kränka de
öfrige tjugusju tusen innewånarnes rätt då
dessa ej få njuta det privilegium tillgodo att
inandas luft, som ej blifwit förpestad.”28 I
slutet av 1880-talet förbjöds svinhållningen i
Norrköping av hälsovårdsnämnden, och
nästan all svinskötsel flyttades utanför den
s.k. stenstaden. 1894 fanns bara en svinägare
kvar i själva staden. Två år senare fanns dock
i staden fortfarande kvar 270 stall för drag-
djur och kor samt 28 fähus, och vid sekel-
skiftet fanns 330 stall. Först in på det nya
århundradet minskade de i antal.29

Djurhållningen var, liksom jordbruket,
framför allt en bisyssla för att dryga ut de
små löneinkomsterna, och stadsbor av alla
yrkeskategorier hade till exempel svin: ”...
de aldra flesta som hafva svinkreatur bestå af
gårdsegare, bryggare, bagare, handlande,
slagtare, jordbrukare, fiskare, eller sådana
som uppföda dessa kreatur endast som en
biförtjenst … en förteckning på samtlige
svinegarne ... endast fyra äro fabriksarbeta-
re, åtta andra arbetare, sjuttio gårdsegare af
hvilka de fleste hafwa andra yrken, samt de
öfrige hufvudsakligen bryggare, bagare,
slagtare, garfware, åkare och handlande.”30

Denna uppräkning av yrken användes för att
visa att det inte var stadens fattiga som hade
svin för sin överlevnad, och protokollet
avslutas med följande: ”I stället för att de
medellöse och behöfvande hafwa någon
nytta af svinuppfödandet, håller Helsovårds-

nämnden före att just desse personer drab-
bas af den största olägenheten af den med
all svinhållning oundvikliga osnyggheten, ty
i de gårdar der svinuppfödandet eger rum,
äro hufvudsakligen arbetare hyresgäster och
deras minderåriga barn, som ej kunna lem-
nas utan närmare tillsyn och således, då de
skola wara ute måste vistas på gårdarne, få
tära den osunda luften från stiorne. Med få
ord sagdt: arbetarne och deras familjer får
wäl njuta oset från svinstiorne men endast
undantagsvis oset af det fläsk, som der pro-
duceras”.31

Gödselproduktion och näringsämnes-
kretslopp i Norrköping
Inledningsvis kan vi konstatera att träck från
djur uppfattades som ett bra gödselmedel,
medan den mänskliga utsöndringen i allt
högre grad betraktades som ett sanitärt pro-
blem. De sanitära problem som uppstod i
stall och fähus (för andra djur än svin) var
inte alls av den art att hälsovårdsnämnden
såg sig nödgad att förbjuda dem. Detta fram-
går av en renhållningsrapport i Norrköping
från 1915 där det framhölls att kreatursgöd-
seln kunde användas direkt i jordbruket,
utan någon sterilisering eller tillverkning av
pudrett.32 Däremot skrev Norrköpings hälso-
vårdsnämnd redan år 1885 att ”... ej någon
wigtigare [åtgärd] än en noggrann tillsyn
deröfwer, att afträdesämnena och afskräden
från köken blifwa från staden bortförda
innan de kommit i förruttnelse, emedan, en-
ligt hwad erfarenheten lärt, smittoämnena
just i dylika förruttnade ämnen frodas och
från dem sprida sig”.33 Om vi antar att svinen
åt just ”afträdesämnen” och köksavfall så
framtvingades nya lösningar för bortfors-
lingen av dessa inte bara av hälsovårdens
krav och rädslan för smittor, utan också,
paradoxalt nog, av svinförbudet i sig.

Vi undersöker i det följande i vilken mån
näringsämnen i den humana utsöndringen,
s.k. latrin, kom till användning som gödsel-
medel. Latrinhanteringen i Norrköping
dominerades fram till 1880-talet av grävda
gropar där hushållen lämpade av köksavfall,
sopor, latrin och djurspillning. Gropens bot-
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ten och väggar var i bästa fall stensatta eller
klädda med brädor, men dess flytande inne-
håll trängde lätt ner i marken och kunde
förorena grundvattnet. Ovanpå avträdes-
gropen byggdes ett torrdass, vilket ofta var
en del av det s.k. uthuset som kunde inrym-
ma stall, vedbodar och spannmålsförråd.34

Varje fastighetsägare var skyldig att själv se
till att gropen tömdes när den blev full. Var
denne jordbrukare spreds gropens innehåll
som gödsel på egna åkrar i eller utanför
staden. I annat fall anlitades trädgårdsmästa-
re och bönder i staden eller den kringlig-
gande landsbygden, som använde gödning-
en i trädgårdar, tobaksodlingar, på åkrar och
i täppor.35 Redan på 1860-talet fanns ett
antal lador i stadens omedelbara närhet, där
latrinen omvandlades till pudrett genom att
blandas med lera.36 Så småningom inrättade
även byggnadsnämnden en pudrett-”fabrik”
för latrinen från stadens allmänna byggna-
der och pudretten såldes till bl.a. promenad-
styrelsen.37 Eftersom fastighetsägaren också
hade ansvaret för sopning av gatan i anslut-
ning till fastigheten, togs även det domine-
rande gatuavfallet – hästspillning – tillvara
som gödsel.38

Det var alltså mycket vanligt att ”sprida
gullet”, dvs. att återföra näringsämnen i den
mänskliga utsöndringen från avträden och
latringropar till produktion av biomassa.39

Andra små men insiktsfulla åtgärder kunde
medverka till att näringsämneskedjan förbätt-
rades. Pissepottan kunde tömmas på den
näringsfattiga halmen för att berika den in-
nan den gavs till stadens kreatur. Ibland lades
höfrö i ett gammalt ämbar till potta och inne-
hållet gavs till korna nästa morgon.40

Hälsovårdsstadgan för rikets städer, som
trädde i kraft 1875, tog inte avstamp i ett
kretsloppstänkande för näringsämnen. Syf-
tet var att snabbt föra bort ”smuts och oren-
lighet” i form av till exempel latrin ur
staden, och i den mån oskadliggörandet
omnämndes verkar deponi och inte åter-
användning ha varit ledstjärnan. Trots en
märkbart negativ inställning till svinhåll-
ningen ville man inte definitivt förbjuda
den, kanske beroende på ovannämnda posi-

tiva effekter som svinhållningen hade på
omhändertagandet av till exempel köks-
avfall. Stadgan förbjöd avträdesgropar och
påbjöd att avträdena skulle ligga ovan mark
och vara försedda med lätt flyttbara tunnor
som var täta nog att stoppa flytande orenlig-
het och stinkande lukter.41 Hälsovårdsnämn-
den i Norrköping var dock av den åsikten att
behållare ovan mark, dvs. tunnor och kärl,
spred betydligt mer stank än ordentligt täta-
de avträdesgropar, och nämnden lät införa
en egen modell för dessa. I slutet av 1870-talet
bestämde så Nämnden att ”fullkomligt täta”
stenkistor, murade i cement, skulle få kopp-
las till stadens avloppsledningsnät via en av-
loppsbrunn på gården.42 Därmed rann den
näringsrika urinen direkt ut i Motala Ström,
och stenkistorna innebar inte någon stor
förändring av kretsloppet av näringsämnen.

Fortfarande kastades det mesta i avfalls-
väg i stenkistan, och därmed behövdes nu
snarare fler tömningar, eftersom den var
grundare än gropen och svinen var borta.
Men jordbrukarna var inte intresserade av
att hämta så ofta, så saker och ting förblev
som tidigare.43 Staden anordnade dock en
offentlig avstjälpningsplats utanför staden
dit stenkistornas innehåll kunde fraktas. Vid
mitten av 1880-talet fanns stenkistor i ca 55
procent av gårdarna, men i drygt 40 procent
av dem fanns s.k. trälårar och i några få även
tunnor, de båda senare en anpassning till
hälsovårdsstadgan. Trots tidigare indikatio-
ner från statligt håll om att stenkistorna inte
skulle bli godkända, ansökte stadsfullmäk-
tige 1887 om att få använda dessa i Norr-
köping. Både landshövdingen och Kungl.
Maj:t avslog begäran.44 Detta blev dödsstöten
för stenkistorna, men det skulle dröja ända
till 1893 innan de definitivt kom att för-
bjudas.

När lägenheter i stenstaden började ut-
rustas med köksavlopp 1874 uppstod ett
mörkertal i näringsämneskretsloppet. Det
blev vanligt att skaffa en torr toalett i våning-
en som lät urinen samlas upp i en porslins-
skål (se figur 6b). Den tömdes i det smala
avloppsröret för slaskvatten i köket och rann
ut i Strömmen.45 Därmed berövades jord-
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bruket den största delen av näringsämnena
och systemet bidrog i stället till övergöd-
ningen av vattendrag. Det fanns dock för-
delar för de boende. Medicinalrådet O.F.
Hallin ger följande heminteriör ”... beqväm-
ligheten numera bragt det derhän, att af-
trädesinrättningarne åtminstone i de större
städerna äro förlagda inom boningshuset. ...
Derigenom att urinen i Marino-klosetten (se
figur 6b) uppsamlas i ett särskildt kärl fort-
går förruttnelsen af exkrementer jemförelse-
vis långsamt, hvarigenom utvecklingen av
elakartade gaser sker i vida mindre mån än
om urin och de fasta exkrementen blandas
tillsammans.”46 Betoningen av lukter hänger
här samman med att man ansåg att många
sjukdomar var luftburna (miasmateorin).47

Ett ekonomiskt skäl var helt enkelt att feka-

Figur 6a och 6b. Jennings klosettsystem (ur firman
Arvid Palmgrens i Norrköping äldsta kataloger) samt
Marino-klosetten med urinsortering. Dessa två kloset-
ter var populära, och den senare var dessutom urin-
sorterande. De bidrog dock inte till att befrämja krets-
loppet mellan stad och land, eftersom så mycket av
näringsämnena gick till spillo. Källor: Furhoff, 1949,
s. 856, respektive Hallin, 1885, s. 97.

lietunnan fylldes mycket långsammare (uri-
nen utgör ca 90 procent av volymen av en
människas utsöndring) och att man behöv-
de kalla på budning några gånger om året i
stället för varje vecka. Kvaliteten på gödseln
i tunnan med den fasta avföringen blev dock
lägre, men installationen syftade inte heller
till annat än att minska volymen i tunnan
och lukten från den. Som sådan var Marino-
klosetten mycket framgångsrik.48

Ett fåtal konventionella vattenklosetter
fanns kopplade till avloppssystemet sedan
1874. Bland annat tack vare förekomsten av
skickliga fackmän var Norrköping nationellt
sett tidigt ute med att installera vattenkloset-
ter, och under 1890-talet ökade de kraftigt i
antal. Exempelvis anges att det fanns 260
vattenklosetter 1889 och sju år senare fanns
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863 stycken.49 Det bör nämnas att vatten-
klosetten bara kunde installeras i hus som
hade en tillräckligt grov avloppsledning för
att tillåta fekalier att spolas ner.

Statistiken visar att tunnsystemet fort-
farande dominerade, men den skiljde inte
på våningsklosetter och andra torra av-
träden.50 År 1896 fanns 3 616 latrinkärl, 448
gödsel- och soplårar, 1 500 kärl för köksavfall
och sopor, samt 111 torvmullsklosetter (s.k.
våningsklosetter med torvbeströdda kärl) i
Norrköping. Vid denna tid uppkom alltså en
större differentiering av renhållningssyste-
men.

In på 1900-talet fortsatte den starka ök-
ningen av vattenklosetter, om än i lite lång-
sammare takt. 1910 hade ungefär häften av
alla gårdar i Norrköping vattenklosett, vilket
var mer än i någon annan stad i Sverige.51

Detta hindrade dock inte att man även i ny-
byggda hus installerade torrklosetter, till
exempel i Marielundsområdet utanför sten-
staden, där ett antal egnahem uppfördes
1917. I en arbetsbeskrivning angavs att ”kall-
vatten dras in i köket till en emaljerad slask-
tratt och torvmullsklosett av Örebro klosett-
fabrik typ 2F med avlopp för urin installeras.
Slasktratten och urinröret är kopplat till den
kommunala avloppsledningen”.52 Nu slapp
man alltså själv tömma urinskålen i vasken.

Internationellt sett fanns en obalans mel-
lan stad och land när det gällde kretsloppet
av näringsämnen; i synnerhet stora städer
producerade mycket mer gödsel än vad den
omgivande landsbygden kunde använda. De
förhållandevis små svenska städerna hade
här en fördel.53 I Norrköping fluktuerade
tillgång och efterfrågan på gödsel. Under
skördetid eller vintertid (med mycket snö)
kunde bönderna vara förhindrade eller oin-
tresserade av att hämta latrin och gödsel,
men under såningstid var gödningen desto
mer efterfrågad. Stadens produktion kunde
också variera allteftersom staden växte och
olika toalettsystem infördes. Norrköping
förefaller emellertid inte ha haft nämnvärda
problem med den ovannämnda obalansen
under senare hälften av 1800-talet. Beroen-
de på tillgång och efterfrågan på gödseln fick

antingen fastighetsägaren eller jordbrukaren
betala för hämtningen.54 Systemet med av-
trädesgropar för renhållningen i Norrköping
var alltså både ett sätt att lösa renhållnings-
problemet i den ohälsosamma, växande
industristaden och ett sätt att tillgodose jord-
brukets intressen, det urbana såväl som det
agrara.55

Mentala föreställningar om latrin,
gödsel, tekniska lösningar och kretslopp
Hälsovårdsnämnden tolkade hälsovårdsstad-
gan från 1874 så att vattenklosetter inte var
lagenliga, eftersom de inte omnämndes i
stadgan. Nämnden förespråkade avträdes-
gropar och senare stenkistor för att samla
allt avfall.

1890-talet kännetecknades av en lång och
utdragen diskussion i renhållningsfrågan,
där Hälsovårdsnämnden, Stadsfullmäktige,
Drätselkammaren, ett par kommittéer och
ett antal tekniker och läkare försökte lösa de
alltmer akuta sanitära problemen i staden.
Även om vattenklosetten fanns med i debat-
ten och hade många förespråkare, var den
då ändå en oprövad utmanare av de mer
traditionella systemen. Ett genomgående
drag i denna debatt, framför allt hos 1895
års renhållningskommitté (som blev klar
1898), var att vattenklosetter mer och mer
kom att ses som det bästa renhållningssyste-
met.56 Det var ett system i stil med det s.k.
Jennings klosettsystem (se figur 6a), som
då diskuterades.57 Detta system var radikalt
annorlunda jämfört med de tidigare syste-
men; urin och exkrementer, och säkert en
del köksavfall och sopor, spolades ut i Mota-
la ström, istället för att komma jordbruket
till del, även om vissa menade att fekalier
m.m. faktiskt sedimenterade i gårdens upp-
samlingsbrunn, som tömdes med jämna
mellanrum. Vattenklosetten blev ett ”eget”
system, mentalt skiljt ifrån den övriga ”torra”
renhållningen med latrin, kreatursgödsel
och sopor. Den här diskussionen bidrog till
att göra vattenklosetten mer accepterad i
industristaden Norrköping.58

Förutom diskussionen om vattenkloset-
ten hade 1890-talets utredningar först och
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främst ägnat sig åt det omedelbara proble-
met att på ett hygieniskt sätt förvara latrinen
på gårdarna och sedan forsla bort den. Att
skapa en ren och sund stad var viktigare än
att se till jordbrukets intressen.59 Renhåll-
ningsrapporten från 1915 betonade emeller-
tid frågan om latrinens slutliga oskadlig-
görande ur hygienisk synpunkt, och det är
tydligt att utredarna med oskadliggörande
även menade tillgodogörande för jord-
bruket. Grundtanken i rapporten var just av-
fallets återvinning. Jordbrukarna i staden
och dess omgivning var ännu på 1910-talet
beroende av stadens latrin och kreatursgöd-
sel, som hämtades på samma sätt som tidiga-
re och fortfarande till stor del var uppblan-
dade med köksavfall och sopor. Soporna
innehöll dock mer och mer oönskade be-
ståndsdelar som plåt- och glasburkar, vilka
gjorde dem mindre ändamålsenliga som
gödningsmedel. Genom att föreslå ett slags
källsortering av avfallet redan på gårdarna
och genom att omvandla latrin till luktfri
torvpudrett ville man lösa dessa alltmer be-
svärande förhållanden.60

Det renhållningsförslag som 1909 års ren-
hållningskommitté slutligen lämnade in till
Stadsfullmäktige i början av 1921 byggde på
i stort sett samma principer som delrappor-
ten 1915. Orsaken var att renhållningen helt
enkelt inte hade ändrat sig så mycket på
dessa sex år, eller ens de senaste 70 åren.
Förutom lite skiftande tekniker att förvara
latrin, köksavfall m.m. på gårdarna genom
åren, och tillkomsten av ett helt nytt renhåll-
ningssystem – vattenklosetten –, bestod
ännu i början av 1920-talet ungefär samma
principer för renhållningen i Norrköping
som på 1850-talet: alla olika typer av avfall
blandades i latrinkärlen, som hämtades av
stadens eller den kringliggande landsbyg-
dens bönder.61

Kretsloppet av näringsämnen mellan stad
och land – att återföra näringsämnen till
jordbruket – var fortfarande efter första
världskriget viktigt som ideal. Möjligen kan
betoningen på kretsloppstänkandet till viss
del ha att göra med livsmedelsbristen under
första världskriget, som till exempel innebar

en kraftig ökning av potatisodlandet i och
utanför Norrköping (se figur 7). Staden
hade växt enormt, från knappt 17 000 in-
vånare 1850 till 58 000 invånare 1920 (inklu-
sive inkorporeringarna av Östra Eneby,
1916, och S:t Johannes, 1918), vilket kan ha
medfört ett potentiellt överskott av gödsel.
Men eftersom vattenklosetterna då var fler än
torrklosetterna, upprätthölls ändå balansen
mellan utbud och efterfrågan på gödsel. I
praktiken försvagades kretsloppet av närings-
ämnen successivt genom att man först kopp-
lade stenkistorna till avloppet, och sedan ock-
så kopplade våningstoalettens urinrör till
avloppsledningen, och slutligen hela spol-
toaletten till den kommunala ledningen
som i sin tur gick direkt ut i Motala Ström.62

Avslutning – skiss över den
fortsatta utvecklingen
Stadsjordbruket förefaller ha utvecklats i
symbios med de mentala och fysiska föränd-
ringar som varit för handen i Norrköping.
Den successiva förtätningen av staden och
hälsovårdens krav drev först ut svinen och
sedan korna. Hästarna ersattes av bensin-
drivna fordon. Men invånarnas intresse för
djur förefaller obrutet och hästar återfinns
idag på ridskolor i städernas omedelbara
närhet, och katter och hundar återfinns i
många stadshushåll.

Stadens förtätning framtvingade också
förändringar i växtodlingen för matproduk-
tion. Särskilda insatser gjordes för att ge in-
vånarna tillgång till en jordlott i trädgårds-
städer och koloniträdgårdar. Från mitten av
1900-talet kom många stadsbor att tillbringa
delar av året på landsbygden (sommarstäl-
le). Den urbana växtodlingen har förblivit
viktig för stadsborna, framför allt för dem
som bor i villa, men även i lägenheter före-
kommer blommor och balkongodling.

Införandet av vattenklosett skedde relativt
sent i Sverige och ledde till en långvarig
diskussion om konsekvenserna av att jord-
bruket berövades näringsämnena i den hu-
mana utsöndringen. Argumenten hämtades
ofta från andra länder. Victor Hugo be-
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skriver slöseriet med att bryta kretsloppet för
näringsämnen, och många deltagare i de-
batten skrev böcker för och emot vattenbur-
na system.63 Så sent som 1914 skrev Klas Son-
dén: ”Icke sällan ger wc-frågan anledning till
rätt hetsiga meningsstrider”.64

Hälsovårdsnämnderna tog ensidigt ställ-
ning för ”renhet och snygghet” i städerna
och förefaller knappast ha intresserat sig för
invånarnas behov att få utkomst från olika
aktiviteter inom stadsjordbruket det gällde
både djurhållning och att återföra närings-
ämnen till växtodling. Denna diskussion om
medborgarnas (inklusive stadsjordbrukar-
nas) ekonomiska utkomstmöjligheter för-
svagades i takt med att alternativ gödsel blev
tillgänglig och att alternativa sysselsättning-
ar gav inkomster som räckte till både bostad
och mat.65

Enskilda hushåll i staden kunde tidigare
ha en stor del av sin försörjning från jord-
bruk och boskapsskötsel. I dagens städer
förefaller dessa aktiviteter främst uppfylla
emotionella behov och höjd livskvalitet.  Ur
ett kretsloppsperspektiv för näringsämnen
har vi sett att det korta kretsloppet mellan
latringödsel och växtodling i staden och dess
omedelbara närhet varade fram till första
världskriget.  Därefter dominerade rörburen
vattentoalett som inledningsvis förslösade
näringsämnena.66 Mentalt dröjde dock idea-
let om återanvändning av näringsämnen
kvar. Att sprida avloppsslam på åkrarna sågs
efter 1950-talet som lösningen på återan-
vändning av näringsämnen från human ut-
söndring. Efter det s.k. slamstoppet 1999
upplever vi en förnyad diskussion om alter-
nativa sätt att få de (var)dagliga toalettbe-

Figur 7.  Karta över den kommunala markanvändningen i Norrköping 1919. Den gula färgen anger potatisodling-
ar, vilka ökade enormt i och runt staden under första världskrigets livsmedelsbrist. Källa: Stadsingenjörskontoret,
H11, Norrköpings stadsarkiv.
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söken att ingå i ett ekologiskt hållbart
system.

Om man ser till näringsämneskretslop-
pet, bidrog stadsjordbruket till att bibehålla
detsamma inom staden och mellan staden
och landet. Det urbana jordbruket kan ses
som en länk mellan staden och landsbyg-
den, och i takt med dess upphörande har
också relationen mellan stad och land blivit
alltmer abstrakt och samhället mindre ut-
hålligt. Kanske en återkomst för det urbana
jordbruket kunde bidra till ett hållbart jord-
bruk och en hållbar relation mellan staden
och landet i framtiden.67
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KAPITEL 13
Utlakning av kväve från svensk åkermark
i ett historiskt perspektiv

Markus Hoffmann

Inledning
Det finns många olika uppfattningar om hur
utlakningen av kväve från åkrarna har för-
ändrats över tiden. Den allmänt rådande
uppfattningen är att utlakningen ökat drama-
tiskt över tiden och att detta sammanfaller
med tiden för ökning av handelsgödsling.
Vattenkvalitetsdata från stora europeiska
floder som Rhen eller Daugava visar att en
betydande ökning av kvävekoncentration i
vattnet sammanföll med ökning av handels-
gödsling.1 Emellertid är sambandet mellan
tillförsel av kväve till åkermarken och den
faktiska belastningen av kväve till havet från
åkern komplext. Kvävedynamiken i marken
involverar en mängd processer som sker i
olika tidsperspektiv och långtidsförändring-
ar i kvävetransport med floder påverkas av
dikning av åkermark och torrläggning av
sjöar och våtmarker.

Långtidsförsök i fält som de klassiska för-
söken utanför Rothamstead i England in-
dikerar att kväveutlakningen kunde vara
betydande redan i mitten på 1800-talet.2 Ett
annat skäl för att göra en historisk tillbaka-
blick över kväveutlakning från åkermark är
att det mesta av åkermarken i Sverige finns
inom tillrinningsområdet till Östersjön.
Östersjön anses ha varit friskare under den

första halvan av 1900-talet. Eftersom jord-
bruket idag är den största enskilda källan för
kvävebelastningen på Östersjön är det vik-
tigt att studera hur åkermarkens belastning
av Östersjön kan ha förändrats i ett längre
tidsperspektiv. Det har inte gjorts någon tidi-
gare systematisk studie av detta för svenska
förhållanden.

Regelbundna mätningar av näringsför-
luster från åkermark började genomföras i
början av 1970-talet. Dessförinnan finns en-
staka mätningar från 1950- och 1960-talen.
Sondén var en av de första i Sverige att sam-
manställa data om vattenkvalitet för ett stort
antal sjöar och vattendrag.3 Arrhenius under-
sökte nitratkoncentration i ett stort antal
grävda brunnar och fann att det fanns på-
verkan av nitrat med ursprung i åkermark.4

Om det inte finns mätningar från vissa tids-
perioder måste man uppskatta. Uppskatt-
ningar kan göras med alltifrån en grov beräk-
ning med papper och penna till avancerade
matematiska beräkningsmodeller som för-
söker beskriva naturens processer med
formler. I denna studie har vi använt dator-
modellen SOIL/SOILN.5 Denna modell ut-
vecklades vid SLU i slutet av 1980-talet och
har använts och vidareutvecklats sedan dess.

KRETSLOPP, ENERGI- OCH NÄRINGSFLÖDEN
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Bakgrundsdata
Till grund för studien ligger jordbruksstatis-
tik som finns lagrad i olika arkiv. På 1800-
talet var det hushållningssällskapen som
samlade in uppgifter om växtodling och
djurhållning. För varje socken finns det
detaljerade årliga uppgifter om antalet djur
av olika slag, arealer och skördar av olika
grödor, utsädesmängder med mera. Statis-
tiken har givetvis brister, men den är vad
som finns att utgå ifrån.

Åkermarken
Praktiskt jordbruk består av många olika
jordar, grödor, väder med mera. Det är givet-
vis omöjligt att försöka kvantifiera utlakning
för var och en av dess otaliga situationer.
Därför gjordes beräkningar för tre olika
jordar, tre olika grödor (stråsäd, vall och
svartträda), nio områden i landet och en
beräkning per decennium för dessa kombi-
nationer.

Åkermarkens egenleverans av kväve det
vill säga mineraliseringen är en nyckelfaktor
för utlakningen. Att uppskatta mineraliser-
ingen är därför viktigt för resultatet. Under
perioden 1865 till 1930 ökade åkerarealen i
landet med ca 1,3 miljoner ha. Uppodling
av ängsmarker anses vara det största ur-
sprunget till ökningen i åkerareal.6 Både
svenska försök7 och studier från Storbritan-
nien8 och USA9 visar, att när ängsmark som
inte tidigare varit upplöjd plöjs upp, startar
en intensiv mineralisering av de organiskt
bundna näringsämnena. För kväve frigörs i
storleksordningen 3000 kg N/ha inom tre
decennier från plöjningstidpunkten, och
markens mullhalt minskar till en nivå som är
mer karakteristisk för mark i öppen odling
än för ängsmark. Under tiden, när en del av
markens förråd av mull minskar, minerali-
seras mer kväve än vad som tillförs marken
med organiskt material. En del av denna
stora frigjorda kvävemängd bidrog till ökade
skördar, en del avgick som kvävgas och en
del bidrog till förhöjd utlakning. I den här
studien antogs att organiskt material mins-
kade med 35 procent under de första 30
åren efter uppodling. Detta är i överensstäm-

melse med svenska fältförsök där minskning
av organiskt kol mättes.10

Skörd och gödsling
Uppgifter om skördens storlek togs från den
dåtida statistiken. Uppgifter om avkastning
för tre år varje decennium användes som
mått på avkastningen för det decenniet. Hur
mycket kväve som förs bort från åkern beror
inte bara på skördens storlek utan även på
koncentrationen av kväve i skördeprodukten.
Uppgifter om kväveinnehåll i olika skörde-
produkter som stråsäd med mera hämtades
från en handbok i utfodringslära.11

För den större delen av perioden tillför-
des bara stallgödsel till åkermarken. Därför
blir det viktigt att försöka uppskatta mäng-
den kväve i stallgödsel. Med ledning av upp-
gifter om djurantal av kor, ungnöt, svin och
hästar och mjölkavkastning gjordes en sådan
uppskattning. Hur mycket kväve som kon
lämnar ifrån sig hör ihop med mjölkavkast-
ningen. Grovt antogs att kvävemängden i
stallgödsel ökade med 20 kg N per 1000 kg
ökning i mjölkavkastning. Antalet kor var
mycket stort och ökningen i utsöndrad
mängd kväve med träck och urin antogs vara
densamma för de övriga djurslagen. För att
kunna beräkna den verkligt tillförda mäng-
den kväve till marken gjordes antaganden
också om avgång av ammoniak från stall-
gödsel och om fördelningen mellan mine-
ralkväve och organiskt kväve i stallgödsel.
Det antogs att andelen ammoniumkväve i
stallgödseln i studiens början var 25 procent
vilket är vanligt för fastgödsel. Andelen öka-
de i takt med att flytgödsel blev vanligare
och för 1990-talet antogs att andelen var ca
40 procent.

En annan viktig källa för kvävetillförsel till
åkermark är nedfallet. I studien antogs att
kvävenedfallet ökat med 10 gånger från
1900 till 198512 för att därefter ha minskat
med 10 procent. Kvävenedfallet under peri-
oden före 1900 antogs vara oförändrat då
förändringar i sättet att hantera stallgödsel
var små och NOx emissioner från förbrän-
ningsmotorer var små.
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Felkällor
I en studie som denna, när man gör beräk-
ningar för en tid med begränsad data, tving-
as man givetvis göra stora antaganden och
felkällorna blir många. En av de viktigaste
felkällorna är antagandena om markens
mineraliseringsförmåga och denitrifikatio-
nen – avgången av kvävgas från marken. En
ökad mineralisering ökar utlakningen och
en stor avgång av kvävgas minskar mängden
kväve som kan utlakas. Det är uppenbart att
åkermarken allmänt förändrats mot ett tor-
rare tillstånd under den studerade perio-
den, vilket kan ha minskat förutsättningarna
för en hög denitrifikation. I studien antogs
att denitrifikationen avtog relativt i samma
takt som torrläggning pågick. För minerali-
sering och denitrifikation gjordes en analys
över hur känsliga de är för det slutliga resul-
tatet. Antagandena om markens minerali-
sering hör ihop med antagandena om dess
ursprung som beskrivits ovan. Åkermark
som togs i bruk genom att ängsmark plöjdes
upp kan ha haft större mineraliseringsför-
måga än mark av annat ursprung.

Tre olika antaganden gjordes över stor-
leken på mineralisering och denitrifikation.
Antagandena gjorde så att spridningen i
resultatet förstärktes genom att en hög mine-
ralisering kombinerades med en låg denitri-
fikation, det vill säga en stor mängd kväve
blev tillgänglig för utlakning och vice versa.

A) ”Hög” Hela åkermarkens ursprung ut-
gjordes av uppodlad ängsmark i kombi-
nation med antagande om låg denitri-
fikation.

B) ”Medel” 60 procent av åkermarkens ur-
sprung utgjordes av uppodlad ängsmark
i kombination med antagande om en
”normal” denitrifikation.

C) ”Låg” 20 procent av åkermarkens ur-
sprung utgjordes av uppodlad ängsmark
i kombination med antagande om hög
denitrifikation.

Medelutlakning och bruttobelastning
De beräknade enskilda utlakningskoeffi-
cienterna användes för att räkna ut medelut-

lakning för var och en av de nio regionerna
genom att  1) vikta de enskilda utlaknings-
koefficienterna mot fördelningen av jord-
arter för var och en av grödklasserna och  2)
genom att multiplicera medelutlakningen
för varje gröda med arealen av varje gröda
och  3) genom att summera de tre bruttobe-
lastningarna för varje gröda och dividera
med totala åkerarealen i varje region.

Resultat
Kväveflöden
Relationen mellan tillförsel och bortförsel
av kväve från svensk åkermark har genom-
gått dramatiska förändringar under den stu-
derade perioden (se figur 1). Från 1860 till
1930 var tillförseln med stall- och handels-
gödsel mindre än bortförseln med skörde-
produkter. Till viss del minskade denna
differens med kvävenedfall och biologisk
fixering. Dock var depositionen ända in på
1950-talet endast 30 procent av depositio-
nen i södra Sverige 1985.13 Dessutom var
arealen baljväxter under 1800-talet förhål-
landevis liten. Endast en smärre del av diffe-
rensen mellan tillförsel och bortförsel kan
alltså förklaras med nedfall och fixering.
Om alla kväveflöden skulle beaktas skulle
skillnaden minska betydligt allteftersom
klöver i vallar började odlas mot slutet av
1800-talet. Ändock karakteriseras 1800-talets
jordbruk av en nettobortförsel av kväve från
åkermark. Detta gällde i synnerhet åker-
mark som nyligen uppodlats och där det
skedde en avsevärd exploatering av markens
mullförråd.

På 1950-talet ökade användningen av
kväve från handelsgödsel och skapade en
helt ny kvävebalans för åkermarken. På kort
tid överskred tillförseln av kväve bortförseln
och i mitten på 1970-talet var differensen
mellan tillförsel och bortförsel som störst.
Under de två senaste decennierna har en ny
tendens kunnat skönjas och det är att skör-
den av olika grödor fortsätter att öka utan
att kvävegivorna ökar i samma utsträckning
som skördarna.
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Trenden i kväveflöden som beskrivits av-
ser en medelsituation för svensk åkermark.
I skilda områden kan de temporala föränd-
ringarna i kväveflöden vara än mer uttalade.
Särskilt är det värt att notera att den ganska
jämna fördelningen av djur fram till 1940-
talet har blivit ersatt av en mer specialiserad
jordbruksdrift med stora regionala skill-
nader. Djurtätheten har minskat i Mellan-
sverige och ökat i Sydsverige. Det har lett till

att djurtätheten har blivit störst i de delar av
landet där de naturgivna riskerna för utlak-
ning är som störst med milda vintrar och en
relativt sett större andel lätta jordar.

Utlakning från olika grödor
Beräkningarna visar att 1800-talets bruknings-
praxis också resulterade i förhållandevis
höga utlakningsförluster av kväve. Tillför-
seln av kväve till stråsäd var låg men grödans

Figur 1. Tillförsel av
kväve genom gödsling
och bortförsel av kväve
med skörd; a) balans per
hektar brukad åker,
b) balans i ton för växt-
odlingen.

Figur 1a

Figur 1b
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upptag av kväve var också lågt (se tabell 1
och 2) på grund av att grödan var stressad av
faktorer som ogräs, sjukdomar, skadegörare
och ofördelaktiga markkemiska eller fysika-
liska faktorer. Skördarna av vårstråsäd var i
allmänhet ca 1000 kg/ha och något högre
för höststråsäd. Därför var det inte ovanligt
med stora mängder restkväve kvar i marken
vid skörd. Under de mer än 100 år som för-
flutit sedan 1860 har både tillförseln till grö-
dan och bortförsel med skörd ökat. Beräk-
ningarna visar att fram till 1920 var
ökningen i grödupptag av kväve större än
ökningen i tillförsel med handelsgödsel och
grödans kväveutnyttjande ökade. Denna
period följdes av en period med ökande
gödsling och utlakning och det var inte förr-
än i mitten på 1970-talet som denna trend
bröts.

Flera fältförsök visar att utlakningen av
kväve från svartträda är hög.14 Detta beror
dels på att nederbörden inte avdunstas från
grödan utan infiltrationen av vatten genom
markprofilen ökar, och dels på att det kväve
som under sommaren frigörs med minerali-
sering inte tas upp av någon gröda. Huruvi-
da det fanns ett kväveupptag eller inte kan
diskuteras eftersom det växte ogräs på trä-

dan som tog upp kväve. Om kväveupptaget
i ogräs var stort har utlakningen från trädan
sannolikt överskattats. Men det beaktades
inte i beräkningarna att upprepade bearbet-
ningar stimulerar mineraliseringen och där-
med utlakningen och att spridning av stall-
gödsel ofta gjordes på svartträdan.

Utlakningen från vall beräknades variera
mellan 1 och 11 kg N/ha och år beroende
på jordart och läge i landet.

Bruttobelastning och medelutlakning
Den sammanlagda utlakningen från all åker-
mark det vill säga bruttobelastningen ökade
något under de två första decennierna i
studien (se figur 4b). Den förändring som
skedde i bruttobelastning var ett resultat av
1) förändring i grödfördelning, 2) föränd-
ring i total areal åkermark, och 3) beräknad
utlakning per hektar. Trots att arealen åker-
mark var som störst på 1930-talet var brutto-
belastningen som lägst. Detta beror på tre
olika faktorer: 1) hela 40 procent av landets
åkerareal var bevuxen med vall (se figur 2),
2) den förhöjda mineraliseringen på grund
av nyligen genomförd uppodling av åker-
mark hade avtagit, 3) de beräknade utlak-
ningskoefficienterna från stråsäd var som

Tabell 1.  Kärnskördar av stråsäd. Medeltal av vår- och höststråsäd i kg N/ha.

1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985

Gss 1121 1317 1438 1440 1800 1924 2127 2516 2305 2638 3493 4013 4442
Gmb 1003 1169 1239 1153 1184 1552 1686 2041 1682 2112 2705 3167 3538
Gsk 1095 1243 1333 1275 1271 1413 1441 1750 1443 1569 2348 2742 3134
Gns 1010 1135 1139 1192 1292 1514 1625 2037 1746 2110 2936 3520 4069
Ss 1004 1200 1324 1300 1279 1483 1630 1935 1588 2001 2569 3037 3527
Ssk 1216 1419 1401 1674 1593 1476 1571 1680 1164 1420 1950 2274 2702

Tabell 2.  Kväveskördar av stråsäd. Medeltal av vår- och höststråsäd i kg N/ha.

1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985

gss 19 23 25 25 31 34 37 45 40 46 62 70 78
gmb 18 21 22 20 21 28 30 37 30 37 48 55 62
gsk 19 21 23 22 22 24 25 31 25 27 41 48 55
gns 18 20 20 21 22 26 28 37 31 37 52 62 71
ss 18 21 23 23 22 26 28 34 28 35 45 53 62
ssk 21 24 24 28 27 25 26 29 20 24 34 40 47
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lägst då skördarna stigit betydligt utan att
tilldelningen av kväve stigit i samma omfatt-
ning.

Från 1930 till 1970 ökade utlakningen från
stråsäd med ca två tredjedelar, belastningen
från svartträdan minskade samt utlakningen
från vall förblev oförändrad. Nettoeffekten av
detta var en ökad medelutlakning från åker-
mark med ca 60 procent (se figur 4a). Sam-
tidigt ökade bruttobelastningen med endast
30 procent (se figur 4b). En förklaring till
den mindre ökningen i bruttobelastning är
minskningen i åkerareal under perioden.
Den största minskningen i areal åkermark
var i skogsregionerna Gsk och Ssk. Den
största ökningen i medelutlakning för en
region var för de sydligaste områdena Gss

och Gmb. Dessa båda regioner var också de
som hade den största ökningen i djurtäthet
(se figur 3).

För att förstå hur mycket förändringen i
åkerareal och förändring i grödfördelning
betytt för utvecklingen av utlakningen kan
man applicera 1865 års utlakningskoeffi-
cienter på grödarealerna för de senare år-
tiondena. Resultat visar att förändringen i
bruttobelastning följer förändringen i are-
alen åker med ett maximum 1920–1930 när
arealen var som störst för att därefter minska.
Detta visar att eftersom förändringen i utlak-
ning från svartträdan var liten hade utlak-
ningen från stråsäd avgörande inverkan på
den beräknade bruttobelastningen.

Utlakningskoefficienter kan förutom att

Figur 2. Förändring av markanvändningen 1865–1995 när det gäller vall, svartträda, ettåriga växter samt totalt.

Figur 3.  Förändring i djurtäthet 1865–1995 i Sverige och i vissa län.

Halland
Kristianstad

Sverige, genomsnitt
Stockholm

Västmanland
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uttryckas i absoluta tal också uttryckas i
termer av effektivitet. Om man sätter den ut-
lakade mängden kväve i relation till hur
mycket kväve som skördats från åkern kan
man se att den minskat avsevärt (se figur 6).
Förklaringen är att skördarna har stigit mer
i absoluta tal än vad utlakningen gjort. Pro-
duktion av en viss mängd livsmedel orsakar
mindre utlakning idag än på 1800-talet ut-
tryckt per mängd skördat kväve från åkern.

Man kan också uttrycka tillförd mängd kväve
med stall- och handelsgödsel per mängd
utlakat kväve. Det visar sig att den minskat
avsevärt. Exemplet visar svårigheten att göra
enkla jämförelser mellan tillförsel och utlak-
ning vid måttliga givor av stall- och handels-
gödsel och att markens egenleverans av
kväve är avgörande för utlakningen storlek.

Jämförelsen är intressant som mått på
effektivitet eftersom en viss mängd livsmedel

Figur 4. Utlakning vid tre olika antaganden om markens egenleverans av kväve och gasförluster från marken.
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produceras varje år och mängden ”utsläpp”
per producerad mängd livsmedel varierar i
olika regioner. Man får dock ej glömma att
när det gäller kritisk belastning på miljön
t.ex. på hav så handlar det om absoluta
mängder och inte relativa mängder. Därför
kan som i detta fall en absolut belastnings-
gräns överskridas trots att utlakningen per
skördad mängd kväve minskat med ca 75
procent.

Belastning på havet
Det finns ett starkt samband mellan utlak-
ningskoefficienter, bruttobelastning, reten-
tion av kväve och nettobelastning. Brutto-
belastning är summan av alla de enskilda
utlakningskoefficienterna för en region
summerad till hela landet. En del av denna
bruttobelastning av kväve renas i sjöar och
vattendrag på vägen mot flodmynningarna
och havet. Även om denna studie visar att
både utlakningen och bruttobelastningen av
kväve är i samma storleksordning som i mit-
ten av 1800-talet så betyder det inte att den
faktiska belastningen på havet var av samma
storleksordning. Nuvarande medelretention
av kväve uppskattas till ca 40 procent.15 Det

betyder att 40 procent av det utlakade kvävet
från de enskilda åkrarna renas bort på vägen
och 60 procent når havet. Under andra halv-
an av 1800-talet och första halvan av 1900-
talet torrlades sjöar och våtmarker för att ny
mark skulle vinnas att producera livsmedel
på. Omkring 2 500 sjöar i anslutning till åker-
mark sänktes eller torrlades.16 Eftersom dessa
sjöar var recipienter för avrinnande vatten
från kringliggande åkermark hade de för-
modligen en viktig funktion som kvävefällor
för det kväverika vattnet från åkermarken.
För att få ett mått på storleksordningen av
den kväverenande förmåga som gått förlorad
med dessa sjöar ansattes en medelretention
på ca 100 kg N/ha sjöyta. Detta gav att i stor-
leksordningen 30 000 ton kväve renades tidi-
gare bort i dessa sjöar (se figur 5a–b).

Det ligger osäkerheter i att uppskatta
arealen försvunnen sjöyta. Många sjösänk-
ningsföretag blev mer eller mindre misslyck-
ade och brukningen på kringliggande mark
förbättrades bara tillfälligt, och marken blev
på nytt fuktig och svårbrukad efter en tid.
Arealen försvunnen sjöyta kan därför vara
överskattad. Däremot kan den antagna
medelretentionen på 100 kg N/ha sjöyta

Figur 5. Antal sänkta eller torrlagda sjöar per år (a) och med förlorad kväverening (b).

Figur 5b

Figur 5a
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vara underskattad då de sänkta sjöarna ofta
var grunda slättsjöar som sannolikt har en
högre potential för retention än ”medel-
sjön”. Likaså är inte effekten på retentionen
av alla utdikade våtmarker kvantifierad i
denna studie. Sjöföretagen är möjliga att
studera då dessa var relativt omfattande pro-
jekt som dokumenterades noggrant. De
oräkneliga våtmarker och andra fuktiga
marker som var helt eller delvis vattentäckta
under delar av året är ej beaktade i studien,
varför det är rimligt att anta att den sam-
manlagda förlorade retentionspotentialen
är betydligt större.

Studien antyder att den ökning som skett
av jordbrukets belastning av kväve på havet
till större delen bero på att kvävereningsför-
mågan i landskapet minskat än på att utlak-
ningen från åkrarna ökat. Det är också vik-
tigt att notera att dessa båda förändringar,
som skett och som lett till ökad belastning
på havet, har skett under olika tidsperioder.
Torrläggningen av våtmarker och sjöar gjor-
des till största delen vid slutet av 1800-talet
och början av 1900-talet. Ökningen av brutto-
belastning, som är den andra faktorn av be-
tydelse för den slutliga belastningen på havet,
skedde emellertid till största delen efter
kriget. Den största delen av ökningen i
bruttobelastning skedde alltså under en tid
då landskapets reningsförmåga redan till
stor del var minskad.

Ökningen av koncentration av kväve i
floder har ofta tillskrivits ökad tillförsel av
handelsgödsel. Denna studie visar att det

finns andra mekanismer, särskilt torrlägg-
ningen av sjöar och våtmarker, som är lika
viktiga som tillförseln av kväve med handels-
gödsel för den sammanlagda kvävebelast-
ningen på havet.

Ett mått på takten med vilken retentio-
nen minskade och torrläggningen fortskred
kan man få om man ser på hur samhällets
engagemang i processen förändrats över
tiden. Figur 7 visar hur mycket stöd som be-
talats ut per år för torrläggning. Siffrorna av-
ser det som kallas huvudavvattning och inte
detaljavvattning, det vill säga inte täckdik-
ning. Under 1880-talet bildades statens av-
dikningslånefond och statens avdiknings-
anslag. Sammanlagt under perioden 1880
till 1980 betalades drygt 7 miljarder kr. ut i
stöd för torrläggning omräknat till dagens
penningvärde. Från 1990 till 1995 har ca 100
miljoner kr. betalats för att återskapa en del
våtmarker och sjöar. Det är viktigt i samman-
hanget att understryka att motivet för torr-
läggning varierat kraftigt över tiden. Den
äldre torrläggningen gjordes för att det var
svält i landet och människor emigrerade och
ny mark för att producera livsmedel var be-
gärlig. Den senare torrläggningen gjordes
för att livsmedel skulle kunna produceras på
ett rationellare och billigare sätt.

Diskussion
Det mest anmärkningsvärda resultatet är att
utlakningen under andra halvan av 1800-
talet var av samma storleksordning som idag.

Figur 6. Beräknad kväveurlakning uttryckt i kilo av urlakat kväve per skördat kilo av kväve i livsmedel och foder
per hektar odlingsbar mark i Sverige.
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En ökning efter kriget kunde också ses med
en ökning av utlakningen med i medeltal 60
procent för Sverige som helhet. I sydligaste
delen av landet närmade sig ökningen av
utlakning 100 procent. Detta överensstäm-
mer med resultat från Danmark där en
annan studie visar att ökningen av utlakning
från dansk åkermark är ca 100 procent un-
der perioden 1950 till 1980.17 Andra studier
visar att förändringar i utlakningen över
tiden kan variera mycket med platsen. Boers
visade att utlakningen från åkermark i
Nederländerna ökat med i medeltal 300–
400 procent från 1950 till 1990.18 Överopti-
mala givor av handelsgödsel anses vara en av
orsakerna till utlakning. Detta är förmod-
ligen en viktig förklaring till en så stor
ökning av utlakningen och kan förklara den
stora skillnaden i utlakningsökning jämfört
med denna studie.

Våra uppgifter om hur mycket som ut-
lakas går stick i stäv med många människors
uppfattning om hur mycket kväve som ut-
lakades i äldre tiders jordbruk, och man ska
givetvis diskutera hur riktiga de är. I en be-
räkning som denna tvingas man göra många
förenklingar och antaganden som var för sig

påverkar resultatet. Modellberäkning i all-
mänhet och storskaliga modellberäkningar
i synnerhet är behäftade med osäkerheter.
Resultatet beror på korrektheten i de gjorda
antagandena. Oavsett riktigheten i det exak-
ta utfallet av beräkningarna är ingen av de
tre anförda förklaringarna till hög utlakning
speciellt kontroversiella och tillsammans har
de mycket sannolikt orsakat hög utlakning
från jordbruket under andra halvan av 1800-
talet. I en annan studie har man utnyttjat
musslor, som samlades in från åar i jord-
brukslandskapet under 1800-talet, som ett
slags arkiv över förändringar i vattenmiljön.
Vid analyser av musselskalens årsringar upp-
täcktes höga kvävehalter, vilket tyder på att
vattnet som musslorna levde i var kväverikt.
Detta bekräftar delvis riktigheten i våra
resultat.

Den största behållningen av studien är
kanske pedagogisk, genom att två viktiga
saker belyses. Först, att markens egenleve-
rans av kväve, det vill säga mineraliseringen,
återigen visar sig vara en viktig faktor för
utlakningen. För det andra, att vad som hänt
i landskapet mellan odlingsmarken och havet
förmodligen varit viktigare för hur mycket

Figur 7. Ekonomiskt stöd till upptorkning av jordbrukslandskapet (positiva belopp) minskat med stöd till åter-
skapande (negativa belopp). Detta ger ett grovt mått på hur retentionen av kväve i landskapet har förändrats från
en försämring till en mindre förbättring.
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kväve som når fram till havet från jordbruket
än det faktiska läckaget från åkrarna. Man
kan ta till sig resultatet på olika sätt. Man kan
tycka att om ökningen av jordbrukets bidrag
av kväve till haven främst beror på storskali-
ga förändringar av landskapet, så är det svårt
att göra något åt det, eftersom vi inte kan
återskapa mer än en liten del av de sjöar och
våtmarker som försvunnit. Men man får inte
glömma att resultaten från de svenska fält-
försöken tydligt visar att det finns möjlig-
heter att minska utlakningen utan att även-
tyra den höga produktionen. Det finns till
och med flera sätt att minska utlakningen.
De viktigaste brukningsåtgärderna är att
vara noga med kvävegivorna, att odla fång-
grödor, att inte sprida flytgödsel till höstsäd
på hösten och att vårplöja där det är möjligt.
Att återskapa våtmarker är ett sätt att rena
bort en liten del av det kväve som trots olika
åtgärder utlakas.

Ett annat pedagogiskt värde med studien
är sammanställningen över stöd till torrlägg-
ning. Den är ett tecken på hur vi förändras
i vårt sätt att tänka över tiden. Konsten är att
se tillbaka och av det lära sig för framtiden.
Om man hade sagt till en lantbrukare på
1890-talet att hans barnbarns barn kommer
att få bidrag för att återskapa våtmarken han
just med mycken möda torrlagt, skulle han
ha svårt att tro det. Motsvarande situation
idag är om barnbarnens barn till de lantbru-
kare som idag återskapar våtmarker kom-
mer att få stöd från samhället för att torrläg-
ga våtmarken igen.

Sammanfattning
Syftet med föreliggande studie var att under-
söka hur utlakningen (kg N/ha) och brutto-
belastningen (ton/år) från åkermark i Sve-
rige förändrats i ett längre tidsperspektiv.
Inom det så kallade Vattenstrategiska forsk-
ningsprogrammet (VASTRA) gjordes ett
försök att på ett systematiskt sätt väga olika
faktorer mot varandra. Studien omfattar
perioden från 1865 och framåt. Beräkning-

arna av utlakning som gjordes för nio olika
områden i landet, tre olika jordarter och tre
olika grödor för varje decennium från 1860
till 1990 visar, att läckaget i kilogram kväve
per hektar var av samma storleksordning i
mitten på 1800-talet som det är idag. Efter-
som åkerarealen var ungefär lika stor då som
den är idag blev bruttobelastningen, det vill
säga antalet ton kväve, också ungefär lika
stor. Det finns främst tre anledningar till
resultatet:

1) Arealen svartträda, det vill säga plöjd,
obevuxen jord, var stor. Både svenska
och utländska fältförsök visar att utlak-
ningen är stor från svartträda, vilket är
normalt eftersom det inte finns någon
gröda som kan ta upp markens egen-
leverans av kväve.

2) Stora arealer ängsmark som inte tidiga-
re varit uppodlad plöjdes upp under
åren 1860–1890. Svenska och utländska
försök visar att ungefär 3–4 ton av mark-
ens organiska kväve mineraliseras och
frigörs under de tre första årtiondena
efter uppodlingen.

3) Grödornas utnyttjande av markens kväve
var begränsat. Skördarna av vårstråsäd
var ca 1000 kg/ha i mitten av förra
seklet. Tillväxten hölls förmodligen till-
baka av faktorer som sjukdomar och
ogräs. Vid låga skördenivåer har grödor-
na lågt kvävebehov och det bör ha fun-
nits ett överskott av kväve efter skörd, i
synnerhet den första tiden efter uppod-
ling av ängsmark.

Ett annat viktigt resultat av studien är att
torrläggningen av sjöar och våtmarker i jord-
brukslandskapet förmodligen betytt mer för
ökningen av åkermarkens belastning av
kväve på havet än ökad utlakning. Under
perioden i fråga sänktes eller torrlades 2 500
sjöar vilket när man räknar samman de för-
svunna sjöarealerna motsvarar en kväve-
retentionskapacitet på i storleksordningen
30 000 ton.
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KAPITEL 14
Hur hållbara var några olika historiska
odlingssystem?
Energianalys av Viksta socken i Uppland 1927,
1956 och 1981

Jan Jansén

När vi talar om jordbruksutveckling tänker
vi ”i branschen” sedan länge huvudsakligen
på storlekstillväxt, större enheter där allt
färre yrkesaktiva med hjälp av alltmer ut-
vecklad teknik och insatsmedel håller pro-
duktionen uppe. På senare år har stigande
energipriser lagt vissa band på den utveck-
lingen, men den allmänna trenden har
knappast ifrågasatts.

Långsiktig hållbarhet, eller uthållighet,
för oss och för vårt samhälle handlar, bland
annat, om hur vi utnyttjar, fångar och för-
valtar energin i solljuset, eftersom det är den
energin vi ytterst är beroende av. Dagens
samhälle och dess ekonomi bygger dock i
stor utsträckning på uttag från ändliga lager
av energi, bildade av solljus för årmiljarder
sedan. Det snabba utnyttjandet av dessa
lager frestar dessutom i olika avseenden hårt
på miljön. Vårt samhälle och vårt jordbruk
behöver därför i framtiden bli betydligt mer
hushållande, bland annat vad gäller fossil
energi och naturresurser i allmänhet.

Mycket har utretts om energiaspekter, sär-
skilt efter energikriserna. Bland annat har
en grundlig genomgång av svenskt jordbruk

1956, 1972 och 1993 gjorts av Hans-Erik
Uhlin med flera.1 Slutsatser har dragits ur
det materialet om att energiproduktiviteten
ökar i svenskt lantbruk, och att småskaligt
låginsatsjordbruk inte är konkurrenskraftigt
om det gäller att effektivt utnyttja energi.
Mot bakgrund av de stora utmaningar som
uthållighetskrav kan komma att ställa kan
dock jordbrukssystemens mindre beroende
av insatser utifrån än 1950-talets vara värda
att studera. Som praktiskt förfarna läro-
mästare i konsten att hushålla är gårdagens
bönder svåra att överträffa.

Material
”Tänk globalt, handla lokalt” är ett praktiskt
motto, aktualiserat bland annat vid diskus-
sioner om lokal Agenda 21-planering. Mitt
här redovisade material behandlar jordbru-
ket på lokal nivå, med socknen som analytisk
enhet. Materialet blir på så vis mer mentalt
gripbart och hanterligt än nationell statistik
och får direkt anknytning till en specifik
verklighet. Underlaget är framför allt offent-
lig statistik. De detaljerade jordbruksräk-

KRETSLOPP, ENERGI- OCH NÄRINGSFLÖDEN
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ningar som återkommit ungefär vart sjunde
år har fått diktera valet av årtal. År 1927
representerar perioden innan mekanisering
och kommersialisering av svenskt jordbruk
startade på allvar. Det moderna jordbruket
illustreras av 1981, eftersom den senaste
jordbruksräkning som redovisats ner till
sockennivå företogs då. År 1956 represente-
rar ett mellanstadium, när kommersiali-
sering och mekanisering börjat på allvar,
men där mycket av det gamla också dröjde
sig kvar. Medeltal för länet utnyttjas för att
översiktligt visa situationen i vissa avseenden
även 1995.

Energi som tillförts jordbruket via olika
insatsvaror mäts i bruttotermer. Siffrorna
speglar hur mycket energi som, totalt ge-
nom olika led, gått åt vid deras produktion
vid tiden ifråga. Huvudkällan här är ovan
nämnda arbete av Hans-Erik Uhlin och hans
medarbetare.2

Viksta socken
Viksta ligger ungefär 2,5 mil norr om
Uppsala. Huvuddelen av socknens omkring
2 000 ha jordbruksmark ligger i ”framsock-
nen”, i Fyris/Vendelsåns dalgång, öster om
Björklinge och Sätuna. Man finner här spår
av urgammal odling i högre delar av terräng-
en, men idag betyder relativt sent uppod-
lade tunga lerjordar i lägre partier mest för
jordbruket. Originellt är att socknen delas i
två delar; alla som åkt E4 norrut längs grus-
åsen upp mot Månkarbo har passerat ge-
nom ”Vikstaheden”, som inte gränsar direkt
mot resten av socknen. En bra sockenhisto-
rik, med den talande titeln Bara en bondsock-
en, ger en fyllig beskrivning av gårdagens
Viksta.3

Att studien handlar om just Viksta beror
på att jag en gång var på väg att bosätta mig
där. Som landsbygdssocken med jordbruk
som huvudsaklig näring är den ett lika bra
exempel som något. Vad gäller bland annat
skördar, djurhållning och utveckling är
Viksta representativt för jordbruksområdet
Svealands slättbygder. Största avvikelsen är
att mellanstora familjejordbruk utgör en

ovanligt stor andel av brukningsenheterna,
eftersom riktigt stora gårdar saknas, men det
påverkar knappast de frågor jag främst vill
besvara. Avsikten med studien är att belysa
övergripande förlopp i utvecklingen under
1900-talet. De utvecklingstendenser som kan
urskiljas gäller jordbruksbygder både i Sve-
rige och sannolikt i andra delar av den indu-
strialiserade världen.

1927
På 111 brukningsdelar (med mer än 2 ha
åker) brukades 2 201 ha åker, 35 ha slåtter-
äng och 266 ha annan äng. Av socknens
1 043 invånare hänförs 67 procent till ”jord-
bruk med binäringar”, om också grupperna
”husligt arbete” och ”före detta yrkesutövare
och övriga” fördelas, faller hela 80 procent
av befolkningen inom jordbrukssektorn.
Jordbruket var, enligt statistiken, huvudsys-
selsättning för 322 yrkesutövare.

1956
Brukningsenheterna hade minskat till 97
stycken, som brukade 2 107 ha åker, 54 ha
kultiverad betesäng och 82 ha naturlig äng.
Jordbruket sysselsatte 240 personer, och av
socknens nu 765 innevånare räknas 64 pro-
cent som ”jordbruksbefolkning”.

1981
Antalet brukningsenheter var nere i 51, to-
tala åkerarealen var 1 984 ha, och 148 ha
redovisades som betesmark. 92 personer
räknades som huvudsakligen sysselsatta i
jordbruket, och av socknens nu 569 inne-
vånare redovisades 30 procent som hörande
till jordbrukssektorn.

Ändringen i växtodlingen, som figur 2 redo-
visar, var direkt kopplad till en större
ändring i hela jordbrukets profil. 1927 stod
hästar för huvuddelen av socknens dragkraft
och transporter, vilket krävde 18 procent av
de producerade vegetabilierna. Jordbrukets
huvudprodukt var, framför allt i äldre tider,
animalier och särskilt mjölk. En stor del av
växtodlingens produktion gick därför till
korna. Med ”avhästningen” och en med
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åren allt effektivare husdjursproduktion
ökade successivt spannmålsodlingen, men
bara en del av skörden där kom att förädlas
lokalt, genom ökad fläskproduktion.

Figur 1. Antalet gårdar i olika storleksgrupper åren
1937–81. Medan antalet gårdar minskade kraftigt,
ökade storleken på dem som blev kvar. Bara 1–2 av
Vikstas gårdar hade, vid varje tillfälle, mer än 100 ha
åker. Enheter under 10 ha har gradvis nästan för-
svunnit, framför allt från femtiotalet och framåt.

Figur 2. Total produktion av vegetabilier 1927–81.
Diagrammet visar hur totala produktionen av vegeta-
bilier, mätt som energi i skördad vara, ökade kraftigt
från 1956 till 1981. Att skörden inte ökade mellan
1927 och 1956 beror framför allt på en stor omlägg-
ning av produktionen. Vall, till hö och bete, upptog 40
procent av arealen 1927, men hade 1956 minskat till
28 procent (och 1981 till 20 procent). Eftersom energi-
skörden från vall, där hela plantan skördas, är större
än från spannmål slår minskad vallareal igenom i
totalskördenivån.

Figur 3.  Förändring av antalet husdjur 1927–81.

Figur 4. Produktionen av animalier, mätt som energi
i ätbara produkter.

Figur 5.  Utveckling av totalproduktion 1927–81, mätt
som index Y. Att göra en rättvisande jämförelse av pro-
duktionen mellan åren med de stora produktionsom-
läggningar som ägt rum är vanskligt. Som en grov
mätare på total produktion har jag använt ett mått
som jag kallat Index Y: i detta får energin i ätbara
animalier, med hänsyn till deras högre produktions-
kostnader och värde, 10 gånger så stor vikt som ener-
gin i vegetabilier. Diagrammet visar utvecklingen när
animalier och de vegetabilier som inte förbrukas i lokal
husdjursproduktion summeras på detta vis.
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Som vi vet kom inte produktionsökning-
en av sig själv, utan i ett intensivt växelspel
med utvecklingen i ekonomi och teknik.
Diagrammet visar hur detta innebar ett
ökande beroende av utifrån kommande
energi. 1927 tillfördes inte mycket utifrån
till Vikstas jordbruk. Det handlade främst
om handelsgödsel, medan mekanisering
och drivmedel satte obetydliga spår i statis-
tiken. 1956 och 1981 såg situationen helt an-
norlunda ut, med successivt ökade insatser
både av handelsgödsel, maskiner, olja och
elenergi. Växtskyddsmedel spelar, när de
som här mäts i energitermer, ingen framträ-
dande roll. Situationen 1995 visar hur änd-
rade villkor senare satt sina spår. Minskade
givor av handelsgödsel och begränsade in-
vesteringar i maskiner framträder tydligt.

Diagrammet i figur 7 visar hur produktio-
nen, mätt som Index Y, utvecklats över åren.
Bruttosiffran är densamma som i figur 5,
mellanrummet mellan brutto- och netto-
kurvorna är den energi i insatsmedel som
figur 6 redovisar. Från 1927 till 1956 sjönk
alltså nettot, eftersom insatsmedlen ökade
avsevärt men totalproduktionen obetydligt.
Från 1981 till 1995 minskade produktionen
något, men nettot steg på grund av de mins-
kade insatsmedlen.

De olika kurvorna i figur 8 visar utveckling-
en av produktion per enhet, dvs. produk-
tiviteten, av några centrala produktions-
medel, i förhållande till 1927. Heldragen
linje anger, som i förra figuren, bruttosiffror,
streckad netto. Arbetskraftens produktivitet
sjudubblades alltså från 1927 till 1981,
medan produktionen per ha gick upp 2,7
gånger i brutto-, eller 2,1 gånger i nettoter-
mer med energi i insatsmedel frånräknade.

Produktiviteten av energi i insatsmedel
gick alltså, jämfört med 1927, ner till 12
procent (netto) 1956, sedan upp till 15 pro-
cent 1981 (och 19 procent 1995, se figur 9).
Medan det gamla jordbruket, som vi sett,
inte producerade så mycket, utnyttjade det,
jämfört med dagens, tillskotten utifrån
mycket effektivt. Figur 8 illustrerar därför väl
1900-talets utveckling, där energi från huvud-
sakligen fossila källor sattes in för att öka

Figur 6.  Bruttoenergi i olika produktionsmedel 1927–
95.

Figur 7. Totalproduktion åren 1927–95, mätt som in-
dex Y. I nettovärdet har insatsen av energi i produk-
tionsmedel (figur 6) frånräknats.

Figur 8.  Produktivitet – produktion per enhet insats-
medel – åren 1927–81.
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produktionen, men framför allt för att öka
arbetskraftens produktivitet.

Vad hände egentligen med
energins produktivitet?
Den dramatiska nedgång i jordbrukets
energieffektivitet som figur 8 visar står, vid
en första anblick, i strid med slutsatser som
dragits från den ovan nämnda undersök-
ningen av svenskt jordbruk 1956, 1972 och
1993. Uhlin hävdar exempelvis i artikeln
”Why Energy Productivity is Increasing” att
”det har visats att svenskt intensivt jordbruk
är mer energiproduktivt än låginsats och
självförsörjande jordbrukssystem” (min över-
sättning).4

Eftersom Uhlins material är rikstäckande,
och eftersom han inte som jag kompenserar
för ett större värde i animalieprodukternas

Figur 9. Energiproduktivitetens utveckling enligt
några olika undersökningar. Figuren visar, längst
ner, samma relativa utveckling av energieffektiviteten
från 1927 och framåt som figur 8. Den övre ”Jansén-
kurvan” visar samma utveckling, men utgående från
1956, vars värde då satts till 100. I samma diagram
visas också Uhlins sifferserie med dess närliggande
årtal.

Lantbrukaren A.E. Anstrén, Rågsta i Viksta, var en föregångsman i bygden för lantbrukets mekanisering. Han kör
här sin Moline ”Järnhästen” från 1919, den första traktorn i socknen. Foto: Valter Anstrén, 1923.
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energiinnehåll, stämmer naturligtvis inte
kurvorna helt överens. Dessutom räknar
han i sina siffror in även solenergin, medan
jag inriktat mig på produktiviteten av utifrån
tillförd energi. Som översiktlig illustration av
trender överensstämmer dock kurvorna,
under tiden från 1956 och framåt, väl med
varandra (även om mitt material inte bekräf-
tar att det i en mellanperiod var ännu sämre
ställt). Vad Uhlins material däremot missar
är den dramatiska urholkning i jordbrukets
effektivitet som 50-talets, jämfört med äldre
tider, stora inflöde av olika produktions-
medel innebar. Att beteckna 50-talsjord-
bruket som ett ”låginsatssystem” förefaller,
om man som jag vidgar tidsramarna, tvek-
samt. Slutsatsen, byggd på ett material som
börjar 1956, att småskaligt låginsatsjordbruk
har lägre energieffektivitet än modernt jord-
bruk och därmed är ointressant i uthållig-
hetsdiskussioner, måste därför ifrågasättas.

Effekter av teknisk utveckling
En central aspekt vid studier av jordbrukets
energiutnyttjande är naturligtvis de tekniska
framsteg som gjorts. Det är då viktigt att
fundera på hur de skall beaktas. Skall 1950-
talets jordbrukssystem dömas som underläg-
set moderna system på grund av att det var
beroende av sin tids energislukande indu-
stri? Dåtidens fotogentraktorer, exempelvis,
var både bränsletörstiga och framställda i
energikrävande fabriker. Jag vill hävda att
det, för diskussioner av möjliga alternativ för
framtiden, är mer relevant att ställa frågan
vilket jordbrukssystem som skulle ha den
större energieffektiviteten om de olika alter-
nativen hade tillgång till lika bra förnöden-
heter, från lika effektiva industrier.

Uhlins slutsatser grundar sig på bland
annat en nedgång av energibehovet i indu-
strin per kg gödselkväve till en fjärdedel, och
per ton-kilometer externa transporter till en

Flygfoto över Rågsta by i
Viksta med A.E. Anstréns
gård i förgrunden. Sten-
ladugården som Anstrén
låtit uppföra hade för tiden
rationella hjälpmedel i form
av mjölkmaskin och räls-
gående foder- och gödsel-
vagnar. I logen uppfördes
sedemera bygdens första
spannmålstork.
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tredjedel. Medan denna utveckling natur-
ligtvis är avgörande på ett övergripande
plan, lämnar ett sådant material frågan om
vad som hänt med själva jordbrukets energi-
effektivitet obesvarad. Eftersom jag använt
samma grundmaterial gäller samma be-
gränsning även de resultat jag redovisat. Om
Uhlins material utnyttjas för grova överslags-
beräkningar, med genomslaget av utveck-
lingen i industrin neutraliserat, verkar det
indikera att 1956 års jordbrukare, om de
haft insatsmedel av modern kvalitet från
modern industri, kunnat vara i nivå med
sina sentida yrkesbröder vad gäller energi-
effektivitet.

Det finns ett material från Danmark, sam-
manställt av Henning Schroll, som är intres-
sant i sammanhanget.5 Där har man bland
annat räknat med samma energiinsats per
kg gödsel och per kg maskin över åren. Vi
ser i diagrammet, figur 9, hur minskningen
i energieffektivitet mätt på detta vis fort-
sätter länge, och planar ut först på senare
tid. Ännu 1990 kan man inte se någon
ökning. Ett intresse för gångna tiders små-
skaliga lantbruk är, med denna bakgrund,
väl motiverat i sökandet av möjliga vägar
mot energiknappa framtider.

Från häst till traktor
En betydelsefull förändring under 1900-talet
var övergången från hästar till traktorer som
dragkraftskälla. Figur 10 visar utvecklingen
i Viksta, från 1927 års 266 hästar (>3 år) och
41 unghästar och föl, till summa 8 hästar
1981. Traktorstatistiken är inte lika detalje-
rad, men antalet stabiliserade sig på 60-talet
kring 100, efter att 1927 ha varit 2 eller 3
stycken. Att omställningen kraftigt bidrog
till uppkomsten av det spannmålsöverskott i
växtodlingen som figur 5 illustrerar har vi
sett, och dess effekt på omvärldsberoendet
visade figur 6. Hur mycket energi gick då åt
för att producera, underhålla och driva
hästar respektive traktorer i Viksta de olika
åren? Figur 11 visar att det totala energi-
behovet inte skilde sig i avgörande grad.
Den radikala skillnaden är i stället övergång-

en från beroendet av lokal fotosyntes, till ett
globalt industrisamhälle och utifrån tillförd
energi.

Varför denna utveckling?
Vårt jordbruks utveckling är naturligtvis
intimt sammanvävd med hela samhällets,
och med ekonomins utveckling i den indu-
strialiserande delen av världen. Fossila energi-
lager gav underlag för ett skede av materiell
och teknisk utveckling av monumental stor-
lek. Eftersom lantbrukarna ville ha del av
samhällets materiella förbättringar var de
tvingade att acceptera dess krav: ökad arbets-
produktivitet, och rörlighet både geografiskt

Figur 11. Totalt energibehov för tillverkning och drift
av jordbrukets fältmaskiner vid olika tidpunkter.

Figur 10.  Antalet hästar och traktorer i Viksta 1927–
81.
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och mellan näringar. Samhällets insatser för
att påskynda omvandlingen var också om-
fattande. De statliga Egnahemsnämnder,
som bildats för att skapa ökad sysselsättning
genom etablering av arbetarsmåbruk, så
kallade Per-Albin-torp, ombildades exem-
pelvis 1947 till Lantbruksnämnder. Dessa
hade både maktmedel och resurser att stöd-
ja ett starkt begränsat antal ”kärnfastig-
heter”. Målsättningarna var att dels frigöra
arbetskraft till andra näringar, dels ge billiga
livsmedel. Att ”rationalisera” jordbruket blev
i stort sett synonymt med att öka företagens
storlek. Beredskapstänkande var också länge
ett viktigt inslag i svensk lantbrukspolitik.

Totalt sett var efterfrågan på arbetskraft
stor i 1900-talets Sverige och som knapp
resurs blev den dyr. Specialisering och tek-
nisk utveckling möjliggjorde ökad jordbruks-
produktion med insatser av en allt mindre
andel av befolkningen. Själva ordet ”utveck-
ling” kom främst att betyda ökad arbets-
kraftsproduktivitet. Något av det mest centr-
ala i 1900-talets utveckling illustreras därför
av figur 8 och 9. Den första visar hur man,
för att nå ökad arbetsproduktivitet, prutade
på kraven om effektivt utnyttjande av tillförd
energi. Figur 9, som också visar utvecklingen
i senare tid, illustrerar effekten av att energi-
kriser och ändrade prisförhållanden ökat
intresset för effektiv användning av energi-
krävande insatsmedel.

Lärdomar för framtiden
Samtidigt som den utveckling jag beskrivit är
radikal i många avseenden, lever fortfarande
många som har egen direkt erfarenhet av
alla dess led. Bland det vi kan lära av histori-
en är att med tiden, och ofta överraskande
snabbt, sker stora, och ofta oförutsägbara,
förändringar. Att förutsätta att framtidens
samhälle och jordbruk i stor utsträckning
kommer att likna dagens är därför kortsynt.
Förändringar, planerade eller överraskande,
måste vi räkna med, och kanske borde vi
bereda oss bättre än vi ofta gör.

I dagens diskussioner om hur vårt samhäl-
les uthållighet skulle kunna ökas, är bland

annat frågor om ”varsamhet med jordens
resurser och ekosystemens funktioner”, om
”avmaterialiserad utveckling”, och ”nuvaran-
de ekonomiska systems långsiktiga ända-
målsenlighet” centrala. Att omställningar av
samhället kan få stora effekter på jordbruket,
i Viksta som annorstädes, bör vi därför inte
vara oförberedda på. Situationer där jord-
bruket återfår en central betydelse är inte
svåra att tänka sig. Till exempel kan produk-
tionen av mat bli knapp, lokalt som globalt,
om dagens fossilenergidrivna jordbruks-
system, med höga avkastningsnivåer, inte
kan uppehållas. Ändrade prisbilder och poli-
tiska styrningar vad gäller energi kan också
komma att sätta jordbruket som solfångare
i fokus.

Som bas för försörjning kan jordbruket i
framtiden tänkas bli viktigt för många fler än
idag. Exempelvis kan, om nuvarande ekono-
miska system börjar vackla, ökande delar av
befolkningen hamna utanför den reguljära
arbetsmarknaden. Att småskaligt jord- och
trädgårdsbruk kan fylla viktiga roller för
människor utanför vår konventionella typ av
ekonomi kan vi idag se både i Östeuropa, i
de flesta u-länder och, i mindre skala, i in-
tensivt utnyttjade kolonilotter runt många
bostadsområden även i vårt land.

Ett svar på rubrikens fråga om olika histo-
riska odlingssystems hållbarhet kräver en
precisering av ramarna för jämförelsen. Ser
man statiskt på det hela hade naturligtvis ett
kvardröjande vid 1927 års situation hindrat
mycket av den miljöförstöring vi senare be-
vittnat, genom att det omöjliggjort den till-
växt i materiell standard och befolkning,
nationellt och globalt, som vi bevittnat.
Senare jordbrukssystem är i ökande grad be-
roende av ändliga resurser, och belastar om-
givande ekosystem i oroväckande grad. Sam-
tidigt stöder de ett samhälle med en tillväxt
av kunskap, på gott och ont. Vi har sett hur
1900-talets samhällsutveckling ledde till att
Viksta socken, precis som andra jordbruks-
områden, tappade dramatiskt i befolkning,
och därmed i både social och ekonomisk
betydelse. Drivkraft för den omvandlingen
var, framför allt, fossil energi, som bland
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annat frigjorde människor från slitsam
primär matproduktion. Skall en uthållig
värld, med det befolkningstryck som idag
råder och som är på väg, bli möjlig är för-
modligen teknikutveckling en förutsättning.
Samtidigt kan vi knappast komma runt det
faktum att naturens och odlingens förutsätt-
ningar har måttligt tänjbara ramar. Det enda
vi i större utsträckning kan påverka är våra
egna uttag, våra krav vad det gäller lättja och
konsumtion. En möjlig slutsats av studien är
därför att en central utmaning för fram-
tiden är att för en utveckling lika resurshus-
hållande som gångna tiders utnyttja den
kunskap och teknik som utvecklats under
vårt skede med tillgång till billig energi. En
klok kombination av modern teknik och
småskaligt låginsatsjordbruk är ingalunda
otänkbar som ett av många nödvändiga ele-
ment i ett framtida samhällsbygge. Fram-
tiden kan därför mycket väl leda till förnyad
ekonomisk och social betydelse för lands-
bygden och för jordbruket.

Noter
1 Uhlin 1995.
2 Uhlin 1995; Hoffman & Uhlin 1997.
3 Lindgren 1994.
4 Uhlin 1998.
5 Schroll 1994.

Litteratur
Hoffman, Ruben & Uhlin, Hans-Erik, 1997, Resurs-

flöden i jordbruket i energi-, fysiska och monitära termer:
bakgrundsmaterial för 1993 års beräkningar samt sam-
manfattning för 1956, 1972 och 1993, (Småskrift-
serien, SLU, 111), Uppsala, 57 s.

Lindgren, Anders, 1994, Bara en bondsocken: ett hem-
bygdsreportage genom århundraden, Björklinge, 231 s.

Schroll, Henning, 1994, ”Energy-Flow and Ecological
Sustainability in Danish Agriculture”, Agriculture,
Ecosystems and Environment, 51, s. 301–310.

Uhlin, Hans-Erik, 1995, ”Jordbrukets energibalans:
några perspektiv på energiflöden i jordbruket
1956, 1972 och 1993”, Kungliga Skogs- och Lantbruks-
akademiens tidskrift, 6, s. 9–25.

Uhlin, Hans-Erik, 1998, ”Why Energy Productivity is
Increasing: An I-O Analysis of Swedish Agricul-
ture”, Agricultural Systems, 56, 4, s. 443–465.



224



225

KAPITEL 15
Odlingssystem och närsaltshushållning

Urban Emanuelsson

Om man skall förstå hur människan genom
tiderna kommit att påverka naturen, kan
detta underlättas högst avsevärt om man kan
finna någon form av mönster att följa i den-
na påverkan. Olika sorters mönster kan ur-
skiljas, men det finns dock en hel del som
pekar på att studier av människans sätt att
skaffa föda kan ge många ledtrådar till hur
de mänskliga samhällena sett ut och även
hur naturen påverkats av människan.

Intressant i detta sammanhang är att
människan har en egenskap som hon tycks
vara tämligen ensam om. Denna egenskap
är att hon genom historien genom olika
typer av manipulation av landskapet kunnat
få ut allt mer mat, utan att klimatet eller bak-
omliggande geologi har ändrats. Inget annat
djur, så vitt jag vet, har kunnat hitta på nya
sätt att öka den mängd mat som gått att få ut
ur ett givet landskap och sedan föra denna
kunskap vidare till nya generationer. Andra
arter har på genetisk väg ändrats språngvis
eller successivt, så att de kunnat få ut mer
mat ur en given miljö, men människan har
gjort detta på kulturell väg, utan att gene-
tiskt behöva förändras.

Människan har tillägnat sig olika teknolo-
gier för att kunna få ut allt mer resurser ur
landskapet. Man kan fråga sig om det finns
något mönster bakom detta, och om vissa
steg i denna process varit mer betydelsefulla
än andra.

Inom ekologin talar man om begreppet
”carrying capacity” för att beskriva hur
många individer som kan existera inom ett
givet område.1 Vi vet att om en art inte tidi-
gare funnits i ett område och koloniserar
detta, kommer arten individmässigt att öka
starkt under en inledande period. Arten
hindras inte av någon resursbrist för sin
expansion, men med tiden når den en nivå
kring vilken den sedan kommer att variera.
Arter, ofta storleksmässigt små sådana, med
stark inneboende förökningsförmåga, kom-
mer ofta att variera mycket kraftigt, medan
arter med långsammare förökningsförmåga
mera stabilt håller sig kring denna carrying
capacity nivå (cc-nivå). Människan är en art
som tillhör den senare kategorin. Vad som
är speciellt för människan är att hon kunnat
höja denna cc-nivå upprepade gånger i olika
områden genom historien. Genom att man
använt någon ny teknologi har alltså nivån
höjts. Ofta har då befolkningstalet ganska
snabbt ökat upp till den nya cc-nivån. Land-
skapet har ånyo blivit fullt utnyttjat. Natur-
ligtvis har dessa höjningar av cc-nivån ibland
varit små, ibland vid vissa förändringar,
mycket stora. Finns det då någon systematik
ifråga om vad som betingat stora höjningar?
Finns det något gemensamt för de teknolo-
giförändringar som medfört stora höjningar
av cc-nivån? Något definitivt svar på en sådan
fråga kan inte ges, däremot är det relativt

KRETSLOPP, ENERGI- OCH NÄRINGSFLÖDEN
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många författare som framhållit vissa fakto-
rer som mycket viktiga för begränsningen av
hur stora resurser människan kunnat få ut
ur landskapet. Tre sådana faktorer är regel-
bundet återkommande i litteraturen:

1. Tillgången på energi.2

2. Tillgången på vatten.3

3. Tillgången på marknäringsämnen.4

Man kan alltså hävda att energi, vatten och
marknäringsämnen är tre viktiga faktorer
som i olika situationer funnits i så begränsade
omfattningar att de hämmat produktionen
av de resurser, främst mat, som människan
behövt. I de lägen då människan lyckats höja
tillförseln av någon av dessa begränsande
faktorer till det landskap, som producerat
resurser till henne, då har hon också höjt cc-
nivån. Det är inte svårt att hitta exempel på
hur alla dessa faktorer kommit att manipule-
ras av människan. Tillförsel av fossil energi till
jordbruket är ett sådant exempel, konstbe-
vattning ett annat, och tillförsel av konst-
gödsel till en åker är ytterligare ett exempel.
Väsentligt är det sedan att försöka förstå om
någon av dessa tre faktorer spelar större roll
än de andra. Kan det vara så att detta varie-
rar mellan olika geografiska områden och
mellan olika historiska perioder?

Personligen har jag svårt att se att till-
skottsenergi till t.ex. jordbruket kan ha spe-
lat en avgörande begränsande roll för män-
niskan under huvuddelen av historien, med
undantag av de senaste århundradena. I
övrigt är det troligen manipulationer av vat-
tentillgångar och tillgångar på marknärings-
ämnen som haft störst betydelse när det gällt
att höja cc-nivån genom tiderna. I områden
med torrt klimat är det uppenbart, att olika
former av dämningar och brunnsgrävande,
som lett till konstbevattning och bättre
vattentillgångar till tamboskap, måste ha
varit av stor betydelse för att höja ett om-
rådes cc-nivå. Däremot i områden med bätt-
re och jämnare nederbördsförhållanden har
manipulationer av marknäringstillgångar
och näringsämnescykler haft större betydel-
se. Jag vill alltså hävda att de tillfällen då
människan tagit de största stegen i fråga om
att öka resurstillgången (främst mat) i land-

skapet, har varit när hon lyckats manipulera
näringsämnescyklerna och tillgången på
näringsämnen (främst kväve, fosfor och
kalium).

Man kan benämna detta påstående ”när-
ingsämneshypotesen”. Denna hypotes har
diskuterats av mig i ett antal arbeten.5 Jag
kommer i denna uppsats att bygga min
framställning på denna hypotes men sam-
tidigt göra ett försök till en relativt kritisk
granskning.

Näringsämneshypotesen
Näringsämneshypotesen är alltså en hypotes
som innebär, att det är av människan orsaka-
de förändringar av tillgången och cirkulatio-
nen av marknäringsämnen, som är den främ-
sta orsaken till att resurstillgångarna och då
främst mat kunnat öka stegvis genom histo-
rien i landskapet. Två viktiga reservationer
är att under 1900-talet har parallellt med till-
förseln av konstgödsel också tillförseln av
fossil energi till jordbruket varit av avgörande
betydelse. Den andra viktiga reservationen
gäller torra områden, där troligen manipu-
lationer av vattenförekomsten i landskapet
varit en väl så viktig faktor. Näringsämnestill-
gångar och vattentillgångar har dock även i
torra områden interagerat med varandra,
och man kan därför absolut inte bortse från
näringsämnesfaktorn även i arida miljöer.

Genom att med hjälp av näringsämnes-
hypotesen göra en storskalig beskrivning av
interaktionen mellan människa och natur
för de senaste 10 000 åren i Sverige kan man
göra sammankopplingar mellan ett antal
viktiga förhållanden. Näringsämneshypo-
tesen ger bakgrund till förståelsen av hur
mattillgångarna kunnat öka genom histori-
en och därmed också befolkningsmängden.
Hypotesen ger parallellt också en förklaring
till olika former av rumslig påverkan på
naturen. I vissa typer av markanvändnings-
system har till exempel hela landskapet på-
verkats på ett relativt likartat sätt. Under
andra typer av markanvändningssystem har
olika delar av landskapet utnyttjats på kont-
rasterande sätt. Samband mellan produk-
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tionsnivåer och landskapsutseende kan de-
monstreras med hjälp av hypotesen.

En ytterst viktig styrande faktor för odling
är tillgången på kväve (N), fosfor (P) och
kalium (K). Därmed blir dessa ämnens cir-
kulation i kulturlandskapet nyckelprocesser,
som det gäller att beskriva och förstå. Till
denna grundförutsättning kan man foga
Estrid Boserups hypotes om den trappstegs-
mässiga utvecklingen i teknologiska nivåer
rörande samhällens utveckling.6 Boserup
har pekat på att vid vissa tillfällen i historien
ökar befolkningen drastiskt. Ökningen har
att göra med tillämpningen av ny teknik som
gör det möjligt att födomässigt försörja flera
människor än tidigare på en viss yta. Bo-
serup har ifrågasatt den tidigare uppfatt-
ningen om att införandet av ny teknologi
skulle vara den utlösande orsaken till en
befolkningsökning. I stället menar Boserup
att plötsligt uppkomna akuta försörjnings-
problem skulle vara orsaken till att man
inför en ny, i och för sig länge känd, tekno-
logi.

Boserup vill alltså framställa det generella
historiska förloppet i olika delar av världen
som trappstegsmässiga kliv från en ”teknolo-
gisk nivå” till en annan, där klivet innebär att
man kan försörja fler personer per ytenhet.
Dessa olika nivåer skulle man kunna likna
vid de cc-nivåer man talar om inom ekolo-
gin. Den väsentliga skillnaden är dock att
när det gäller nästan alla andra organismer
så är cc-nivån i en definierad miljö relativt
konstant. Människan däremot har haft för-
mågan att drastiskt kunna höja sin cc-nivå,
genom att införa en ny teknik.

 Boserup har diskuterat dessa förlopp i
allmänna termer och kan tänka sig en rad
olika typer av teknologiska förbättringar
som kan ha lett till drastiska höjningar av cc-
nivån. Det skall naturligtvis inte förnekas att
en rad olika typer av tekniska förbättringar
genom tiderna har kunnat leda till högre
matproduktion inom ett område. Det är
dock också väsentligt att försöka se om det
finns någon principiell likhet mellan de
”stora stegen” under historien i fråga om
höjning av cc-nivån inom ett område.

Näringsämneshypotesen vill visa att det
finns en sådan principiell likhet mellan de
”stora”, avgörande stegen i ”Boserups trapp-
stege”. Denna likhet skulle då vara att dessa
steg alla har sin grundorsak i att människan
förmått öka andelen näringsämnen (huvud-
sakligen N, P och K) som i ett visst område
kommit att kunna ingå i organismer lämp-
liga som människoföda, kontra de närings-
ämnen som deltar i ekosystemets närings-
cirkulation utan att ingå i dessa organismer.

Utifrån hypotesen tycks det med för
dagen tillgängliga empiriska data vara möj-
ligt att urskilja fyra olika ”stora” teknologis-
ka steg, alla grundade på förändringar av
näringsämnescirkulationen i naturen. Följ-
aktligen skulle det finnas fem olika tekno-
logiska nivåer med olika principiella cirku-
lationer av näringsämnena N, P och K (se
figur 1).

Huvudsakligen kommer jag i det nedan-
stående att behandla svenska förhållanden
och använda mig av svenska exempel, även
om internationella utblickar också skall ut-
nyttjas. Vid en diskussion om hur människan
utnyttjat landskapet historiskt är det natur-
ligt att ha maten som en naturlig startpunkt.
Nedan kommer just matproduktion och
matkonsumtion att vara ett centralt tema,
men det är också uppenbart att bränsle och
råvaror för andra ändamål än mat blir allt
mer betydelsefulla ju längre fram i historien
man kommer.

Det är intressant att studera näringsämnes-
strömmarna i landskapet inte bara i relation
till de mänskliga samhällenas behov utan
också i relation till vad som hänt med land-
skapet och dess fauna och flora. Människan
har modifierat, styrt om och ibland mycket
radikalt gripit in i näringsämnesströmmar-
na. I slutändan vill jag påstå att just utnytt-
jandet och modifierandet av närsaltsström-
marna i landskapet har haft en avgörande
betydelse för hur landskapets vegetation och
därmed också faunan kommit att utvecklas.

De fem kategorier (typer av markanvänd-
ningssystem) som jag nedan skall använda
mig av för att beskriva landskapshistorien är
följande:
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Markanvändningssystem baserat på
insamling och jakt (Typ 1)
Samhällen baserade på strategiska punkter i
landskapet med näringsämneskoncentratio-
ner,  till exempel nötter, musslor samt  vid
stora djurs vandringsvägar. I princip kan
man också räkna utpräglade herdesamhäl-
len hit, till exempel rennomadism.

Markanvändningssystem baserat på
röjgödslingsteknik (Typ 2)
I Sverige har vi indikationer på att de första
samhällena av denna typ dök upp i södra
delarna av landet för ca 6000 år sedan.7

Figur 1.  Fem principiella stadier av markanvändning. Matproduktionen rör ett exempel från Sydskåne.
(Efter Emanuelsson i Folkets historia 1989,17:3, s. 55).
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Markanvändningssystem baserat på
fasta gödslade åkrar (Typ 3a)
Troligen har det åtminstone sedan brons-
åldern funnits gödslade åkrar i Sverige. Det
tycks dock vara först kring år 1000 e. Kr. som
gödsling av åkrar slog igenom i en större
skala.8

Markanvändningssystem baserat på
avancerad gödselhushållning (Typ 3b)
Avancerat utnyttjande av gödsel och inte
minst också urin är ett bruk som i Sverige
hör främst till 1800-talet.

Markanvändningssystem baserat på
konstgödseljordbruk (Typ 4)
Kring sekelskiftet 1900 började konstgöd-
ning slå igenom i Sveriges mer utpräglade
jordbruksområden.9

En beskrivning av det svenska
landskapets utveckling sedd i
ljuset av näringsämnes-
hypotesen

Insamling och jakt (Typ1)
Denna typ av markanvändningssystem bygg-
de alltså på insamling av växter och jakt av
vilda djur. Här skilde sig inte människans
påverkan av ekosystemet nämnvärt från
andra större allätare, till exempel vildsvin.
Hon kom då bara åt en mycket liten bråkdel
av de näringskapital som fanns i det eko-
system hon levde i. En viss marginell kon-
centration av närsalter i landskapet åstad-
kom jakt- och samlarmänniskorna. På bo-
platser samlades avföring och matrester.
Detta har bidragit till mycket lokala närings-
ämneskoncentrationer i landskapet, som
kan ha haft lokal betydelse för vegetationens
sammansättning.

I Sverige var denna typ av samhällen
totalt dominerande fram till för 6000 år
sedan.10 Därefter har denna typ också
dominerat under långa perioder och över
stora ytor. Men för 6000 år sedan dök de
första samhällena med jordbruk och bo-

skapsskötsel upp i Skåne och spred sig
sedan norrut.11

Samhällena baserade på jakt och insam-
ling har antagligen skiljt sig åt en hel del
beroende på hur omgivningarna sett ut;
utmärkande för många har dock varit att
mycket av matresurserna hämtats ur havet,
sjöar och åar. Påverkan på landskapet har
varit måttlig, men den indirekta påverkan
kan ibland ha varit tydlig genom att jakten
kan ha påtagligt ändrat på de vilda djurens
betestryck.

Rena herdesamhällen har antagligen
knappast funnits i Sverige, men rennomadis-
men under åtminstone de senaste 500 åren
är ett sätt att utnyttja naturen som ligger
ganska nära ett jakt- och samlarsamhälle.
Rennomadismen har påverkat vegetationen
ganska avsevärt, till exempel genom ett för-
hållandevis hårt betestryck vid skogsgrän-
sen.12

Röjgödslingsjordbruk (Typ 2)
De tidiga jordbrukarsamhällena i Sverige
byggde på den s.k. röjgödslingstekniken.13

Denna teknik går ut på att man dödar vege-
tationen på en yta, och att det därmed fri-
sätts näringsämnen i en sådan utsträckning,
att det går att odla någon form av gröda med
en relativt hög avkastning.14 Under historisk
tid har svedjebruket varit den variant av röj-
gödlingsjordbruket som varit mest omfattan-
de och ganska väl beskriven. Förhistoriskt
har det dock antagligen funnits en rad vari-
anter av röjgödslingsjordbruk som idag kan
vara svåra att rekonstruera. Också under his-
torisk tid har det funnits röjgödlingsodlings-
system som inte utnyttjat eld. Exempelvis
utnyttjade man sig, i sandiga områden i
Skåne under 1700- och 1800-talen, av en tek-
nik som byggde på att man ca vart 12:e år
bröt upp grästorven på sandiga områden
och därmed skapade förutsättningar för ett
eller två års odling.15 Däremellan fick marken
ligga i en typ av långträda med visst bete.
Från mellersta Europa finns ett väl doku-
menterat röjgödslingsodlingssystem, som
bygger på att en lövträdsvegetation huggs
ner vart 15:e till 30:e år för att därmed skapa
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betingelser för odling av till exempel råg
eller vete under något år.16 Från Sverige
finns det, till exempel från Veberödstrakten
i Skåne, indicier på att denna typ av röjgöds-
lingsodling också existerat här under 1700-
talet.17

Hur i detalj röjgödslingsodlingen sett ut
under bondestenålder, bronsålder eller järn-
ålder i Sverige kommer vi nog aldrig att få
reda på. Indicier från arkeologin och studier
av historiska röjgödslingssystem i andra
länder kan ge oss en hypotetisk bild. Så till
exempel är det givande att studera de be-
skrivningar som finns av 1600-talets indian-
ska odlingssystem i New England, ett om-
råde som har ett klimat som liknar vårt.18

De stora arealerna med s.k. hackerör som
de senaste åren uppmärksammats till exem-
pel från Jönköpings län är antagligen till
vissa delar en rest av ett röjgödslingsodlings-
system.19 Antagligen kan dock också tillför-
sel av gödsel ha förekommit i dessa system.
Historiskt är det dock svedjebruk som är den
typ av röjgödslingsodling som är mest känd
från Sverige. I princip är det i två områden
som denna typ av odling är bäst dokumente-
rad. Vi har ett mellansvenskt område där in-
vandrade finnar i slutet av 1500-talet och
början av 1600-talet etablerade ett svedje-
bruk som utvecklats i Finland/Ryssland år-
hundradena dessförinnan, och som till stor
del byggde på en speciell rågtyp som reagera-
de mycket positivt just på svedjade ytor. Det
var framför allt i Värmland med angränsande
landskap som detta svedjebruk fick stor be-
tydelse.20 Från att ha varit ett jordbruk som
helt byggde på svedjebruk av obefolkade
utmarksskogar, kom detta bruk att successivt
mer likna det inhemska svenska gödslings-
jordbruket, men ofta förekom en kombina-
tion av bägge brukningssätten. Svedjandet
levde kvar ända fram till 1938, då den sista
svedjan brändes.

Kanske mindre känd är den svedjeodling
som förekom i södra Småland och angräns-
ande delar av Blekinge och Skåne under
1700- och 1800-talen.21 Bakgrunden till det-
ta svedjebruk är dunkel; antagligen förekom
detta bruk här också tidigare men fick ett

uppsving på grund av jordknapphet på in-
ägomarkerna. Detta svedjebruk var alltså
inte ett ”fristående” jordbruk utan mer ett
komplement för en befolkning, som var hårt
trängd av brist på odlingsmark inom det
traditionella gödslingsjordbruket.

Typiska drag för ”renodlade” röjgödslings-
jordbruk är att de inte medför en särskilt
tydlig stratifiering av landskapet. Lämpliga
ytor röjs vid olika tillfällen, men en tydlig
uppdelning i landskapet av inägomark och
utmark är inte aktuell i områden som präg-
las av renodlade röjgödslingssystem. Röj-
gödslingssystemen är antagligen också mera
”slösaktiga” med resurserna i landskapet
jämfört med till exempel system som bygger
på fasta gödslade åkrar. Stora mängder mark-
näringsämnen urlakas nämligen i samband
med själva röjningsförfarandet. Detta påstå-
ende görs mot bakgrund av de urlaknings-
effekter som har konstaterats i samband
med upptagande av hyggen.

Gödseljordbruk (Typ 3a)
Till skillnad mot typ 1 och 2 delar människan
på nivå 3a upp sitt territorium i två principi-
ellt skilda typer av markslag: en marktyp
(vanligtvis åker) tillförs kontinuerligt närings-
ämnen vilket möjliggör kontinuerligt hög
matproduktion. Från en annan typ av mark
samlas näringsämnen in för att föras till det
förstnämnda markslaget. De ”näringsämnes-
exporterande” markslagen kunde i norra
Europa vara av en lång rad typer: slåtteräng-
ar, hamlingsskogar, betesmarker. Vanligtvis
skedde näringsämnestransporten på något
sätt med hjälp av tamboskap. På 1700-talet
tillhörde fortfarande södra Sverige nivå 3a.22

Åkerodlingen byggde på att näringsämnen
fördes från slåtter- och betesmarker till
åkern. I det systemet var halmen många
gånger en verklig bristvara. Den skulle an-
vändas som taktäckningsmaterial, men den
kom också till användning för byggande av
väggar i enklare hus. Som strö i stall kom
den inte så mycket till användning, därtill
var den för värdefull. I stället fick man i
många områden sitt stallströ genom att sam-
la ihop torrt löv från skogsmarkerna. I stora
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delar av Mellaneuropa och Sydskandinavien
pågick detta ströinsamlande från skogarna
under många århundraden.23 Detta medför-
de en viss utarmning av skogarna och häm-
made deras produktionsförmåga. Halmen
kom i stället ofta till användning som foder.
Den blandades då ofta med hö, löv och
ibland också bark. Sådana blandningar som
huvudsakligen är beskrivna från norra Sve-
rige kokades på sina håll för att göra dem
mera smältbara för de utfodrade djuren.24

Markanvändningssystemet 3a har antag-
ligen funnits i Sverige i begränsade och gan-
ska primitiva versioner sedan åtminstone

bronsåldern.25 Dock finns det en hel del
indicier som pekar på att det var först kring
år 1000 e. Kr. som systemet fick en mer om-
fattande utbredning.26 Början till slutet för
detta system kom omkring år 1800 då re-
formivrare som Rutger Maclean och Georg
Stiernswärd i Skåne satte igång omfattande
jordbruksreformer,27 som under 1800-talet
kom att spridas över landet. System 3a fanns
dock kvar ganska oförändrat ända in på
1900-talets första decennier i avlägsna byg-
der som till exempel i inre Lappland.28

De helt dominerande två sätten att föra in
närsalter till åkrarna från omkringliggande

Hamlad ask vid Häverö
prästänge. Även träden
ingick i forna tiders
odlingssystem, förutom
som virke och ved. Ham-
ling innebär att löv och
tunnare kvistar från löv-
träd regelbundet beskars
och sedan användes som
foder till boskapen. Denna
verksamhet satte tydliga
spår i landskapet, vilket
ännu kan avläsas på
vissa äldre träd.
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marker var vinterfodertäkt, som via de utfod-
rade djuren kom att ge åkrarna ett närsalts-
tillskott, samt betesdjur som drevs ihop i
fållor eller fördes in i fähus för kvällen och
därmed kom att ”avleverera” närsalter via
gödsel och i viss mån via urin.

När det gäller vinterfoder har behovet av
detta varierat högst avsevärt mellan olika
delar av landet. I inre Lappland har stall-
ningsperioden ofta varit drygt 8 månader,29

medan det i Skåne gick att ha ute mindre
känsliga djur hela året.30 Det är dock inte
bara klimatet som styrt hur beroende man
varit av insamlat vinterfoder, också ambitio-
nerna när det gäller produktion samt före-
komst av rovdjur har påverkat, hur mycket
vinterfoder som behövts. Om jordbruket
inriktats mot riklig gödsling av åkrarna kan
detta också ha spelat en roll för den strategi
man valt när det gäller vinterutfodring. Där-
med inte sagt att behovet av gödsel skall ha
styrt i vad mån man inriktat sig på att samla
in rikligt med vinterfoder eller ej. Man kan
dock förmoda att behov av gödsel kan ha
varit en faktor som spelat in vid valet av
”vinterfoderstrategi”.

Principiellt kan man dela in det traditio-
nella vinterfodret i sex kategorier. Hur dessa

kategorier fördelats har varit beroende av
bl.a. djurslag, naturgivna förutsättningar
och den redskapsuppsättning man haft till-
gång till.

1. Lövfoder.
2. Bark, mossa och andra ”udda”

produkter från växtriket.
3. Fastmarkshö.
4. Våtmarkshö.
5. Vallhö.
6. Blandsäd och skörderester från åkern.

De två sistnämnda kategorierna kom dock
att spela en påtaglig roll först under slut-
fasen av typ 3a. I övrigt har det varit våt-
markshö och lövhö som i de norra delarna
av landet varit dominerande medan fast-
markshö och lövhö (sjunkande lövhöpro-
portion med tiden) dominerat i söder.31

Vinterfodertäkten har över stora landskaps-
avsnitt faktiskt format landskapet. Sump-
skogar och videsnår har omvandlats till öpp-
na våtmarker, lövskogar till ängar och så
vidare. Det skall också här framhållas att
vinterfoder hämtades från både utmarker
och inägor.32 I södra Sverige låg huvuddelen
av ängsmarkerna som gav vinterfoder på
inägomarkerna, medan man längre norrut

Nyrestaurerade Vombs
ängar. Våtmarker, som
myrmarker, strandängar
och andra områden som
regelbundet översvämma-
des, var en väsentlig del av
de äldre odlingssystemen.
Hö från dessa näringsrika
marker slogs regelbundet
och boskapen kunde beta
här. Genom torrläggning-
ar och täckdikning från
1800-talets mitt och fram-
åt har denna typ av
odlingsmark blivit allt
ovanligare.
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hämtade framför allt våtmarkshöet från
spridda våtmarker, ofta långt från inägo-
markerna. Lövhö har hämtats från såväl in-
ägomarker som utmarker.33

Vinterfoderinsamling har under lång tid
av vår historia varit en av de mest landskaps-
danande sysselsättningar som människan
ägnat sig åt. Inte bara så att man har om-
skapat stora landskapsområden, man har
också med stor sannolikhet förändrat när-
saltsstatus och pH för lång tid.

När det gäller bete så har denna verksam-
het haft en tyngdpunkt i landskapet strax
utanför den traditionella inägo-utmarks-
gränsen. Här var betet intensivast och här
fanns ofta helt kala områden, medan längre
ut på utmarkerna skogen tätnade.34 Bete på
inägomarkerna var begränsat till efterbete
på ängar och åkrar efter skörden. Betet har
på utmarkerna också haft en stor landskaps-
formande roll, men betets roll sett ur när-
saltstransportsynvinkel är svårare än vinter-
fodertäkten att kvantifiera.

En principiellt viktig skillnad mellan
markanvändningstyperna 2 och 3a är att typ
2 i en renodlad form medförde ett landskap
som i sina stora drag var ganska enhetligt.
Visserligen kom en röjning eller svedja att

medföra en högst påtaglig förändring av
naturen på just den platsen, men denna
störning följdes därefter av ett successions-
förlopp. Överallt i ett typ 2-landskap upp-
repades dock detta förlopp, och landskapet
bestod alltså av en mängd ytor som alla
genomgick ungefär samma successionsför-
lopp fast förskjutna i tid gentemot varandra.
Däremot var landskap av typ 3a tydligt stra-
tifierade, med stora skillnader mellan de
inre delarna av inägomarken dominerad av
gödslad åker, som tillfördes närsalter konti-
nuerligt; därefter följde en ängszon på in-
ägomarken. Detta var en ”minuszon” från
vilken närsalter bortfördes. Sedan kom en
öppen beteszon strax utanför inägo-utmarks-
gränsen. Denna zon var också en ”minus-
zon”, fast den principiella påverkan av betet
var här ganska annorlunda jämfört med
ängsmarkens påverkan. Utanför den inten-
siva beteszonen följde successivt zoner med
allt svagare betespåverkan och därmed ofta
en mer skogig miljö.

Troligen är det så att övergången från
markanvändningstypen 2 till 3a medförde,
att variationsrikedomen när det gäller stör-
ningsregimer i landskapet ökade högst på-
tagligt. Detta i sin tur innebar att variationen

Häverö prästänge. Det
karaktäristiska’”mulens-
och klövens landskap”
med dess öppna ytor har
formats genom ett lång-
varigt brukande. Dessa
ängsmarker var för karga
och steniga för att plöja
och användes istället för
slåtter och bete. Härige-
nom skedde en närings-
transport bort från dessa
marker, vilket skapade en
miljö som gynnade örter
och kärlväxter. Som syns
på bilden användes
gärdsgårdar för att
stänga ute boskapsdjuren
från åkern.
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i förutsättningar för olika organismgrupper
kom att öka. En större artrikedom blev
följden. Detta avspeglas också i ett antal de-
taljerade pollendiagram från Storbritannien
och Sverige.35 I pollendiagrammen är det
antalet kärlväxter som översiktligt kan mätas.
Troligen är det flera andra organismgrup-
per som också kommit att öka sitt artantal
genom övergången från typ 2 till typ 3a.
Dessutom är det också så att rester av ett
röjgödslingssystem levde kvar parallellt med
3a-systemet i många landskap. Detta kom
ytterligare att öka variationen av störnings-
regimer i landskapet och därmed också

antagligen artantalet.
Försöker man sig på en jämförelse i fråga

om matproduktion mellan de olika mark-
användningstyperna som presenterats här,
så tyder data från bördigare delar av Skåne
på att ca 50 personer/km2 skulle kunna för-
sörjas i typ 3a jämfört med bara 20 i typ 2.36

Denna mycket markanta skillnad som tro-
ligen förhåller sig likartad även i andra
landskap, även om de faktiska talen varierar
på grund av bakomliggande naturförhål-
landen, är principiellt mycket viktig t.o.m.
i ett världshistoriskt perspektiv. Det är allt-
så av mycket stor historisk betydelse att sam-

Odlingsröse vid Häverö
prästänge. Resterna från
det långvariga och slit-
samma arbetet med att be-
fria marken från stenar
för att göra jorden odlings-
bar går fortfarande att av-
läsa i landskapet. Under
efterkrigstiden har dock
många av dessa ”impedi-
ment” försvunnit med
hjälp av maskiner.
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ma landskap ger mer än dubbelt så mycket
mat om det utnyttjas som typ 3a istället för
typ 2.

Detta innebär till exempel att vid tiden
för Columbus färd till Amerika så produce-
rade jämförbara områden mer än dubbelt så
mycket mat i Europa jämfört med i Nord-
amerika. Konkret låg skillnaden i att typ 3a
var den förhärskande markanvändnings-
typen i Europa,37 medan det i Nordamerika
var typ 2 och 1 som var dominerande.38 De
indianska jordbrukssamhällena var ofta
mycket avancerade men hade en stor kom-
parativ nackdel jämfört med de europeiska,
de saknade större husdjur som kunde för-
medla närsalter mellan betesmarker/ängar
och åkern. Denna stora skillnad har bl.a.
den amerikanske ekologen Jared Diamond
tagit upp.39 Diamond har dock mest fram-
hållit de större husdjuren som dragkraft, för-
flyttningsmedel men också deras roll för
”tillvänjning” till barnsjukdomar. Jag vill
påstå att den absolut viktigaste faktorn för
varför de indianska samhällena inte klarade
den vita invasionen har att göra med den
lägre folktätheten som i sin tur har att göra
med avsaknaden av ”gödselproducenter” och
”gödseltransportörer” som boskapen var.

Att jag här i en beskrivning av svenska
odlingssystem och deras utveckling tar upp
nordamerikanska förhållanden, har natur-
ligtvis att göra med att jag vill framhålla den
oerhörda skillnad som det innebär, både för
ett landskap och för det mänskliga samhället
att baseras på markanvändningssystemet 2
alternativt  3a.

Avancerat gödseljordbruk (Typ 3b)
Att jag talar om den tredje nivån som nivå 3a
motiveras av att nästa nivå, 3b, principiellt
inte skiljer sig från 3a, däremot tycks nivå 3b
gå att mycket klart urskilja från 3a i det his-
toriskt empiriska materialet. Skillnaden är
naturligtvis dels att födoproduktionen på
nivå 3b är långt större än på nivån 3a (på bra
mark i Skåne mat till 50 personer/km2 i typ
3a jämfört med ca 200 i typ 3b), dels att
detta kan uppnås genom att transporten av
näringsämnen från de ”näringsämnesexpor-

terande” markerna till de ”importerande”
(åkrarna) är långt effektivare och långt mer
omfattande på nivå 3b.40

Skiftena i början av 1800-talet skapade
förutsättningar för att man skulle kunna
övergå till nivå 3b. En lång rad faktorer gjor-
de det möjligt att under 1800-talet utöka de
”näringsämnesimporterande” åkrarna på de
”näringsämnesexporterande” betes- och
ängsmarkernas bekostnad.41

Först skall nämnas den noggrannare han-
teringen av fast gödsel och urin. Tidigare
hade man varit ganska slarvig i hanteringen.
Nu förbättrades denna hantering, till exem-
pel så att närsalterna inte alltför mycket kom
att tvättas bort av nederbörd. Framför allt
var det dock urinhanteringen som genom-
gick något av en mindre revolution. Man
började nu aktivt ta till vara boskapens urin
då dessa vistades i fähusen. Dels kom strö,
ofta i form av torv, till användning. Torven
sög upp urinen och kunde på så sätt föras ut
till åkern. Dels kom man på många större
gårdar kring 1870 att skaffa sig urinbrunnar,
vilket innebar att man aktivt kunde ta tillvara
urinen.  I urinen finns det betydligt större
andel kväve och kalium av det som utsönd-
ras av djuren jämfört med vad som finns i
den fasta gödseln.42

Mest tydlig för en yttre betraktare har
dock omläggningen av åkerodlingssystemen
varit. Från att ha haft odlingssystem där
sädesodling och betesträda helt dominerat
infördes under 1800-talet ett antal ganska
komplicerade växtföljder, där baljväxter nu
kom att spela en betydande roll. Baljväxt-
odlingen innebar ju att man skaffade sig ett
nytt sätt att tillföra sitt odlingssystem kväve.
Tidigare hade tillförseln av det kväve som
kom in via gödseln kommit från ”minusmark-
erna”, dvs. utmarker och ängar. Nu kunde
detta kväve komma från åkersystemen. Växel-
bruket medförde även att rotfrukter kom att
ingå i växtföljden, vilket också innebar ett
mer effektivt utnyttjande av närsalterna i en
större jordvolym. Vidare kom växelbruket
att innebära att det skedde sådana avbrott i
stråsädsodlingen på en åker, att det blev ett
mindre parasittryck på nyttoväxterna. På så



236

sätt blev nyttoväxterna mera konkurrenskraf-
tiga gentemot ogräset, vilket också innebar
att en större andel av de tillgängliga närsalter-
na kom att utnyttjas för matproduktion.43

Det fanns dock också åtgärder under
1800-talet som innebar att inflödet av när-
salter från utmarker och ängsmarker kunde
öka. Framför allt uppnådde man detta
genom att omvandla en del lågproduktiva
våtmarker till mer högproduktiva sådana.
Framför allt var det då den s.k. översilnings-
tekniken som kom att utnyttjas.44 Översil-
ningstekniken innebar i korthet att man led-
de in rörligt vatten på de ytor man avsåg att
använda som slåtterytor. Det rörliga vattnet
hade flera olika produktionshöjande effek-
ter. Genom att översila tidigt på säsongen
kunde man sätta igång vegetationen tidiga-
re än vad som skulle ha skett utan översil-
ning. Översilningen innebar också på vissa
ytor att vattenbrist inte behövde hämma
ängshöets tillväxt under högsommaren. Men
framför allt åstadkom översilningen att mera
närsalter blev tillgängliga för vegetationen.
Två olika effekter är det då fråga om, dels
tillförde översilningsvattnet lösta och parti-
kelbundna närsalter till vegetationen, dels
innebar påförsel av ett syrerikt vatten att
torvjordar bröts ner och att därmed närsal-
ter frisattes.

Översilningstekniken har åtminstone
sedan år 1000 e. Kr. använts på flera håll i
Europa. Det blev dock först under 1800-talet
som denna teknik kom i mer allmänt bruk i
Sverige. Till Skåne kom den via lantbruks-
ingenjörer som lärt sig tekniken vid en spe-
ciell skola för översilning som fanns i Ober-
lausitz i Tyskland. Det verkar dock inte som
om denna teknik använts särskilt mycket i
Syd- och Mellansverige förutom i Skåne. Här
kom den dock att betyda väldigt mycket för
ökad foderproduktion och därmed också
indirekt, via gödseln, ökad åkerproduktion.

I Norrland, och framför allt då i inlandet
nedanför fjällkedjan, kom också översil-
ningstekniken att innebära väldigt mycket
för jordbruket. För detta områdes del vet vi
dock mindre om hur denna teknik införts
jämfört med Skåne. Troligen har det också

funnits en influens från Mellaneuropa, där
översilning i början av 1800-talet var omfat-
tande. Någon form av inhemsk tidig översil-
ning har dock säkert också funnits, både i
Skåne och i Norrland.

Översilningens ofta avgörande betydelse
för jordbruk och bosättning i inre Norrland
har att göra med boskapsskötselns mycket
centrala betydelse i detta område. Stallnings-
perioden var mycket lång på grund av det
bistra klimatet, mycket foder gick åt. Genom
att med översilningsteknik omvandla låg-
produktiva mossmyrar till relativt högproduk-
tiva starr- och fräkendominerade våtmarker
förbättrades i många trakter förutsättningar-
na för jordbruk och bosättning avsevärt.
Översilningen medförde inte bara att mera
foder kunde produceras; en påtaglig land-
skapsomvandling skedde också. Både i Skåne
och i Norrland kom en ny hävdad typ av
våtmark att skapas.

Märgling var under senare delen av 1800-
talet en teknik som utnyttjades dels för att
höja pH i jordarna, dels för att åstadkomma
en jonbyteseffekt som tillfälligt innebar att
mera växtnäring gjordes tillgänglig för od-
lingsväxterna. Märglingen var långsiktigt
positiv såsom ett sätt att höja pH, men dess
effekt att tillgängliggöra närsalter genom en
jonbyteseffekt gick inte att upprepa, och
märglingstekniken kom att försvinna. På de
sydsvenska slättbygderna ser vi dock ännu
spåren efter denna verksamhet i form av
märgelgravar.45 Märglingen innebar att man
åtminstone för en kortare tid kunde utnytt-
ja en ökad åkerareal utan att ha ”fullgod
täckning” i form av tillräckligt stora foder-
producerande marker och därmed gödsel-
produktion.

1800-talet innebar framför allt i slätt-
bygderna en väldig omvandling av ängs- och
betesmarker till åker. Det är mycket tvek-
samt om denna omfattande uppodling hade
kunnat bli beständig, om inte konstgödsel-
genombrottet hade kommit i början av
1900-talet. Troligen byggde många av de
odlingssystem som skapades på 1800-talet
på ett tillfälligt ”engångsuttag” av närsalter;
märgling var ett sådant engångsuttag. Ett
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annat engångsuttag var den röjgödslings-
effekt man fick, då man plöjde upp gamla
ängs- och betesmarker i samband bl.a. med
enskiftet och lagaskifte.

Markanvändningssystemet typ 3b innebar
alltså att transporten av närsalter från ”minus-
områden” till ”plusområden” blev effektiva-
re. Systemet innebar också att kväve i större
utsträckning kom att tillföras från luften
direkt till åkersystemen. Också när det gäll-
de de andra närsalterna skapades ett mer
”åkerinternt” cirkulationssystem. Foder till
djuren kom att odlas på åkern, och den göd-
sel som därvid uppstod återfördes till åkrar-
na. Man kan t.o.m. betrakta en del av åker-
arealen som en del av systemets ”minusytor”,
då mycket mer av åkern nu under 1800-talet
kom att användas för försörjning av bo-
skapen. Eftersom vi vid denna tid hade fått
ett växelbruk kan man inte peka ut vissa ytor
bland åkrarna som stadigvarande ”minus-
ytor”, som det har varit möjligt att göra då vi
betraktat ängar och betesmarker i typ 3a.

1800-talets 3b-system blev därmed också
början till slutet för de omfattande ängs-
markerna och de stora utmarksbetena. Dess-
utom kom privatiseringen av utmarkerna att
medföra en uppdelning som ofta innebar
att större utmarker som skötts enhetligt,
med störst betestryck nära byarna, differen-
tierades beroende på de olika ägarnas ambi-
tioner.46 Vissa behöll sina utmarksandelar
som betesmark, andra plöjde upp utmarken
och några kom att satsa på skogsbruk. Det
gamla mönstret, med i princip zoner med
olika former av markanvändning utgående
från byarnas centrum, upplöstes successivt.
Därmed kom också en relativt stabil och
enhetlig biotopzonering i landskapet att
snabbt förändras under 1800-talet. Det kan
alltså vara intressant att notera, att upplös-
ningen av det gamla zonerade landskapet
med ”plusytor” och ”minusytor” försvann
upp till 100 år tidigare innan ett landskap
som byggde på tillförda närsalter utifrån
infördes i Sverige. På andra håll i världen,
framför allt där skiftesverksamheten inte
varit så intensiv, så kan jordbruk byggande
på konstgödsel och upplösningen av inägo-

utmarkssystemen ha kommit nästan sam-
tidigt. Exempel på sådana områden är Nord-
spaniens bergstrakter.

Konstgödseljordbruk (Typ 4)
Ett markanvändningssystem som baseras på
närsalter som importeras till systemet utifrån
kan teoretiskt helt slopa näringsämnes-
exporterande ytor. Hela det jordbrukande
territoriet kan bli importör av näringsämnen,
vanligtvis i form av konstgödsel. Denna inne-
bär en enorm förändring i fråga om de
potentiella möjligheterna att producera
mat. För det mesta innebär en övergång till
denna nivå också att avsevärda mängder
näringsämnen passerar ut ur systemet och
tillförs akvatiska och marina miljöer. Vidare
har det i praktiken ofta inneburit att man
har fått möjligheter att avföra betydande
arealer från matproduktionen och där i stäl-
let har kunnat producera råvaror till det
moderna industrisamhället. Kommersiellt
skogsbruk har till exempel på så sätt kunnat
utvecklas inom områden där skogen tidiga-
re huvudsakligen varit en näringsämnes-
exportör till åkermarken. System 4 började
att införas i Sydskandinavien omkring år
1900.47 Efter 2:a världskriget har det blivit
helt dominerande.48

Hur viktig har konstgödseln varit för
1900-talets utveckling, hur mycket har andra
faktorer betytt? Först skall då slås fast att den
mycket stora produktionsökning per areals-
enhet som det inneburit att man har gått
från typ 3b till typ 4 inte hade varit möjlig
utan att tillskottsenergi också satts in i jord-
bruket. Tidigare producerade jordbruket
självt den energi som gick åt till jordbearbet-
ning m.m. Fossil energi blev ett viktigt till-
skott. Det går att beräkna den del av dagens
svenska jordbruksareal som skulle gå åt för
att producera den energi som används i
jordbruket. Någonstans mellan 10 och 30
procent hamnar man, men siffran är svår att
precisera då energianvändningen inte an-
passats efter förutsättningen att jordbruket
ska stå för sin egen energiproduktion.49

Andra faktorer som varit mycket betydel-
sefulla för den ökade produktionen per
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arealsenhet under 1900-talet har varit växt-
förädlingen, rationella redskap och den öka-
de förmågan att bekämpa skadegörare och
konkurrenter till odlingsväxterna. Att för-
söka jämföra dessa olika faktorer och där-
med beräkna hur viktig konstgödningen
varit är inte relevant. Man kan snarare ut-
trycka sig så att utan konstgödning hade inte
en hel del av den potential växtförädling
och mekanisering bidragit till kunnat utnytt-
jas. Tvärtom är det också så att de stora
mängder växtnäringsämnen som tillförts
jordbrukssystemen utifrån inte hade kunnat
få särskilt stor verkan om inte bl.a. växtföräd-
lingen tagit fram sorter som förmådde ut-
nyttja näringsämnena.

Jordbrukssystem av typ 4 bygger inte bara
sin närsaltsimport på konstgödsel. Många
system drivs också med hjälp av foderim-
port, dvs. foder odlat på andra håll importe-
ras till djuren i systemet och gödseln från
dessa djur används sedan i jordbruket. Det
utmärkande för system av typ 4 är alltså att
närsalter tillförs i stor utsträckning utifrån
till systemet. På olika håll i världen ser den-
na import till system av typ 4 olika ut. I det
svenska jordbruket kommer huvudparten av
de importerade närsalterna via konstgödsel
och en mindre del via fodermedel. I det hol-
ländska jordbruket är det tvärtom, här sva-
rar mångdubbelt större skuggarealer mot
varje odlad markbit. I huvudsak fungerar
detta jordbruk så att stora boskapsbesätt-
ningar livnärs huvudsakligen på foder odlat
på helt andra platser i världen. Gödseln från
denna boskap används sedan i odlingen
men ofta på ett suboptimalt sätt, så att växt-
ligheten inte förmår att tillgodogöra sig hu-
vuddelen av de tillförda närsalterna.50

Det är dock inte bara i modern tid det
har  funnits jordbruk som kan anses tillhöra
typ 4, dvs. byggande på import av närsalter
utifrån. Redan de gamla flodkulturerna i
Mesopotamien och Egypten byggde också på
import av näringsämnen till sina jordbruk.
Här var det dock fråga om flod- och vind-
transporterade närsalter som gjorde   att man
uthålligt kunde frambringa stora skördar per
arealsenhet under mycket lång tid.

Skogens roll i sammanhanget
I Sverige under 1900-talet fick övergången
till jordbruk av typ 4 mycket stora konse-
kvenser för landskapet långt utanför de ytor
vi dagligen betraktar som jordbruksytor.
Genom att beroendet av ”minusytor” helt
kunde släppas uppstod nu nya möjligheter.
Alternativet att helt omvandla hela landska-
pet till ”plusytor” för matproduktion blev
egentligen bara aktuellt i de mest utprägla-
de slättbygderna. Här har då uppstått ett på-
tagligt produktionsöverskott av livsmedel. I
mellanbygder och skogsbygder kom där-
emot möjligheterna att koncentrera matpro-
duktionen till åkern att innebära att en
mycket stor del av alla de tidigare olika for-
merna av utmarksbeten och ängar blev
”onödiga”. ”Minusytor” för export av när-
salter upphörde att existera. Till mycket stor
del kom dessa ytor att bli föremål för skogs-
produktion. Antingen växte de igen spon-
tant eller så planterades de.51

Sammantaget har näringsämneshypote-
sen den fördelen att den binder samman så
väsentliga delar i kulturlandskapets utveck-
ling som: befolkningsutveckling, befolkning-
ens förvärvsmetoder, bebyggelseutveckling,
typ av markanvändning, kemiska kretslopp i
naturen, vegetationstypernas utbredning
och sammansättning samt faunans utform-
ning. Man kan gå djupare in på alla dessa
delar, dock fortfarande med utgångspunkt
från näringsämneshypotesen. Nedan skall
beröras ett antal problem som har anknyt-
ning till denna hypotes.

Olika aspekter på tillämpningen
av näringsämneshypotesen i
Sverige
Man kan ställa sig frågan om inte närings-
ämneshypotesen bygger på en mycket stor
förenkling av hur odlingssystemen sett ut
genom tiderna. Går det verkligen att urskil-
ja olika faser eller olika perioder som skiljt
sig åt just på grund av hur människan hante-
rat näringsämnena i landskapet? Ett faktum
som ytligt sett talar emot näringsämneshypo-
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tesen är att många mänskliga samhällen ge-
nom tiderna i realiteten byggt på en kombi-
nation av de olika typerna presenterade
ovan. Det har alltså funnits jordbrukarsam-
hällen som till ganska stor del också varit
beroende av jakt och fiske. Det har också
varit så att även om man haft en hel del
gödslade åkrar, så har man också bedrivit
röjgödslingsjordbruk.

Det är dock så att när ett samhälle tagit till
sig en ny typ av markanvändningssystem
enligt näringsämneshypotesens schema, så
höjs, åtminstone för den del av arealen som
berörs, matproduktionen per ytenhet. I väl-
digt många sammanhang har det nog varit
så att äldre ”markanvändningstyper” dröjt
kvar i ett samhälle, samtidigt som mer pro-
duktiva sådana har införts för vissa ytor. Jag
vill hävda att just de mest produktiva ytorna
har tilldragit sig uppmärksamhet och kom-
mit att styra den historiska utvecklingen. Det
är därför motiverat att klassificera olika
markanvändningssystem efter de mest pro-
duktiva ytornas hantering, även om mindre
produktiva hanteringssätt fortfarande också
finns kvar i systemet. Näringsämneshypo-
tesen är en förenkling, men den kan hjälpa
oss att hålla ihop den samhällsmässiga och
den biologiska utvecklingen av landskapet.
Observera att jag i detta sammanhang inte
avser att ordet ”utveckling” skall tolkas på ett
positivt värdeladdat sätt.

Det är heller inte så att den historiska ut-
vecklingen alltid förlöpt enligt mönstret att
typ 1 har övergått i typ 2 som sedan övergått
i typ 3a. I stora drag kan det se ut så, men det
finns många exempel i den internationella
kulturantropologiska litteraturen på att sam-
hällen har upphört med gödseljordbruk och
övergått till röjgödslingsjordbruk. Skälet att
man gjort så har mestadels tolkats så att en
minskad befolkning har behövt en mindre
mängd livsmedel.52 Då gödseljordbruket
varit produktivare per arealenhet men mer
arbetskrävande per utvunnen mängd livs-
medel, har det varit en fördel för en mins-
kande befolkning att gå från typ 3a till typ 2.
Generellt finns idén bland många kultur-
antropologer att arbetsinsatsen per utvun-

nen mängd livsmedel har ökat i och med att
man går från typ 1 till typ 2 och vidare till typ
3a.53 Eventuellt fortsätter ökningen då man
går till typ 3b. Men samtidigt ökar alltså den
utvunna mängden livsmedel per arealsenhet.
Det skulle alltså finnas en klar motsättning
mellan den enskilde individens strategi be-
träffande vilken markanvändningstyp som
skall utnyttjas och någon form av kollektiv
vilja att producera så mycket som möjligt per
arealsenhet. Vilka de orsaker är som ligger
bakom att det skett en ”utveckling” från t.ex.
typ 1 till 2 eller 2 till 3a innebär en mycket
omfattande diskussion som jag inte skall gå
in på här. Boserup har bl.a. behandlat denna
fråga utförligt. Kort kan dock sägas att både
krissituationer kan ha tvingat fram övergång-
ar och en ”stat” eller härskare som varit in-
tresserad av så stor totalproduktion som
möjligt. Stor totalproduktion har nämligen
också inneburit att en betydande andel kun-
nat tas ut som ”skatt”, ”arrende” eller ”tribut”.
Detta har varit till fördel för en överklass
eller härskare och i mer demokratiska sam-
manhang, för samhället i stort i konkurrens
med andra samhällen.

Olika landskapstyper
– olika utformning av mark-
användningssystemen
Det bakomliggande naturlandskapet spelar
naturligtvis stor roll för hur markanvänd-
ningssystemen har kommit att utformas ge-
nom tiderna. I områden med svåruppodlad
mark och bistert klimat har resursbasen varit
knapp och befolkningstätheten har förblivit
rätt ringa under lång tid. I områden med
goda odlingsmöjligheter hamnade man
dock i problem, då det ofta har funnits en
tendens att successivt föra in allt större are-
aler i matproduktionen, och då speciellt
med inriktning mot spannmål. Problemen
man drabbats av, och som varit obetydliga i
mindre uppodlade områden, har varit
bränslebrist samt brist på virke till staket och
byggnader. I vissa mer extrema fall kom
sådan brist att begränsa samhällena, men
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vanligast var att sådan brist gav upphov till
handel. Bygder med överproduktion av livs-
medel, främst spannmål, har kunnat tillgodo-
se sina bränsle- och virkesbehov genom han-
del. Detta gav kargare områden en chans.54

Just när det gäller bränsle och gärdsel
som exporterades en hel del från skogs- och
mellanbygder till slättbygder, bör man på-
peka att denna export också utgjorde ett
bortförande av närsalter. I mycket stor ut-
sträckning skedde ”skördandet” i Syd- och
Mellansverige av skogsprodukter i form av
klenvirke. Antagligen har sådan verksamhet
också bidragit i vissa landsdelar till en oligo-
trofiering (näringsmässig utarmning) av
landskapet. Dessutom har nyligen påvisats av
Håkan Slotte att lövtäkten i stora delar av
landet varit mycket betydande fram till slutet
av 1800-talet.55 Lövtäkten har alls inte varit
inskränkt till i huvudsak inägomark utan har
varit en verksamhet som pågått över stora
delar av landskapet. Vedhuggning och löv-
täkt, och då speciellt lövtäkt, har troligen
också varit mycket verksamma faktorer för
att överföra inte minst kalium och fosfor
från utmarksområden till inägomark. Dessa
verksamheter har också bidragit till över-
föring av närsalter i rätt stor skala mellan

olika bygder. Ett indicium på att vedhugg-
ning kan ha haft omfattande negativa lång-
tidseffekter på markens bördighet är ett
diagram som Oliver Rackham har presente-
rat.56 I detta diagram jämför Rackham s.k.
skottskogscyklers längd under en mycket
lång tidsperiod (1200–1700). Skottskog mot-
svarar den engelska termen ”coppice” och är
en typ av skogsbruk som går ut på att man
med jämna tidsintervaller hugger klena stam-
mar från flerstammiga socklar av lövträd.
Detta bruk har varit mycket omfattande på
kontinenten och i England. Kombinationer
av lövtäkt och skottskogsbruk har varit van-
liga i södra Skandinavien. Rackham har med
det ovan nämnda diagrammet visat att läng-
den på de perioder mellan vilka en avverk-
ning sker från flerstammiga skottskogssock-
lar successivt har ökat från år 1200 till år
1700. En möjlig tolkning är att den årliga
tillväxten när det gäller skog i England skul-
le ha varit avtagande under stora delar av
denna period. Då man inte ville hugga skott-
skogsstammarna förrän de fått en viss dia-
meter kom man att vänta längre och längre
tidsperioder mellan huggningstillfällena.
Här kan vi kanske ha ett indicium på att bru-
ket av skottskogarna, åtminstone i England,

Alskottsskog på Hallands-
väderö. Brukandet av
lövträd har pågått allt
sedan förhistorisk tid fram
till början av 1900-talet.
Genom att grenar och
kvistar regelbundet huggs
ned föryngras träden
snabbt och nya klenare
grenar skapas, som kan
användas som gärds-
gårdar, slöjdämnen,
bränsle och foder. Detta
hävdande gör också att
träden kan bli mycket
gamla.
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skulle näringsmässigt ha utarmats på grund
av bortförsel av närsalter.

Kväve, fosfor eller kalium – vad var
viktigast?
De växter som står för den så viktiga primär-
produktionen behöver solljus, vatten, koldi-
oxid samt närsalter för att kunna växa. Vissa
närsalter är ofta begränsande för produktio-
nen. Kväve-, fosfor- och kalisalter behövs i
relativt riklig mängd, och det är just dessa
som huvudsakligen tillförs via handelsgöd-
seln i jordbruket. Näringsämneshypotesen
innebär att människans manipulation av
dessa närsalters cirkulation i naturen har
varit avgörande för hur mycket mat som
kunnat produceras i ett landskap och hur
detta landskap kommit att utformas. Men är
dessa tre grundämnen likvärdiga? Eller har
de spelat olika stor roll? Detta är frågor som
man bara delvis kan svara på idag. När det
t.ex. gäller kväve, har nyligen gjorda be-
räkningar visat, att människan med hjälp av
boskap och slåtter bortför en hel del kväve
från betes- och ängsmarker, men förlusterna
på vägen till åkern är mycket stora.57 Huvud-
delen av landskapet skulle alltså under
gödseljordbrukets tid (3a och i viss mån 3b)
ha berövat från sina ängar- och betesmarker
en hel del kväve, däremot skulle tillskottet av
kväve till åkerns växtlighet via gödsel och
urin ha varit mycket måttligt. Kvävets krets-
lopp är mer komplicerat än kali- och fosfor-
kretsloppen. När det gäller kvävet finns det
hela tiden ett betydande utbyte mellan de
växtupptagbara kväveföreningarna i vatten
och mark och det gasformiga kvävet (N2) i
luften. Till exempel ser det ut som om kvä-
vefixeringen på kvävefattig åkermark har
varit en betydande källa till växtupptagbart
kväve i äldre tid. Indirekt kan man få vissa
indikationer på detta genom att förekom-
sten av ärtväxter på trädesåkrarna har varit
betydande, till exempel nämner Linné i sin
Skånska resa puktörne (ärtväxt) som var ett
mycket vanligt ogräs i åkrarna.58

Den ovan nämnda intensifieringen i till-
varatagandet och användandet av boskapens
urin under 1800-talet bör ha betytt att betyd-

ligt mer av det kväve som bortfördes från
ängar och betesmarker verkligen kom att nå
åkern. Likaså kom mängden kaliumsalter
som bortförts att överföras bättre till åkern.59

Däremot hade antagligen fosforsalter redan
tidigare på ett betydligt effektivare sätt förts
från ängs- och betesmarkerna till åkern, då
fosforn varken tillförs eller bortförs via luften.
En intressant illustration till den stora om-
flyttningen av närsalter som skett i land-
skapet är den fosfatkarta som Svenska Sock-
eraktiebolaget framställde för Skåne på
1930-talet. Kartan togs fram med hjälp av ett
stort upplagt jordprovtagningsprogram på
åkermark och syftade till att ligga som grund
för den ökade fosfatgödsling man menade
att sockerbetsodlingen fordrade.60 Kartan är
mycket intressant, då den framställdes efter
det att de stora skiftena genomförts och
mycket stora utmarksarealer lagts under
plogen. Kartan togs dock fram innan man
börjat i stor skala gödsla den skånska åker-
marken med höga givor fosfatgödselmedel.
Kartan visar att det på 1930-talet fanns dels
små närmast punktformiga ytor med hög
fosfathalt. Dessa ytor har nästan undantags-
löst kunnat kopplas samman med bosätt-
ningar från stenålder och framåt. Dels finns
det större ytor med sammanhängande med-
elhöga fosfatvärden. Dessa ytor samman-
faller väl med inägor som visas på 1700-talets
och det tidiga 1800-talets skifteskartor. Slut-
ligen sammanfaller de före detta utmarker-
na väl med ytor med låga fosfatvärden. Dess-
utom skall påpekas att det inte är fråga om
bakomliggande geologiska skillnader som
betingar huvuddelen av de stora skillnader
som finns i fosfathalt mellan de före detta
inägorna och utmarkerna.

Konsekvenser för ekosystemen av olika
typer av påverkan på närsalts-
cirkulationen
Ovan har visats att åtminstone i Skåne har
förflyttningen av fosfor fått så stora kon-
sekvenser att det har gått att mycket tydligt
avläsa dem i marken. Hur stora har då kon-
sekvenserna varit för ekosystemen, och finns
det anledning att tro att många organismers
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utbredning i landskapet kan vara en kon-
sekvens av den polarisering som närings-
transporterna medfört? Att ge något mer
entydigt svar på denna fråga kan ej göras
idag, men jag bedömer det vara av stor vikt
att man arbetar mer med denna fråga för att
bättre kunna förstå bl.a. hur olika natur-
vårdsstrategier skall utformas i framtiden.

Man kan åtminstone spekulera över att
den påtagliga framträngning mot söder av
gran som kunnat konstateras för en lång
period, men som blev speciellt påtaglig från
sen medeltid i Småland och fram till våra
dagar, kan ha att göra med en näringsmässig
utarmning av utmarkerna genom bete, ved-
huggning och lövtäkt.61

När det gäller områden som tillförts när-
salter har det ovan framställts som om detta
bara har skett till åkermark. Detta skulle då
innebära, att om man inte lade igen åker,
väldigt få mera naturliga vegetationstyper
skulle ha fått positiv del av närsaltsomflytt-
ningen. Därför är det av vikt att peka på den
dynamik som fanns på inägomarken mellan
ängar och åkrar.62 Ibland lades åkrar igen till
ängsmark och tvärtom plöjdes ängar upp
ibland. Detta innebär att ängen på inägo-
marken inte alls på samma definitiva sätt
som utmarksbetena var ”minusområden”,
en viss växling mellan att ha stått på minus-
och plussidan blev då verkligheten för många
inägoytor. Däremot får man nog anta att de
slåtterytor som var väldigt steniga och svåra
att plöja upp, kom att vara kontinuerliga
”minusområden”. Det finns därför anled-
ning att studera om det finns skillnader i
floran och även vissa faunagrupper när det
gäller fördelning mellan sådana ängsmarker
som ibland varit åker och gödslats och så-
dana, troligen mycket sällsynta idag, som
kontinuerligt stått på minussidan.

Det cykliska utnyttjandet av landskapet
– boskapspester gav vittrings- och åter-
hämtningsperioder
Ur historiska, arkeologiska och kvartärbio-
logiska data kan man utläsa eller få indika-
tioner på att större befolkningsminskningar
vid flera tillfällen direkt kan kopplas till yttre

orsaker som epidemier, krig och naturkata-
strofer. Slutligen har vi befolkningsminsk-
ningar som inte uppvisar någon tydlig orsak.
Den norske historikern Helge Kjekshus har
under arbete med Tanzanias 1800- och
1900-talshistoria påvisat en mycket intres-
sant mekanism som hjälper oss att förstå
befolkningsregressioner.63 Det finns en lång
rad fakta som tyder på att Kjekshus’ meka-
nism är allmängiltig. Denna mekanism kan
sägas starkt förstärka momentana befolk-
ningsminskningar som orsakas av till exem-
pel krig, epidemier och naturkatastrofer.
Mekanismen kan antagligen också startas av
en till synes relativt obetydlig utifrån kom-
mande orsak som ej medför dödsfall men
som p.g.a. mekanismens verkan med tiden
leder till onormalt hög dödlighet eller ut-
vandring. Häri kan ligga en möjlig förklar-
ing av till synes omotiverade befolknings-
regressioner.

För att kunna forma en vegetationsyta så
att den ensam eller i kombination med andra
vegetationsytor skall producera föda fordras
i större eller mindre grad mänskligt arbete.
Detta arbete kan grovt delas upp i två typer.
Den ena typen av arbete är det som behövs
vid ett engångstillfälle för att forma vegeta-
tionsytan på ett lämpligt sätt för direkt eller
indirekt födoproduktion. Den andra typen
av arbete är det som fordras årligen. Mängd-
relationen mellan dessa två typer av arbete
är synnerligen intressant. I många agrara
system visar det sig att det årliga arbetet
i omfattning vida understiger det initiala
arbete som fordras för att sätta en vegeta-
tionsyta i stånd för produktion. Det är till
exempel mycket mer arbetskrävande att an-
lägga en översilningsäng jämfört med att
sköta den. Skulle det årliga arbetet eller häv-
den försummas för en vegetationsyta under
ett antal år, räcker det inte med den norma-
la årliga arbetsinsatsen då man vid ett senare
tillfälle vill återupptaga ytans fulla produk-
tionskapacitet. Ju längre hävdavbrottet är, ju
större blir den fordrade arbetsmängden för
att kunna återupptaga full produktion.

Följden av detta resonemang blir att män-
niskorna under historien alltid varit mer
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eller mindre begränsade ifråga om arealer-
na på de hävdade ytor de vid ett visst tillfäl-
le kunnat bringa under hävd. Ökningen av
den hävdade arealen har maximalt kunnat
bli så stor som det funnits ”överskottsarbete”
till när den årliga hävden på redan hävdade
ytor var gjord. På grund av maktstrukturer
med ”icke födoproducerande” befolkningar
har det tillgängliga överskottsarbetet varit
relativt ringa. Ökningen av den hävdade are-
alen har därför gått relativt långsamt. Skul-
le så den årliga hävden inom ett visst om-
råde utebli ett antal år blir den fordrade
arbetsinsatsen långt större än den normala
årliga arbetsinsatsen, om området ånyo skall
uppnå full födoproduktion.

Även vid relativt korta hävdavbrott ökar
arbetsinsatsen kraftigt om man vill återfå pro-
duktiviteten. Detta avbrott behövde sannolikt
i många traditionella agrarekosystem ej vara
särskilt långt för att den fordrade arbets-
insatsen skulle överstiga den tillgängliga
arbetsinsatsen. Utan att här gå in på detalje-
rade räkneoperationer är det lätt att konsta-
tera att en utlösande orsak som till exempel
krig med påföljande hävdavbrott kan orsaka
hungersnöd långt efter krigets upphörande
på grund av att man ej har arbetskraft till-
räckligt för iståndsättning av ohävdade po-
tentiellt födoproducerande marker. Med
tiden uppstår dock en balans mellan befolk-
ning och hävdade födoproducerande ytor.
Ett arbetsöverskott kan uppstå och en ök-
ning av den hävdade arealen kan åter ske.

Man behöver troligen inte ta till så drastis-
ka händelser som krig och pest för att på ett
lokalt plan förstå hur ohävd har kommit
igång. Skuldsättning, arvstvister och liknan-
de kan ha givit upphov till hävdavbrott och
därpå följande stora försörjningsproblem.
Därför kan det vara rimligt att tänka sig att
det i ett äldre ”hårdutnyttjat” landskap trots
allt alltid har funnits ohävdade ytor. Dessa
har ”vandrat” runt i landskapet och kanske
också varierat en hel del i omfattning på
grund av konjunkturer och dylikt. Till grund
för att det skulle ha funnits ohävdade ytor
låg dock hela tiden det faktum att arbets-
insatsen för att upprätthålla hävden var

mycket mindre än den arbetsinsats som
fordrades för att sätta ett område i hävd.

Ovanstående resonemang är viktigt för
att bättre förstå landskapets dynamik genom
årtusendena och århundradena, annars
riskerar vi att få uppfattningen att det hela
tiden funnits någon form av hävd i alla land-
skap under mycket lång tid. Landskapet
skulle varit ”fullbesatt” av jägare/samlare,
eller av röjgödslingsjordbrukare (typ 2) eller
gödseljordbrukare (typ 3a) eller kombina-
tioner av dessa brukningstyper. Nu visar det
sig dock att det även i det sydsvenska land-
skapet finns många djur- och växtarter som
är beroende av igenväxningsförhållanden
och slutna skogar i ett sent successionsstadi-
um. Hur har dessa arter kunnat överleva om
landskapet skulle ha varit helt och hållet
hävdat under mycket lång tid? Svaret är tro-
ligen dels att många av dessa arter är relativt
lättspridda, men framför allt att det faktiskt
funnits ohävdade igenväxande biotoper i
större eller mindre utsträckning kontinuer-
ligt i tiden. Under vissa tidsperioder har
dessa ytor täckt stora ytor, under andra peri-
oder har de varit mera begränsade. Skälet
till att det funnits ohävdade ytor även under
perioder med ett hårt befolkningstryck skul-
le kunna förklaras med den ovan beskrivna
”hävdhypotesen”.

Det är alltså viktigt att komplettera när-
ingsämneshypotesen med en ”hävdhypotes”
för att få fram en någotsånär fullständig
modell för hur människan påverkat land-
skapet under längre tidsperioder och där-
med bl.a. förstå något av den vegetations-
differentiering vi ser i landskapet. Denna
differentiering vilken också delvis återspeg-
las i faunan håller på att gå förlorad genom
att vi i vår moderna markanvändning ”sud-
dar” ut mycket av de spår som finns i eko-
systemen av äldre markanvändning. I det
avslutande avsnittet i denna artikel skall jag
så försöka mig på att göra några reflexioner
rörande hur vi idag förvaltar vårt landskap
och hur vi kan ta hänsyn till ekosystemens
historia i bl.a. naturvårds-, skogs- och jord-
brukspolitik.
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Konsekvenser av historien
Mycket förenklat kan man beskriva dagens
situation på följande sätt:

Vi har ett landskap i Sverige som till myck-
et stor del präglas av ett markanvändnings-
system av typ 4 enligt näringsämneshypo-
tesen. De flesta jordbruksmarkerna gödslas
mycket kraftigt sett i ett historiskt perspektiv.
I princip finns inga minusytor i landskapet
av mer öppenmarkskaraktär. Stora arealer,
före detta minusytor, har kunnat komma att
användas för skogsproduktion. Betydande
ytor är tagna ur mat- och råvaruproduktio-
nen och kan benämnas urbana ytor. Be-
tydande mängder energi tillförs de jord-
brukspräglade delarna av landskapet.

Gör man en balansräkning över det svens-
ka landskapet ser det ut på ungefär följande
vis:

På plussidan ser vi en mycket stor fram-
gång när det gäller matproduktion. Mätt
med samma måttstock som vi använde för
1700-talets gödseljordbrukare producerar
idag 1 kvadratkilometer skånsk åkerjord mat
till 3 000 personer jämfört med mat till 50
personer med markanvändningssystem 3a
eller 200 personer med markanvändnings-
system 3b. Vi utnyttjar dock inte denna pro-
duktionskapacitet på samma sätt som på
1700-talet utan vi omvandlar nu i mycket
högre grad den vegetabiliska produktionen
till animalier.64 Detta resulterar i en faktisk
matproduktion per kvadratkilometer till ca
600 personer. Denna minskning av antalet
människor som försörjes på en km2 är alltså
ett sätt på vilket vi tar ut vår oerhört stora
produktionsökning, alltså ett sätt att konsu-
mera välfärd. Vi har också fått stora ”minus-
områden” lediga för skogsproduktion, vilket
också har varit av stor betydelse för Sveriges
välfärdsutveckling. Detta är alltså plussidan
på vårt konto. En stor pluspost!

På minussidan finns ett antal besvärande
poster:

För det första ger vårt jordbruk idag ifrån
sig en betydande andel av de närsalter som
framför allt övergöder våra hav. Detta är ett
problem som uppmärksammats i åtminsto-
ne ett kvarts sekel men fortfarande kan man

inte säga att vi har fått någon väsentlig för-
bättring av situationen. Risken är snarare att
det blir sämre om Baltikum och Polen går
Sveriges väg. För det andra tär vårt utnyttjan-
de av bl.a. fosfatgödselmedel på de ändliga
tillgångar som finns. För det tredje konsu-
merar jordbruket fossil energi och bidrar
därmed till växthuseffekten. För det fjärde,
och föga uppmärksammat, har vi som sagt
förlorat de s.k. ”minusytorna” i landskapet.
Förlusten är dock inte fullständig än. Som
väl är har inte alla bönder lytt jordbruksråd-
givarna fullt ut. Hade de gjort det hade det
inte funnits några naturbetesmarker eller
ängar kvar alls. Dessutom har naturvården
redan för rätt länge sedan kommit att upp-
märksamma de mest särpräglade resterna av
ett gammalt utmarkslandskap, vissa ljung-
hedar har till exempel sparats. Sedan 1980-
talet har det dessutom varit så att naturbetes-
marker generellt har blivit positivt uppmärk-
sammade och den stora trenden mot ett
landskap med enbart gödslad åker/vall res-
pektive kommersiell skog har fått vissa
”mottrender” också inom den statliga mark-
användningspolitiken. Det är viktigt att påta-
la att en mycket stor del av den svenska fau-
nan och floran, dvs. den biologiska mångfal-
den, har kommit att finnas i vårt svenska
landskap tack vare alla de traditionella häv-
dade biotoperna. Hade vi totalt hunnit gå
över till markanvändningssystemet 4 hade
stora delar av faunan och floran redan varit
borta. Utmaningen är nu att se till att vi får
ett markanvändningssystem (typ 5), som
både klarar betydande produktionskrav
men också gör det möjligt att behålla vår
biologiska mångfald.  Samtidigt skall vi ock-
så se till att landskapet blir mer energi-
effektivt, dvs. att landskapet producerar
energi och inte är en energikonsument.
Dessutom måste vi också  på allvar klara av
att rädda våra hav.

Det är höga krav som ställs på det svenska
markanvändningssystemet, men samtidigt
finns faktiskt potentiellt den ekonomiska
kraften att klara detta svåra beting. Kraften
heter EU:s jordbruksstöd. Detta väldiga stöd
är dock fortfarande till stor del en nackdel
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för miljön på många håll i Europa. Dessut-
om bidrar det till en snedvriden världshan-
del till stor nackdel för många U-länder. De
enorma summor som fortfarande används i
rent produktionsstöd, också här i Sverige,
borde helt ställas om till att köpa mark-
användningstjänster av de svenska markan-
vändarna. Exempel på sådana tjänster som i
dag köps av det allmänna inom ramen för
EU:s jordbrukspolitik är ersättning för sköt-
sel av hagmarker. På motsvarade sätt borde
hela jordbruksstödet ställas om till att klara
vårt landskap och de omgivande haven.
Också åtgärder mot växthuseffekterna mås-
te finnas med i den stora omställningen av
landskapet. Jag skall dock inte gå vidare in
på detta väldiga ämne utan återvända till de
kvarvarande resterna av våra traditionella
hävdade biotoper.

Som vi vet finns det fortfarande enstaka
ljunghedar, havsstrandängar och en del
andra naturbetesmarker kvar. Dessa marker
hotas idag kanske framför allt av att de jord-
bruk som hävdar dessa marker ofta är ned-
läggningshotade. Detta i sin tur kan bl.a.
bero på dålig lönsamhet och på att många
brukare som sköter dessa marker är gamla
och har svårt att få efterträdare. Men även

om man skulle kunna få viss lönsamhet på
gårdarna och efterträdare till de äldre bruk-
arna, så finns det kemiskt-ekologiska pro-
blem med dessa marker.

Det har att göra med att de tidigare var
präglade av att vara ”minusmarker”, dvs.
närsalter exporterades därifrån. Idag göds-
las inte de flesta naturbetesmarker, det är en
förutsättning för att de inte snabbt skall bio-
logiskt utarmas, men därifrån sker inte hel-
ler en aktiv borttransport av närsalter såsom
skedde förr. Problemet accentueras också av
att ett visst kvävenedfall sker framför allt i
södra delen av landet. Detta kväve härrör
från biltrafik, annan förbränning och am-
moniakavgång från jordbruket. I norra Tysk-
land och i Holland, där detta nedfall är be-
tydligt större än hos oss, har vissa hävdade
naturtyper i stort sett redan upphört att
existera. Vi har också en hel del indicier på
att samma utveckling är på väg i sydligaste
Sverige. Kunskapen om sambanden mellan
flora- och faunaförändringar och långsiktig
närsaltspåverkan är fortfarande när det
gäller svenska förhållanden mycket grund.
Här gäller det att få mera kunskap för att
långsiktigt kunna sköta våra kvarvarande
traditionella hävdade biotoper.

En välbetad strandäng
som denna på Björnön är
idag en allt mer ovanlig
syn. När dessa marker inte
brukas som de har gjort
under lång tid förändras
de kemiskt-ekologiskt.
Hävdandet av dessa
marker innebar dels att
näringsämnen fördes bort
från dem och dels att
gödsel från de betande
djuren tillfördes. När
dessa processer avbryts sker
en igenväxning med en
förändrad flora och fauna
som följd.
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Slutligen skall också nämnas den natur-
vårdsstrid som tidvis rasat i vårt land de
senaste 15 åren angående mängden träd
i de traditionella ängs- och hagmarkerna.
Striden har sin upprinnelse i att de svenska
ängs- och hagmarkerna för 15 år sedan
befann sig i en mycket prekär situation ur
naturvårdssynpunkt. Allt färre av dessa om-
råden hävdades, igenväxningen var mycket
påtaglig. Problemet kom att uppmärksam-
mas och en hel del åtgärder kom att sättas
in. Bland annat tillkom det s.k. NOLA-syste-
met. NOLA (naturvård i odlingslandskap)
innebar att en brukare av en hagmark teck-

nade avtal med staten via länsstyrelsen. Av-
talen gick i princip ut på att brukare fick en
viss ekonomisk ersättning mot att han eller
hon höll ett adekvat antal betesdjur inom
hagen samt undvek att gödsla denna hage.
Många gånger ingick det också i avtalen att
en viss röjning skulle ske. Med tiden har
NOLA-avtalen utvecklats i nya former och
en mycket viktig punkt i denna utveckling
har varit att staten haft ett krav på röjningar
om ersättning skall utgå till en markägare.
Motivet för att kräva röjning har varit att en
rad kärlväxter typiska för den traditionella
hagen har hotats om betesmarken inte varit

Igenväxande landskap i
Lödingentrakten i Norge.
Frågan som gäller idag är
om det öppna landskapet
skall bevaras och i så fall
hur. Vidare pågår en dis-
kussion om vilket sorts
öppna landskap som i så
fall skall bevaras (som det
såg ut 1850 eller 1950?)
och vilka växter och djur
man därmed premierar på
bekostnad på andra.
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tillräckligt öppen. Det är alltså ett mycket
relevant krav. Om inte hagarna är tillräckligt
öppna så försvinner en lång rad av de kärl-
växter som utgör hagarnas naturvärde. Med
dessa växter försvinner till exempel också
många insektsarter. Röjningskraven kom att
tillämpas på ett mycket intensivt sätt i ett
antal uppmärksammade fall. Detta ledde till
att flera forskare som var inriktade på den
fauna och flora som var bunden till träd och
buskar i hagmarkerna kom att reagera. Man
påtalade att många sällsynta arter nu fick det
väldigt besvärligt om hagarna skulle röjas så
här radikalt. Jag skall inte här gå in på en-
skildheter i denna debatt, men det är helt
klart att alla hagmarksorganismer inte sam-
tidigt kan ha optimala förhållanden i en
hage vid ett specifikt tillfälle. Som jag försökt
visa ovan har det förekommit en dynamik
genom århundradena med röjning och hårt
bete under vissa perioder och igenväxning
under andra perioder. Dagens hagmarksfau-
na och -flora är en mix av sådana grupper
som gynnats av igenväxningssituationer och
sådana som gynnats av perioder med inten-
siv hävd. Det som verkligen skiljer dagens
situation från äldre tider är att hagmarker-
na, både de välhävdade och de igenväxande,
utgör en så mycket mindre del av landskapet
jämfört med tidigare perioder. Om en yta
förr växte igen fanns andra närliggande väl-
hävdade ytor så det gjorde inte så mycket.
Idag kan igenväxning drabba isolerade hag-
marker som inte har några välhävdade ytor
i närheten. Dynamiken i landskapet kan då
inte fungera.

Konkret är det alltså idag så att hagmark-
erna är utsatta för en helt annan kemisk
situation (tillförs närsalter via nedfall och
stödutfodring) än deras föregångare samti-
digt som de är isolerade. Det finns troligen
inte heller tillräckligt mycket naturbetes-
mark kvar i vissa landskapsavsnitt för att
både den hävdberoende och den mer igen-
växningsberoende faunan och floran skall
överleva. Dessa helt annorlunda omständig-
heter gör att faunan och floran här inte
kommer att överleva fullt ut, om man inte
hittar en ny strategi som i någon mån efter-

liknar de omständigheter under vilka ängs-
och hagmarksfaunan och -floran formats
och vidmakthållits i Sverige.

För att kunna forma en sådan strategi
behövs ingående kunskaper om variationer-
na i hävdtryck, näringsämnespåverkan och
de rumsliga förhållandena när det gäller
dessa marker. Antagligen kan vi inte heller
”få allt”. Vi kommer att vara tvungna att väl-
ja i många fall när det gäller skötseln och
”inriktningen” ifråga om naturbetesmarker.
Andra krav som till exempel har att göra
med rekreation och kulturmiljövård kom-
mer, förutom de rent biologiska aspekterna,
också att vara med i detta spel. När vi fram-
över skall diskutera och besluta oss för hur vi
skall inrikta skötseln av olika naturvårds-
intressanta marker är kunskap om mark-
användningens historiska dynamik ett myck-
et väsentligt hjälpmedel.

Avslutningsvis kan man konstatera att vi
idag i Sverige (själva och i samarbete med
EU) satsar stora belopp på att köpa natur-
vård och kulturmiljövård av dagens bönder.
Det är därför viktigt att dessa satsade medel
används på ett så kostnadseffektivt sätt som
möjligt. Det gäller att få ut mesta möjliga
natur- och kulturmiljövård per satsad krona.
Därför är det viktigt att väl känna till de sam-
band som finns mellan dagens sätt att bruka
markerna och den historiska bakgrunden i
form av näringsämnesomsättning i landska-
pet och variationer ifråga om hävdintensitet
i landskapet.

Näringsämneshypotesen kan alltså hjälpa
oss att förstå hur vi skall hävda dagens land-
skap. Samtidigt ger den oss en möjlighet att
binda samman kunskap om det mänskliga
samhällets historia och de förändringar som
skett över tiden ifråga om vårt landskap och
vår fauna och flora.
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KAPITEL 16
Från fripassagerare till skötebarn
Odlingslandskapets växter ur ett växtekologiskt
perspektiv

Göran Blom

Man saknar inte kon förrän båset är tomt
heter det i ordspråket. Det stora intresset
som odlingslandskapet och dess arter rönt
under senare decennier är kanske ett tecken
på detta. Av Sveriges kärlväxter är enligt Art-
Databanken 23 procent rödlistade och av
dessa rödlistade växter hör 69 procent hem-
ma i jordbrukslandskapet.1 Jordbruksland-

skapets rödlistade kärlväxter kan fördelas på
olika miljöer efter huvudsaklig förekomst.
Det framgår klart av figur 1 att resterna av
äldre tiders fodermarker dominerar som
livsmiljöer för de rödlistade arterna. Till
fodermarker räknas förutom slåtter- och
betesmarker även en stor del av bryn, kant-
zoner, våtmarker och ljunghedar.

LANDSKAPSFÖRÄNDRINGAR OCH HÅLLBARHET

Figur 1.  Rödlistade kärl-
växter i odlingslandskapet
fördelade efter huvud-
sakliga livsmiljöer.
Källa: ArtDatabanken
(Gärdenfors 2000). 0% 10% 20% 30%
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Arterna i odlingslandskapet finns i stor
utsträckning tack vare historiska faktorer
och trots dagens markanvändning. Många
av karaktärsarterna etablerade sig och kun-
de sprida sig under förhållanden som skiljer
sig väsentligt från dagens. För att bevara
dem krävs bland annat förståelse för de pro-
cesser och mekanismer som en gång skapa-
de artmångfalden, och att dagens skötsel
efterliknar historiska hävdregimer.

Utgångspunkten för den här artikeln är
växten i odlingslandskap och växtligheten
sedd ur ett växtekologiskt perspektiv. Jag har
valt ut några aspekter för att komplettera
övriga inlägg och alltså valt bort många
andra vilket är självklart men ändå värt att
påpeka inledningsvis.

Växtens livscykel
Inledningsvis ska vi ta en närmare titt på
växtens livscykel och några av livshistorie-
karaktärerna. Som framgår av figur 2 har

livscykeln olika stadier: frö, groddplanta,
vegetativ planta, reproduktiv planta.2 Egen-
skaper som är knutna till livscykeln, eller
livshistorien som man även kallar den, eller
någon del av denna brukar man kalla för
livshistoriekaraktärer.

Exempel på sådana livshistoriekaraktärer
är:
• livslängd, i det här fallet för enkelhets

skull bara ettårig respektive flerårig,
• blad- och blomfenologi, det vill säga när

under växtsäsongen blad och blommor
bildas,

• blomningsfrekvens, om blomning sker
vid ett tillfälle eller återkommande,

• resursallokering, till exempel den andel
av överskottsproduktionen som går till
frön,

• överlevnad över ogynnsamma perioder,
såsom vintervila, samt

• förökningsstrategier, det vill säga olika
sätta att sprida sin avkomma och sam-
tidigt öka dess chans till överlevnad.

Figur 2. Principbild över livscykeln hos ettåriga respektive fleråriga växter. (Efter Grime 1979).
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Fröspridning och etablering
Växter sitter som regel fast i marken och kan
inte som djuren röra sig och själva söka upp
bra platser att leva på. Även om flertalet frön
hamnar nära sin moderplanta så kan arten
faktiskt röra på sig i samband med frösprid-
ningen. Många växter har också utvecklat
olika egenskaper som både underlättar sprid-
ning och ökar chansen att hitta en bra växt-
plats. En del sprids med vinden, medan andra
tar hjälp av djur som så kallade spridnings-
vektorer. Människan har både medvetet och
omedvetet hjälpt till. För växternas del är det
”smart” att utnyttja djuren för sin spridning,
eftersom djuren söker efter bra bete och där-
med rör sig mellan lämpliga livsmiljöer eller
habitat som det kallas med ett annat ord.

Att frön med hår, hakar eller klibbig yta
kan följa med djur är väl ganska uppenbart.
Vem har inte råkat ut för kardborrens enor-
ma vidhäftningsförmåga. Men även frön
utan sådana anordningar kan följa med i
jordklumpar kring hovar, på byxben, i hö-
lass, i utsäde eller i avföring. Den engelska
ekologen Edward James Salisbury gjorde i
sina studier av växters invandringshistoria
och spridning många pedagogiska försök
kring detta för ett halvsekel sedan. Bland
annat lät han sopa golvet i några landsorts-
kyrkor efter högmässan och tog prover ur
dammet som fick gro i steriliserad jord. Han
hade först försäkrat sig om att de kyrkor han
valt både hade välkrattade och extra långa
grusgångar. De många frön som fanns i
dammet hade besökarna haft med sig trots
att de som brukligt hade finkläderna på.3

Förutom den sexuella delen, med omkom-
bination av arvsanlag, är fröspridningen ett
sätt för växterna att öka sina chanser genom
att sprida riskerna i rummet. Det finns även
ett annat sätt och det är att sprida riskerna
över tiden. Här har vi också många exempel.
Det finns direktgroende eller vilande frön,
höstgroende såväl som vårgroende, snabb-
groende eller långsamgroende. Ofta finns
även en spännvidd inom samma art.

Långlivade arter har möjligheten att både
sprida sig med frön och vegetativt genom
sidoskott. Etablerade plantor kan också
överleva många år utan att vare sig blomma
och sätta frukt eller skjuta sidoskott. Kombi-
nationen av fröspridning och vegetativ
spridning och potentiellt långlivade plantor
är ett sätt att öka chanserna för överlevnad
genom att sprida riskerna både över tiden
och i rummet. De ettåriga arterna är där-
emot beroende av årlig nyetablering från
frön. De har en annan variant på risksprid-
ning över tiden, eftersom de vanligtvis har
en fröbank med långlivade frön som kan
vänta många år i marken på rätta gronings-
betingelser. Det finns exempel på frön som
vilat många århundraden och fortfarande
varit grobara.

En art som växer helt utan konkurrens
har ett visst fysiologisk optimum, där tillväxt-
faktorerna är som mest gynnsamma och till-
växten är bäst. Det är det fysiologiska opti-
mat man eftersträvar i växtodling.4 I den
vänstra delen av figur 3 visas det fysiologiska
optimat som en kurva med fylld yta. Etable-
rade plantor kan vara nog så stryktåliga och

Figur 3. Fysiologiskt – ekologiskt optimum. (Efter Walter 1960).
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ha stor fördragsamhet mot suboptimala för-
hållanden – kurvans bägge ändar.

De olika stadierna i livscykeln har i många
fall olika krav eller olika förmåga att uthärda
miljön. Det är inte ovanligt att frön och
groddplantor har andra krav på miljön, det
vill säga snävare, än den etablerade individen.
Selektionstrycket för en och samma art i en
miljö kan alltså variera beroende på stadium
i livscykeln. Etableringsfasen utgör härvid
ett nålsöga i livshistorien. I figuren åskådlig-
görs detta med den streckade linjen i ytan.

I konkurrens med andra arter, det vill
säga det normala förhållandet i naturen, får
arten istället leva där den dels klarar konkur-
rensen, dels kan uthärda miljön. Detta eko-
logiska optimum är ofta förskjutet från det
fysiologiska och även snävare, vilket skall
illustreras av den högra figuren. Arter finns
med andra ord inte alltid där de passar bäst.

Flertalet arter är långlivade och kan fin-
nas kvar vegetativt under lång tid – ingen vet
hur länge. De etablerade plantorna är de
som kan bilda både frön och vegetativa sido-
skott, men de utgör samtidigt ett hinder för
nyetablering genom att de upptar sina plat-
ser i vegetationen. För nyetablering krävs
därför störningar så att små markblottor
öppnas. En mekanism för detta är givetvis
de betande djuren som genom sitt tramp
skapar små öppningar.

Succession
En syn som är alltför vanlig i landskapet idag
är igenväxande marker. Det kan vara före
detta åkrar eller betesmarker eller obrukade
randmiljöer till den alltjämt brukade jord-
bruksmarken. Öppen mark som förbuskas
och invaderas av träd är exempel på en natur-
lig process som kallas succession. Successio-
nen förekommer i olika skalor, från makro-
skala över hela landskap till mikroskala i små
fläckar. Ett annat och annorlunda exempel
på succession kan vara nedbrytningen av en
komocka, som genomgår stadier där olika
nedbrytare passerar revy. Det som är gemen-
samt för dessa två ganska olika exempel är
att en succession är en förändring över tiden

och att successionen har en riktning. Den
kan bromsas eller avbrytas men inte vända
och gå tillbaka. Den börjar istället från ett
nytt läge.

Om förhållandena är stabila utvecklas så
småningom ett jämviktsläge där arterna
lever i ”balans”. I Sverige skulle detta leda till
någon form av urskog om det inte var så att
det fanns ett antal mycket betydelsefulla
begränsande faktorer. Lite förenklat är de
viktigaste begränsande faktorerna brist på
näring eller vatten, temperatur samt förlust
av biomassa. För odlingslandskapets del är
den sista den i särklass viktigaste.

Tanken om naturens jämvikt med perfekt
anpassade organismer i balanserad samvaro
var under en period dominerande. Nu ter
sig verkligheten faktiskt oftast annorlunda.
Det är snarare icke-jämvikt som är regel och
detta är särskilt tydligt i odlingslandskapet.
Ett av skälen är just de begränsande faktorer-
na och de ideliga störningar som innebär att
successionen ständigt avbryts. Odlingsland-
skapet är i sig bl.a. ett resultat av otaliga stör-
ningar och ger också oändliga exempel på
både betydelsen av störningar och av succes-
sionsförloppens många ansikten.

Slåtter är ett exempel på störning som ger
förlust av biomassa och bromsar eller av-
bryter successionsförloppet (se figur 4).
Växterna skärs av en bit över markytan och
beroende på deras växtsätt så förlorar de
olika mycket bladbiomassa. Storväxta arter
med ”hög tyngdpunkt” drabbas proportio-
nellt sett mer än lågväxta. De som har ett
krypande växtsätt drar alltså fördel av slåt-
tern trots att även de stympas.5

Som kuriosa kan nämnas att det förekom-
mer arter som har tidig- respektive senblom-
mande former. De tidigblommande former-
na kan vara en anpassning till just slåtter
som ju sker vid en någorlunda bestämd tid-
punkt. De plantor som haft egenskaper som
gjort att de blommat tillräckligt tidigt har
kunnat sätta frö före slåttern. De har succes-
sivt ökat sin andel i populationen. Senblom-
mande plantor av samma art däremot, blev
ständigt avhuggna och kom aldrig så långt.
Även djurens betning ger givetvis en stor
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förlust av bladbiomassa. Den stora skillna-
den är att betningen är utspridd över i stort
sett hela vegetationsperioden.

Hävd genom slåtter eller betning är en
faktor man särskilt brukar lyfta fram som
viktig för hög artrikedom. Hävd, och speci-
ellt av intermediär störningskaraktär, gör att
inga arter tillåts dominera fullständigt, sam-
tidigt som ljustillgång inte begränsar foto-
syntesen. Både slåtter och betning kan be-
traktas som intermediär störning i en skala
vars ytterligheter är årlig plöjning av åker

respektive ohävd och igenväxning. Hävden
avbryter regelbundet successionsförloppet.
Ingen enskild art tillåts dominera rummet
över marken och stjäla ljuset från de övriga.
Arterna i fältskiktet tenderar att tränga ihop
sig under hävd och blir mer jämnt spridda,
och därmed ökar arttätheten (se figur 5).
Vid enbart betning, och särskilt om betes-
intensiteten är för svag, kan dock vissa arter
som betesdjuren ratar utveckla tuvor eller
fläckvis dominans i vegetationen.

Figur 4.  Slåtter – ett
exempel på störning.
Den relativa förlusten
av biomassa är en viktig
faktor för vegetationen.
(Efter Ekstam & Forshed
1996).

Figur 5. Artantal i fält-
skiktet i relation till mängd
biomassa. (Efter Al-Mufti
et al. 1977).
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Växters livsstrategier
– en modell
Arter finns antingen helt slumpmässigt eller
helt regelbundet i naturen men de upp-
träder ändå oftast efter vissa mönster. Vill
man till exempel plocka en vårbukett med
gullvivor är det klokt att söka i betesmarker
och inte i granskogen. Om det istället är blå-
bär man är ute efter, är det givetvis bättre att
leta i granskogen. Orsaken ligger i att arter-
na har olika kombinationer av egenskaper
som passar i skilda livsmiljöer. Inom eko-
login kallar man ibland detta för arternas
olika livsstrategier.

En modell för att förklara sambandet
mellan de viktigaste påverkansfaktorerna
och växters livsstrategier har presenterats av
den engelska ekologen John Philip Grime.
Modellen utgår ifrån stress och störning
som de viktigaste drivkrafterna (se figur 6).
Stress definieras här som brist på viktiga till-
växtfaktorer, såsom näringsämnen, vatten
och ljus. Störningar utgörs av mekanisk åver-
kan som förstör eller tar bort delar av vegeta-
tionen, till exempel brand, stormfällningar,
plöjning, slåtter och bete. Det är alltså en
uppdelning av de begränsande faktorerna
som nämndes tidigare i samband med suc-
cession.

Teoretiskt kan dessa två faktorer, stress
respektive störning, förekomma i låg eller
hög grad, och om man kombinerar dem blir
det fyra möjliga utfall.

I sin mest generaliserade form finns i
Grimes modell tre möjliga livsstrategier: kon-
kurrensarter (C för competitors), stresstoleranta
arter (S för stress) som är de fördragande

hushållarna, samt störningsarter (R för rude-
rals) (se tabell 1). Den fjärde kombinatio-
nen är inte möjlig som livsstrategi. Både
konstant svält och ständig förstöring går helt
enkelt inte att överleva.

För att förstå detta är det viktigt att sätta
in arterna i ett evolutionärt perspektiv. Vad
modellen säger är att det naturliga urvalet
eller selektionen, med dessa faktorer som
drivkraft, styr evolutionen mot olika livsstrate-
gier hos växterna. Miljöer med en viss kombi-
nation av stress och störning favoriserar vissa
kombinationer av egenskaper hos växterna.
Evolutionen är en ständigt verkande pro-
cess, om än mycket långsam med mänskliga
mått, som genom naturlig selektion ger upp-
hov till anpassningar. De individer som har
de nödvändiga egenskaperna kan klara sig
och ge avkomma medan övriga dukar under.
Det är dock inte samma sak som att de abso-
lut bästa överlever. Det räcker att vara till-
räckligt bra. Sen måste det till en del tur
också. Man brukar ibland likna evolutionen
vid ett spel, där vinnarna är de som finns
kvar på spelplanen. Man ska komma ihåg att
vi inte ser de oräkneliga förlorarna, dem
som under spelets gång ramlat igenom
hålen, utan bara dem som fortfarande är
kvar. Man ska också komma ihåg att arter,
som en logisk följd av anpassning genom
långvarig selektion, normalt sett inte är
anpassade till dagens situation, utan till går-
dagens.

De tre livsstrategierna enligt Grime kan
grafiskt presenteras triangulärt (se figur 7).
Axlarna visar den relativa betydelsen av
stress (Is), störning (Id) och konkurrens
(Ic). Då framgår det också att det inte är

Figur 6. Stress- och störningsintensitet som drivkrafter för utvecklingen av livsstrategier hos växter. (Efter Grime
1979).

                                                                                        STRESSINTENSITET
STÖRNINGS-
INTENSITET Låg Hög

Låg Konkurrensarter Stresstoleranta arter

Hög Störningsarter Inga möjliga strategier
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Figur 7. Livsstrategiernas förhållande till graden av stress (Is), störning (Id) och konkurrens (Ic). De fyra mindre
trianglarna till höger i figuren visar den ungefärliga fördelningen i CSR-triangeln för olika livsformer av växter.
(Efter Grime 1979).

Tabell 1. De tre livsstrategiernas livshistoriekaraktärer. (Förenklat efter Grime 1979).

Livslängd,
- etablerad planta
- blad och rötter

Bladfenologi

Blomfenologi

Blomnings-
frekvens

Andel av produktion
till frön

Överlevnad

Föröknings-
strategier

            R
Störningsarter

Mycket kort
Kort

Kort fas av bladtillväxt
sammanfallande med
hög fotosyntes

Blommar tidigt i
livshistorien

Hög blomnings-
frekvens

Stor

Vilande frön

Etablering i luckor
Stor mängd vitt
spridda frön
Långlivad fröbank

               C
Konkurrensarter

Lång eller rel. kort
Relativt kort

Toppar i bladtillväxt
sammanfallande med
toppar i fotosyntes

Blommar efter toppar i
tillväxt

Etablerade plantor
blommar årligen

Liten

Vilande knoppar och
frön

Vegetativ utbredning
Etablering i luckor
Stor mängd vitt
spridda frön
Långlivad fröbank

                  S
Stresstoleranta arter

Lång till mycket lång-
Lång

Vintergröna blad,
varierande mönster
i bladtillväxt

Varierande

Oregelb. blomning
över lång livshistoria

Liten

Stresstoleranta blad
och rötter

Vegetativ utbredning
Bank av långlivade
unga plantor

L
IV

S
H

IS
T

O
R

IE
K

A
R

A
K

T
Ä

R
E

R
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fråga om ett allt-eller-intet förhållande utan
om gradskillnader. Det ger även fler kombi-
nationer av livsstrategier. Empiriska data
från en stor mängd undersökningar visar till
exempel att växter med olika livsformer har
olika fördelning i diagrammet.

Utifrån CSR-modellen kan man visa hur
livshistoriekaraktärerna följer relativt tydliga
mönster hos de tre livsstrategierna. Ser man
lite närmare på några livshistoriekaraktärer,
så kan det också bli tydligare hur selektio-
nen kan verka och ge de anpassningar som
hela livsstrategikonceptet bygger på.

Det förefaller ändamålsenligt att stör-
ningsarterna har kort livslängd, tidig blom-
ning med hög blomfrekvens och en stor del
av produktionen fördelad till nya frön, samt
frövila och långlivad fröbank. Anpassningar
för näringsrika men ”kortlivade” miljöer.
Selektionen kan verka på alla dessa livshis-
toriekaraktärer men organismen måste
fungera som helhet och blir därför en kom-
promiss. På motsvarande sätt kan man förstå
den selektiva fördelen hos de stresstoleran-
ta arternas många olika egenskaper som går
ut på att uthärda och spara på de begränsa-
de resurser som finns.

Om vi nu för ihop livsstrategierna med
successionen så kan livsstrategierna lite för-
enklat sägas ha var sin tyngdpunkt i succes-
sionsförloppet med hög grad av störning i
ena änden och hög grad av stress i den
andra (se figur 8). Om störningsintensiteten
inte räcker för att hålla undan konkurrens-
arterna så tar de med tiden över från stör-

ningsarterna. När näringstillgången blir för
låg för konkurrensarternas tillväxtbehov,
så blir det de stresstoleranta arterna som
kommer att ta över. Vi får därmed en del av
förklaringen till de mönster man kan se i
naturen. Varför vi hittar arter i vissa miljöer
men inte i andra.

Omsatt till triangeln så kan successions-
förloppet beskrivas som en rörelse från ”R”-
hörnet mot ”S”-hörnet. Näringstillgången
avgör hur högt mot ”C”-hörnet förloppet
går. I mycket näringsfattiga miljöer tenderar
successionen att gå direkt mot S-hörnet. I
figur 9 åskådliggörs vegetationens samlade
biomassa som storleken på de gröna cirk-
larna.

Figur 8. Livsstrategier
och succession.
(Efter Grime 1979).

Störningsintensiteten
räcker inte för att hålla
undan konkurrensarter

Näringstillgången blir för
låg för konkurrensarternas
behov

Figur 9. Grimes triangel och succession. (Efter Grime
1979).
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Dynamiken i landskapet
Störningar, stress och successionsförlopp
verkar i hela landskapet om än i olika grad.
Vi måste därför till dessa tillföra en rumslig
dimension. Landskapet är till sin karaktär
mosaikartat uppbyggt. Slutligen får vi inte
glömma det viktiga tidsperspektivet. De tio-
tusen år som förflutit sedan den senaste
nedisningen är oerhört lång tid med mänsk-
liga mått – tio millennieskiften! I ett evolu-
tionärt perspektiv är det däremot en kort
period. Vi ska komma ihåg att flertalet av
dagens arter fanns redan långt tidigare och
har förmodligen inte ändrats nämnvärt un-
der den tidsrymd då odlingslandskapet vuxit
fram. Miljön har däremot ändrats betydligt.

Det finns rörelser i landskapsrummet, en
blandning av dynamik och konstans. För
växternas del innebär detta förändringar i
både scenografi och regi. Detta har varit till
fördel för alla de arter som kunnat hitta nya
eller vidgade habitat i odlingens och mark-
användningens spår men har givetvis också
tagit sin tribut hos andra arter. Man ska se
livsstrategierna i det långa evolutionära per-
spektivet. I huvudsak fanns strategierna ut-
vecklade innan människan gjorde sin entré
i spelet.

Markanvändningen uppvisar perioder
med viss stabilitet och regelbundenhet och
andra med stora omvälvningar. Kolonisa-
tionsperioder, odlingssystemens förändring
då ängen bröts upp till åker och de om-
fattande sjösänkningsprojekten är några
exempel på omvälvningar i landskapet med
dramatisk effekt för växtligheten. Att mark-
användningens organisation följt olika
mönster har vi sett åtskilliga exempel på i
övriga föredrag, till exempel uppdelningen
i utmark och inägor. Graden av dynamik
och konstans är i stor utsträckning en skal-
fråga. Åkergärden, ängar och hagar har
brukats på liknande sätt över ganska långa
tidsperioder. Hävden och därmed även
störningsintensiteten följer mönster i tid
och rum. Varianterna är många men det
är just den relativa regelbundenheten, det
vill säga graden av förutsägbarhet, som är
viktig här.

Den samlade störningen från alla olika
brukningsaktiviteter brukar man kalla ett
områdes störningsregim. En likartad hävd år
efter år eller en periodiskt återkommande
hävd ger upphov till olika störningsregimer.
Störningsregimens karaktär, dess art och
styrka, när den infaller i tiden och dess peri-
odicitet är grundläggande faktorer som på-
verkar vegetationens utformning i odlings-
landskapet. Åker, äng och betesmark har
helt olika störningsregimer. På ett mer detal-
jerat plan finns många varianter av stör-
ningsregimer för olika betesmarker. Både
mängden och typen av betesdjur påverkar
vegetationen. Då olika djurslag betar på
olika sätt och favoriserar eller ratar en del
arter, kan de ge upphov till mängdmässiga
förskjutningar mellan arterna i betesmar-
ken. På liknande sätt påverkas artsamman-
sättningen av när betespåsläppet görs, hur
stark betesintensiteten är och hur den varie-
rar över säsongen.

Urban Ekstam ger i boken Äldre foder-
marker6 ett belysande exempel på hur hävd-
regimer kan yttra sig och deras betydelse för
växtligheten. Exemplet kretsar kring några
gärdeskullar i Norrö by på Östgötaslätten
och markanvändningen från järnålderns
slutskede fram till början av 1900-talet (se
figur 10).

Byn hade två gärden, det östra och det
västra. Inom det västra gärdet, som alltså var
inhägnat, fanns ett antal mindre åkrar men
även slåttermark och betesmark. Den sena-
re belägen på några gärdeskullar. Det fanns
även ängsgärden och beteshagar. Mycket
tyder på att man tillämpade tvåsäde under
många århundraden, kanske så länge som
tusen år. Under ”sädesår”, då åkrarna bar
gröda, tilläts inte djuren beta i åkergärdet
förrän efter det att åkrarna skördats. Man
slog dock den kärrartade ängen och möj-
ligen även gräsytorna mellan åkrarna. De
torra gärdeskullarna fick dock vila till efter-
betet på hösten då djuren fick tillgång till
hela gärdet, alltså även efterväxt på åkrar
och äng. Under ”trädesår”, då åkrarna i västra
gärdet låg i träda, hade betesdjuren tillgång
till hela gärdet alltifrån betessläppet på
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Figur 10.  Principbild med hävdregim och hävdrytm på olika markslag såsom det kan ha tett sig vid mitten av 1700-
talet. Kurvans höjd i respektive fall ska grovt räknat motsvara mängden tillgängligt foder över tiden. Symbolerna
anger vinterfoder och spannmål samt betesperiod. År 1 och år 3 är sädesår i det västra gärdet medan år 2 och 4 är
trädesår. Förhållandet är det omvända i det östra gärdet. (Efter Ekstam & Forshed 1996).
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våren till installningen på hösten. Vid höst-
sådd fick djuren även beta av den spirande
brodden. Denna tvååriga betesrytm, där
vegetationen med regelbundenhet stördes
på två skilda sätt vartannat år, har varit en
avgörande ekologisk faktor för utformning-
en av vegetationen. Den har satt ramarna för
de arter som kunnat leva där. Genom att
betesdjuren regelbundet haft tillgång till
hela arealen har såväl spridningsmekanis-
mer som etableringsmöjligheter påverkats
över åker, äng och betesmark.

Under senare delen av 1800-talet bröts
ängarna upp till åker och en flerårig växt-
följd infördes. Ända fram till 1930-talet fort-
satte dock betesrytmen att följa åkerbruket.
Efter det att de gamla gärdeskullarna, nu-
mera åkerholmar, hägnades på 1930-talet
upphörde så kopplingen mellan åkerbruk
och betesrytm. Många av arterna finns dock
kvar i små restpopulationer men förutsätt-
ningarna för deras långsiktiga överlevnad
har begränsats kraftigt.

Berikningens paradox
För människan som markanvändare har en
drivkraft varit att så effektivt som möjligt
utnyttja landskapet och de naturgivna loka-
la förutsättningarna. Markanvändningen
organiserades under lång tid på ett sätt som
gjort att det har skett en nettotransport av
näring från utmarker och ängar till åker. En

kombination av utarmning och berikning.
Den kreatursgödsel man fick tillgång till
lades på åkern.

Att röjning och svedjande ger en gödslan-
de effekt har man erfarenhetsmässigt vetat
länge och utnyttjat. Syftet var att höja pro-
duktionen. Med dagens termer är det en
form av störning som samtidigt frigör näring
till det man önskade, betesdjuren i det här
fallet. Man brukar säga att brist på Nitrat
(alternativt Fosfat) är det som i normala fall
begränsar tillväxten i landekosystem.

Man skulle kunna tro att tillskott av dessa
bristämnen i de utmagrade utmarkerna
skulle göra att fler arter skulle kunna klara
sig. I själva verket är det precis tvärtom –
minskat artantal är berikningens paradox.
Det finns otaliga exempel från hela världen
som visar på någon form av generalitet i
detta. Det mest imponerande exemplet är
det från Rothamsted i England som inleddes
på 1860-talet och som fortsatt i mer än
hundra år.

Resultaten är skrämmande i sin tydlighet
(se figur 11). Trots årlig slåtter minskar allt-
så artantalet så kraftigt efter gödsling att
diversiteten efter ett århundrade närmast är
utraderad. Man kan se en tendens till en
bromsande effekt i början. Det beror tro-
ligen på att de långlivade arterna har en stor
del av sin biomassa i underjordiska organ
och därför under en tid kan motstå konkur-
rensen från dem som kraftigt gynnas av

Figur 11. Gödslingens effekt på diversiteten (Shannon index). Exempel från de långvariga försöken vid Park Grass
i Rothamsted, England. Alla ytorna har hävdats med årlig slåtter. Flertalet av de ursprungliga arterna var lång-
livade med en stor del av biomassan i underjordiska delar. Det ger en viss ”seghet” i systemet och fördröjer vegetation-
ens svar på gödslingen vilket kan ses de första årtiondena i de gödslade ytorna. (Efter Tilman 1982).
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gödslingen. De ogödslade ytorna däremot
har i stort sett konstant diversitet. Det här är
något som väcker en viss eftertanke med
tanke på det gränsöverskridande kvävened-
fallet som sakta men säkert gödslar upp
markerna.

Noter
1 Gärdenfors 2000.
2 Grime 1979.
3 Salisbury 1933.
4 Walter 1960.
5 Ekstam & Forshed 1996.
6 Ekstam & Forshed 1996.

Referenser
Litteratur
Al-Mufti, M.M., m.fl., 1977, “A Quantitative analysis of

shoot phenology and dominance in herbaceons
vegetation”, Journal of Ecology 65, s. 759–792.

Ekstam, Urban & Forshed, Nils, 1996, Äldre foder-
marker: betydelsen av hävdregimen i det förgångna, mål-
styrning, mätning och uppföljning, (Skötsel av natur-
typer), Stockholm, 319 s.

Grime, John Philip, 1979, Plant strategies and vegetation
processes, Chichester, 222 s.

Gärdenfors, Ulf, 2000, Rödlistade arter i Sverige 2000,
Uppsala, 397 s.

Salisbury, Edward James, 1933, The influence of man on
vegetation, Transactions of the south-eastern union
of scientific societies.

Tilman, David, 1982, Resource competition and communi-
ty structure, (Monographs in population biology,
17), Princeton, 296 s.

Walter, Heinrich, 1960, Grundlagen der Pflanzenverbreit-
ung, (Einführung in die Phytologie, bd 3), Stutt-
gart, 556 s.



263

KAPITEL 17
Från vått till torrt och från smått till stort
– förändringar i odlingssystem och landskap
de senaste hundra åren

Margareta Ihse

Vi röjer ständigt vår oförmåga att fatta, till
vilken grad betydande delar av vårt lands
växtlighet är beroende av vår egen verksam-
het på marken och dess förändringar från
tid till tid.1

Inledning och avgränsning
Det var bondens arbete som beredde rum
för blommorna i landskapet, skriver biolo-
gen och landskapsskildraren Carl Fries i sin
bok Gammalsverige 1965.2 Han hade tidigt
och klarsynt sett sambanden mellan odlings-
systemet, eller jordbrukssystemet, och land-
skapets utseende. Han såg förändringen,
som skedde i odlingssystemen, och insåg
vilken omfattande inverkan den skulle få på
växterna och landskapet. Fries skriver att
många vanliga och välbekanta blommor,
som blåklocka och prästkrage, ängsbräsma
och höskallra, lever ett farligt liv, eftersom
de är beroende av lanthushållningens ängs-
bruk. Som den botanist han var tittade han
främst på växterna och konstaterade att
blommornas plats i landskapet var på slåtter-
ängarna, och att deras livsrum hade starkt
krympt, när ängsbruket i det gamla odlings-
systemet så gott som försvunnit.

Sten Selander drar liknande slutsatser om
sambanden mellan jordbrukssystemet och

landskapets innehåll. Som botanist utgår
också han från vegetationen. I Det levande
landskapet, den stora boken om Sveriges
naturtyper från 1957, beskriver han björk-
hagarna som dödsdömda, eftersom de är all-
deles otillräckliga som betesmark åt nutida
högmjölkande kor.3 Lantbrukarna hade allt-
mer övergått från att låta djuren beta i hagar-
na till att fodra kreaturen i stall hela året
eller att låta dem beta på klövervallar och
konstgödslade betesfållor. Om man försökte
höja produktionen genom att plöja upp och
konstgödsla dem förändrades brutalt vegeta-
tionens hela miljö. Hagmarkerna fick oftast
spontant växa igen till skog, om de inte
direkt planterades med gran.

Odlingssystemet kan sägas vara ett sätt för
människan att organisera sitt förhållande till
marken. Hur odlingssystemet organiseras
påverkar naturligtvis landskapets utseende.
Den förste bonden påbörjade landskapsför-
ändringen, för flera tusen år sen, med ett
jordbrukssystem, bestående av en organisa-
tion av marken i permanenta eller semi-per-
manenta åkrar och betesmarker. Vikinga-
tidens bonde etablerade, i och kring byarna,
ett system med organisation av marken i
inägor, med åker och äng, och utmark, med
bete i skogen; ett bylandskap. Denna land-

LANDSKAPSFÖRÄNDRINGAR OCH HÅLLBARHET

(Carl Fries)
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skapsorganisation var mycket stabil och
räckte nästan tusen år, fram till skiftenas tid
under 1800-talet. Den bebyggelse och mark-
organisation, som vi ser idag, med spridda
gårdar, är resultatet av de omfattande skift-
ena under senare delen av 1700-talet och
1800-talet: skifteslandskapet. Fördelningen
av bebyggelsen har inte ändrats mycket sen
dess. Förändringar sker emellertid ständigt.
Men den förändring, som skett under de
senaste 50–100 åren, är fundamentalt skild
från de tidigare förändringarna av odlings-
landskapet under historisk tid, genom storle-
ken, hastigheten, intensiteten och likrikt-
ningen i omvandlingen. Rationalisering och
specialisering har skapat ett industrilandskap.

De flesta är idag medvetna om att det har
skett förändringar i landskapet, men långt
ifrån alla är medvetna om hur omfattande
de har varit, och vilken betydelse de har.
Förändringar, som sker långsamt år efter år,
har man svårt att uppfatta. Först när man
summerar dem över en lång period, ser man
tydligt både storleken, intensiteten och has-
tigheten i förändringen. Förändringarnas
effekt på floran och faunan tar oftast ännu
längre tid att slå igenom och att upptäckas.

Förändringar i odlingssystemet är en av
orsakerna till förändringar i landskapet, men
långt ifrån den enda, eftersom landskapet
som helhet är både komplext och dynamiskt,
och det är ett komplex av komponenter som
samverkar till viktiga förändringar. Orsak
och verkan är inte heller alltid så entydiga, i
synnerhet inte om de ligger långt från var-
andra i tid och rum.

Vid förändringsstudier nöjer man sig ofta
med att studera den kvantitativa aspekten i
form av statistiska data, och kanske också den
geografiska aspekten. Men lika viktigt som
det är att kunna förstå den geografiska aspek-
ten, lika viktigt är det att förstå den ekologis-
ka aspekten. Med geografisk aspekt menas
vilka förändringarna är och var de skett, med
ekologisk aspekt vilka effekter dessa föränd-
ringar kommer att få eller redan har fått på
flora och fauna och ekosystemens funktion.
För att förstå orsakerna och drivkrafterna
bakom förändringen måste man också an-

lägga en samhällsvetenskaplig och ekono-
misk aspekt. Om och när förändringarna får
konsekvenser på miljön, på växt- och djur-
livet, som är icke önskvärda, är det än mer
angeläget att förstå orsakerna till föränd-
ringarna, inte bara ur naturvårdssynpunkt.

I denna artikel kommer jag att välja bland
den mångfald av intryck som finns från ett
landskap om dess innehåll och utseende,
och ge en personligt grundad uppfattning
sedd genom mina ”ekologiskt-geografiska
glasögon”. Jag vill beskriva landskapet och
dess förändringar som jag ser det, som geo-
graf och landskapsekolog. Jag skall också för-
söka att analysera sambanden mellan dessa
förändringar och förändringar i odlingssyste-
men (eller snarare i jordbrukssystemet som
helhet) som omfattar såväl växtodling som
djurhållning, kultur- och naturvärden. Min
beskrivning är baserad på erfarenheter från
flygbildstolkning, analys av historiska kartor,
kompletterad med fältarbete från ett antal
försöksområden i Skåne, Halland, Småland,
Östergötland, Sörmland och Västmanland.

Framställningen kommer att förenklas
till odlingslandskapet och dess förändring i
slättlandskapet, och skogs- och mellanbygds-
landskapet, eller ”hagmarkslandskapet”.
Bildexempel hämtas från Skåne och från
Småland.4 Naturligtvis skulle bilden av land-
skapets utseende och förändring ha modi-
fierats om man gjort motsvarande analys i
andra landskapsutsnitt, till exempel i Mälar-
dalens mosaikartade sprickdalslandskap eller
i Norrlands älvdalar. Denna översikt gör inte
anspråk på att ge någon total bild av föränd-
ringens omfattning i landskapets alla olika
delar, inte heller på att ge en bild som gäller
över hela Sverige. Men exemplen kan med
stor sannolikhet sägas vara generella för
slättbygden och skogs- och mellanbygden i
södra och mellersta Sverige. De förändring-
ar som funnits i Skåne och Småland under-
stöds till stora delar av resultat från andra
försöksområden i södra och mellersta Sve-
rige, Halland, Östergötland, Kalmar, Öland
Sörmland, Uppland, Västmanland och Värm-
land. Liknande resultat har kommit fram i
Naturvårdsverkets nationella inventeringar
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av ängs- och hagmarker5 samt i Naturvårds-
verkets, Riksantikvarieämbetets och Jord-
bruksverkets gemensamma landskapsinven-
tering, det så kallade Lim-projektet, där
livsmedelspolitikens miljöeffekter med för-
söksområden över hela Sverige studerades.6

Mina landskapsekologiska glasögon har
också varit delvis avskärmade, för att kunna
uppfatta mönster av förändring i landska-
pets komplexitet. Bebyggelse och vägar är
speciellt styvmoderligt behandlade, framför-
allt byggnadernas utformning och utseende.
Många identifierar landskapet med hjälp av
byggnader. Naturligtvis utgör de en viktig
del av landskapsbilden, men deras utform-
ning utgör sällan en viktig komponent av
det ekologiska innehållet. I flygbilderna, där
jag samlat min mesta information, ser man
inte så mycket av husens utformning och
utseende. Vägarna är ett annat landskapsele-
ment som det inte heller har lagts någon
större vikt vid. För oss människor är de na-
turligtvis viktiga. De är kommunikationsle-
der, och vi får vår mesta uppfattning av land-
skapet och dess byggnader från vägen. Land-
skapet blir mestadels ett betraktelseland-
skap, inte ett vistelselandskap. De är också
viktiga landskapselement för djuren och väx-
terna – för dem är de vistelselandskapet. Det
är som sådana de studeras. I deras ”ögon” är
de antingen kommunikationsleder eller bar-
riärer och vägkanternas utseende och inne-
håll spelar stor roll. Tyngdpunkten har lagts
på studier av det som idag är öppen mark.
Gränsen mellan det som vi idag delar in i
skogslandskap och jordbrukslandskap har
sällan varit så skarp som nu. För att kunna
förstå dagens odlingslandskap bör studierna
också till delar omfatta även skogen, eftersom
den var en väsentlig resurs för jordbruket i
det gamla odlingslandskapet. Lantbruk om-
fattade bruket av jorden och skogen. I strävan
efter att förstå helheten i landskapet måste
alla dess delar ingå. Skogen ingår därför i
dessa studier, men är inte detaljstuderad.

Det landskapsutsnitt som studerats utgörs
ofta av en eller flera gårdar, en by, en sock-
en, en församling eller ett härad. Dessa om-
råden har avgränsats av administrativa grän-

ser eller genom att de utgjort ett område av
lämplig storlek i kartor och flygbilder. Av-
rinningsområden blir idag allt vanligare som
enhet i miljöstudier. Det gäller främst stu-
dier som berör föroreningar och blå miljö-
vård. Avrinningsområden kan möjligen ock-
så vara goda underlag för terrestra studier av
biodiversitet och grön miljövård, men de
har inte använts vid dessa studier.

Utgångspunkter
Utgångspunkten i denna beskrivning är att
det finns ett samband mellan odlingssystem
och landskapsbild. Sambandet är inte en-
tydigt, eftersom odlingssystemet bara är en
av de faktorer som påverkar landskapsbilden
En förändring i den ena leder oftast, men
inte alltid, till en förändring i den andra.
Förändringen kan ske snabbt eller långsamt,
och ge effekter som syns omedelbart, eller
först efter lång tid. Effekterna kan kvarstå
länge eller försvinna snabbt. De samband
som finns kan därför vara svåra att upptäcka
och tolka. De är speciellt svårtolkade, när
det finns en stor tidsfördröjning mellan för-
ändringen i system och effekten i land-
skapet, vilket ofta är fallet.

Odlingssystemet är, som tidigare nämnts,
ett sätt för människan att organisera sitt för-
hållande till jorden. Studier av odlingssyste-
men visar därför också det intressanta sam-
spelet mellan människa och natur. Eller
mellan natur och kultur, där den ena inte är
den andra uteslutande, utan de är ömse-
sidigt berikande. Odlingssystemen utgör en
del av jordbrukssystemet, och därmed mark-
användningen. Odlingssystemens utform-
ning påverkar inte bara ordningsföljden på
grödorna utan påverkar hela landskapet och
därmed hela markanvändningen. Begrep-
pet odlingssystem används här i dess mest
omfattande form, som snarast kan jämföras
med jordbrukssystemet.

Landskap och landskapsbild
En god regel är att definiera de begrepp
man använder, och jag vill därför först uppe-
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hålla mig lite vid begreppet landskap. Tre
frågor kan ställas, vilkas svar kanske kan
hjälpa oss att förstå förändringar och sam-
band i det komplexa system, som landskapet
utgör: Vad är ett landskap? Vad bestämmer land-
skapets utseende? Hur beskriver man landskapets
innehåll och sammansättning?. Geografen Ulf
Sporrong uttrycker det så, att landskapet
kan ses som spelplanen för människans verk-
samhet, ett schackbräde, som ger förutsätt-
ningarna för spelet.7 Utan pjäser och regler
blir det inget spel, utan människan och
hennes lagar kan man inte förstå land-
skapets funktion och användning. Natur-
vetare, geografer och ekologer kan beskriva
schackbrädets olika delar, men samhälls-
vetare och humanister måste finnas med för
att komplettera och förstå hur schackbrädet
används och hur spelarna upplever spelet.
Svaren på dessa frågor räcker inte enbart för
att förstå landskapet och människans inter-
aktiva förhållande till sitt landskap. Därför
måste man för att förstå och tolka landskaps-
bilden ställa sig ytterligare två frågor: Hur
uppfattar olika människor landskapets innehåll
och värden? Vilka är ”drivkrafterna” till land-
skapets förändring? Denna sammanställning
kommer inte att kunna ge några fullständiga
svar på någon av frågorna men skall försöka
ge några ledtrådar, hur man inom geografi,
landskapsekologi och natur- och kultur-
minnesvård betraktar dessa frågor.

Vad är ett landskap? – Landskaps-
begreppets olika definitioner
I dagligt tal kan det vara den utsikt man
uppfattar från en utsiktspunkt, det vill säga
ett konkret, synligt område av ett stycke
land. Det kan också vara en administrativ
enhet inom riket, en speciell trakt, som land-
skapen Skåne, Småland, Värmland. Natur
och landskap blir ofta sammanblandade
som synonyma begrepp. Men den till synes
enkla frågan ”vad är ett landskap?” har inget
enkelt svar. I en nyutkommen doktors-
avhandling refereras till mer än 100 defini-
tioner på begreppet landskap.8 De har for-
mulerats av naturgeografer, kulturgeografer,
landskapsekologer och landskapsarkitekter,

det vill säga de som till sin profession sysslar
med landskapet på olika sätt. Sällan har de
som verkar i landskapet, agronomer och jäg-
mästare, sysselsatt sig med begreppet.

För mig personligen är landskapet vad jag
ser, vad jag uppfattar och vad jag vet om ett
stycke land. Men det jag själv ser och upp-
lever, behöver inte alltid vara synligt för
andra, och det jag uppfattar, behöver inte
vara synligt alls. Uppfattningen och värde-
ring om ett landskap är relaterad till kun-
skap och förväntningar. Eftersom dessa
varierar mellan olika personer eller grupper
av personer, är det alltså inte förvånansvärt
att man kan hitta så många olika definitio-
ner på samma begrepp. Att i detalj förklara
alla dessa definitioner skulle kräva nästan en
egen utredning. Här ges några exempel på
olika sätt att hantera och definiera begrep-
pet landskap.9

Landskap introducerades som vetenskap-
lig term i början av 1800-talet av den tyske
geografen Alexander von Humboldt.10 Han
definierade landskap som den totala karak-
tären av en region på jorden. Han betonade
speciellt landformerna, och många efter-
följare begränsade landskap till beskrivning
av landformerna och utformningen av jor-
dens yta, som ett antal kombinationer av
fysiska objekt. En bredare blick hade Carl
Ritter, som redan 1852 definierade landskap
inte bara från de naturliga landformerna
inom ett område, utan också betonade att
det fanns en estetisk del, så som den uttryck-
tes av artister och författare, och ett histo-
riskt innehåll.11 I deras anda finns en rad
olika utformade definitioner, som samtliga
innefattar ett statiskt landskap som hela
tiden har ett visst utseende. Landskapet är
”jordens ansikte” skriver Richard Harts-
horne år 1959.12 Carol beskriver 1952 land-
skapet som hela komplexet av atmosfär,
hydrosfär, litosfär, biosfär och antroposfär,
dess processer och dess uttryck.13 Han var en
av de tidiga geografer, som integrerade i
landskapsbegreppet de processer, som är
ansvariga för formerna i landskapet.

Människan och hennes aktivitet och in-
flytande syns inte alls i de flesta av dessa
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definitioner av landskap. Den tysk-amerikan-
ske geografen Carl Sauer är en av de första
som lyfter fram människan och det kulturel-
la inflytandet. Han beskriver landskapet,
som ett område, sammansatt av former, som
är skapade av kultur och natur.14 Geografen
Michael Jones sätter människan i centrum.
Han ser landskapet som de existerande na-
turresurser som behövs för att uppfylla män-
niskans materiella och mentala behov, och
menar att ett landskaps karaktär speglar sam-
hällets sociala förhållande och välmående.15

Landskapsekologerna, med Richard For-
man och Michel Godron i spetsen, betonar
de biologiska delarna och betydelsen av
landskapets struktur, funktion och föränd-
ring.16 I sina grundläggande beskrivningar
pekar de på att det inte bara är de enskilda
delarna i landskapet som är viktiga, utan
också hur dessa är fördelade i form av möns-
ter och strukturer. Samspelet mellan land-
skapsmönster och ekologiska processer på-
verkar och styr de biologiska processerna
och flödena av vatten, näring, energi och
biologiskt liv. Ett landskap är enligt dem ett
heterogent utsnitt av land, som är samman-
satt av samverkande komponenter.

Landskapet kan definieras, enligt den
svenske geografen Ulf Sporrong, som en
geografiskt sammanhållen enhet av terräng-
former, växtlighet och mänsklig påverkan,
dock med oklar avgränsning. Tillsammans
med ett antal svenska landskapsforskare har
landskapsdefinitionen utformats till ett funk-
tionellt begrepp, som är tänkt att kunna an-
vändas som underlag för naturvårdsarbete
och miljöövervakning i Sverige: ”Ett påtag-
ligt och karakteristiskt resultat av ett ständigt
pågående samspel mellan de fysisk-geogra-
fiska förutsättningarna på jordytan och i
atmosfären samt samhället, uttryckt genom
dess kulturella, sociala och teknologiska
potential. Ett landskap omfattar också såväl
de abiotiska som biotiskt betingade flöden
in och ut ur det avgränsade landskapsrum-
met.”17

Inom Europarådet har man just slutfört
arbetet med en Europeisk landskapskonven-
tionen, som skall kunna användas i politiskt

arbete i alla de 32 länderna i Europa. Där
beskrivs landskapet som ”ett koherent om-
råde, där en av de viktiga bestämmande fak-
torerna är hur det upplevs av allmänheten
och vars utseende är resultatet av skeende
och samverkan mellan naturliga och mänsk-
liga faktorer”.18

Landskapsdefinitionerna kan tyckas ten-
dera att bli alltmer komplexa, ju mer vi för-
står av detaljerna, dynamiken och processer-
na i den komplexa omgivning, som utgör
vårt landskap. Som motvikt finns uppfatt-
ningar, som den tyske geografen Carl Troll
framhöll redan på 1930-talet. Han betonade
helheten i detta komplexa mönster och be-
skriver landskapet som en helhet, där sum-
man är mer än de enskilda delarna.19

Vad bestämmer landskapets utseende?
Naturen, det vill säga de naturgivna förut-
sättningarna, sätter ramarna och ger förut-
sättningarna för utnyttjandet. Människan
har sedan förhistorisk tid utnyttjat dessa för-
utsättningar på olika sätt, vid olika tidpunk-
ter, i form av naturresurser. Utnyttjandet har
i sin tur påverkat landskapets utseende,
landskapsbilden, och landskapets innehåll.
Hur människan utnyttjar förutsättningarna
inom dessa ramar har bestämts av det sociala
sammanhanget, vilket gav ramarna för rätten
till resursutnyttjandet och äganderätten. De
naturgivna förutsättningarna har utnyttjats
på olika sätt under olika tidpunkter, beroen-
de på hur teknik, ekonomi och politik har
ändrats. På så sätt har boskapsskötsel, ängs-
bruk och åkerbruk format odlingslandska-
pet och gett det olika utseende vid olika tid-
punkter. Landskapets utseende kan enligt
Ulf Sporrong vetenskapligt beskrivas genom
en systematisk framställning i fem delar av:

• naturgivna förutsättningar,
• dagens markanvändning,
• historisk markanvändning,
• ägarförhållanden och
• regional karaktär.

De naturgivna förutsättningarna utgörs av
berggrund, jordart och geomorfologiska
formelement, hydrologi och klimat, samt
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vegetationen, som är det långsiktiga svaret
på dessa förutsättningar. Den historiska
markanvändningen, liksom dagens markan-
vändning ger viktig information, eftersom
den gamla markanvändningen har lämnat
efter sig ett minne i landskapet. Ägarförhål-
landen är en viktig parameter, eftersom olika
ägare hanterar och brukar jorden på olika
sätt. Det gäller inte bara grannar utan också
olika typer av ägare. Ägogränser utgör idag
oftast den skarpaste gränsen i landskapet.
De fyra första delarna kan låta sig väl kartläg-
gas av en geograf, som väl synliga. De utgör
de materiella delarna i landskapet. Den sista
femtedelen, den regionala karaktären, kan
innehålla såväl materiella som immateriella
delar. Hit hör specifika byggnadsstilar, dia-
lekter och matkulturer, klädedräkter och
specifika seder. I boken Svenska landskap
beskriver Sporrong vårt landskap från dessa
utgångspunkter, vilket också leder till nya
indelningar och andra regioner, än de som
finns i de gamla administrativt indelade
landskapen.20

Hur beskriver man landskapets innehåll
och sammansättning?
Landskapet kan beskrivas på olika skal-
nivåer, från större enheter som landskaps-
regioner (öppet slättlandskap, halvöppet
mosaikartat landskap, slutet skogslandskap,
fjällandskap, skärgårdslandskap) till de små
delar som landskapselementen utgör (åkrar,
ängar, hagar, dammar, åkerholmar, vägar,
vattendrag, stengärdsgårdar). För att kunna
beskriva helheten på ett riktigt bra sätt, mås-
te man beskriva de ingående delarna, och
deras sammanhang och samband. I ett så-
dant system för att tolka och beskriva land-
skapselementen, måste också såväl natur-
värden som kulturvärden ingå. Bäst har man
hittills varit på att beskriva olika produktions-
enheter och markanvändning. Kulturhisto-
riska värden i form av fornlämningar och
byggnader har beskrivits bra, medan biolo-
giska värden, naturvärden och miljövärden
knappast kommit med alls eller endast i
begränsad omfattning. Man glömmer också
oftast i landskapsbeskrivningarna de imma-

teriella värdena, det vill säga de som har
med känsla och intryck att göra. De är vikti-
ga för våra ”rötter”. De skapar kulturell iden-
titet, och vi har medvetet eller omedvetet
blivit präglade på dessa. Barndomens land-
skap lever inom oss. Hur många av oss i den
äldre generationen bär inte med sig i hjärtat
den bild av Sverige som förmedlades av en
av de mest älskade visorna i Folkskolans
sångbok, ”Röd lyser stugan bak hängbjörk-
ens slöja”? Dessa aspekter av landskapet for-
drar minst ett eget kapitel, men dessa delar
skall jag inte vidare ta upp här.

Tonvikten i beskrivningen lägger jag i
denna framställning på landskapets ekolo-
giska innehåll, som utgör en av de viktigaste
möjligheterna för att bibehålla och bevara
ekosystemens funktion och biodiversiteten
och åstadkomma en långsiktigt uthållig ut-
veckling. Genom att anlägga landskapseko-
logiska aspekter, kan man inte bara beskriva
landskapets komposition utan också dess
konfiguration, det vill säga inte bara dess
innehåll av biotoper utan också dess struktur
och mönster. Jag strävar efter att studera hel-
heten, trots att de enskilda studierna oftast
bara förmedlar detaljer i ett utsnitt av land-
skapet, detaljer såsom jag sett det genom
stereoinstrumentets förstoring av flygbild-
erna.

De detaljer som studerats är strategiskt
utvalda biotoper; gräsmarker, våtmarker, löv-
träd/lövskogar och småbiotoper. Med gräsmar-
ker menar jag slåtterängar och hagmarker.
Gräsmarkerna är, eller har hittills varit,
bondens viktigaste landskapstyp. Gräsmark-
erna kan på många sätt sägas vara bärare av
landskapets historia. Kring deras historia
kan man förstå produktion och biodiversitet
såväl idag som flera hundra eller tusentals år
tillbaks i tiden. I de nordiska gräsmarkerna
finns ofta lövträd. De flesta gräsmarker har
skapats från lövskogar, som öppnats upp,
glesats ut eller huggits ner och de blir åter
lövskogar när betet eller slåttern upphör.
I och kring småbiotoperna är det så gott
som alltid gräsmarks- eller våtmarksdomine-
rad vegetation. Dessa gräsmarker, våtmarker
och lövskogar av olika slag, utgör troligen
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kärnområden av största betydelse för den
biologiska mångfalden. Deras struktur och
mönster kan man beskriva med hjälp av
kartans grundelement, ytor, linjer och punk-
ter, och med landskapsekologins termer
kärnområde, korridorer, barriärer och ma-
trix. Ytorna kan utgöra kärnområden eller
mellanliggande matrix, i vilken det finns
linjer som kan utgöra barriärer eller sam-
manbindande korridorer, samt punkter, som
kan vara mycket små kärnområden eller så
kallade ”stepping stones”. Tillsammans bildar
dessa delar en helhet med en ekologisk infra-
struktur.

Hur uppfattas landskapets innehåll och
värden?
Inte bara landskapets fysiska utseende och
innehåll förändras. Det gör också våra vär-
deringar, om vad som är bra eller dåligt,
vacker eller fult. De skiftar med tiden och
det går mode i dem. Det som var föraktat i
går blir ofta älskat idag, och tvärtom. Vår
kunskap präglar ofta våra värderingar. Ett
utmärkt exempel på en sådan åsiktsförskjut-
ning som har skett med en generations
mellanrum, är hur hagmarkerna uppfattats.
Det är helt olika värderingar som får uttryck
i en informationsbroschyr från Skogsstyrel-
sen som gavs ut under 1950-talet: ”Hagmar-
ker är ett tråkigt mellanting, som varken djur
eller växter trivs i”. I en handbok från Natur-
vårdsverket till nationell ängs- och hagmarks-
inventering, som kom i slutet av 1980-talet
skriver man: ”Hagmarkerna, de ogödslade
naturbetesmarkerna, tillhör de områden i
Sverige som har den högsta biodiversiteten
och är mest bevaransvärda.”21 Idag riktas en
stor del av EU:s miljöstöd just till dessa beta-
de hagmarker.

Jag vill uppehålla mig ett tag vid detta
tema. Vissa värderingar tycks stå kvar länge.
Lövängar, ”de rika örtesängarna”, har varit
högt värderade under många hundra år. De
har inspirerat tonsättare och poeter och
finns i välkända och älskade sånger som
”den blomstertid nu kommer, med lust och
fägring stor…”, och ”uti vår hage, där växa
blå bär, kom liljor och akvileja …”

Carl von Linné skrev från sin Ölands-resa
förrättad 1741 att:

Vägen låg genom de skönaste lundar man
någonsin sett, som vida uti skönhet över-
gingo alla orter i Sverige och tävlade med
alla i Europa. En som bliver trött vid denna
världens ostadiga sinnelag och söker undan-
dra sig dess fåfänga uti ett stilla obscuro, kan
aldrig finna angenämare reträtt.22

Selander skriver lika entusiastiskt om löv-
ängarna tvåhundra år senare i Det levande
landskapet 1957:

…den överdådigt granna blomfloran, likväl
som den parkartade harmoniska växlingen
mellan solöppna gläntor, hasselbuketter och
lummiga trädkronor gjorde att lövängen för
forna tiders svenskar inkarnerade all skön-
het.23

Och lika stor är hans förtvivlan över att
björkhagarna håller på att försvinna:

När granskogsmörkret kväver hagarna, känns
det som om några av ens finaste minnen
också skulle dö kvävningsdöden. 24

Värderingar och preferenser är svåra att
mäta, men det har gjorts en hel del under-
sökningar, där man visar ett stort antal män-
niskor bilder av olika landskap och ber dem
rangordna dem efter skönhet.25 Höga skön-
hetsvärden av de flesta grupper brukar så-
dana landskap få, där man har vattenkon-
takt, där man ser horisonten, och där man
har halvöppna, parkliknande landskap med
variation mellan öppen mark och skog. Alla
ser och värderar de stora dragen i landskapet.
Vår blick fastnar där himmel och hav möts,
eller där skogen omsluter den öppna bygden.
Smådelarna i landskapet, småbiotoperna,
förblir oftast oupptäckta. För att se och upp-
skatta dem måste vi få kunskap som en hjälp
att öppna våra ögon, så att vi kan se alla de
detaljer som utgör helheten. Då kan vi kan-
ske se en åkerholme som fältfågelns barn-
kammare och inte bara ett brukningshinder
för rationalisering, ett rikkärr som hemvist
för orkidéer och en kväverenare, och inte
endast ett fukthål som behöver dräneras.

Landskapets innehåll och värden bedöms
dock oftast inte efter skönhet utan efter
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nyttovärden. Värderingens olika inriktning-
ar kan sammanföras i tre grupper; 1) pro-
duktionsvärden, 2) naturvärden och bio-
diversitetsvärden samt 3) kulturvärden och
immateriella värden. Värderingen av dagens
landskap skiftar därmed mellan de olika
samhällssektorerna.26 Jordbrukssektorn vär-
derar områden med utgångspunkt från
produktionen. Naturvården värdesätter de
områden högst som har sällsynt och orörd
natur, det vill säga med ingen eller begrän-
sad påverkan från människan. Denna syn
har omvärderats på senare tid och långvarigt
traditionellt hävdade marker värderas högt.
Enstaka arter kan också ges högt bevarande-
värde, även om den moderna naturvården
alltmer betonar värdet av biotoper och livs-
miljöer. Kulturminnesvården ger gärna
arkeologiska fornminnen och byggnadsmin-
nesmärken de högsta värdena.

Landskapet kan således ses med många
olika ögon. ”Skönheten ligger i betraktarens
ögon”, lyder ett gammalt talesätt. Jag skulle
vilja påstå att ”värdet ligger i betraktarens kun-
skap”.

Låt mig ge några exempel på hur olika
människor ser landskapet med utgångs-
punkt i olika kunskaper och förväntningar.
En botanist och en kulturhistoriker, som
betraktar samma stycke äng, ser kanske helt
olika saker (Se figur 1). De kan därmed
värdesätta samma landskapsavsnitt helt olika.
En ekhage betraktas exempelvis av den helg-

lediga storstadsmänniskan som ett trevligt
ställe för picknicken, med lagom sol och
skugga, med vackra blommor och fågelsång.
Lantbrukaren ser potentiell åkermark, samt
behovet av omarrondering, och han betrak-
tar de solitära träden och hällmarkerna som
odlingshinder. Skogsbrukaren ser i den glesa
ekhagen en mark med lågproducerande,
krokväxt skog som utgör potentiell granskog
med hög bonitet. Samma ekhage upplever
landskapsarkitekten som en viktig och este-
tisk del i landskapsbilden, en komponent
som ger omväxling och struktur och skapar
landskapsrum. Viltvårdaren och jägaren ser
den som en värdefull livsmiljö för rådjuren
och fältviltet. Entomologen värdesätter
främst de gamla ekarna med sina döda
grenar som utgör biotoper för vedlevande
insekter, medan ornitologen ser en biotop
för ugglor och hackspettar, med gamla hål-
träd, och botanisten förväntar sig växtplatser
för sällsynta lundväxter. Landskapsekologen
ser ekhagen som en stepping stone i jord-
brukslandskapet för skogslevande arter, och
värderar hagens form, läge och samband
med omgivningen. Kulturhistorikern och
arkeologen uppfattar ett möjligt ställe för en
järnåldersboplats, där bebyggelsen kan sökas
på den höglänta marken och odlingsom-
råden på torra lättbearbetade jordar i när-
heten.

Människors olika värdering avgör till stor
del om och hur man uppfattar att en del, en

Figur 1. Värdet sitter i betrakt-
arens kunskap. En kulturhis-
toriker och en botanist, som
betraktar samma stycke äng,
ett gemensamt landskapsut-
snitt, har helt olika glasögon
på sig när de betraktar ängen.
Kulturhistorikern uppfattar
och värderar människan och
markanvändningen, produk-
tion och hävd, medan bota-
nisten ser ekosystem, växtsam-
hällen, arter, markfuktighet
och näringsförhållanden (ur
Ihse 1997. Teckning Hans
Drake).
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detalj, av ett landskap har förändrats. Värde-
ring är svårt och komplicerat eftersom sam-
ma företeelse kan uppfattas och värderas
olika. Om en intressegrupp optimerar sin
användning och sin värdering av landskapet
får detta effekter, positiva eller negativa på
en lång rad andra områden. En förändring
av jordbrukets metoder eller markanvänd-
ning påverkar således inte bara jordbrukets
produktionsförmåga utan har vittgående
effekter på hela landskapet, med dess natur-
värde, dess kulturvärde och dess estetiska
värden.

Hur uppfattar olika människor land-
skapets innehåll och förändringar?
Som jag tidigare nämnt är förändringar all-
tid svåra att uppfatta, speciellt om de är lång-
samma. Vi har i allmänhet också svårt att se
och uppfatta förändringar i landskapsbilden
utan speciella hjälpmedel när:

• fördelningen mellan skog och öppen
mark inte förändras,

• när förändringen sker med korvskär-
ningsteknik, det vill säga varje gång med
så små bitar och tunna skivor, att man
knappt lägger märke till det, eller inte
tror att det spelar någon roll, ”de små be-
slutens tyranni”,

• när förändringarna sker långt från cen-
trala delar, eller siktlinjen från vägen be-
gränsas av skog eller av topografiska skill-
nader,

• när stora ytor i odlingslandskapet blir
”stängda” från allemansrätten och land-
skapet bara blir ett betraktelselandskap
från bilfönstret och,

• när det berör delar eller områden som vi
inte har kunskap om.

Carl Fries skriver 1965 att det är bristen på
åskådligt jämförelsematerial som hindrar
oss att se de stora förändringarna.27 De sker
utan att vi uppfattar dem. Men idag har vi ett
utomordentligt material, dels i de moderna
flygbilderna i infraröd färgfilm, så kallade
IRF-flygbilderna, och dels i de gamla histo-
riska svartvita flygbilderna från 1940-talet
och framåt till de moderna svartvita bilder-

na. Tillsammans med de historiska lantmäte-
rikartorna från 1700- och 1800-talet utgör
dessa bild- och kartarkiv utomordentligt
viktiga och intressanta tidsdokument och in-
formationskällor.28

Vilka är drivkrafterna till landskapets
förändring?
Landskapet förändras ständigt. Det är i
högsta grad dynamiskt, även om vi behöver
använda mycket olika tidsskalor för att se
och förstå det. De stora dragen i landskapet
är mycket gamla, men de förändras också
ständigt av naturkrafterna. Eftersom natu-
ren skriver sina egna dokument, med hjälp
av is, vind och vatten, tar de stora föränd-
ringarna lång tid. Förändringen sker inom
den geologiska skalan med sina miljontals
år, en tidsskala som är ogripbar från vår van-
liga tidsram. I Sverige och Norden har in-
landsisarna under de senaste tiotusen åren
haft ett avgörande inflytande på dagens
landskap. Terrängformerna, kullarna och
sänkorna, rullstensåsarna och de backiga
moränlandskapen skapades av inlandsisar-
na. Här skiljer sig Norden väsentligt från det
kontinentala Europa och Medelhavsländer-
na, vilkas landskapsformer påverkats av andra
processer. På jorden som helhet har endast
få länder varit nedisade i sen tid.

Det landskap vi har idag är i högsta grad
inte bara format av naturkrafterna. Den
största naturomvandlaren i vår tid är män-
niskan, som format landskapet med teknik,
ekonomi och politik i ett komplext samspel.
Den förste bonden som röjde skog och sat-
te hackan och plogen i marken påbörjade
en förändring av landskapet, en förändring
som pågår än idag. Odlingslandskapet utgör
på så sätt en människans och jordbrukets
historiebok. ”Landskapsboken” har ett otro-
ligt värde, och det är framför allt en bok, som
inte går att trycka om. Den innehåller delar,
mer eller mindre hela, från alla tidigare tid-
punkter (Se figur 2). Men den är svårläst, för
varken naturen eller människan vänder blad
eller börjar på en ny sida vid en ny epok,
utan skriver bara vidare. En del blir sparat
och annat tidigare nedskrivet suddas ut. Nytt
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skrivs över gammalt. När vi människor för-
ändrar händer det att vi sätter plumpar i
landskapsdokumentet. När vi förändrar allt
fler och större områden kommer vi att sud-
da ut så mycket att det förhindrar vidare läs-
ning för framtida generationer. Sådana
plumpar kan kvarstå inom en oöverskådlig
framtid och förhindra vidare läsning.

Hur tekniken kan tänkas ha påverkat
landskapet och dess former kan illustreras
genom att man betraktar ett visst landskaps-
utsnitt från en viss tidpunkt från de förutsätt-
ningar, som gavs med olika tekniker och olika
redskap (Se figur 3a–c). Det första kartut-
snittet från 1902 visar hur väl man kunde
utnyttja lämpliga jordarter för odling, mel-
lan uppstickande berg- och moränkullar,
när människorna var den viktigaste arbets-
kraften, och man endast hade handredskap,

Figur 2. Landskapet som en historiebok. Landskaps-
element från olika tidsepoker finns idag sida vid sida.
(ur Skånes 1996a).

som liar vid skörd. Landskapet blev småska-
ligt och linjerna och kontaktzonerna mellan
skog och öppen mark blev böjda och långa.
Med enkla maskiner, som hästdragna slåtter-
maskiner, blev landskapslinjerna längre och
rakare, och med traktorer som dragkraft
kunde maskinerna bli allt större och där-
med blev linjerna i landskapet allt rakare,
och kontaktzonen mellan skog och öppen
mark allt kortare. Sambanden mellan mark-
användning och de naturgivna förutsätt-
ningarna, som jordarter, suddas ut. Den ore-
gelbundna böjda linjen mellan öppen mark
och skog motsvarar i den första kartan (Se
figur 3a) också jordartsgränsen mellan lera
och morän. Då växer barrskogen endast på
moränmarken. I den sista kartan (Se figur
3c) är överensstämmelsen mellan markan-
vändning och jordart sämre. Skogsgränsen
visar inte längre jordartsgränserna. Skogen
finns nu, förutom på moränen, också plan-
terad på de gamla åkermarkerna, på finsedi-
ment, som lera (Se figur 3). Detta försvårar
förståelsen av agrarhistorien och försvårar
tolkningen av jordarternas fördelning. Den-
na förändring, med uträtning och förkort-
ning av skogsbrynen, får också effekter på
djur och växter. De som utnyttjar skogsbryn-
ens variationsrika så kallade ekotoner får
mindre livsutrymme. Hit hör många fåglar,
insekter, fältvilt och småvilt.

Sambandet mellan markanvändning och
jordarter försvinner alltmer med den mo-
derna tekniken och det storskaliga utnytt-
jandet i ett landskap, som av de naturgivna
förutsättningarna är mycket variationsrikt
beträffande jordarter, former och topografi.
En schematisk illustration visar hur den tidi-
gare markanvändningen tydligare utnyttja-
de och följde de naturgivna förutsättningar-
na (Se figur 4).

Odlingssystemens utveckling
Även om jag har valt att se på förändringen
under de senaste 100 åren, så innebär det
inte att de strukturer och ägoslag och land-
skapselement vi studerar är 100 år gamla. De
flesta är mycket äldre än så och många har
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rötter i vikingatidens byorganisation. Andra
är ännu äldre, med rötter tillbaks i brons-
ålderns beteslandskap. För 100 år sedan
var de dominerande markslagen på inägo-
marken många och varierande, slåtterängen
dominerade tillsammans med åker. Betes-
hagarna var omfattande. På utmarken fanns
i hela landet de betade skogarna. I norra
Sverige fanns också de slåttrade myrarna
och de dämda eller översilade kärren. Eliel
Steen har givit en utmärkt beskrivning av od-
lingssystemen och jordbruksystemets utveck-
ling (denna volym). Jag skall sammanfatta
de viktigaste dragen från min synpunkt.

Största delen av de 4000 år som vi bedrivit
jordbruk i Sverige, har jordbruket varit ett
självhushåll, eller innehållit stora kompo-
nenter av självhushåll, baserat på en kombi-
nation av djurhållning och växtodling. Ut-
vecklingen har under 1900-talets senare del
gått från bondesamhällets lågproduktiva
självhushållsjordbruk till industrisamhällets

Figur 3a–c. Sambandet mellan odlingssystemens
teknik och landskapsbild. Landskapets utseende är be-
roende av tekniken. Figuren visar fördelning av skog,
åker och äng i Västeråstrakten, studerade från ekono-
miska kartan 1902 och flygbilder från 1964 och
1983. Här visas också de tre olika tänkbara odlings-
system och tekniker som har använts vid de olika tid-
punkterna och som har bidragit till att skapa landska-
pets utseende: a) människan som arbetskraft, b) hästen
och enkla maskiner, c) fossila bränslen och tekniskt
avancerade maskiner. Förändringen har arealmässigt
lett till att ängsmarken i stort sett försvunnit, och att
skogen ökat på åkerns bekostnad. Förändringen har
påverkat landskapsstrukturen, så att kontaktzonen
mellan skog och öppen mark, skogsbrynen, blivit raka-
re och kortare, och mönstren på landskapselementen
blir enklare och formerna större. Med människan som
viktigaste arbetskraft och med enkla redskap och maski-
ner blir landskapet småskaligt och sambandet mellan
markanvändning och jordarter syns tydligt; med allt-
mer avancerad teknik och större maskiner blir land-
skapet rätlinjigt. Sambandet mellan markanvänd-
ning och naturgivna förutsättningar, som jordarter,
suddas ut. Den oregelbundna böjda linjen mellan öp-
pen mark och skog motsvarar vid den första tidpunk-
ten också jordartsgränsen lera/morän. Barrskogen
finns endast på morän. Vid den senaste tidpunkten
har barrskog planterats på före detta åkermark och
finns också på lerjordarna och finsedimenten.
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högproduktiva specialiserade marknads-
jordbruk. Denna förändring har inte skett i
ett enda steg, utan med många små föränd-
ringar i många olika delar, där den ena
delen ibland successivt, ibland abrupt, avlöst
den andra. Förändringen har dock gått
mycket fort och varit mycket drastisk under
de senaste femtio till hundra åren. Detta blir
speciellt tydligt om vi betraktar dessa hund-
ra år i det historiska tidsrum om fyra tusen

år eller mer, som människorna bedrivit jord-
bruk i Norden. Hundra år kan annars tyck-
as vara en lång tid, mätt med människans
minne och liv.

Självhushållets jordbrukssystem har med
stor sannolikhet sett ungefär likadant ut
under många hundra år i stora drag, medan
detaljerna förändrats. Det kan med system-
ekologins betraktningssätt ses som ett relativt
slutet ekosystem, ett soldrivet energisystem,

Figur 4. Sambandet mellan markanvändning i olika jordbrukssystem och jordarter visas i en schematisk skiss. Sam-
banden mellan de naturgivna förutsättningarna, jordarter, hydrologi och topografi, samt markanvändning och
vegetation är mycket tydliga i det traditionella odlingslandskapets jordbrukssystem i början av 1900-talet. Den övre
bilden illustrerar hur markanvändning och vegetation kan ha sett ut efter skiftesreformerna och fram till mitten av
1950-talet, och den undre bilden motsvarande landskap och vegetation i ett modernt marknadsanpassat jordbruk i
industrisamhället under senare delen av 1900-talet.
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med kombination av husdjur och växtod-
ling. Odlingssystemet hängde ihop, genom
att allt skedde inom ett litet begränsat geo-
grafiskt område, där det fanns åker, äng,
hagmark, skogsbete och kanske också på
senare tid myrodling. Detta system gav upp-
hov till en lång rad ägoslag. Jordbruket var
framför allt ett ängsbruk, där slåtterängen
intog de stora arealerna. Det var ett vått jord-
bruk, eftersom ängen behövde vatten. Den
bevattnades på olika sätt, eller anlades i våta
delar i landskapet, i nedre delen av slutt-
ningar med rörligt markvatten, eller i lågt
liggande terräng, med översvämningslägen
kring vattendragen. Systemet var innehålls-
mässigt ett ekologiskt kretslopp. Det mesta
av växtnäringen i stora delar av landskapet
koncentrerades till åkern. Växtnäringen
från skogen och slåtterängen koncentrera-
des dit, genom att kreaturen betade i skogen
och åt slåtterhöet, och sedan lades deras
gödsel på åkern. Också slåtterängen behövde
växtnäring, och såväl äng som åker trädades,
med olika viloperioder. Ängsbruket gjorde
emellertid att de flesta typer av slåtterängar
sakta utarmades på näringsämnen (troligen
dock ej lövängarna som intar en speciell ställ-
ning där skötseln tycks ha varit långsiktigt
uthållig). Skogen utnyttjades som en viktig
del i odlingssystemet, eftersom den var
betesresurs för husdjuren under sommarens
växtsäsong. Överskottet av jordbruket såldes
huvudsakligen lokalt eller regionalt, till ex-
empel genom torghandel.

Övergången till industrisamhällets speciali-
serade marknadsjordbruk har skett via en lång
rad förändringar i odlingssystemet. I början
av 1900-talet började detta system stegvis
ändras, när man fick nya utökade odlings-
marker, ny teknik och nya grödor. Industri-
produkter började komma in i systemet.
Extra energi infördes när man började an-
vända traktorer, drivna av fossila bränslen.
Extra näringsämnen infördes med handels-
gödseln, och man införde helt främmande
ämnen för ogräs och insektsbekämpning.
Växt- och djurförädlingen utvecklades. Den
extra energi och de extra näringsämnen
som därmed kom in i systemet, kunde kraf-

tigt höja produktionen. Men de åstadkom
också läckage och miljöproblem, såväl i som
utanför odlingssystemet. De kemiska be-
kämpningsmedlen kom att inte bara ge en
ökad produktion utan kom också att ge upp-
hov till skador på det växt- och djurliv, som
är associerat med odlingslandskapet. En ut-
ökning av odlingsmarken skedde genom dik-
ning och uppodling av myrar, sänkning och
torrläggning av sjöar, samt framför allt ge-
nom att slåtterängar plöjdes upp. Redskapen
förbättrades. Starkare plogar möjliggjorde
upplöjningen av de fuktiga slåtterängarna,
vilka ofta fanns på styva leror. Alla dessa delar
sammantagna förändrade radikalt land-
skapets organisation av markanvändningen.
Växtnäringsämnen ökade genom tillskott
utifrån, som guano, kalk, fosfat. Växtnäring-
en kunde också ökas genom nya grödor.
Vallodlingen, där man för första gången
kunde öka växtnäringsinnehållet med kväve-
fixerande växter, var en viktig  förändring i
odlingssystemet. Vallodlingen innebar två
saker: dels att slåtterängarna inte behövdes
som foderproducent för vinterfodret, dels
att hagmarkerna och skogsbetet inte behöv-
des som betesresurser för sommaren. Dessa
delar sammantagna gav en kraftigt ökad pro-
duktion. Överskottet salufördes på en världs-
marknad. En ökning av produktionen sked-
de således genom flera faktorer:

• en stark utveckling inom växt- och djur-
förädling,

• tillförsel av näringsämnen i det tidigare
slutna systemet genom handelsgödsel,

• påverkan av vattenbalansen genom täck-
dikning,

• införsel av energi genom fossila bränslen,
som gav bättre dragkrafter i traktorer och
elenergi till hötorkar, och att

• tekniska nyheter introducerades, med
alltmer specialiserade och större maski-
ner.

Vallväxtodling med kreatursjordbruk, det
jordbrukssystem som var vanligt under den
första hälften av 1900-talet, kan betraktas
som det mest optimala från kretslopps-
synpunkt och som långsiktig uthållighet. Ut-
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vecklingen efter 1950-talet har gått mot en
allt mer ökad specialisering. Specialisering-
en har lett till kreaturslösa jordbruk. För för-
sta gången i jordbrukets historia i vårt land
har man, och dessutom i stor skala, systema-
tiskt delat på djurhållning och växtodling.
Specialisering har också medfört att vissa re-
gioner har blivit ensidiga stråsädesodlingar,
medan andra har specialiserats och blivit in-
riktade på mjölkproduktion eller djurupp-
födning, med specialisering oftast på ett
enda djurslag. Alla dessa förändringar i od-
lingslandskapet har dels ensamma, dels till-
sammans fått stora effekter på landskapet
och landskapsbilden.

Vi har också fått ”mark över” i jordbruks-
landskapet, vilket lett till en polarisering av
landskapet. I vissa områden intensifieras
jordbruket, i andra marginaliseras det. Den
del, som de allra senaste åren drastiskt håller
på att förändra den öppna slättens land-

skapsbild är odlingen av energiskog, som
med sina fyra meter höga skogar effektivt
stänger utsikten och utblicken. Urbanise-
ringen har medfört att bebyggelsen och
befolkningen koncentrerats till ett fåtal tät-
orter. De stora kommunikationslederna
mellan dessa, de nya breda motorvägarna,
har haft ett markant inflytande på land-
skapet. En sammanfattning och jämförelse
mellan några karakteristiska delar i odlings-
systemet med betydelse för landskapet för
hundra år sedan och idag visas i tabell 1.

Landskapsbilden i slättland-
skapet
Beskrivningen av förändringen i landskaps-
bilden och i odlingssystemen blir ibland
delvis lika, men är gjord från två olika ut-
gångspunkter. Odlingssystemen är främst
beskrivna från produktionssynpunkt, land-

Tabell 1.  Jämförelse mellan några karakteristiska delar i odlingssystemen för 100 år sedan och idag. Tabellerna 1–
3 ger inte någon fullständig sammanställning, men de visar de mest utmärkande dragen.

Odlingssystem för 100 år sedan Odlingssystemen idag
”Vått ängsbruk” ”Torrt åkerbruk”

Småskaligt Storskaligt
Självhushåll Specialiserat
Slutet ekosystem – solenergi och vallodling Öppet ekosystem – tillskott av fossil energi och

externa näringsämnen
Ekologiskt Kemikalieberoende
Brist på mark Överskott på mark
Kombinerat jordbruk med djurhållning/växtodling Specialiserat jordbruk med djurhållning och växt-

odling i olika regioner

Tabell 2.  Jämförelse av landskapselement i slättlandskapet för 100 år sedan och idag.

                                                                            Slättlandskapet
Landskapselement för 100 år sedan Landskapselement idag

Många gårdar Få gårdar
Små åkerfält Stora åkerfält
Betesmarker till varje gård Specialiserade växodlingsgårdar utan betesmark
Stora ängsmarker längs vattendrag Få betesmarker/få ängsmarker
Många smådammar och våtmarker Få dammar och få våtmarker
Meandrande bäckar Uträtade vattendrag
Öppna diken Täckta diken och bäckar i rör
Många brukningsvägar Få/inga brukningsvägar
Många linjeelement; stenmurar/trädrader; Få linjeelement; smala/inga vägrenar
breda vägrenar
Många punktelement; åkerholmar/dammar Få punktelement; åkerholmar
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skapsbilden främst från ekologisk synpunkt.
En sammanfattande jämförelse av land-
skapselement i slättlandskapet för 100 år
sedan och idag, ges i tabell 2. Tabellen ger
inte någon fullständig sammanställning,
men visar de mest utmärkande dragen.

Vid 1900-talets början hade odlingssyste-
men många gemensamma drag i slättland-
skapet och i mellanbygds/skogslandskapet.
Odlingssystemet var vallväxtodling med
kreatursjordbruk, således ett jordbruk där
åkerbruk var blandat med boskapsskötsel.
Varje gård hade flera olika markslag, och allt
jordbruket var, med dagens terminologi,
ekologiskt. Landskapet i både slättbygd och
mellanbygd hade vid 1900-talets början fort-
farande många drag från ängsbrukets tid.
Då upptog boskapsskötselns foderproduce-
rande marker, hagmarker och ängsmarker
stora arealer i landskapet. De fuktiga slåtter-
ängarna betraktades som mest värdefulla,
eftersom de hade så hög biomassaproduk-
tion.

Under första hälften av 1900-talet på-
börjas en drastisk omvandling, som starkt
påverkade de naturgivna förutsättningarna.
De fuktiga markerna torrlades för att man
skulle vinna ny åkermark och slåttermark.
Sjöar sänktes eller torrlades helt, bäckar
rätades ut och fördjupades eller lades i un-
derjordiska rörledningar, och myrar dikades
ut. De fuktiga slåtterängsmarkerna plöjdes
upp till sädesodlingar eller vallodlingar. Sjö-
sänkning, myrodling och utdikning, samt
upplöjning av slåtterängsmarken dominerar
denna första del av 1900-talet och förändrar
landskapsbilden.

Från mitten av 1900-talet skiljer sig ut-
vecklingen alltmer i slättbygden från den
i skogs/mellanbygden. Specialisering av
odlingssystemen medför att boskapsskötseln
skiljes från åkerbruket, för första gången
efter jordbrukets införande i Sverige, i allt
större omfattning. Djurhållning och växt-
odling kommer att dominera i olika regio-
ner. Detta ger helt olika landskapsbilder och
alltmer olika innehåll i landskapet. Det öpp-
na slättlandskapet blir allt öppnare, när
markslagen för boskapsskötsel (slåtterängar,

hagmarker och betesmarker) försvinner och
småbiotoper försvinner eller isoleras, liksom
sammanbindande korridorer i form av linje-
element. I slättlandskapet dominerar van-
ligtvis växtodling, med ett eller ett fåtal
markslag, oftast åkrar för stråsädesodling.
De enskilda åkrarna blir större. Allt färre
jordbrukare brukar allt större områden. Det
är inte ovanligt att en jordbrukare sköter
och brukar flera gårdar. Boskapsskötseln
dominerar i skogs- och mellanbygderna,
men antalet djur minskar drastiskt. Det halv-
öppna mellanbygdslandskapet blir alltmer
slutet när gräsmarkerna och skogarna inte
längre betas, och åkrarna växer igen med
lövträd eller planteras med barrträd.

I slutet av 1900-talet går slättbygdens
landskap mot ett alltmer vidöppet landskap,
medan skogs/mellanbygdens landskap går
mot ett alltmer slutet och stängt landskap.
Isolering och igenläggning, uträtning och utjäm-
ning kan kortfattat karakterisera förändring-
en i struktur och landskapsbild. Isolering
medför att de semi-naturliga gräsmarkerna
och våtmarkerna kommer allt längre ifrån
varandra och blir allt färre, vilket är olyckligt
från biodiversitetsynpunkt och för förmågan
att upprätthålla de ekosystems funktion,
som är knutna till gräsmarkerna. Isolering
medför på lång sikt att växter och djur löper
en hög risk att degenereras genetiskt. Igen-
läggning medför att den ekologiska infra-
strukturen som bildades av korridorer längs
vattendrag och diken, av skogsdungar och
hagmarker och betesmarker försvinner eller
glesas ut.

Flygbilder och kartor som informations-
källa
Förändringar i landskapsbilden och land-
skapets innehåll under de senaste 50–60
åren, det vill säga efterkrigstiden, kan väl
illustreras med flygfotografier. De flesta för-
ändringar som jag redovisar här är funna
med hjälp av studier i flygbilder med en tolk-
ning i stereo, som ger tredimensionella bil-
der. De gamla flygbilderna är som en tids-
maskin, där man kan flyga bakåt i tiden och
stanna upp var man vill och se detaljer. Det
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är dock inte lätt att i tryck återge alla de
detaljer man ser i stereoinstrumentet. Jag
kommer därför att mestadels illustrera för-
ändringarna med olika kartexempel, där
informationen tolkats från flygbilder. Infor-
mationen är främst förenklad till att visa en
del i taget, främst åkerfältens storlek och
form, gräsmarker och hagmarker, våtmarker
och småbiotoper, det vill säga de strategiskt
valda landskapselementen.

Åkerfältens storlek och form
Åkerfältens storlek och form har ändrats
markant. I början av 1900-talet fanns många
små fält på ca 1 ha, som oftast hade breda
åkerrenar. Formen på dem följde ofta jord-
artsgränsen, vilket gav fälten oregelbundna
former med mjukt böjda kontaktzoner mot
skog och betesmark. Idag är åkerfälten oftast
stora. De har slagits samman av många små.
Dessa stora fält har ofta raka kanter och rät-
linjiga former, genom att uddar och utstick-
ande former tagits bort och de följer inte
längre jordartsgränsen. Det har skett en
”Euklidesering”, en formförändring mot
raka former. Exemplet från Västmanland (se
figur 3) visar tydligt hur fältens form ändrats
och hur kontaktzonen mellan skog och
odlad mark rätats ut. Sambandet mellan

Figur 5. Åkerfältens förändring i form på ett gods i
Östergötland (Bjärka Säby). Strukturrationalisering
och omarrondering har medfört att fältens form blivit
alltmer rätlinjig, och utstickande hörn och smala
delar har lämnats utan hävd, eller planterats igen.

Figur 6. Åkerfältens förändring i storlek på ett gods i Skåne (Svenstorp). Förändringen hänger till stor del samman
med ändrade driftsformer. Arrendegårdarna har lagts ner, oftast när den äldre brukaren slutat. De många små
fälten kring dem har ersatts med ett egenbruk från godset och därmed allt större enheter. De många små fälten kring
en av arrendegårdarna nere i sydvästra hörnet har ersatts av ett enda åkerfält. Det största fältet var vid tiden för
karteringen ca 150 ha.
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markanvändning, vegetation och jordart
visas i en schematisk skiss (se figur 4).

Orsakerna till förändringen är flera och
sannolikt samverkande. Omarronderingar
för rationalisering av driften har medfört
ändrade former på fälten Det är lätt att i
exemplet i figur 3 associera dessa föränd-
ringar med skillnader i odlingssystemens
teknik och maskiner. I exemplet från Öster-
götland syns tydligt hur utskjutande delar
och smala former lämnats utan att brukas,
eller planterats med skog, och att formen på
fälten därmed blivit mera rätlinjig (se figur
5) Ändrade brukningsförhållanden på gods
och stora gårdar, med upphörande drift ge-
nom arrendegårdar och allt större andel
egendrift, har medfört att de små åker-
fälten, med olika grödor kring arrendegår-
darna försvunnit och ersatts med allt större
fält, brukade från huvudgården (se figur 6).
Ändrade brukningsförhållanden gör att
mindre/medelstora gårdar med flera ägare
idag många gånger bara har en brukare.
Gränser, som avskilt olika fält kommer då
inte längre att behövas och fältstorlekarna
ökar. En undersökning av några stora skån-

ska gods och gårdar visar att den genom-
snittliga åkerstorleken ökat från 1 ha vid
1900-talets mitt till ca 10 ha vid 1980-talet,
vilket visas i form av histogram från en un-
dersökt gård (se figur 7). De enskilda fälten
kan uppgå till 150 ha eller mer. Detta kan
jämföras med den genomsnittliga storleken
på svenska gårdar/fastigheter, som ligger på
ca 25 ha.

Effekterna av storleksförändringarna är
idag långt ifrån kända, men för några få
djurgrupper är de förhållandevis väl klarlag-
da. Fältvilt, som harar, rapphöns och fasaner
förlorar sina biotoper när fältens storlek
ökar, främst genom att de viktiga kantzoner-
na minskar och detta medför att de minskar
kraftigt i antal. Detta syns tydligt om man
framställer potentiella revirkartor för olika
tidpunkter (Se figur 8). Antalet minskade
revir stämmer väl överens med nedgången i
avskjutning som den syns i jaktstatistiken.
Den ekologiska infrastrukturen förenklas
kraftigt, och det medför att landskapet ock-
så blir svårframkomligt för människor, när
de allemansrättsliga områdena försvinner.
Förändrade jordbrukssystem med upphör-

Figur 7. Histogram över
åkerfältens storleksför-
ändring på ett gods
(Svenstorp) i Skåne under
senare delen av 1900-talet.
Medelstorleken på ca 1 ha
strax efter kriget har idag
stigit till ca 10 ha, och
med de största fälten
betydligt större, upp mot
eller över 100 ha.
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ande av djurhållning har medfört att gräs-
markerna försvunnit, och med dem bruk-
ningsvägarna ut till dem (Se figur 9).

Gräsmarker (slåtterängar och hag-
marker)
Gräsmarkerna har ändrats såväl i utbred-
ning som i förekomst, totalareal och artinne-
håll. Från att ha varit jämt fördelade över
landskapet, med stora områden för slåtter
och bete och oftast med flera enheter till
varje gård har de helt försvunnit från de
flesta gårdar. Exemplet från Romeleåsen

i Skåne visar denna kraftiga minskning. I
detta område finns också nytillkomna gräs-
marker, oftast som små enheter i direkt an-
slutning till boningshusen. Detta är de nya
hästbetena (Se figur 10).

Omfattningen av gräsmarkerna hade
redan i början av 1900-talet kraftigt minskat
jämfört med utbredningen före skiftesrefor-
merna. Bara 50 år tidigare, i mitten på 1850-
talet, var gräsmarkerna de dominerande
markslaget i de slättlandskap, där vi idag
bara har plöjda åkerfält. Detsamma gällde
ytterligare 100–150 år tillbaks, det vill säga så

Figur 8. Effekterna för
fältvilt (fasaner) av för-
ändringarna i åkerfältens
storlek och den ekologiska
infrastrukturens utgles-
ning, beräknat på en del
av ett gods i Skåne (Trolle-
holm). Potentiella fasan-
revir är beräknade, med
innehåll av häcknings-
platser med högt gräs,
övernattningsträd och flera
grödotyper av olika höjd,
som födosöksplatser. Stor-
leken på reviren har beräk-
nats till 5 ha. På 1940-
talet, med små åkerfält, tät
ekologisk infrastruktur och
ett kombinerat jordbruks-
system med djurhållning,
finns det potentiella fasan-
revir överallt i området,
totalt över 20 stycken.
I slutet på 1970-talet och
i början av 1980 finns det
endast 4 potentiell möjliga
revir, när åkerfälten blivit
mycket större och linjeele-
menten, som väg- och dikes-
kanter, liksom stenmurar
och med dem hög gräsvege-
tation försvunnit, liksom
punktelementen i form av
småvatten och åkerholmar.
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länge vi har historiska kartor, från början av
1700-talet, och troligen under hela medel-
tiden och ännu längre tillbaka. Under ängs-
brukets tid dominerade gräsmarkerna hela
landskapet. Ofta hade de komplexa sam-
manhängande mönster, eftersom de var

anpassade till topografi och jordart. Sidvalls-
ängarna, de fuktiga gräsmarkerna, fanns
speciellt på sluttningar och i lågt liggande
partier och kring sjöar och vattendrag.
Hårdvallsängarna var torra eller friska och
fanns på högre belägna marker, ofta steniga

Figur 9. Effekterna för
människans framkomlighet
av åkerfältens storleksänd-
ring och utglesad ekologisk
infrastruktur av småbio-
toper, i samma område som
i figur 7. På 1940-talet
finns ett stort antal bruk-
ningsvägar, breda väg-
kanter och dikeskanter
kring vattendrag, och breda
åkerrenar längs stenmurar.
Åkerfältens storleksökning
har skett genom att dessa
småbiotoper tagits bort.
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och blockiga moränmarker. Dessa stora
marker har idag krympt till små rester. Idag
finns i många slättbygder gräsmarksvegeta-
tionen endast i smala kantzoner kring våt-
marker, samt längs linjära element, som
stenmurar, åkerrenar, vägkanter, dikeskan-
ter och vattendrag (Se figur 11). Under och
efter sjösänkningarna i början av 1900-talet
blev de nyskapade markerna oftast gräsmar-
ker av olika slag, slåtter- eller betesmarker.
Sällan kunde de dikas så effektivt att de blev
åkermark direkt. Efterföljande dräneringar
ledde successivt till att dessa nyskapade gräs-
marker kunde plöjas till åker. Under slutet
av 1900-talet lämnades ofta dessa marker till
igenväxning, planterades igen med barrträd
eller lades som omställningsmark, kanske
för att de var svårbrukade och hade låg pro-
duktion. Utvecklingen har således gått åt tre
olika håll för gräsmarkernas minskning och
förändrade innehåll:

1) de har antingen förbättrats för ökad gräs-
produktion genom insådd eller konstgöd-
ning,

2) plöjts upp till åker för sädesodling eller
vall, eller

3) lämnats för igenväxning.

Endast en mindre del har bibehållits med
kontinuerlig hävd, slåtter eller bete. Över-
vägande delen (98%) hävdas idag genom
bete, också de flesta av de tidigare slåtter-
ängarna. Förändringen i hävd ger förändrat
artinnehåll, men inte så stor ändring i art-
antal (ca 50 arter/m2). Förändring genom
konstgödning ger drastiskt minskat artantal
(ca 10 arter/m2 ) och minskad biodiversitet
med försvinnande av ett stort antal arter.
Deras areella minskning har medfört en
ökande fragmentisering. De förr stora sam-
manhängande komplexen är idag små frag-
ment. Exemplet från Tomteby på Öland
visar detta tydligt, där ett stort område har
blivit många små (Se figur 12). Också de
fragment som finns kvar krymper i storlek
(Se figur 13). Försvinnandet sker oftast inte
helt direkt utan kan följas i flera steg, be-
skrivna som fragmentering, krympning, iso-
lering och slutligen försvinnande.

Figur 10. Gräsmarkernas utbredning och sambandet
mellan jordbrukssystemet och ägoförhållanden visas
här i en kartserie från Romeleåsens södra sluttning.
Området omfattade ett stort antal gårdar i närheten
av Beden. Vid det första karteringstillfället finns det
minst ett område med gräsmarker, oftast flera till varje
gård, då man hade ett jordbrukssystem med kombine-
rad djurhållning och växtodling. Med specialisering
och övergång till djurfri produktion och växtodling
har gräsmarkerna plöjts upp till åker på så gott som
samtliga gårdar. Observera att de nytillkomna gräs-
markerna för hästgårdarna inte har samma ekologis-
ka kvalitéer, som de som fanns vid 1940-talet.
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Orsakerna är också här flera. Den vikti-
gaste orsaken till den starka nedgången, är
främst försvinnandet av slåtterbruket och
införandet av vallodling. Det var ett system-
skifte, med en övergång från ett odlingssys-
tem till ett annat, från ett vått ängsbruk till
ett torrt åkerbruk. Också här var tekniken
en viktig drivkraft. De nya, starkare plogarna
kunde plöja upp slåtterängarna på styva
leror, sedan de dränerats med hjälp av täck-
dikning. En annan viktig orsak var möjlig-
heten att bedriva kreaturslösa jordbruk med
hjälp av konstgödning Ändringen i jord-
brukssystem, från kombinerat jordbruk med
djurhållning och växtodling till specialisera-
de växtodlingsgårdar utan behov av djur-

foder, har också medfört att gräsmarkerna
försvunnit. På kreatursgårdarna finns gräs-
markerna kvar men naturbetesmarkerna
har ersatts av kultiverade gräsmarker och
betesvallar, där foderproduktionen har kun-
nat ökas med kvävegödning.

Effekterna är inte heller här kända till alla
delar, men dessa marker är ”hot spots” för
biodiversiteten i odlingslandskapet. Deras
försvinnande är ett av de allvarligaste hoten
i natur- och kulturminnesvårdens arbete. De
flesta av de hotade, så kallade rödlistade
arterna i odlingslandskapet hör hemma i
dessa ängs- och hagmarker. Många växter
och djur som är knutna till det traditionella
odlingslandskapet med växtodling och djur-

Figur 11. Gräsmarkernas utbredning och försvinnande under drygt 200 år. Hur odlingssystemet med ängsbruket
och dess upphörande påverkade landskapsbilden visas i en kartserie från ett gods i Skåne (Jordberga). Gräsmarker-
na upptog den största delen av landskapet under 1700- och 1800-talen, så som det kan karteras från de historiska
kartorna, i långa, komplexa och sammanhängande former. Vid den senaste karteringen i slutet av 1980-talet, fanns
endast gräsvegetationen kvar som kantzoner till smådammar, märgelgravar, åkerholmar och i väg- och dikeskanter,
det vill säga som punkt och linjeelement.
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hållning minskar, genom att inte bara deras
tillgängliga areal drastiskt minskat, utan ock-
så att kvalitén på de kvarvarande gräsmark-
erna har reducerats. Växterna i dessa mar-
ker är specialiserade för lågt kväveinnehåll
och relativt näringsfattiga förhållanden.
Deras livsstrategi har utvecklats under en

Figur 12. Gräsmarkernas fragmentering framgår
tydligt från ett försöksområde på Öland (Tomteby), en
by som inte genomgått laga skifte förrän under 1980-
talet. Andelen gräsmarker var och är ännu förhållan-
devis stor. Här syns tydligt hur ett stort område splitt-
ras upp i många små.

Figur 13. Gräsmarkerna minskar också genom krymp-
ning. Endast ett fåtal av de kvarvarande gräsmarker-
na i ett försöksområde (16 km) vid Ystadstrakten (N.
Nöbbelöv), med ett stort antal gårdar, har kvar samma
storlek som de ursprungligen hade 1938, vid tiden för
den första flygfotograferingen. Krympning och för-
svinnande (upplöjning) gör att de kvarvarande blir
alltmer isolerade.

mycket lång period, och för att överleva har
de behov av att dessa specifika störningar
som kommer från skötsel genom slåtter eller
bete kan fortgå. Många låga blommande
örter hotas av snabb- och högväxande kväve-
gynnande växter, som gräs och hundkäx.
Dessa örter hotas av den ökande kvävegöds-
lingen. Den ökade fragmenteringen och iso-
leringen utgör också ett hot genom att den
har betydelse för växternas livsstrategier och
förmåga att överleva på lång sikt. Om de har
utvecklats på områden med stora samman-
hängande arealer, där det varit lätt att spri-
das, blir deras livsstrategier för pollinering
och spridning fel, när de plötsligt befinner
sig i små fragment, som ligger mer eller min-
dre isolerade från likvärda gräsmarker.

Med växtarternas minskning minskar
hela ekosystemets innehåll. Insekter av olika
slag, humlor eller fjärilar, som är viktiga
pollinerare, hotas i sin tur om antalet blom-
mande arter minskar. Och det är ömsesidigt
– om blommorna hotas, hotas även de insek-
ter som pollinerar dem eller sprider deras
frön. Många skalbaggar är specialiserade till



285

specifika arter, och deras minskande inne-
bär minskad mat för insektsätande fåglar
och till exempel fältviltets kycklingar, vilket
i sin tur har betydelse för rovfåglar och dägg-
djur. Hela näringskedjan utarmas. Detta har
inte bara konsekvenser för naturvård och
naturbevarande. Den minskade biologiska
mångfalden medför också sämre överlev-
nadsmöjligheter för olika insekter som an-
griper skadeinsekter, sämre pollineringsmöj-
ligheter och därmed sämre skördeavkast-
ning. Man kan också uttrycka det som att
ekosystemet får sämre motståndskraft, säm-
re ”resiliens”, förmåga till återhämtning vid
störning och sämre förmåga att utföra eko-
logiska tjänster.

Våtmarker
Våtmarkerna har minskat i antal. De har
ändrats från många små dammar eller kärr
till ett fåtal små. Förr var de fördelade i hela
landskapet och fanns i alla lågt liggande
delar, och längs alla sjöar och vattendrag.

Idag är de få kvarvarande isolerade, antingen
fortfarande öppna dammar eller oftare kärr,
som växer igen med lövskog. Våtmarkerna
var antagligen mera vanligt förekommande
förr än vi kan bedöma från skifteskartorna,
de topografiska eller ekonomiska kartorna,
eftersom de oftast karterades som en ingå-
ende del av ängsmarken. Deras förekomst
kan dock karteras genom studier av de älds-
ta flygbilderna från 1940-talet, där även ut-
dikade områden tydligt skiljer sig i färg och
fuktighet och läge från omgivningen. Våt-
marker av olika slag har successivt dikats ut,
och överförts från slåtteräng till betesmark
och sedan till åkermark. Förändringen har
skett i flera steg, som redovisas i den schema-
tiska skissen från ett försöksområde i södra
Skåne, där antalet våtmarker i en försöksyta
om 4 x 4 km minskat från 17 till 1. De kvar-
varande våtmarkerna blir ofta isolerade (Se
figur 14). Det finns under 1990-talet dock en
positiv ökning av antalet våtmarker, vilka har
anlagts som viltvatten eller kräftvatten, eller

Figur 14. Våtmarkernas
försvinnande under knappt
100 år i ett område vid
Ystadtrakten (Bjäresjö),
som ett resultat av föränd-
rad teknik, med utdikning
och uppodling av fuktiga
marker och våtmarker. De
kvarvarande blir alltmer
isolerade.
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för minskning av kväveläckaget, så kallade
kvävefällor.

Orsakerna till dräneringen var i början av
1900-talet markbrist för en ökande befolk-
ning. Alla marker, även marginella och låg-
producerande marker som torvmarker och
våta kärrmarker utnyttjades. Utdikningen
fick stöd av politik och ekonomi, och många
dikningsföretag subventionerades. Dikning-
ar i stor skala möjliggjordes också i och med
att tekniken förbättrades genom att man
kunde framställa täckdikningsrör. Våtmarker
har dikats så sent som till slutet av 1900-talet,
eftersom de betraktades som bruknings-
hinder för stora maskiner. En omställning av
politiken medförde att dessa marker på flera
ställen fick ligga i träda, när man fick mark-
överskott i slutet av seklet i stället för mark-
brist som man hade i början av seklet.

Effekterna av isolering av våtmarker blir
liknande dem vid isolering av gräsmarksfrag-
ment, det vill säga genetisk degeneration på
lång sikt. De djur som drabbas hårdast är
groddjur av olika slag. De får svårare att spri-
da sig. De har en ganska begränsad sprid-
ningsradie, ofta mycket mindre än en kilo-
meter, och är dessutom beroende av kvalitén
på landskapet emellan våtmarkerna, den så
kallade matrixen. Änder och simfåglar drab-
bas av att biotoperna försvinner, eftersom
det inte finns häckningslokal eller föda kvar.
Flyttande gäss och vadare drabbas också,
eftersom de får svårare att hitta rastnings-
lokaler. Fåglar som lever av våtmarkernas
djurvärld drabbas. Storken försvinner, tofs-
vipor och storspovar minskar. Marker, som
tidigare utdikats och odlats, och som sedan
läggs i träda, har därmed förlorat sina flesta
ekologiska funktioner. Markerna tas idag i
anspråk till viss del för energiskogsodling.
Men glädjande är att de nyskapade våtmark-
erna går förhållandevis snabbt att restaure-
ra när det gäller biodiversitet och ekosystem-
tjänster. Så är icke fallet för torra ängs- och
hagmarker.

Småbiotoper
Till småbiotoperna räknas punktelement
som åkerholmar, smådammar, märgelgravar

och stenrösen, röjningsrösen och gravkullar.
Till småbiotoperna räknas också linjära
element, som vägkanter, bäckar och diken,
åkerrenar och dikeskanter, stenmurar, allé-
er, fältgränser och jordvallar. Förändringen
i dessa småbiotoper är intressant att följa,
såväl för de enskilda landskapselementen
som för landskapets helhet. Längs alla dessa
småbiotoper finns gräsmarksvegetation. Små-
biotoperna i landskapet har förändrats från
ett tätt till ett glest ekologiskt nätverk. Förr
fanns en tät ekologisk infrastruktur, ett djur-
ens och växternas kommunikationsnät, där
linjeelementen sammanband kärnområden
eller punktobjekt av gräsmark, våtmark eller
lövskog. Idag är dessa ekologiska infrastruk-
turer utglesade och många ekologiska
”vägar” slutar blint (Se figur 15).

Orsakerna är främst strukturrationali-
sering med ökning av fältstorleken, speciali-
sering till växtodling, och inte minst viktigt,
upphörande av djurhållning med behov av
betesmarker. Större brukningsenheter, större
maskiner, och socio-ekonomiska förhållan-
den, som till exempel allt dyrare arbetskraft
har varit några andra av de drivande fakto-
rerna. Detta har resulterat i borttagandet av
stenmurar, igenläggning av brukningsvägar
till inte längre existerande betesmarker,
täckdikning av öppna diken, underjordiskt
dränage av vattendrag. I sin tur leder det till
att växternas och djurens vägar och kommu-
nikationssystem, den ekologiska infrastruk-
turen, försvinner

Effekterna kan ses i minskade spridnings-
möjligheter för djur och växter. En schema-
tisk skiss från landskapsekologisk forskning
visar hur spridningsmöjligheterna påverkas
av minskade linje- och punktelement. En
serie av kartor från Romeleåsen i Skåne,
visar hur denna schematiska skiss omsatts till

Figur 15. (Se motstående sida) Småbiotopernas för-
ändring och minskning, fördelade på linjeelement och
punktelement på ett gods i Skåne (Trolleholm). Land-
skapsbilden har förändrats kraftigt, när de rumsska-
pande elementen försvunnit vid strukturrationalisering
och specialisering med åtskillnad av djurhållning och
växtodling, och effekterna är stora för faunan.
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verkligheten (Se figur 16a-b). Med minskan-
de småbiotoper försvinner refuger för fält-
fåglar och också många refuger för gräs-
marksarternas växter. Vägkanterna utgör
idag de artrikaste miljöerna i slättbygder
med stråsädesodling, och dessa linjära ele-
ment har ett betydligt högre artinnehåll än
ytelement av motsvarande storlek.

Bebyggelse och vägar
Landskapsbilden påverkas mycket av bebyg-
gelsens utseende. Bebyggelsen har föränd-

rats. Den gamla typiska landsbygdsbebyggel-
sen hade timmerstugor och trähus, ofta röd-
målade med vita knutar. I gårdsmiljön fanns
gödselstack och gårdsplan, och på slåtter-
ängarna hässjor och höstackar. Idag har trä-
husen många andra färger än de faluröda,
och har allt oftare plåtklädda fasader. Bebyg-
gelsen innehåller helt nya delar, som till
exempel silos, hötorkar, gödselbrunnar. På
vallarna ligger stora ensilagerullar i vit plast.
De traditionella byggnadsstilarna i olika
regioner överges och man finner förorts-

Fig 16 a) Utglesningen av den ekologiska infrastrukturen av gräsmarker i ängar och betesmarker, samt av linje-
elementen i trädridåer, jordvallar, stenmurar samt dessutom punktobjekten som randzoner kring smådammar och
åkerholmar i Beden på Romeleåsens sydsluttning i närheten av Ystadtrakten.
b) Schematisk landskapsekologisk framställning av den ekologiska infrastrukturens betydelse för spridning och för-
flyttning, och därmed för upprätthållande av biodiversitet.
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villor i vit mexitegel också på landsbygden.
De traditionella byggnaderna, med stallar
och hölador har fått nya funktioner eller an-
vänds inte alls. Många hus finns kvar, men
inte längre som brukningsenheter, utan som
sommarstugor eller bostäder för en pend-
lande befolkning. Bebyggelsen finns ofta
kvar i karakteristiska lägen, på övre delen av
torra moränmarker, i närheten av vatten-
drag, och i närheten av skog och betesmark.
Dessa bebyggelselägen kan vara mycket
gamla, från järnåldern eller ännu äldre.

De slingrande grusvägarna, som förband
enskilda byar, och som ofta utnyttjade natur-
resurser som torra rullstensåsar eller grova
moräner, beläggs med asfalt, breddas och
rätas ut. Mycket av landskapsbildens karaktär
försvinner. Vägarnas förändring är i de flesta
fall motiverade av trafiksäkerhetsskäl, men
förbättringarna har ofta gjorts okänsligt och
okunnigt om landskapsinnehållet. De nya
vägarna, motorvägarna, skär i stället sönder
landskapet och åkermarken, och avskärmar
närliggande delar, och utgör därmed kraftiga
barriärer, för såväl människor som djur.

Landskapsbilden i hagmarks-
landskapet
Fördelningen skog/öppen mark
I tabell 3 ges en sammanställning av de
vanligast förekommande förändringarna. I
skogs/mellanbygdslandskapet dominerar
boskapsskötsel och djurhållning. Igenväx-
ning, men också uträtning medför att skogen

skiljs från de öppna markerna med skarpa,
raka gränser som inte längre följer jordarts-
gränserna. Igenväxningen medför att det
halvöppna landskapet blir alltmer slutet.
Igenplantering medför oftast att lövträd byts
mot barrträd. De tidigare öppna markerna
bildade långa sammanhängande partier
eller öppna korridorer genom landskapet.
Igenplanteringen medför att dessa frag-
menteras och blir liggande som öppna öar i
ett slutet ”hav” av skog. Sambandet mellan
de öppna markerna bryts. Lövskogsdungar-
na blir allt mindre och alltmer isolerade från
varandra. Också de blir som öar, omgivna av
antingen ”hav” av åkrar eller ”hav” av barr-
träd. Förändringen medför att förutsätt-
ningarna för flora och fauna försämras, och
att biodiversiteten i landskap och biotoper
minskar.

Förändringen i fördelningen mellan skog
och öppen mark syns tydligast i hagmarks-
landskapet. Det ljusa och omväxlande halv-
öppna mosaiklandskapet mörknar när det
sluts till skoglandskap. Det har förändrats
från ett landskap med små öppna marker
med åkrar och stora öppna eller halvöppna
betesmarker, till ett landskap där åkrarna
planteras med gran och betesmarker växer
igen med lövträd. Exemplet från Virestads
församling från 1940-talet till 1990-talet visar
hur snabbt denna igenväxning och igen-
plantering av barrskog skett (Se figur 17).
I denna skala syns inte hur kantzonerna
mellan den öppna marken och skogen blir
allt skarpare och rakare, men så är dock
fallet (Se figur 2).

Tabell 3. Jämförelse av landskapselement i hagmarkslandskapet för 100 år sedan och idag.

                                                                     Hagmarkslandskapet
Landskapselement för 100 år sedan Landskapselement idag

Många ensamgårdar, småbruk Få ensamgårdar
Små åkrar Små/medelstora åkrar
Dikade torvmarker till åker Igenväxta torvmarker, till lövskogar
Många och stora slåttermarker Få och små slåttermarker
Sänkta sjöar Åkermark, betesmark eller våtmark/vass
Stora hagmarker, glesa Få små hagmarker, igenväxande
Glesa betade blandskogar, varierande ålder Täta barrskogar, planterade, likåldriga
Många stengärdsgårdar Många stengärdsgårdar kvar/ många gömda i skog
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Från andra försöksområden i Östergöt-
land och Skåne har vi tyckt oss se ett möns-
ter i hur marginaliseringen av åkermarken
sker. Först lämnas eller planteras de marker
som är mest marginella och ligger längst
bort. Marginaliseringen sker på alla nivåer
och i alla skalor. Det gäller för det enskilda
fältet, för gården, för byn eller för hela
regionen. På fälten lämnas de utstickande
eller smala, svårbrukade hörnen, till igen-
plantering eller igenväxning. Det gäller ock-
så de våtaste delarna. På gårdsnivå lämnas
oftast först de längst bort liggande fälten
utan hävd. På bynivån lämnas de längst bort
från centrum liggande gårdarna. På mot-

svarande sätt lämnas i regionen de längst
bort liggande områdena. På så sätt överförs
stegvis en jordbruks/mellanbygd till en hel
skogsbygd. Oftast ser man inte detta så tyd-
ligt när man endast rör sig med bil i landska-
pet. Dessa gårdar och regioner ligger många
gånger långt bort från huvudvägarna, vid
”vägs ände”, och inte längs de stora huvud-
stråken, där man vanligen färdas.

Orsakerna är flera också här, främst tro-
ligen ekonomiska. De små familjejord-
bruken, som till stora delar var baserade på
självhushållning, blir olönsamma och går
inte längre att leva på i en marknadsekono-
mi. Ekonomiska och politiska styrmedel har

Figur 17. Fördelningen av skog och öppen mark i Virestads församling (Kronobergs län) under de senaste 50 åren.
Övergången från jordbruk till skogsbruk är en av de viktigaste delarna att prägla landskapsbilden (ur Skånes
1996a).

Odlingslandskapets utbredning
i Virestad 1946

Odlingslandskap

Övrig mark
och vatten

Odlingslandskapets utbredning
i Virestad 1993

Odlingslandskap

Övrig mark
och vatten
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också bidragit, och bidrar alltjämt, bl.a.
genom stöd till skogsplantering. Ur eko-
logisk synpunkt är det bra i slättlandskapet,
men dåligt i hagmarkslandskapet.

Effekterna blir för människan en sluten
och mörk landskapsbild. Den ljusa bygden
försvinner, liksom de halvöppna hagmarker-
na. Mycket av gräsmarkerna och därmed
biodiversiteten finns i stor utsträckning kvar
i dessa bygder och har utomordentligt stor
betydelse ur biodiversitetssynpunkt. Den
öppna markens arter, som ofta har mycket
lång kontinuitet i det historiska jordbruks-
landskapet, byts ut mot mera triviala barr-
skogsarter. Effekten för flora och fauna blir
minskad mångfald. De kvarvarande gräs-
markerna blir alltmer isolerade, liksom de
kvarvarande lövskogarna, och spridnings-
vägarna mellan dem försvåras eller avbryts.
Arter, som tillhör gräsmarkernas ekosystem,
blir allt sällsyntare. En gräsfjäril, som lever
på ängs- och hagmarkernas växter, kan inte
förflytta sig från en äng till en annan, när
det finns barrskog emellan, eftersom den
inte kan flyga över kompakta skogar med
höga träd. Viktiga pollinerare som humlor
stoppas redan av måttligt höga buskar.

Sammanfattning
Från vått till torrt – från smått till stort, så skul-
le man kunna kort sammanfatta det som
hänt med landskapsbilden under de senaste
100 åren: Från ängsbruk till åkerbruk, från
självhushållande bondgård till marknads-
ekonomiskt specialiserade lantbruksföretag.
Så skulle man kunna sammanfatta det som
hänt med odlings- och jordbrukssystemen.
Dessa förändringar återspeglas i landskapets
innehåll och landskapsbild, som jag har för-
sökt beskriva här.

Odlingssystemen är en av flera drivkrafter
till förändrad landskapsbild. Landskapet är
komplext och dynamiskt. Dess utseende
bestäms i första hand av de naturgivna förut-
sättningarna, det vill säga berggrund, jord-
art, klimat och vegetation, men har modifie-
rats av människan genom användning av
teknik och ekonomi. Modifieringen har skett

på olika sätt, i olika delar av landet, och med
olika intensitet under olika perioder i den
agrara historien. Dagens landskapsbild speg-
lar således inte bara dagens odlingssystem,
utan den speglar också gångna tiders system
i en mosaik som innehåller olika stora frag-
ment, mer eller mindre tydliga, från olika
tidsepoker. I vår uppfattning av landskaps-
bilden spelar topografin, förekomsten av
vatten och fördelningen mellan skog och
öppen mark de viktigaste rollerna.

Slättlandskapets förändring kan samman-
fattas som :
• Ängsmarkerna odlas upp
• Åkerfältens storlek ökar
• Våtmarkerna torrläggs och odlas upp
• Småbiotoperna minskar/odlas bort
• Ekologisk infrastruktur löses upp
• Markanvändningen intensifieras och spe-

cialiseras.

Hagmarkslandskapets förändring kan sam-
manfattas i följande delar:
• Markanvändningens samband med jord-

arter och topografi försvinner
• Ängsmarker, åker och våtmark planteras

med barrskog
• Ängsmarker, åker och våtmark växer igen

med lövskog
• Småbiotoperna minskar/försvinner i skog
• Landskapet ändras från halvöppet hag-

markslandskap till slutet skogslandskap.
• Landskapet marginaliseras som odlings-

bygd.

Avslutning
De flesta är idag mycket medvetna om den
förändring som har skett i odlingsland-
skapet. Vi har i Sverige en unik möjlighet att
dokumentera landskapet och dess ekologis-
ka innehåll, från de tre sista århundradena,
genom de historiska kartorna, skifteskartor
och häradskartor. Flygbilderna från de se-
naste 50 åren är också goda och utmärkta
tidsdokument. Det är inte bara minnets
rosafärgade glasögon, som får oss att tro, att
det gamla skifteslandskapet var variations-
rikare.
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Vårt odlingslandskap är vårt viktigaste
kulturlandskap. Här kan vi läsa vår historia,
här finns vårt kulturarv och vårt levande
naturarv. För att förstå landskapet och de
faktorer som styr och påverkar landskaps-
bild och landskapsinnehåll, så måste många
olika discipliner samverka. Nya kunskaper
om landskapets utseende och innehåll, hur
det komplexa landskapets natur och kultur
formas och förändras, måste utvecklas i tvär-
vetenskaplig samverkan mellan forskare och
praktiker, geografer och historiker, tekniker,
jurister, ekonomer och ekologer, agronomer
och jägmästare. En sådan tvärvetenskaplig
forskning är en förutsättning för att åstad-
komma en långsiktigt hållbar utveckling,
som såväl ger hög produktion som bibehål-
ler natur- och kulturvärden i odlingslandska-
pet. Först då kan vi skapa ett landskap, där
såväl människor som djur och växter får
plats att leva i framtiden. Det krävs både in-
tresse och kunskap att vidmakthålla det rika
odlingslandskapet. Det krävs också en ökad
förståelse och ett ökat samhällsintresse för
att bevara, restaurera och sköta vårt kultur-
landskap.

Jag skall sluta med några ord ur konst-
närens och landskapsskildraren Lars Jons-
sons nya bok Dagrar, där han väl beskriver
sin upplevelse av det komplexa, dynamiska
landskapet, en upplevelse som också är min.

Jag söker intuitivt ett system i detta slumpens
landskap, ett slags ordning eller en idé….
Helheten förblir dold, men detaljerna talar,
likt fragment av antika byggnadselement
som sticker fram ur jorden. Mina intryck blir
oftast bara ett utsnitt… men det är egent-
ligen helheten jag söker.29
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KAPITEL 18
Uthålligt jordbruk för människor och
marker
Lokala perspektiv på jordbrukets hållbarhet
under efterkrigstiden

Marie Stenseke

Uttrycket ”uthålligt jordbruk” kan ges många
olika innebörder, men det har ofrånkom-
ligen en lokal dimension. Ytterst handlar det
om vad som sker ute i markerna, där plogar-
na vänder grässvålen, där mularna nuddar
marken eller där sly växer upp. När frågan
om uthållighet ställs på lokal nivå, i en av-
gränsad trakt, blir det uppenbart att svaret
inte bara har att göra med markernas kvali-
tet, utan även omfattar aspekter som berör
människors liv och verksamhet. Eftersom
lokalt engagemang och ansvarstagande är
nödvändiga ingredienser i en uthållig ut-
veckling, krävs det också att de som bor och
verkar på en plats görs delaktiga i miljöarbe-
tet.1 I Rio-konferensens Agenda 21 formule-
ras det på följande sätt:

Nyckeln till ett framgångsrikt genomföran-
de av ett miljöanpassat jordbruk ligger i de
enskilda brukarnas motivation och en statlig
politik som ger dem incitament att förvalta
naturresurserna effektivt och på ett hållbart
sätt. Bland målen för den nationella politiken
bör ingå att skapa organisationer på lokal-
och bynivå och att decentralisera makt och
ansvar när det gäller den primära resursan-
vändningen.2

LANDSKAPSFÖRÄNDRINGAR OCH HÅLLBARHET

I det EU-finansierade forskningsprojektet
”Landscape and Life – Appropriate Scales
for Sustainable Development” identifierades
några övergripande tendenser i det väst-
europeiska landskapet under efterkrigs-
tiden; en tilltagande storskalighet beträffan-
de tekniska lösningar och marknad, ökad
rörlighet samt ett stadigt växande samman-
hang som den enskilda människans liv och
verksamhet relaterar till.3 Utfallet av dessa
tendenser skiljer sig emellertid åt mellan
olika platser. Variationer i ekonomiska, eko-
logiska och sociala aspekter har lett till olika
effekter och därmed också olika utgångs-
punkter mellan trakter, i fråga om vägen
mot hållbar utveckling.

Som geograf är jag intresserad av de
rumsliga sambanden, dvs. hur ting, hand-
lingar och tankekonstruktioner som finns
på, eller berör, en och samma plats är länka-
de och påverkar varandra. Landskapet är en
process, där fysikens lagar, biologiska för-
lopp, juridiska regelsystem, ekonomiska vill-
kor, sociala strukturer, maktsfärer och idéer
möts och samverkar.4 Det innebär, att det
inte bara är mark och vatten, djur och växter
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som utgör själva landskapet, utan däri ingår
även människor och samhälleliga konstruk-
tioner som gränser, kontaktnät och åsikts-
strömningar. Förändringar sker hela tiden,
och kunskap, värderingar, sociala strukturer
och teknologi utvecklas i ett samspel med
den fysiska omgivningen.5 I ett geografiskt
perspektiv utgör det fysiska landskapet så-
ledes en integrerad del av lokalsamhället.

Man kan visserligen ifrågasätta om be-
grepp som hållbarhet och uthållighet kan
definieras med annat än ekologiska och eko-
nomiska kriterier,6 men eftersom allting
hänger ihop finns det skäl att anlägga ett
brett perspektiv i studier av jordbrukets ut-
hållighet. Frågan är som ovan antytts inte
begränsad till insatsämnen, maskiner och
tillvägagångssätt i användningen av marken,
utan berör det lokala samhället, platsen,
som helhet. Markägares och brukares för-
farande med markerna sker i ett samman-
hang där en väv av beroenden mellan olika
betingelser står att finna bakom det fysiska
utfallet. Tekniska lösningar och bruknings-
metoder är inte heller i sig själva miljövän-
liga, utan uthålligheten avgörs på lokal nivå
av hur de fungerar i en trakt och används av
människorna där. På samma sätt beror miljö-
nyttan på kunskap om dess användbarhet i
det lokala samspelet mellan samhälle och
natur. Jordbrukets uthållighet har också att
göra med vilka värderingar som finns i lokal-
samhället, och om samhällets organisation
underlättar för samverkan i miljöfrågor.

Denna artikel belyser hållbarheten i det
moderna jordbrukets framväxt efter 1945
och de senaste decenniernas miljövåg inom
näringen ur ett lokalt perspektiv. Fokus
ligger på markägarnas och brukarnas förhåll-
ningssätt och agerande, och utifrån detta dis-
kuteras innebörden i ”uthålligt jordbruk”.

Framställningen bygger på fallstudier
gjorda i några landsbygdsförsamlingar i
södra och västra Sverige. Basen i det empir-
iska materialet är tematiskt strukturerade
intervjuer med markägare och brukare,
genomförda under åren 1992–1995. I Fä-
ringtofta församling, belägen i skånsk
mellanbygd, intervjuades samtliga markäga-

re med totalt markinnehav på 10 hektar och
däröver. I Bösarpsområdet på Söderslätt
(församlingarna Bösarp, Gylle och Sim-
linge) ingick representanter för 40 procent
av lantbruksenheterna i studien, och i Lutt-
ra församling, vid foten av Ålleberg, om-
fattade intervjuundersökningen 22 av 23
lantbruk med 10 hektar mark eller däröver
inom församlingens gränser. Sammanlagt
har uppgifter hämtats från 128 bruknings-
enheter.7

Lantbrukare – landskapets
förvaltare
Ett utmärkande drag för ett uthålligt jord-
bruk är en hållbar markanvändning. Vi är
många som är med och påverkar hur mar-
kerna sköts: konsumenter, politiker, forska-
re med flera, men till syvende og sidst är det
de som praktiskt verkar i landskapet som
kan åstadkomma ett uthålligt jordbruk. En
avgörande fråga är därför hur alla de som
sätter spaden i jorden och kopplar harven
efter traktorn uppfattar sin situation och
agerar. I en studie i Färingtofta församling
ställdes frågan om vad som varit av betydel-
se när markägare fattat beslut som direkt
eller indirekt påverkat markanvändningen
under de senaste 50 åren. Resultatet visar att
det finns faktorer vid sidan av ekonomin
som spelat in, och att flera av dessa står i
samklang med en långsiktigt hållbar utveck-
ling.

Färingtofta församling ligger i norra
Skåne och tillhör Klippans kommun. I de
södra delarna karaktäriseras församlingen
av ett småskaligt jordbrukslandskap, medan
skogen dominerar stort på de bolagsägda
markerna i norr. Terrängen är med skånska
mått mätt ganska kuperad, och rika före-
komster av grusavlagringar finns i trakten.
Bäckar med vatten av mycket god kvalitet
rinner från myrar i norr mot Rönne å, som
bildar församlingsgräns i sydväst. Lands-
vägen mellan Ljungbyhed och Höör går rakt
igenom Färingtofta i öst–västlig riktning.
Längs vägen ligger de tre befolkningsmäs-
sigt största byarna på rad. En av dem är
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Färingtofta by, ett litet bygdecentrum med
socknens medeltidskyrka. För övrigt är byar-
na små och sammanbundna med småvägar,
vilka endast undantagsvis är asfalterade.
Trakten präglas av ett integrerat jord- och
skogsbruk med djurhållning. Tillgången på
industriarbetsställen inom bekvämt pend-
lingsavstånd, framför allt Perstorps AB:s fab-
riker några kilometer norr om Färingtofta,
har också haft betydelse för bygdens be-
stånd.

Det fysiska landskapet i Färingtofta upp-
visar tydliga spår av efterkrigstidens utveck-
ling inom de areella näringarna. Föränd-
ringarna är dock i ett svenskt perspektiv
relativt måttliga; andelen skog har ökat från
60 till 70 procent, medan åkermarken mins-
kat från 22 till 17 procent. Markanvändning-
en har på många håll rationaliserats genom
att jordbruksmarker som varit svårskötta
eller gett låg avkastning planterats med
gran. De betande djuren har i stor utsträck-
ning flyttats ut till kultiverade betesvallar.
Det finns emellertid även exempel på ny-
tillkommen jordbruksmark. Till delar är
även detta resultat av rationaliseringsproces-
ser, i det att stenmurar, diken, åkerholmar
och andra s.k. odlingshinder röjts bort. Men
större ytor har även röjts för att nyskapa
åkrar och betesmarker.

På gårdarna i Färingtofta har utveckling-

en gått mot en specialisering av driftsinrikt-
ningen, men framför allt mot extensifiering
eller avveckling. Fram till 1960 var de flesta
markägare i Färingtofta hel- eller deltids-
bönder som också bodde på den gård de
brukade. Därefter har heltidsjordbruken
kraftigt minskat. Allt fler markägare har valt
att arrendera ut sina öppna marker, och an-
talet lantbruksföretag i socknen har sjunkit
till en tredjedel på 50 år. De kvarvarande
heltidsjordbruken har framför allt inriktat
sig på mjölkproduktion, medan odling för
avsalu endast sparsamt förekommer numera.
Antalet gårdar med extensiv djurhållning
har stigit markant, något som i de allra flesta
fall emellertid kombineras med en hel- eller
deltidssyssla vid sidan om jordbruket. På en
del mindre gårdar med hobbybrukskaraktär,
prövar man också alternativ som får och
gäss.

Vad har då haft betydelse för markernas
användning i Färingtofta över tiden? Varför
har det fysiska landskapet förändrats på en
del ställen, och varför tycks tiden ha stått still
på andra? De allmänna trender som tidiga-
re nämndes har inte gått Färingtofta förbi.
Men utfallet på olika brukningsenheter, vad
som faktiskt sker i det fysiska landskapet,
varierar beroende på de naturgivna förut-
sättningarna men också i hög grad på värde-
ringar och ambitioner hos den enskilde

Vy från Koholma i Färing-
tofta församling. Under
efterkrigstiden har jord-
bruket i Färingtofta allt
mer inriktats mot djur-
hållning och en stor andel
av den öppna marken an-
vänds idag till bete. Sam-
tidigt har antalet lant-
bruksföretag stadigt mins-
kat. I Koholma by finns
sedan ett femtontal år
tillbaka inget bruknings-
centrum. Marken ägs eller
arrenderas av lantbrukare
med huvudgårdar på
annat håll.
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brukaren/ägaren. Förvaltarskap kan använ-
das som nyckelord för att förstå markägares
agerande. Det finns en strävan att förvalta
sina marker på bästa sätt. Landskapet kan
dock ses ur flera aspekter, och vilka värden
det är som förvaltas varierar från gård till
gård och från tid till tid.

Här återfinns naturligtvis den aspekt som
oftast uppmärksammas, ambitionen att för-
valta ett ekonomiskt kapital, i vilken markägor-
na betraktas som ett kapital att förränta.
Perspektivet kan bottna i olika behov och
önskemål men är framför allt relaterat till
företagsekonomiska motiv och strävan att
maximera vinsten. Strävan efter vinstmaxi-
mering märks tydligt hos de stora enheterna
i församlingens norra delar, där den magra
jordbruksmarken i stor utsträckning om-
vandlats till skogsmark. Bakom täktverksam-
het och avstyckning av fritidshusfastigheter
för försäljning ligger också i regel renodlade
ekonomiska skäl. Även i många andra beslut
om markernas användning har den ekono-
miska aspekten otvetydigt varit tungt vägan-
de. Men hos markägare och brukare märks
dessutom ett antal andra perspektiv som
inte har med ekonomi att göra. De har i
regel en återhållande verkan på markan-
vändningsförändringar som är till men för
miljön, varför de är av särskilt intresse i en
diskussion om uthållighet.

Att förvalta ett arv. På ett ärvt stycke jord
ser ägaren mycket tydligt spåren av fädernas
arbete. Som markägare vill man vara en god
förvaltare och inte förspilla den möda som
far och mor, farfar och farmor lagt ned i
jorden. Det bär emot att schakta bort en
stenmur man sett byggas upp eller plantera
en åker som någon ur tidigare släktled i sitt
anletes svett vunnit från skogen. Vanligen
har den nedärvda uppfattningen en konser-
verande verkan på landskapsbilden. Åker-
marker skall brukas eller åtminstone betas
och sly hållas borta på de öppna markerna.
Därmed inte sagt att man inte kan överlåta
till arrendatorer att ”vårda arvet”.

Att förvalta en miljö. En markägare kan i
ett samhällsperspektiv betrakta sig som för-
valtare av en naturmiljö och ett kulturarv.

Markerna i fråga är ofta miljöer som inte
passar in i det moderna jordbruket, exem-
pelvis enefälader (hagmarker med inslag av
en) och åmader (fuktiga marker längs vat-
tendrag). Viljan att förvalta en miljö verkar
i första hand mot förändringar, men några
markägare i Färingtofta har också brutit ny
mark och återskapat kulturmiljöer som varit
på väg att försvinna.

Förvaltare av sin egen livsmiljö. Markägare
på landsbygden har stora möjligheter att
påverka det landskapsrum de lever i. An-
vänds gården som fritidsbostad är incita-
menten särskilt starka för att utforma de
bebyggelsenära omgivningarna så att de blir
estetiskt tilltalande eller på andra sätt anpas-
sade efter egna önskemål. Detsamma gäller
dem som kommit flyttande till trakten just
för att de uppskattar livsmiljön där. Denna
strävan verkar i första hand konserverande.
Genom åren har dock en hel del mindre
dammar grävts i bygden för att tillföra land-
skapsbilden en vattenyta, men inte minst för
att få nära möjligheter till fiske.

En redig bonde – förvaltare av sitt eget liv.
Arbetet är i vissa fall ett mål i sig. För en del
markägare är de möjligheter till hårt arbete
som ägorna erbjuder viktiga. Där kan de
inför sig själva, och kanske även inför andra,
visa vad de klarar av. Detta framstår på sina
håll i Färingtofta som en drivande faktor i
arbetet med markerna, och det kan spåras
hos såväl heltidsbönder som hos personer
med lantbruk som hobby. Känslan av att vara
en ”redig bonde” och duktig markägare föds
ur ansträngningen och därefter vid anblick-
en av vad man presterat. Denna aspekt ver-
kar för såväl förändringar som aktivt under-
håll; stenmurar röjs bort, stenmurar lagas,
gamla mader slås, fruktträdgårdar rivs upp,
ny åkermark bryts och julgranar planteras.

Företagare, bönder och
landskapsskötare
Med de olika förvaltarskapsperspektiven
som grund kan en analys göras av mark-
ägares sätt att betrakta sina marker. I Färing-
tofta-materialet skönjs hur olika förhåll-
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ningssätt till landskapet utvecklats under
1900-talet. Bondesamhället före jordbrukets
modernisering och mekanisering präglades
i hög grad av självhushåll, och för många
även av en knapphet på materiella resurser.
Penningekonomin hade inte den dominan-
ta ställning som vi idag känner, men ett hårt
markutnyttjande var för många nödvändigt
för att trygga försörjningen, och andra vär-
den var för den skull underordnade markens
avkastning. Genom Sveriges utveckling till
industrisamhälle kom det ekonomiskt ratio-
nella perspektivet på landskapet att göra sig
gällande. Det jordbrukspolitiska program
som riksdagen antog 1947 kan ses som start-
punkten för detta. Under efterkrigstiden
har stora insatser gjorts med offentliga
medel för att sprida den ekonomiskt ratio-
nella synen på markanvändningen och göra
bönder till företagare.8 Lantbruksnämnder
och lantbrukskolor har varit viktiga kanaler.
Det ekonomiska perspektivet har även förts
ut via lantbrukets egna organisationer.

Vilket förhållningssätt som präglat och
präglar markägare beror i mångt och myck-
et av i vilken grad man tillägnat sig det ”nya”
sättet att se på marken. Det rör sig med an-
dra ord om en glidande skala. För att beskri-
va utbredningen och betydelsen av olika för-
valtarskapsperspektiv kan dock enheterna i
Färingtofta grovt sorteras i tre olika katego-
rier. De skillnader som framträder mellan

grupperna ger underlag till diskussionen
om ett mer miljöanpassat jordbruk och vägen
mot uthållighet.

På enheter där man i stor utsträckning
gjort det ekonomiska perspektivet till sitt
kan man tala om ett ekonomiskt rationellt för-
hållningssätt. En fjärdedel av dagens mark-
ägare kan uppskattningsvis sorteras till den-
na grupp. I vissa fall, framför allt vad beträf-
far stora enheter, finns det en lång tradition
av företagstänkande. I övrigt är det karakte-
ristiskt att de som genomgått lantbruksut-
bildning på olika nivåer anammat en mer
ekonomisk syn på landskapet.

Samtidigt har man på många gårdar med
tiden anpassat sig till förändringarna i sam-
hället och de ändrade ekonomiska förutsätt-
ningarna för jord- och skogsbruk, utan att
för den skull göra alltför mycket avkall på
förvaltandet av andra värden. Här finner man
ett livsforms-rationellt förhållningssätt, vilket bär
tydliga drag av sedvanor och handlingsmöns-
ter överförda från tidigare generationer.
Oaktat modern teknik och nya bruknings-
metoder lever äldre tiders hushållstänkande
i viss mån kvar.9 Detta förhållningssätt, som
dominerar på hel- och deltidslantbruken i
Färingtofta, vittnar om en annan sorts ratio-
nalitet än den företagsekonomiska. Detta
överensstämmer med vad Ulrich Nitsch,
professor i lantbrukets informationslära,
funnit i tidigare studier av bönder och tolkat

Utvecklingen på denna
gård är kännetecknande
för jordbrukets förändring
i Färingtofta. Gården
fungerade fram till 1970
som ett småbruk med
blandad produktion. 
Efter ägarens bortgång för-
valtades enheten en tid av
stärbhuset och den öppna
marken arrenderades ut.
År 1976 såldes gården till
en person med heltids-
arbete inom industrin.
Åkermarken blev då till
bete för såväl egna som
andras djur.



300

som en rationalitet som syftar till att under-
stödja grundläggande värden som långsik-
tigt förvaltarskap, mänsklig gemenskap och
respekt för allt levande.10

Därtill finns i Färingtofta en växande
skara markägare för vilka markernas ekono-
miska avkastning är av underordnad be-
tydelse; istället prioriteras skötseln av andra
värden i landskapet. Det rör sig i regel om
mindre enheter, där försörjningen tryggas
genom andra inkomstkällor än lantbruk.
Här är man snarare landskapsskötare än lant-
brukare, och deras relation till det markerna
ger kan benämnas som ett upplevelse-rationellt
förhållningssätt.  Viljan att skapa en fin livs-
miljö är en drivkraft, och inspiration hämtas
från såväl den offentliga natur- och kultur-
miljövården, som från sagornas Bullerbyn
och Lönneberga och deras småskaliga, lant-
liga miljöer med djur. Utbredningen av
denna typ av markägare indikerar den på-
gående successiva  förskjutningen från en
”produktionsinriktad mot en konsumtions-
inriktad markanvändning”.11

Acceptansen bland ekonomiskt rationella
markägare av en övergång till en mer håll-
bar markanvändning står och faller med
lönsamheten. Beträffande ”landskapsskötar-
na” är det däremot långt från säkert att pris-
signaler påverkar deras agerande. En ökad
medvetenhet om behovet av miljöhänsyn
betyder nog så mycket. Det ”livsforms-ratio-
nella” förhållningssättet är av särskilt intres-
se för ett uthålligt jordbruk, eftersom det
indikerar att det finns erfarenheter av att
kombinera företagsekonomiska ambitioner
med andra förvaltarskapsperspektiv. I Färing-
tofta fanns en dominans för detta perspektiv,
men det är rimligt att anta att utbredningen
av olika förhållningssätt ser annorlunda ut
exempelvis i slättbygder.

En jämförelse mellan slättbygd
och mellanbygd
Jämför man efterkrigstidens utveckling i
mellanbygden Färingtofta med den i Bös-
arpstrakten, en helåkersbygd med Sveriges
bästa jordbruksmark, visar sig skillnaderna

vara påtagliga. Förutsättningarna för jord-
bruk är helt andra på slätten. Uppodlings-
graden har varit hög under hundratals år,
och odling för avsalu den största inkomst-
källan för jordbruket under hela efterkrigs-
tiden. Landskapets karaktär är starkt präg-
lad av 1800-talets skiften, även om de gamla
byarnas lägen framträder genom kyrkornas
och skolbyggnadernas lägen, samt genom
en något tätare bebyggelse.

Efterkrigstidens markanvändningsför-
ändringar är knappt mätbara, om man ser
till den faktiska yta som berörts i Bösarps-
området. Rationaliseringsprocessen startade
tidigare här, och många förändringar hade
redan ägt rum under de föregående decen-
nierna. Vad som skett under de senaste 50
åren har emellertid haft påtagliga konse-
kvenser för landskapsbilden, och jordbruks-
landskapets vilda djur- och växtliv, då det
som hänt är att linje- och punktelement,
refugier som häckar, pilevallar och märgel-
gravar, tagits bort och åkerytor växt ihop.12

Några av de få betesmarker som fanns kvar
1950 har också brutits upp och blivit åker-
mark.

Antalet brukningsenheter har minskat
även i Bösarp under efterkrigstiden, men
inte lika mycket som i Färingtofta. På grund
av tidigare sammanslagningar var lantbruken
redan för 50 år sedan förhållandevis stora,
endast ett fåtal omfattade mindre än 10 ha
åkermark. Utvecklingen inom jordbruket
präglas av en allt intensivare växtodling. I
fråga om odlade grödor, märks en nedgång
i arealen vall, vilket hänger samman med att
antalet husdjur också minskat i området
under perioden. Endast ett fåtal håller nu-
mera mjölkkor, medan svinbesättningar är
något vanligare.

I Bösarpsområdet drivs gårdarna i allmän-
het utifrån företagsekonomiska premisser
och gör skäl för beteckningen lantbruksföre-
tag på ett helt annat sätt än många gårdar i
Färingtofta. En klar majoritet av slättbönder-
na präglas av en ekonomisk relation till
markerna. I Färingtofta är lantbruket fort-
farande ett sätt att leva, medan den unge
slättbonden karakteristiskt uttrycker det
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som ”Jag är inte bonde för livsstilen utan för
företagsformen”. Marknadsmedvetenheten
är betydligt större över lag på slätten, där
man tack vare att driftsinriktningen tidigare
specialiserades och inriktades på växtodling,
haft en mera direkt relation mellan avsalu-
priser och privatekonomi. På slättens gårdar
finns också en längre och mer utbredd tradi-
tion av lantbruksutbildning.

Det ekonomiskt rationella perspektivet på
markanvändningen har på många sätt passat
bättre på slätten och där fått en större ge-
nomslagskraft. Marken är mer likartad och
därför utbytbar. Slättlandskapet står med sin
homogenitet i bättre överensstämmelse med
den föreställningsvärld som ekonomiska
modeller och synsätt relaterar till. Ett hektar
mark är likvärdigt med ett annat, också be-
roende på att det höga ekonomiska mark-
värdet överskuggar andra värden.

I Färingtofta finns banden mellan män-
niska och särskilda landskapsavsnitt i större
utsträckning kvar. Lantbrukaren har där sin
ekbacke, sin bäckravin eller sin speciella
dunge som själen fäster sig vid. Det fysiska
landskapet på slätten har också lättare än i
småbrutna bygder gått att anpassa efter den
växande storleken på jordbruksredskapen.
Vidare har jordbruket i Bösarpsområdet
påverkats av närheten till godsen, vilka med

sina stora jordegendomar varit föregångare
bland annat när det gäller rationalisering,
ny teknik och marknadskontakter.13 Det har
också sin betydelse att det finns en längre
och starkare tradition av jordbruksutbild-
ning bland slättbönderna.

Det marknadsorienterade jordbruket har
i många sammanhang framställts som före-
döme, men i fråga om jordbrukets hållbar-
het, framstår slättbygdens snabba förmåga
till anpassning till ekonomiskt rationell
markanvändning snarare som en nackdel.
Det är istället de förhållningssätt till land-
skapet som ofta benämnts som irrationella
och tidigare betraktats som hinder för ut-
vecklingen, som haft en positiv betydelse. En
rimlig slutsats, är att de medel med vilka en
uthållig markanvändning genomförs, bör
anpassas till de platsgivna förutsättningarna
och tillåtas vara olika i olika regioner.  Vägen
mot ett hållbart jordbruk i Färingtofta kan
tänkas gå genom ett större lokalt ansvars-
tagande, där de befintliga banden mellan
människorna och naturen uppmuntras.
Slättens väg mot uthållighet syns vara genom
starkare ekonomiskt-politiska medel, som
förändrar marknadsbilden och får miljöhän-
syn och uthållighet att framstå som lönsamt.
Kanske behövs det där också en mer tving-
ande lagstiftning, då de förändringar av på-

Vy från Bösarpstrakten
på Söderslätt, strax norr
om Trelleborg. Växtodling
har här utgjort basen i
jordbruket under hela
efterkrigstiden. Den på-
gående specialiseringen
har lett till att antalet
betande djur minskat
från 1 500 till 200 i
församlingarna Bösarp,
Gylle och Simlinge under
de senaste 50 åren.
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gående markanvändning som där krävs är
mer omfattande än i mellanbygden.

Efter denna jämförelse mellan olika byg-
der måste det påpekas att beskrivningarna
gäller på ett översiktligt plan. I verkligheten
finns inte bara svart eller vitt, och hela bygder
kan inte ges stämpeln ekonomisk rationalitet
eller hushållande tradition. I Bösarpstrakten
finns det sedan ett tiotal år en ekologisk
växtodlingsbonde, med väl övervägda ideo-
logiska motiv för sitt val av driftsform. Sam-
tidigt är Färingtofta ett av de ställen där de
stora växtodlingsföretagen haft provytor
med genmodifierad gröda.

Miljöfrågans introduktion i ett
lokalt perspektiv
Under de senaste decennierna har miljö-
hänsyn blivit ett etablerat inslag i svenskt
jordbruk, sanktionerat av såväl politiker som
av lantbrukarnas egna föreningar. År 1977
togs ekologiska och miljömässiga aspekter
för första gången med i ett jordbrukspo-
litiskt beslut. Under 1990-talet drev LRF
kampanjen ”Sveriges bönder – på väg mot
världens renaste jordbruk”. Det livsforms-
rationella förhållningssättet bland bönder
utgör en potential för en miljöanpassning av

jordbruket. Vi såg dominans av detta för-
hållningssätt i Färingtofta, och även om de
flesta Bösarpsbönder hade en annan inställ-
ning pekar andra studier på att denna attityd
delas av lantbrukare i många andra trakter.14

Men hur har detta tagits tillvara i miljö-
frågans framväxt inom jordbruksnäringen?
Förhållandena i Luttra församling får tjäna
som exempel och utgångspunkt för diskus-
sion i ämnet.

Luttra är en liten församling på Falbygden,
dominerad av mjölkproduktion. Socknen
ligger strax utanför Falköping, i en blomst-
rande jordbruksbygd med förhållandevis
många aktiva bönder. Av församlingens 1600
ha är 1300 ha uppodlade. Den betesmark
som fanns för 50 år sedan har till stora delar
omvandlats till åker, men mycket av den
odlade marken ligger som fleråriga betes-
vallar. Liksom i Bösarp har s.k. odlingshin-
der röjts bort. Vattendrag har kulverterats,
fägator plöjts upp och stenmurar schaktats
bort. Dessutom har ett större mossmarks-
område dikats ut och odlats upp. Samtidigt
har antalet mjölkkor fördubblats och antalet
svin tredubblats sedan andra världskriget.

Markägarna och brukarna i Luttra kän-
ner en stark identitet som bönder. Många
av lantbruken i Luttra är familjejordbruk,

Vy från Luttra församling
vid foten av Ålleberg.
Socknen är förhållandevis
högt belägen, vilket gör
markerna frostlänta.
Här finns också ett be-
tydande inslag av organo-
gena jordar, så kallade
mossjordar med hög mull-
halt.
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där såväl man som hustru är engagerade i
driften. Till stora delar är de självlärda inom
yrket, och endast en handfull har mer än ett
års formell jordbruksutbildning. Bygemen-
skapen är betydelsefull, och det råder en
anda av öppenhet och engagemang i sock-
nen. Föreningslivet är rikt, åtminstone för
den vuxna befolkningen. Den gamla skolan
mitt i byn har med ideella krafter gjorts om
till bygdegård.

Jordbruket i Luttra är förhållandevis
miljövänligt, eftersom det innefattar såväl
djurhållning som växtodling och därmed
har goda förutsättningar för ämnescirkula-
tion. Den negativa påverkan på miljön kom-
mer framför allt genom läckage av fosfor
och kväve, ett resultat av det stora antalet
husdjur och att marken är sådan att närings-
ämnen lätt urlakas.15 Brukandet av de orga-
nogena jordarna (mossjordarna) innebär
ett betydligt större läckage än brukandet av
moränjordarna. Problemet är inte så myck-
et metoderna som den höga uppodlings-
graden i kombination med dräneringssyste-
men, vilka ändrat vattentransporten genom
landskapet. Den stora andelen vall i Luttra
gör dock att läckaget begränsas.

Bönderna i Luttra sympatiserar med idén
om ett mer miljöanpassat jordbruk, och
med förhållandevis små förändringar skulle
deras markanvändning kunna bli långsiktigt
ekologiskt uthållig. Ekonomisk osäkerhet,
brist på kunskap och tvekan inför en för-
modad ökad arbetsinsats har dock utgjort
hinder på vägen. Man upplever också att de
metoder och idéer som förs fram på bred
front inte helt enkelt kan tillämpas i deras
trakter eller i den verksamhet de bedriver.
Det bidrar också till att man inte känner sig
delaktig i det nya miljötänkandet, och att
man heller inte ser kopplingarna till egna
värderingar som står i samklang med detta.
”Jag accepterar inte kravodling eftersom det
inte är miljövänligt.”, för att använda en
Luttra-bondes egna ord.

En analys av förhållandena i Luttra på-
visar några aspekter, utifrån vilka man kan
diskutera det sätt på vilket miljöfrågan hit-
tills hanterats inom jordbrukssektorn och

ger vidgade perspektiv på förutsättningarna
för uthålligt jordbruk.

Goda relationer mellan människor i en
bygd främjar olika samarbetsformer och ett
lokalt ansvarstagande för den lokala miljön.
Det kan‘även innefatta ett närmande mellan
stad och landsbygd, och bereder vägen för
social uthållighet och ett socialt robust sam-
hälle. De flesta bönder i Luttra känner sam-
hörighet med såväl människor som fysiskt
landskap. Det finns en lokal förankring som
får näring av traktens mångtusenåriga histo-
ria och de många former av samarbete som
finns. Strävan efter tillväxt har emellertid
drivit fram en storskalighet, med allt större
distans i distributionsleden och mellan pro-
ducenter och konsumenter. Många bönder
upplever sig på så sätt inlemmade i ett sys-
tem som inte går att överblicka. Avstånden
mellan människor och den stora skalan
skrämmer. Risken finns också att bygden kan
komma att höra till förlorarna när effektivi-
seringar sker, förädlingsanläggningar läggs
ned och serviceinrättningar försvinner. När
uthålligt jordbruk framställs som en fråga om
produktionsmetoder har det faktum att
markanvändningen sker i ett sammanhang
undanträngts. Den lokala delaktigheten
begränsas till själva markanvändningen,
medan de lokala banden mellan människor
och landskap inte uppmärksammas, och för-
utsättningarna för ett decentraliserat an-
svarstagande försummas.

En annan aspekt har med värderingar att
göra. I det ekonomiskt rationella perspektiv
som på allvar etablerats inom jordbrukssek-
torn under efterkrigstiden, har penningeko-
nomins värdesystem legat till grund för be-
dömning av utvecklingsgrad och utformning
av politik. Men Färingtofta-studien visar att
det lokalt finns andra sätt att värdera, något
som är av betydelse för vad som sker i marker-
na, något som är märkbart även i Luttra. I
dessa värdeperspektiv finns kopplingar till
den lokala miljön; värden relateras till min-
nen, lokal identitet och självkänsla. En be-
skrivning i reda pengar däremot länkar inte
element eller företeelser till en särskild plats
utan allting framstår som utbytbart. Att i allt-
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för stor utsträckning använda ekonomiska
styrmedel för att försöka styra över mot ut-
hållighet framstår som tveksamt. Utveckling-
en av ett uthålligt jordbruk gynnas rimligen
genom att värdesystem, som stärker de band
som finns mellan människor och deras fysis-
ka omgivning, uppmärksammas.

Man kan också ställa frågan var och av
vem landskapets värden avgörs. Värdedefini-
tioner och klassificeringar som ligger till
grund för centrala beslut om landskapsvård
är inte nödvändigtvis utan förankring på
lokal nivå, men perspektivet skiljer sig i regel
från det som finns hos dem som lever och
verkar på en särskild plats.16 Vad som skall
bevaras och/eller gynnas definieras utifrån
värdesystem som utvecklats bland tjänste-
män och forskare med en annan kunskaps-
bakgrund, och vanligen också en annan re-
lation till det enskilda landskapet, än de som
verkar i det. De offentliga åtgärderna för
skydd av natur- och kulturlandskap syftar
visserligen till en mer uthållig utveckling,
men om myndighetsutövandet påverkar de
lokala förutsättningarna så att den sociala
strukturen inte kan bibehållas, att förutsätt-
ningarna för att driva lantbruk ändras så att
de aktiva bönderna försvinner, är frågan
vilken uthållighet man uppnår.

Synen på kunskap är ytterligare en intres-
sant aspekt som framkommer i en analys av
den lokala nivån. Utvecklingen av det mo-
derna jordbruket har till stora delar baserats
på generella lösningar.17 Kunskap som byg-
ger på resultat från laboratorier och forsk-
ningscentra har strukturerats i olika nischer,
och förts ut av en mängd konsulter och råd-
givare med olika specialiteter: svinskötsel,
stallbyggnader, utsäde, nötkreatur, maski-
ner, mjölkanläggningar, driftsekonomi, för
att nämna några. En förändring av substan-
sen i den information som förs ut till lant-
brukare, med en starkare betoning av eko-
logiska sammanhang, har inneburit steg
på vägen mot uthållig markanvändning.18

Men för att nå längre finns det behov av att
även ompröva synen på kunskap. Informa-
tionens innehåll är i sig själv mindre intres-
sant. Det måste också beaktas hur rönen

används och vilka konsekvenser de får ute i
markerna. Hur saker och ting är relaterade
till varandra i ett stycke landskap kan svår-
ligen förstås utifrån. Lokalt genererad kun-
skap måste därför tillmätas större betydelse,
inte minst de insikter som lantbrukare ge-
nom daglig praktik utvecklar om hur djur-
skötsel, maskiner, byggnader, ekonomi, och
socialt liv kan länkas samman. Detsamma
gäller den erfarenhetsbaserade kunskapen
om de egna markerna och de metoder som
där prövats.19

Det är tveksamt om ens de förändringar
som i ett ensidigt ekologiskt perspektiv be-
döms nödvändiga för att nå ett uthålligt
jordbruk, kan komma till stånd inom befint-
liga strukturer vad det gäller kunskapssyn,
social organisation och värderingar. Tro-
ligen räcker det inte med mer omfattande
informationssatsningar, högre priser på mil-
jövänligt producerade varor och tjänster
samt ett utökat regelverk för att åstadkomma
en långsiktig ekologisk hållbarhet. För att
skapa förutsättningar för engagemang och
ansvarstagande bland dem som bor och
verkar på landsbygden, måste det lokala sam-
manhang i vilket markanvändningen ingår
beaktas. En ökad lokal delaktighet, som inte
bara innefattar en anpassning av arbetsruti-
ner utan även planering och beslutsfattan-
de, förutsätter att det finns ett utrymme för
lokala lösningar. Detta förefaller emellertid
kräva en förändring av myndighetsstruk-
turen.

Sammanfattande reflexioner
I det moderna jordbrukets framväxt under
efterkrigstiden har det ekonomiskt rationel-
la förhållningssättet inom jordbruksnäring-
en predikats, och sätt att tänka som inte har
med ekonomi att göra har betraktats som
hinder för utvecklingen. På vägen mot ett
uthålligt jordbruk ligger det istället en po-
tential i de alternativa sätt att se och värdera
landskapet som finns hos många lantbruka-
re. Banden mellan människor och deras
omgivande marker utgör en styrka, och nå-
got positivt att bygga vidare på.
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I ett lokalt perspektiv blir det tydligt att
uthålligt jordbruk inte bara handlar om eko-
logi. Markanvändningen sker i ett samman-
hang och flera andra aspekter måste beaktas
i utformningen av hållbara lösningar. För
Luttra-bönderna fungerar exempelvis inte
förslaget att återskapa våtmarken på organo-
gena jordarna, eftersom detta skulle omfatta
en stor del av deras åkermarker. Ett uthålligt
jordbruk förefaller vara mer kunskapskrä-
vande än ett där förutsättningarna modifie-
ras genom tillförsel utifrån av kemiska be-
kämpningsmedel och näringsämnen. Vilken
kunskap som är relevant på den enskilda
platsen beror dock både på det fysiska land-
skapets förutsättningar, men också på förut-
sättningarna i det lokala sammanhang i vilket
markanvändningen ingår. Platstänkande är
därför en viktig del av miljötänkandet.

I frågan om uthålligt jordbruk görs ofta
en polarisering mellan industrijordbruk och
tillväxttänkande, ekologiskt jordbruk och
miljötänkande. En verklighetsuppfattning
byggd på denna dikotomi leder till att plane-
ring och implementering av uthålligt jord-
bruk blir en fråga om att omvända industri-
jordbrukare till ekologiska bönder. Det är
emellertid mycket tveksamt om det ekono-
miska tillväxttänkandet är etablerat till den
grad bland lantbrukarna, att det på lokal
nivå egentligen kan bli fråga om ett skifte av
synsätt. På sina håll kan denna skarpa tu-
delning motsvara rådande förhållanden,
exempelvis i skånska slättbygder, men resul-
taten från Färingtofta och Luttra-studierna
ger, jämte andra forskningsresultat, fog för
att anta att det inte är relevant för en stor del
av den svenska landsbygden. En stark polari-
sering innebär att de förutsättningar som
finns i existerande värderingar och livsfor-
mer inte framträder. Genom att miljötän-
kandet inom jordbruket alltför ofta fram-
ställs som en idé skapad av myndigheter och
politiker, gör man det svårt även för bönder
med ett resurshushållande förhållningssätt
att känna delaktighet i arbetet för en hållbar
markanvändning. Tvärtom blir en del lant-
brukare avogt inställda, då man uppfattar
det som toppstyrning.

Från produktionslandskap till
landskapsproduktion
Miljöfrågans framväxt inom jordbruks-
näringen har gått hand i hand med en ökad
uppmärksamhet riktad mot det fysiska agrara
landskapet som sådant. Under 1970-talet
dominerades landskapspolitiken av ambitio-
ner om öppethållande och landskapsbild,
medan inriktningen på 1980-talet mera var
mot den hotade floran i odlingslandskapet.20

Svenska statens ekonomiska stöd för land-
skapsvård har stadigt ökat. Det agrara land-
skapets funktion har därmed börjat föränd-
ras, från att vara en bas för produktion till att
bli en produkt i sig själv. Utvecklingen har
varit särskilt accentuerad i trakter där
markens produktionsförmåga är låg med
dagens företagsekonomiska mått mätt, eller
där ekonomiskt rationell markanvändning
av olika anledningar lämpar sig mindre väl.

Sveriges inträde i den Europeiska unio-
nen år 1995 medförde ett kraftigt tillskott av
resurser för bevarandeåtgärder i landskapet,
och vid 1900-talets slut var mer än en fjärde-
del av det svenska jordbrukslandskapet före-
mål för någon form av landskapsvårdsstöd.21

Det innebär alltså att det statliga engage-
manget i landskapsvård och bevarande-
planering inte begränsas till ett antal unika
landskapsavsnitt, utan också omfattar marker
som vi uppfattar som mera vardagliga. I alla
dessa områden uppfattas det knappast som
självklart att myndigheter och utomstående
experter ensamma bör avgöra vad som skall
bevaras och hur det skall gå till. Jordbruks-
politikens miljöprogram griper alltså in i
mångas landskap, och de kontroverser och
frågor miljöersättningarna givit upphov till,
blottar ett behov av att utveckla kommunika-
tionen i landskaps- och bevarandefrågor.22

Ett uthålligt jordbruk med lokalt ansvars-
tagande förutsätter att det finns fungerande
kontakter mellan myndigheter och lokal
nivå. Förfinade metoder att mäta biologisk
mångfald, en utveckling av kriterier på håll-
bar markanvändning och framtagande av
indikatorarter betyder mindre om man inte
också förbättrar förmågan att kommunicera
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kunskapen till markägare och brukare. Med
målet om en hållbar markanvändning är det
av stor vikt att det i det politiska- och admi-
nistrativa systemet finns en förståelse för
sambanden på den lokala nivån. Det ger
bättre förutsättningar för att kunna förmed-
la relevanta rön till den lokala nivån, men
innebär även möjligheter att ta del av loka-
la erfarenheter och mobilisera lokal hand-
lingskraft. Det sätt som miljöfrågan hittills
förts ut på i jordbruksnäringen och land-
skapsvården indikerar en bristande förståel-
se för den lokala nivån. Det behövs därför
ökade insikter om de lokala sammanhangen
och ytterligare kunskaper om hur dialogen
mellan myndigheter och bönder kan föras.

Noter
1 Se exempelvis Angelöw & Jonsson 1994; Månsson
1992; SOU 1993:19.
2 Agenda 21 1994, s. 24.
3 Buttimer 1995.
4 Jämför Hägerstrand 1993.
5 Norgaard 1994.
6 Se exempelvis Helmfrid 1992.
7 Artikeln utgör i huvudsak en sammanfattning av
min avhandling Bonden och landskapet, Stenseke 1997.

8 Jämför Mårald 2000.
9 Jämför Hallin 1994, s. 24.
10 Nitsch 1985, s. 73.
11 Westholm 1992, s. 184.
12 Jämför Ihses artikel i denna skrift.
13 Möller 1989.
14 Se exempelvis Nitsch 1992; Westholm 1992.
15 Wallin 1994.
16 Se vidare Stenseke 2001.
17 Murdoch m. fl.1994.
18 Jämför Mårald 2000.
19 Jämför Kloppenburg 1991.
20 Hasund 1991.
21 Miljöeffekter i Sverige av EU:s jordbrukspolitik 1999.
22 Jämför Geelmuyden 1989, s. 62, och Jones 1991.

Referenser
Agenda 21: En sammanfattning, 1994, UNCED-biblio-

teket, vol. 3, Stockholm,  30 s.
Angelöw, Bosse och Jonsson Thom, 1994, Individ och

miljö: att utveckla och stimulera människors miljö-
engagemang, Lund, 210 s.

Buttimer, Anne, 1995,  Landscape and Life: Appropriate
Scales for Sustainable Development [LLASS], (Final
Report, Dublin University College), Dublin, 130 .s

Geelmuyden, Anne Katrine, 1989, Landskapsopplevelse
og landskap: ideologi eller ideologikritikk? : et essay om de
teoretiske vilkårene for vurdering av landskap i areal-
planleggingen, (Doctor Scientiarum theses 1989:13),
Ås, 120 s.



307

Hallin, Per-Olof, 1994, Livsstilar och livsmiljö: Hushålls
miljöhandlingar i Sverige och USA, (Rapporter och
notiser, Institutionen för kulturgeografi och eko-
nomisk geografi vid Lunds universitet, 131), Lund,
48 s.

Hasund, Knut Per, 1991, Landskapspolitiken i Sverige
1960–90: En empirisk utvärdering, (Rapport, Sve-
riges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekono-
mi, 41), Uppsala, 86 s.

Helmfrid, Hillevi, 1992, Vad menas med uthållig utveck-
ling?: Begreppsanalys och ansats till operationalisering,
(Rapport, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutio-
nen för ekonomi, 49), Uppsala, 103 s.

Hägerstrand, Torsten, 1993, ”Samhälle och natur”,
Nordrefo, 1, Region och miljö, s.14–59.

Jones, Michael, 1991, ”The Elusive Reality of Land-
scape: Concepts and approaches in landscape
research”, Norsk Geografisk Tidsskrift, 45, s. 229–244.

Kloppenburg, Jack, 1991, ”Social theory and the de/
reconstruction of agricultural science: Local
knowledge for an alternative agriculture”, Rural
Sociology, 56, 4, s. 519–548.

Miljöeffekter i Sverige av EU:s jordbrukspolitik. Rapport från
projektet CAP:s miljöeffekter, (Jordbruksverket rap-
port, 1999:28), Jönköping, 173 s. Även Internet
(030809): www.sjv.se/download/sjv/trycksaker/
pdf_rapporter/ra99_28.pdf.

Murdoch, Jonathan, Ward, Neil & Lowe, Philip, 1994,
”Sustainable Agriculture and Endogenous Devel-
opment: a Socio-Political Perspective”, red. van der
Ploeg, Jan Douwe & Long, Ann, Born from within:
Practice and Perspectives of Endogenous Rural Develop-
ment, Assen, 195–203.

Månsson, Tommy, red., 1992, Kretslopp: Basen för håll-
bar stadsutveckling: Rapport från Miljövårdsberedning-
en, (Statens offentliga utredningar, 1992:42),
Stockholm, 109 s.

Mårald, Erland, 2000, Jordens kretslopp: Lantbruket, sta-
den och den kemiska vetenskapen 1840–1910, (Idéhis-
toriska skrifter, 33), Umeå, 261 s.

Möller, Jens, 1989, Godsen och den agrara revolutionen:
Arbetsorganisation, domänstruktur och kulturlandskap
på skånska gods under 1800-talet, (Meddelanden från
Lunds universitets geografiska institution, avhand-
lingar, 106), Lund, 153 s.

Nitsch, Ulrich, 1985, ”Sårbara värden: Bönderna och
det rationella jordbruket”, red. Másyás Szabó, Det
sårbara samhället, Fataburen, s. 165–174.

Nitsch, Ulrich, 1992, ”Bönders och forskares syn på
jordbruket”, uppsats presenterad vid konferens om
ekologiskt lantbruk, 12–13 november 1991. 19 s.

Norgaard, Rickard B., 1994, Development Betrayed: The
end of progress and a coevolutionary revisioning of the
future, London, 280 s.

SOU 1993:19, Kommunerna och miljöarbetet: Betänkande
av utredningen om kommunernas arbete för en god
livsmiljö, (Statens offentliga utredningar, SOU,
1993:19), Stockholm, 314 s.

Stenseke, Marie, 1997, Bonden och landskapet: Ägares och
brukares relationer till markerna och förutsättningarna
för en uthållig markanvändning, (Meddelanden från
Lunds universitets geografiska institutioner, av-
handlingar 131), Lund, 212 s.

Stenseke, Marie, 2001, Landskapets värden: Lokala per-
spektiv och centrala utgångspunkter. Om vägar till ökad
lokal delaktighet i bevarandeplanering, Choros,
2001:1, Göteborg, 88 s.

Wallin, Mats, 1994, Tillförsel av kväve och fosfor till
Vänern 1992 samt förslag till mål och åtgärder, (Åt-
gärdsgrupp Vänern, rapport 1), Karlstad, 96 s.

Westholm, Erik, 1992, Mark, människor och moderna
skiftesreformer i Dalarna, (Geografiska regionstudier
25), Uppsala, 226 s.



308



309

KAPITEL 19
På väg mot uthållighet – några riktlinjer

Uno Svedin

När vi talar om uthållighet i de system som i
sitt samspel mellan naturgivet och män-
niskogivet levererar basen för människornas
överlevnad så talar vi om fenomen mänsklig-
heten övat sig på under hela civilisationsför-
loppet. Uthållighet är således ingen ny fråga
som vi har att ta itu med. I själva verket kan
man se just denna fråga som en av de centr-
ala pivotpunkterna i människans hela sam-
hälleliga utvecklingshistoria. Hur gjorde
våra förfäder neanderthalarna i centrala Eu-
ropa när det gällde att få tak över huvudet
(grottorna), värme på vintern (genom att
samla ihop ved och elda), få kläder på krop-
pen (med utnyttjande av hudar men också
av fibrer ur växtriket) och mat i magen (jakt
och fiske och kanske tidiga former av bo-
skapskötsel)? De gjorde som vi, nämligen
försökte systematisera sin tids kunskap om
var och hur de djur de jagade kunde upp-
träda och hur man kunde komma åt dem
genom tekniska fiffigheter i form av spjut
och fällor. Det förefaller också , när vi ser på
deras grottmålningar med jaktscener som
att de försökte sätta in den praktiska kun-
skap de hade i större tankesystem, kanske
för att förbättra sina möjligheter till en ut-
hållig överlevnad.

Detaljerna i deras liv har vi svårt att få
något precist grepp om. Men vi är inte långt
från att kunna ana deras situation. I flertalet
utgrävningar och i de arkeologiska fynden

AVSLUTNING

ser vi glimtar av hur de levde. Vi ser de av
rök svärtade bilderna på grottväggarna och
vi kan rekonstruera klimat och vattentill-
gång. Vad som slår en sentida besökare, till
exempel i de sydfranska grottdistrikten, är
en slags kollegial hemkänsla med deras ut-
maningar. Deras mänskliga kroppar var som
våra med sina krav på lämplig avvägning av
värme och svalka, på tillgång till varierad
föda vid rätt tid vilket ställer krav på tekni-
ken att bevara mat, och lämpligt skydd för
väder och vind, och i deras fall också skydd
mot vilda djur – ett krav som minskat i dagens
moderna samhälle men som hot betraktat
inte ligger särskilt många generationer bort
för den som minns sin Sampo Lappelill.
Även deras kamp för goda hälsoförhållan-
den inför mer eller mindre svårförstådda
sjukdomsattacker kan vi både känna igen oss
i och ha stor sympati med. Vi har förskjutit
fronten men står i samma generella situa-
tion som de, trots den åtminstone fördubb-
lade medellivslängden.

Civilisationens historia bjuder som vi vet
på våg efter våg av kapacitetshöjande åtgär-
der. De medförde både en ökande stabilitet
i livsomständigheterna samt möjligheter att
försörja fler: har man boskap behöver man
inte alltid ut och jaga; har man även enkla
åkerplättar är man inte helt beroende av att
hitta frukt och nötter i skogen. I senare faser
utvecklades som vi vet sofistikationsgraden i
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dessa system dramatiskt. Vi kan bara på-
minna oss om de stora civilisationerna kring
Nilen, i Mesopotamien, i Indusdeltat och
kring Gula floden som alla byggde på ett
intrikat samspel mellan naturmöjligheter
och en ytterst komplex samhällsordning
som både inbegrep organisationsdelar och
förvaltandet av en under många generatio-
ner utvecklad teknik.

Dessa försörjningssystem inbegrep så-
ledes inte bara:
• ett visst naturunderlag,
• den tekniska kapaciteten att utnyttja detta

med hög effektivitet,
• en ekonomisk struktur som kopplade

ihop de olika produktions- och konsum-
tionselementen till en helhet, och

• en politisk-administrativ struktur som
orkestrerade delarna i dessa processer
över stor yta och tidsdjup,

utan också:

• i hög grad den kulturella ram som gav
tolkning, legitimitet och kontinuitet till
den systemlösning som var aktuell i varje
enskilt fall.

Dessutom hade själva produktionssystemet –
eller skall vi kalla det för det ”uthålliga för-
sörjningssystemet” – en påtaglig effekt på
allt annat i den aktuella kulturen. Det är ju
inte en slump att Pythagoras matematiska
kunnande i den grekiska kulturen kan här-
ledas till tidigare erfarenheter – kanske av
egyptiskt ursprung – inom lantmäteriets
domäner. När vi idag talar om framtida

möjligheter att försörja en ökande världs-
befolkning och därmed mobiliserar vårt
nyförvärvade DNA-kunnande finns också
samspelsförlopp mellan drivkrafter till för-
djupade inomvetenskapliga rön och samhäl-
leliga behov.

Den kinesiska jordbrukskulturen är ett
exempel på tidiga systemlösningar av för-
sörjningssituationen för en stor mängd män-
niskor, som samspelar för att få en uthållighet,
och därmed viss trygghet i sin försörjning. I
sin bok Tecknens Rike visar Cecilia Lindqvist
upp tidiga tecken i språket som i hög grad är
förståeliga för oss än i dag, till exempel teck-
en för åkerfält.1 Redan på de så kallade
orakelbenen – en benyta som man skrev på
och som sedan bröts sönder för att ge en
framtidstolkning – finns den här typen av
tecken. Vi kan i en bildsekvens demonstrera
stegen mot ett mer komplext – och mer nu-
tida – formuttryck för samma produktions-
lösning.

System
Vad vi talar om är således system av försörj-
ning. Ingenting har hänt sedan de tidiga
”hydrauliska kulturernas” lösningar, som
ändrat bilden av att vi talar om systemlös-
ningar när vi talar om uthållighetsfrågor.
Vad som förändrats med tiden, och med de
olika situationer i världen, där vi byggt upp
sådana system, är delkomponenternas ut-
seenden och sättet på vilket vi utnyttjar sam-
spelseffekterna av alltmer raffinerat trim-
mande av olika kausaliteter mellan delarna.

Det kinesiska tecknet för åker i olika former. Teckning: Keiko Blesserholt
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Frågan om vad man kan mena med ett ”od-
lingssystem” är således ingen ny fråga. Det är
rimligt att se olika typer av odlingssystem
som lösningsalternativ för att hantera den
mycket större frågan om vad som konstitue-
rar ett ”uthålligt jordbruk”. Den frågan i sin
tur är en viktig del i den än större frågan om
en ”hållbar samhällsutveckling” i stort.

För odlingssystemens analys gäller det att
se till att de olika relevanta delarna är med.
Ofta handlar det om balanser mellan del-
system av typen:

– stad och land
– växtkomponenter och djurkomponenter.

Under alla omständigheter infogas dessa
balansval i en vidare kontext som kan bestå
av en historisk tradition, en viss nivå av tek-
niskt kunnande och en viss typ av ekonomi.
Denna vidare sammanhangsram inbegriper,
vid en viss tid och viss kultur, saker som hålls
för sanna eller som är av normativ art (”så
här gör vi här” ofta med tillägget ”och så har
vi alltid gjort”). Sådana synsätt kan ibland
tydliggöras genom analogier eller att man
försöker modellera företeelserna – även
med – de centrala kulturella bivillkoren –
närvarande som viktiga och synliggjorda
ramelement. Ofta kan detta också ge en
brygga för debatten mellan praktikens och
teorins båda – ofta inte alltid så lätt samman-
fogbara – världar.

Handfasta exempel på sådana ofta djupt
ingraverade synsätt kan röra frågan om göd-
ning är ”bra” eller ”ett rent gift”. Men det
kan också gälla synen på vad som för den
ene är ett rent hinder och för den andre en
möjlighet. Inte så sällan beror olikheter på
det plan – eller den utsiktspunkt – från
vilken man gör analysen. Det är klart att
utfallet av en bedömning blir olika om man
utgår från ”en helikoptersyn” eller ”en jord-
nära” utsiktsplats. Nära kopplad till denna
fråga ligger en kunskapsstrategisk utma-
ning, skall man leta under lampan där det
redan är ljust eller möjligen våga sig längre
bort i skumrasket där det är större sannolik-
het att finna nyckeln? Dessutom måste man
beakta att målet ofta är som en löpande

hjort; det finns en poäng i att se att problem-
bilden också förändras med tiden. Gatlam-
pan kanske helt enkelt lyser upp olika delar
av terrängen mer eller mindre bra vid olika
tider. Kampen om ”trädans” roll liksom
bråket om ”Lort-Sverige” får stå som expo-
nenter för en sådan dynamik.

I kampen mellan perspektiven har valet
av metaforer en stor vikt. Talar vi om att
”jordbruket är som en fabrik” ger detta spe-
ciella allusioner med tillhörande emotio-
nellt kapital. Och en utsaga som att ”den
gamla jorden är trött” har naturligtvis på
samma sätt inte bara en konceptuell del
invävd, utan bär också med sig en vidare
tolkningsram och tillhörande normativ håll-
ning. Vi kan i detta sammanhang inte bara
se sådana markeringar som bidrag till en
mer teknisk hållning – exempelvis i frågan
om konstgödning – utan som en ingång till
en mer övergripande civilisationskritik. Elin
Wägner och Moa Martinson är svenska för-
fattare som i hög grad har tagit jordbrukets
förhållanden som metaforer för en vidare
kritisk granskning av ett helt kulturklimat.
Att frågor i sen tid om ”naturens kretslopp”
eller ”faktor 10” fått en så kraftig allmän-
politisk betydelse har med just detta att göra.

Analysen av odlingssystemen ur ett hållbar-
hetsperspektiv har kanske en del att lära av
hur William Harvey på 1600-talet på ett helt
nytt sätt närmade sig den mänskliga krop-
pens blodomlopp sett som ett system. Centra-
la framgångsfaktorer var då, jämfört med den
tidigare medeltida analysen, att han:
• vågade gå in i delarna och fundera över

systematiska samband,
• ville spekulera över hur dessa samband

kunde förklara okända mekanismer,
• kritiskt kunde närma sig frågan om vad

det egentligen var för funktioner han såg,
• kunde söka sig in mot en ”pivotpunkt” av

förklaring (syrets roll) kring vilken andra
fenomen kunde grupperas och ges en
förståelse, och

• förstod mikrofenomenens betydelse för
makrosystemets uppträdande (in till den
gräns av möjlig observation han hade till-
gänglig).
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Vi har naturligtvis kommit mycket längre än
vad en genombrottsman i anatomins värld
gjorde för 400 år sedan. Men hans ansats
kan vara nog så intresseväckande för oss som
har att förstå andra typer av ”systemiska
kroppar” i ett hållbarhets- och uthållighets-
perspektiv. Även försörjningssystemen har
sina hierarkiskt arrangerade nodpunkter –
sina syrepunkter – som är viktiga att komma
åt om vi skall förstå vad vi behöver göra för
att skapa hållbara system.

På vägen mot allt vidare systemförståelse
passerar vi en rad steg i en eskalerande ska-
la av komplexiteter:
• den initiala tekniska förståelsen hur sub-

system blockmässigt kan förstås samspela,
utan att känna delarnas innehåll,

• den  vidare förståelsen av det tekniska
aggregatets olika nivåer och samspelsför-
hållanden, även med delarnas inre egen-
skaper rimligt förstådda,

• den än bredare komplexitet som uppstår
när vi vidgar systemet till att även gälla
dess socioekonomiska infattning, och

• den som inbegriper även en total civilisa-
torisk kulturell värderam i form av en
komplett kosmologi.

Tid
Vi har fört in frågan om hållbarhet och
system genom en inåkning av historisk art,
det vill säga något som har en tidsdimen-
sion. Det är viktigt eftersom inget av det vi
ovan hanterat är ”frusna entiteter”, varken
systemen själva, deras delar eller deras in-
fogande i vidare helhet. I själva verket är
förståelsen av dynamiken en viktig del av
analysen av vad som är hållbart i ett framtids-
perspektiv. I detta sammanhang dyker histo-
riska erfarenheter av tidsvariationer upp på
en rad olika sätt.

Vi har den talande historien om ”Josef i
Egypten”, om de 7 plus 7 feta och magra
korna som var uttrycket för en prognos om
7 goda år följda av 7 dåliga. Vi som själva
talar mycket om klimateffekter, och inte
minst de tillhörande eventuellt ökande
extrema väderförhållandena, har all anled-

ning att minnas den ”egyptiska historien”.
Om vi skulle tala om ett världsvitt jordbruks-
system som faktiskt är fallet i en global livs-
medelsmarknad, så utgör redan tre på var-
andra följande urusla år på världsplanet ett
allvarligt hot. Vad som just nu klarar hållbar-
heten är ju en spridning av utfallen geogra-
fiskt över världen. Till tidsramens problem
finns också en massmedial ”uppmärksam-
hetscykel” kopplad. Vem vill börja spara i
ladorna när allting går så bra och kanske har
gjort det ett par år. Minnet av förgångna
misärer bleknar snabbt även om utvandran-
de irländare och för den delen svenska små-
landsfamiljer till USA på 1800-talet nog inte
helt har glömt det seklets olika  skördekata-
strofer.

 Tid kommer också in på annat sätt. Vi
kan i förhållande till teknikutvecklingen
exempelvis notera perioder av snabba för-
ändringar. Mitten av 1800-talet var ju en
sådan period vad gällde jordbrukstekniken
med sitt stora inflöde av nya lösningar och
maskiner till vårt land, inte minst från Eng-
land. Men periodicitet kan även ha med det
naturgivna att göra. Vem minns inte den
tidiga medeltidens snabbt kallnande klimat
i den norra hemisfären inklusive Europa,
som i odlingsbarhetens periferi – Sydgrön-
land – betydde skiftet för Erik den Rödes
efterföljare från att kunna existera till att
inte längre kunna göra det.

I många sådana fall har ändringarna kom-
mit smygande. Men i en rad fall är frågan
om ”graden av hur akut ett hot verkligen är”
den centrala. Så sent som i vår tid, exempel-
vis genom Romklubbens scenarier rörande
akut resursbrist på livsviktiga ämnen som
fosfor, har denna typ av ansatser lyfts fram,
även om de senare fått modifieras eller till
och med revideras. Tidstempot och omställ-
ningstiderna för hela försörjningssystem är
dock det som med all rätta aktualiseras – om
hoten skulle visa sig vara riktiga och tolk-
ningen av de ingående kausaliteterna är
rimligt trovärdiga.

Detta lyfter fram ytterligare en intressant
tidsaspekt nämligen tidsfördröjning. Låt oss
ta kväve-problemet. Det identifierades i
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mitten av 1800-talet och med ett halvt år-
hundrade till förfogande kan man säga att
den expanderande kemiindustrin hade ”löst”
problemet genom att klara försörjning via
luft-kvävet. Så frågan om relationen mellan
hotidentifikation och omställning är av
central betydelse, något som dagens klimat-
förhandlare nogsamt noterat i Kyoto och vid
andra förhandlingsplatser. Ibland kan också
relationen mellan naturgivna processer och
deras tidskonstanter (exempelvis ”vittring”)
och den samhälleliga utnyttjandetiden (till
exempel för export av näringsämnen) vara
av stor betydelse.

Väl så viktig är också frågan om ”timing”,
det vill säga vid vilken tid vissa insatser är
möjliga. Frågan om teknologins beroende
av den bana som innovativiteten och de
kopplade investeringarna tar är just en
sådan fråga. Ibland kan också ”politiska
fönster” av möjlighetsutrymme ha hög grad
av aktualitet. I vissa perioder av konflikter
kan det vara nog så svårt att ordna gemen-
samma vattenförsörjningslösningar som
fallet Mellersta Östern eller Nilens avrin-
ningsområde exemplifierar idag.

På det politiska planet har ständigt över
hundratals år en variation skett mellan en
långsiktsorientering och en kortsiktsoriente-
ring i förhållande till försörjningssystemen.
Exempel på sådana varierande balansgång-
ar kan ha gällt eller gäller:
• frågan om vikten att återföra skörde-

rester, avfall och urin/fekalier,
• frågan om odlingens koppling till lands-

bygd och stad,
• energibrukets fokusering på sol (i nutid)

eller fossilt bränsle, och
• jordförstöringens karakteristika i form av

utsugande eller kontrollerbara bruk-
ningsmönster.

Vetandets mobilisering
I allt detta kommer naturligtvis det vi kallar
forskning in i bilden som en oerhört viktig
faktor. Det är inte bara de viktiga förbätt-
ringarna rent tekniskt som här kommer in i
bilden utan också forskningens kapacitet

och möjlighet att kritiskt granska tidigare
uppfattningar. Men vi talar här inte bara om
det ”formella” forskningssystemet utan i hög
grad om det totala kunskapsgenererande
system som innehåller inslag från systematis-
ka observationer av praktiken, överföringar
av kunskap om experiment till nya applika-
tionsområden och viktiga inslag från mål-
bildens bearbetning i den publika debatten,
exempelvis rörande konsumentperspektiv
på mat.

Forskningssystemet självt har kommit en
lång väg genom greppet att alltmer skickligt
och närgånget ha kunnat kvantifiera olika
företeelser. Detta anknyter till traditionen
från upplysningen, som det tidigare exem-
plet med Harvey och blodomloppet fått
illustrera. Men det är viktigt att i detta sam-
manhang också peka på de icke kvantifier-
bara frågornas närvaro. Ibland kan det vara
så att vissa fenomen just för tillfället rent
analystekniskt inte hunnit mogna till en
kvantifierbar fas. Men ibland är frågorna av
en art som inte lämpar sig för kvantifierbar
hantering. Många av de övergripande mål-
och etikfrågorna är just av den arten.

När vi talar om kunskapssystemets strate-
giska roll är det inte oviktigt att peka på dess
interna institutionella strukturering. Frågan
om vem som är legitim uttolkare av det ena
eller det andra fenomenet är här av mycket
stor betydelse. Vi har inte sällan en fråga om
auktoriteternas kamp – och ibland frågan
om utmaningar från nya mer eller mindre
självutnämnda ”gurus”. Här gäller det att till-
handahålla en trovärdig debattram för den
medborgardebatt som är den enda demo-
kratiska ramen för konfliktladdade frågor av
arten ”galna ko-sjukan” eller genmodifierad
mat. Allmänheten och dess politiska repre-
sentanter kan naturligtvis inte ha en roll i
själva det vetenskapliga arbetets bedrivande.
Men i frågor om problemval, prioriteringar
och värderamar för etisk granskning är en
vital demokratisk debatt inte bara önskvärd
utan nödvändig – också för att klara forsk-
ningens långsiktiga legitimitet.

Det är också genom en vital debatt som
konfliktladdade frågor rörande rådgivning-
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ens teknik och kunskapsbas kan aktualise-
ras, och där problem som kunde etiketteras
som ”en kvasi-rationalisering” av olika för-
hållningssätt, men utan egentligt vetenskap-
ligt stöd, kan få sin genomlysning.

Debattens bredare grund
Ofta är det så att djupare konflikter rör olik-
heter i synen på normativa förhållanden.
Det är klart att spänningsfältet mellan dem
som förordar en produktionsoptimering
och dem som mest är intresserade av hälso-
målen inte kan lösas genom att peka på att
den ena eller andra parten är mer eller
mindre ”vetenskaplig”. Vida perspektivbero-
ende förhållningssätt exempelvis rörande
landskapet som bas för en produktion, som
en ”produkt” i sig, eller som något som är
mycket bredare och inväver en rad naturliga
och samhällsrelaterade processer på ett
dynamiskt sätt, påverkar naturligtvis den in-
riktning som diskussionen får rörande olika
enskildheter i dessa komplex. Det är klart att
en ansats som utgår från ”ett ekonomiskt
rationellt jordbruk” inte nödvändigtvis måste
leda till samma målorienterade slutsatser
som ett perspektiv som utgår från ”Bygdens
historia och framtid”.

Genom att lyfta fram några potentiella
”dialektiska” motsatser kan man också se att
dessa polära par inte nödvändigtvis och all-
tid behöver stå i oförsonlig opposition mot
varandra. Bygdens framtid kräver kanske ett
betydande mått av ekonomisk rationalitet.
Landskapet kan visa sig vara både produk-
tionsbas och sammanfattare av historisk-kul-
turella processer. Så frågan blir snarare vari
den nya situationens villkor består som kastar
ett nytt ljus över avvägningsfrågor som oav-
brutet bearbetats under historien. Element
i en sådan avvägning kan vara:
• det levandes villkor och dess materiella

lagar,

• tekniksamhällets kapaciteter och admi-
nistrativa arrangemang,

• avvägningen mellan systemfokus och en
uppmärksamhet mot enskildheterna, och

• den generella målbilden i samhället (”vad
är det goda livet”).

Genom förändringar och förskjutningar i
detta förståelseunderlag kan gamla lösning-
ar antingen aktualiseras på nytt eller helt
sjunka ner i historiens sediment. Den dolda
diskursen, som ligger under det den sken-
bart ser ut att ta upp, kan då blottläggas och
diskuteras med nya argument. Man säger
”havreexport”, men menar frihandel. Man
säger ”småbruk”, men menar en viss önskad
samhällsstruktur. Man säger ”levande göd-
sel”, men avser en viss kosmologi. Man säger
”markens uthålliga användning”, men avser
människors hälsa och det goda livets utform-
ning. Konflikterna gäller en bred skara
centrala frågor rörande:
• vad vetenskapen faktiskt kan tillhanda-

hålla och hur,
• samhällssynen och de tillhörande målen,

och
• den existentiella värdebasen.

På detta sätt lyfter frågan om ”uthållighet”,
”bärkraft” och ”hållbarhet” – eller vilka ord
vi än kan välja för problemkomplexet – fram
hela utmaningen för vår civilisation, i stort
som smått. Vi kan då kanske känna det be-
tryggande att vi inte är den första generatio-
nen som tvingas ta ställning till denna utma-
ning.

Noter
1 Lindqvist, Cecilia, 1989, Tecknens Rike: en berättelse
om kineserna och deras skrivtecken, Stockholm, 424 s.
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tvärvetenskaplig mening. Det riktar sig främst till forskare i skogs- och lantbrukshistoria på alla
nivåer. På hemsidan www.kslab.ksla.se presenteras biblioteket tillsammans med Akademiens
arkiv.
    Enheten för de Areella Näringarnas Historia, ANH, utger dels bokserien Skogs- och lant-
brukshistoriska meddelanden (SOLMED), dels skriftserien Miscellanea som består av person-
bibliografier, litteraturförteckningar och mindre skrifter. En översikt över den historiska skrift-
utgivningen ges i Förteckning över litteratur i skogs- och lantbrukshistoria som även finns tillgänglig
på hemsidan www.kslab.ksla.se eller kan beställas från enheten: Box 6806, 113 86 Stockholm,
tel: 08-54 54 77 20, fax: 08-54 54 77 30, e-post: kslab@ksla.se

SKOGS- OCH LANTBRUKSHISTORISKA MEDDELANDEN (SOLMED)
SOLMED, utges av ANH. Redaktörer: Lars Ljunggren och Per Thunström. SOLMED kan
beställas från Akademiens bibliotek, adress enligt ovan. Nedan följer en förteckning på SOLMED-
volymer och övriga skrifter i urval.

Nr 34   (under utgivning) SKOG I FÖRÄNDRING. Vägen mot ett rationellt skogsbruk i Norr-
land ca 1940–1990.
Av Stig Hagner. Ca 350 s. ill., delvis i färg.

Nr 33   (denna volym)

Nr 32   JORDBRUKARNAS KOOPERATIVA FÖRENINGAR och intresseorganisationer i ett
historiskt perspektiv.
Redaktör Reine Rydén. 2004. 352 s., ill. Pris 250 kr.

Nr 31  HÄGNADERNAS ROLL FÖR JORDBRUKET OCH BYALAGET 1640–1900.
Av Örjan Kardell. 2004. Inbunden, 277 s. ill., delvis i färg. Pris 250 kr.

Nr 30   FRÅN BYATJUR TILL GENTEKNIK. Milstolpar i svensk husdjursgenetik och husdjurs-
avel under 1900-talet.
Av Jan Rendel. 2003. Inbunden, 315 s., ill., delvis i färg. Pris 250 kr.

Nr 29   FÖR MODERNÄRINGENS MODERNISERING. Två studier av Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens tillkomst och tidiga historia.
Av Nils Edling. 2003. Inbunden, 248 s., ill. Pris 175 kr.
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Nr 28   GROVEDA. Om en bondgårds ekonomiska historia 1786–1950.
Av Karl-Henrik Pettersson. 2002. Inbunden, 255 s., ill., delvis i färg. Pris 175 kr.

Nr 27   ETT REFORMVERK UNDER OMPRÖVNING. Skifteslagstiftningens förändringar
under första hälften av 1800-talet.
Av Ronny Pettersson. 2003. Inbunden, 309 s., ill. Pris 175 kr.

Nr 26   REGIONALA FRÄMJARE AV DE AREELLA NÄRINGARNA UNDER 200 ÅR. Hushåll-
ningssällskapens historiker, periodiska skrifter och arkiv.
Av Olof Kåhrström. 2002. Inbunden, 316 s., ill. Pris 175 kr.

Nr 24   C.L. OBBARIUS. En nydanare i Bergslagens skogar vid 1800-talets mitt.
Av Bengt Brynte. 2002. Inbunden, 240 s., ill., delvis i färg. Pris 175 kr.

Nr 23   EXPERIMENTALFÄLTET. Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverk-
samhet på Norra Djurgården i Stockholm 1816–1907.
Av Ulrich Lange. 2000. Inbunden, 408 s., ill., delvis i färg. Pris 175 kr.

Nr 22    SKOGHISTORISK FORSKNING I EUROPA OCH NORDAMERIKA. Vad är skogs-
historia, hur har den skrivits och varför?
Redaktör Ronny Pettersson. 1999. Inbunden, 358 s., ill. Pris 200 kr.

Nr 21   I MÖTET MELLAN JORDBRUK OCH KEMI. Agrikulturkemins framväxt på Lant-
bruksakademiens Experimentalfält 1850–1907.
Av Erland Mårald. 1998. Inbunden, 200 s., ill. Pris 150 kr.

Nr 19   BERGSLAGET OCH SKOGEN. En skogschefs hågkomster från Stora Kopparbergs
Bergslags AB åren 1940–1970.
Av Carl Gustaf Sundberg. Inledning av Ulrich Lange. 1997. Inbunden, 96 s., ill. Pris 75 kr.

Nr 18   GUD BEVARE UTSÄDET! Produktionen på en västsvensk ensädesgård: Djäknebol i
Hallands skogsbygd 1760–1865.
Av Lennart Andersson Palm. 1997. Inbunden, 224 s., ill. Pris 75 kr.

Nr 16   FRÅN HÖFRÖ TILL VALLFRÖ. Den svenska fröförsörjningen 1740–1870.
Av Lennart Kåhre. 1996. Hft., 252 s., ill. 75 kr.

Nr 15   PETER HERNQUISTS SJUKDOMSLÄRA – HUSDJURENS INRE SJUKDOMAR.
En handskrift om 1700-talsmedicin vid Veterinärinrättningen i Skara.
Tolkning, inledande artikel och kommentarer av Ivar Dyrendahl. 1996. Hft., 318 s., ill. Pris 75
kr.

Nr 14   SVENSK POTATISODLING. Utveckling under 1900-talet.
POTATISEN I FORSKNING OCH UNDERVISNING. Institutionen för växtodlingslära i Ultuna
1957–1991.
Av Birger Svensson. 1996. Hft., 105 s., ill. Pris 75 kr.

Nr 6   FÅLLNÄS GÅRD. Några nedslag i ett Södertörns-gods agrara historia.
Av Göran Samuelsson och Magnus Toll. 1994. Hft., 190 s., ill. Pris 100 kr.
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MISCELLANIA

PERSONBIBLIOGRAFIER
Nr 3   SVEN L. JANSSON
Förteckning, upprättad av Eva Tullgren, över professorn i växtnäringslära Sven L. Janssons
(1919–2000) skrifter, artiklar m.m. 2001. Hft., 60 s. Pris 25 kr.

LITTERATURFÖRTECKNINGAR
Nr 1   LITTERATUR OM VIRKESMÄTNING som behandlar Sverige och några andra länder
– källitteratur och historiker.
Sammanställning gjord av Eva Tullgren. 2001. Hft., 60 s. Pris 25 kr.

SMÅSKRIFTER
Nr 5   ATLAS 1900 – Handledning till en digital atlas över jordbruket kring år 1900.
Av Ulf Jansson. 2004. Hft., 37 s., illustrerad, helt i färg. Gratis.

Nr 4   KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS HUS – Akademiens byggnader i
Stockholm från 1813 till idag.
Av Ulrich Lange. 2003. Hft., 32 s., ill., delvis i färg. Pris: 50 kr.

Nr 3   DE OSKÄLIGA KREATUREN! Något om synen på lantbrukets djur de senaste 200 åren.
Redaktör Niklas Cserhalmi. 2002. Hft., 86 s., ill. Pris: 75 kr.

Nr 2   VÄGVISARE TILL DET FORNA EXPERIMENTALFÄLTET I FRESCATI, STOCK-
HOLMS UNIVERSITET – för dig som vill veta mer om Djurgårdens och universitetsområdets
historia.
Av Ulrich Lange. 2001. Hft., 24 s., ill., delvis i färg. Pris 25 kr.

Nr 1   TILL HERRAR MOTORPLOGÄGARE! Svenska Motokulturföreningen och den tidiga
traktoriseringen i Sverige (1908–1926). Skriften innehåller även en förteckning från 1921 över
traktorer och motorplogar i Sverige.
Av Per Thunström. 2001. Hft., 78 s., ill. Pris 50 kr.
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BRUKA, ODLA, HÄVDA
Odlingssystem  och uthålligt jordbruk

under 400 år

Redaktörer
Ulf Jansson och Erland Mårald

BRUKA, ODLA, HÄVDA
Odlingssystem och uthålligt jordbruk

under 400 år
Nya kunskaper om odlingssystemens historia och om uthålligt
jordbruk, presenteras i denna antologi. Kan det ha varit förändrade
matvanor för 400 år sedan som drastiskt kom att förändra odlings-
systemen? Hur skapades ett jordbruk som kunde vara hållbart
under den stora befolkningstillväxten på 1800-talet? Hur har land-
skapet förändrats? Hur kan jordbrukets framtidsscenario se ut?

Bokens författare kommer från olika forskningsfält – de är natur-
vetare, samhällsvetare såväl som humanister. Även deras bidrag
spänner över stora områden, allt från konkreta förändringar i land-
skapet till teorier om jordbrukets utveckling. Antologins huvud-
områden är: odlingssystemens historia, de idéhistoriska perspek-
tiven, naturens kretslopp, energi- och näringsflöden samt landskaps-
förändringar och hållbart nyttjande. Denna spännvidd gör att boken
vänder sig till många kategorier – planerare, kulturgeografer, miljö-
forskare, kommunekologer, historiker, museimän, agrara praktiker
och övriga intresserade av jordbruket och dess historia. Alla läsare
får möjlighet att göra sig en egen syntes av förlopppen.
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