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FÖRETAL
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är, enligt stadgarnas första
paragraf, "att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets
gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet". Akademiens arbete är naturligtvis huvudsakligen framåtriktat. Men vad som är "till
gagn" är inte alltid självklart, och det finns nytta av olika slag. Som jag ser
det har agrarhistorien - att se tillbaka - ett stort värde i och med att den vidgar synen på modernäringarnas betydelse för landet. Akademien vill gärna bidra till både att kunskapen om dessa näringar i äldre tid kan publiceras och att
denna specialisternas kunskap når en större krets av läsare.

Professur i agrarhistoria
Sedan drygt ett tiotal år har det funnits ett återuppväckt intresse för agrarhistoria inom den svenska forskarvärlden, och intresset har vuxit även hos allmänheten. Akademien tar aktivt del i denna renässans. Ett agrarhistoriskt utskott
inom Akademien verkade som fadder för att landets första professur i agrarhistoria skulle inrättas. Detta blev verklighet genom C.F. Lundströms stiftelses
generositet och framsynthet i form av en gåvoprofessur vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Här finns nu sedan hösten 1994 vid institutionen för
landskapsplanering en avdelning för agrarhistoria. En viktig roll vid professurens tillkomst har Akademiens hedersledamot agronom Johan Curman,
själv lekmannahistoriker, spelat i egenskap av ordförande i agrarhistoriska utskottet och mångårig sekreterare i C.F. Lundströms stiftelse.

Janken Myrdal
Innehavare av professuren är Janken Myrdal, som har en central roll i nä.<;tan
all agrarhistorisk verksamhet i Sverige. Myrdal har alltsedan "Agrarhistoriska
eftermiddagen" på Akademien 1989 verkat som "motor" för driften och utvecklingen inom Skogs- och lantbrukshistoriska seminariet, vilket är ett samarbete mellan Akademien och Nordiska museet samt efter den agrarhistoriska
professurens tillkomst även Sveriges Lantbruksuniversitet. Han är också ledamot av Akademiens biblioteks- och arkivnämnd. För närvarande är Myrdal
engagerad i ett epokgörande verk - han är huvudredaktör för ett fembandsverk om Sveriges jordbruk och är själv författare till ett av banden. Utgivningen bekostas av Stiftelsen Lagersberg.
Akademien visade i december 1995 sin uppskattning av Janken Myrdals kapacitet och hans betydelse för forskningen i de areella näringarnas historia genom att välja honom till ledamot av Akademiens allmänna avdelning.

Seminarier och forskarsymposier
Sedan hösten 1989 har det nyss nämnda Skogs- och lantbrnkshistoriska seminariet ordnat femton öppna seminarier med titlar som "Diversifiering och specialisering i europeiskt jordbruk ca 1850-1950", "Den förste lxmden och hans
landskap" och "Klostrens betydelse för jordbrukets utveckling" (i november
1995) och nio slutna forskarsymposier med ämnen som "Det svenska jordbrukslandskapct inför 2000-talet", "Svedjebruk och röjningsbränning i Norden fram till 1800-talct" och "Hästen i den agrara och industriella revolutionen" (i december 1995). Seminarierna har hittills huvudsakligen publice-
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rats i Akademiens rapportserie, som nu är avslutad. Det senaste publiceras i
Akademiens tidskrift, som numera utges i form av temanummer. Forskarsymposierna publiceras i serien "Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria",
som utges på Nordiska museets förlag.
Omfattningen av den litteratur i skogs- och lantbrukshistoria som Akademien hittills utgivit och ämnesbredden hos dessa skrifter framgår av den förteckning som återfinns sist i föreliggande volym.
Akademiens bibliotek och arkiv
Akademien främjar forskn~ngen i skogs- och lantbrukshistoria på ytterligare
ett sätt; Akademiens biblioteks huvudprofil är nämligen inriktad mot skogsoch lantbrukshistoria Biblioteket har en betydelsefull samling av äldre källittcratur och numera också en viktig samling bearbetningar. Litteraturen registreras undan för undan i den nationella databasen LIBRIS, och bibliote ke ts tjänster står till förfogande för forskare i hela Sverige som, inom olika discipliner, helt eller delvis sysslar med skogs- och lantbrukshistoria. Akademien har
också ett rikt arkiv över de areella näringarnas utveckling, främst under 1800talcl Anders Perlinge - Akademiens arkivexpert, ledamot av dess biblioteksoch arkivnämnd samt redaktör för föreliggande publikation - har givit ut en
skrift om arkivet med titeln "För stundande skördar. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv 1813-1989. En presentation med förslag till forskning".
Slwgs- och lantbruk.shistoriska meddelnnden
För au kunna verka från ax till kaka eller från frö till planta utger biblioteket
en egen skriftserie, "Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden", som kan
ses som ytterligare ett led i Akademiens arbete för att främj a agrarhistorien.
Det är glädjande att som ett nummer i denna se1ie kunna ge ut en samling intressanta och betydelsefulla a rtiklar av professor Jank:en Myrdal , Sveriges
främste forskare i agrarhistoria, inte minst när man ser disciplinen som helhet
och dess utveckling i den svenska forskarvärlden. Artiklarna har tidigare varit
publicerade i sammanhang mer riktade till forskarsamhället men görs nu tillgängliga för en större krets, både historiskt intresserade i allmänhet och
kanske speciellt personer verksamma inom de areella näringarna. Johan Söderberg, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, har skrivit en inledning som behandlar Myrdals artiklar; den är i sig läsvärd och väcker också intresse för innehållet i artiklarna.
Kgl. Patriotiska Sällskapets insaTser
Jag vill passa på tillfället att framföra mitt varma tack till Kgl. Patriotiska Sällskapet för stöd av olika slag, bl.a. i form av tryckningsbidrag till utgivningen
av skogs- och lantbrukshistorisk litteratur. Så hart.ex. bidrag erhållits till föreliggande nummer och till ytterligare ett par i samma serie vilka är i slutfasen
av sitt färdigställande, nämligen ett som behandlar höfröodlingen i Sverige
1740-1870 och ett som består av en tolkad handskrift från 1700-talets si ut om
husdjurens sjukdomar med inledande kapitel och kommentar.

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMI EN
Sven-Uno Skarp
Akademi sekreterare och VD
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DET LÅNGA OCH DET GRÄNSÖVERSKRIDANDE INLEDANDE ARTIKEL
'

Det långa perspektivet på agrarhistorien är det ena genomgående temat i den
här volymen med tjugotalet uppsatser av Janken Myrdal. Det andra är överskridandet av de gängse vetenskapliga disciplingränserna.
Uppsatserna sträcker sig från järnålder och medeltid fram till den genomgripande omvandling, som agrarsamhället genomgick under 1700- och 1800talet.
Doktorsavhandlingen Medeltidens jordbruk är fönnodligen den bäst säljande
avhandling i ekonomisk historia som någonsin givits ut i det här landet. Säkert fanns det de som trodde att uppgiften alt skriva en sådan avhandling var
omöjlig. Vi har ju alla fått höra hur knapphändigt det är med källmaterial rörande böndernas liv under medeltiden.
Ändå är det ju så att en avsevärd del av de bevarade dokumenten från svensk
medeltid har anknytning till ägande och produktion i jordbruket. Frågan är
om ekonom-historikerna ännu har insett hur många medellidsdokument som
har betydelse för vår förståelse av den tidens ekonomiska verklighet.
Men här gällde det att inte enbart förlita sig på räkenskaper och annat sk1iftligt källmaterial. Det skulle inte ha räckt till. De skriftliga källorna måste kombineras med tolkningar av bevarade redskap och andra materiella lämningar
- till och med kyrkmålningar. Genom att skickligt arbeta sig igenom de olika
materialgrupperna kunde Janken ge en helt ny bild av vad som hände i
svenskt jordbruk under medeltiden. De kunskaper som arkeologiska grävningar givit kunde nu sättas in i sitt ekonomisk-historiska sammanhang.
Ett av huvudresultaten var att den tidiga medeltiden hade varit den agrartekniskt mest dynamiska rasen. Det var då som bönderna tog den järnskodda spaden i bruk. På så sätt kunde de odla upp tyngre jordar. Nyodlingen var kraftig under århundradena efter år 1000. På flera håll övergick bönderna till tvåsäde som odlingssystem, något som gav en bättre balans mellan åkerbruk och
kreatursskötsel. Men från mitten av 1300-talet - digerdödens tid - stannade
nyodlingsexpansionen av. Gårdar övergavs och befolkningen minskade. Inte
förrän på 1500-talet finns klara belägg för en ny fas av expansion och uppodling.
Omvandlingen har alltså inte skett jämnt och kontinuerligt. Vissa faser är dynamiska, andra mer stillastående. Flera av uppsatserna i denna volym knyter
an till avhandlingens frågor om hur och varför jordbrukstekniken förändrades.
Järnets långsiktigt ökade betydelse för att effektivisera bondens arbete betonas i "Jordbruksredskap av järn före år 1000". Många gånger var det så att
tekniska nyheter fordrade mer järn. Så var fallet exempelvis när man gick över till att tillverka liar med långa blad. Sådana förändringar som lett till att järnet blivit billigare och mera åtkomligt har varit viktiga för jordbruket. Samspelet mellan jordbtukssektorn och den ökade produktionen och konsumtionen av
järn blir därför väsentligt att utforska. På så sätt kan fynden av jordbruksredskap av järn kasta ljus inte bara över agrartekniken utan också över järn-
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framställningens villkor. Jordbrukstekniken kan då säga något om den samhälleliga arbetsdelning som möjliggjorde en ökad produktion och avsättning
av järn.
Rötterna bakåt lyfts fram i "Elisenhof och järnålderns boskapsskötsel i Nordvästeuropa". Under järnåldern infördes stallning av djuren vintertid. Tidigare
hade de gått ute året om. Stallningen hade flera fördelar: bland annat reducerades förlusterna under svåra vintrar, och bönderna kunde kontrollera stammens tillväxt. Å andra sidan ställdes större krav på f oderinsamlingen.
Effektivare metoder behövdes i höskörden. Det är troligen i det sammanhanget, som införandet av bättre liar och räfsor, som innehöll mera järn, ska
ses. Foderproduktionen var i sin tur ett villkor för att bönderna skulle kunna
tillverka smör i så stora mängder att det blev en stor handelsvara, så som skedde i medeltidens Europa.
Ett annat huvudresultat från avhandlingen var påvisandet att den teknikutvecklingen påverkas av förekomsten av teknologiska block. Nya redskap kan
inte ses som isolerade nyheter, utan ingår i tekniska komplex som i vissa fall
kan bromsa, i andra fall kan underlätta deras spridning. Olika arbetsmetoder
och redskap länkar sig till varandra och låser delvis varandra. Med hjälp av begreppet teknologiska block blir det lättare att förstå varför den tekniska
förändringen inte löper jämnt över tiden, utan ofta äger rum språngvis.
I "Jordbruk ochjordägande. En ac;pekt av sambandet mellan agrarteknik och
samhällsutveckling" vidareutvecklas resonemanget om tekniska komplex. Vi
kan tala om teknologiska komplex, men också om sociotekniska komplex,
där vissa drag i produktionen sammanhänger med framväxten av nya ägandeförhållanden. Under tidig medeltid intensifierades jordbruksdriften. När folkmängden ökade blev god jord blev en knappare resurs. Tack vare bättre teknik kunde tidigare obrukbara marker nu odlas upp. Den skärpta konkurrensen
om jorden blev en drivfjäder bakom ett mer väldefinierat jordägande. Den privata äganderätten förstärktes.
Men, fortsätter Janken, det gjorde även den kollektiva förfoganderätten i
vårt land. I byorganisationen kom bönderna överens om vilka regler som skulle gälla för markutnyttjandet. Det var nödvändigt att samarbeta kring gemensamma hägnader och andra gemensamma arbeten. Där hade varje delägare sina fastlagda skyldigheter. De bestämmelser om gemensamma hägnader, som
vi möter i landskapslagarna, var troligen införda ganska nyligeq.
Utvecklingen av privat äganderätt bör därför inte lättvindigt ställas i motsatsställning till kollektiva förfogandeformer. Det behöver inte vara så att en
förstärkt privat äganderätt slog ut kollektiva rättigheter till jord. T egskiftet
förutsatte både privat egendom och kollektiva lösningar, både en avgränsning
av de enskilda tegarna och ett grannsamarbete som satte gränser för den
enskildes rätt att förfoga över jorden. Om äganderätten blev noggrannare definierad, bör det ha varit till fördel för bönderna och inte enbart för samhällets
överskikt. Här har Janken än en gång kommit fram med en tolkning som
skiljer sig från den gängse.
Janken började som medeltidshistoriker, men han har alltmer vidgat sina
forskningar till andra perioder. Kopplingarna bakåt till järnåldern har redan
berörts. När Janken grep sig an uppgiften att utforska dynamik och kontinuitet i 1500-talets agrara ekonomi, kunde han systematiskt knyta an till kunskaperna om medeltidens förhållanden. Den traditionella synen på 1500-talets agrara samhälle som teknologiskt primitivt kunde nu omprövas. En ingående analys av räkenskaper gav vid handen att korntalen var höga vid svenska kungs-
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gårdar. De låg väl i nivå med avkastningen vid gods i övriga Nordeuropa (om
det svenska räkenskapsmaterialets omvandling se uppsatsen "Gårdsräkenskaper från 1400- och 1500-tal). I det avseendel var de svenska gårdarna inte
primitiva.
Uppsatsen "1500-talets bebyggelseexpansion: en forskningsöversikt" ger en
sammanfattande bild av odlingens förskjutningar. Det var en agrar expansion
utan genomgripande omvandling av produktionen - en hämmad agrarrevolution - men ändå en av de dittills största omvandlingarna av jordbruket. Viktiga impulser till en förändrad regional och social arbetsdelning kom från
bergsbrukets expansion, som i sin tur förutsatte den fasta statsmakt som
etablerades från och med Gustav Vasas tid. En ökad användning av järn och
en högre hantverksskicklighet kan spåras under 1500-talet, men det var fortfarande långt kvar till 1800-talets stora omvandling där järn och industriellt
tillverkade redskap kom att spela en långt större roll för jordbruket.
Arbetet med bondedagböckerna blev en annan pionjärinsats. Att bönder hade slaivit dagböcker var inte okänt när Janken började forska i dem. Meningen hade försökt bruka dem som ett samlat källmaterial. Först genomfördes ett
målmedvetet och omfattande insamlingsarbete. Tack vare det finns nu en stor
samling avskrifter tillgänglig på Nordiska museet, som var och en kan ta del
av.
Janken visar att materialet kan kasta ljus över den grundläggande frågan hur
man hushållade med arbetstiden i agrarsamhället. En rad frågor om arbetslivets förändring och böndernas kontakter med omvärlden skulle utan bondedagböckerna ha fått stå obesvarade. Vi får en bild av den agrara revolutionen i
mikroperspektiv. I den här volymen ges prov på det i uppsatserna "Allmogeresor enligt bondedagböcker" och "Jordbruksutvecklingens nya riktning".
Bondedagböckerna bör studeras tillsammans med andra källor, som ger upplysningar om vad som ansågs vara en normal arbetstidsåtgång (se "Hägnaderna, arbetstiden och bygdelaget" och "Betingsläror och arbetsåtgång i lantbruket"). Här riktar Janken uppmärksamheten mot källor som tidigare varit i stort
sett förbisedda. En av de mest svårlösta ekonomisk-historiska uppgifterna är
att ta reda på hur produktiviteten i jordbruket förändrades. Här är dagböckerna oundgängliga - för att klargöra om hur stora arbetsinsatser som gick åt
för olika göromål, och vilka investeringar som gjordes i byggnader och nyodlingar.
När Janken arbetar med problem av ekonomisk-historisk art har han öppnat
för nya synsätt genom att undersöka den materiella kulturens lämningar, vid
sidan av de skriftliga källorna. Några uppsatser i den här boken är å andra sidan mer etnologiska i sin f okuscring, men här nyttjar Janken i stället sina ekonomisk-historiska kunskaper för tolkningen. En av de undersökningar som ingår i blocket Etnologiska redskapsstudier är "The plunge chum from Ireland
to Tibet". Smörkärnans genombrott under tidig medeltid kopplas här till att
smör höll på att förvandlas till en handelsvara. Smöret var en förädlad produkt som lämpade sig väl för transporter över stora avstånd. I denna kommersialiseringsprocess blev det attraktivt för bönderna att ersätta mindre kärl
av keramik med rejäla smörkämor. Det medeltida handelsutbytet måste föras
in för att vi ska kunna förstå varför den materiella kulturen förändrades och
spreds på det sätt den gjorde. Samhällsomvandlingen träder fram även i föremålen.
Janken säger i ''Medeltidsforskning provocerad" att han hoppas att en ny provokativ teori bildning ska kunna få större utrymme i framtiden. Själv har han

givit originella bidrag som förändrar synen på drivkrafter och dynamik. De
provocerar till att tänka i nya banor, samtidigt som Jankens goda förmåga till
samarbete och saklig diskussion alltid gör samtalen konstruktiva. Men Janken
har också stått för en viktig kontinuitet i forskningen. Han gick vidare med
undersökningarna av jordbruksredskapen i en tid då etnologerna övergick till
annan forskning och ekonom-historikerna koncentrerade sig på de skriftliga
källorna (se "Agrarhistoriens ämnesbyte"). Därigenom bidrog han till att föra
kunskaper om den materiella kulturen vidare. Tomrummet skulle annars ha
blivit svårt att överbrygga.
En av hans särpräglade sidor är förmågan att brett överblicka de stora förloppen, samtidigt som han behärskar källmaterialet och med hökblick fångar de
signifikanta detaljerna i det. På så sätt blir det möjligt att se det stora i det lilla,
i föremålsstudier likaväl som i behandlingen av skriftliga källor. Ett god illustration till det är uppsatsen "Legoboskap", där utlejandet av kreatur får belysa hur de personliga ekonomiska relationerna ändrat karaktär från medeltiden
och framåt.
Människors handlingar griper in i varandra över lång tid och formar samhället. För de som forskar om historia gäller det att se växelverkan på ett annat
plan än det omedelbart iakttagbara - också i sådant som samtidens människor kanske inte varit medvetna om. I gränslandet mellan ekonomisk historia,
etnologi och arkeologi visar Janken nya vägar att göra det okända känt. Perspektivet fördjupas. Att de konventionella akademiska ämnesgränserna på köpet blir överskridna är ju bara en fördel.
Johan Söderberg
Professor i ekonomisk-historia,
Stockholms universitet
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JORDBRUK

Det europeiska jordbrukets historia
Vi mö ter smörets och ölets Euro pa i norr, olivoljuns och vinets i söder. Denna mycket breda kulturgräns (se karta) avspeglar inte bara dessa företeelser utan också o lika system för jordbruk.

Nordgränse11 för kommersiell odli11g av vindruvor respektive oliver i e uropn under modem tid.
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Medelhavets od li ng har en annan rytm , med vi nterregn och lång sommartorka. Sådden s kedde därför normal t i augus ti-september och skörden redan i
j uni. Tvåsäde med höstvete do mi nerade. Torkan begränsade också tillgången
på god betesmark och därmed nötboskapsavel. Kor hö ll s fr-Jmst för att producera c.lragoxar. Mjölk ko m från får och getter och användes främ st Llll ost; oliverna gav matfettel. Li ksom i norr flyttades boskapen ofta mellan sommar och
vinter, men i södra Europa var det fråms t får so m drevs långa sträckor ti ll andra betesmarker.
u \ ngt efter det all jordbruket införts i mcdclhavsområdet började man odla o liver ; e tt all mänt genombrott för o livodling kom under första årtusendet f.Kr.
Nordgränsen för vincxllingen sträckte sig under högmedeltid till E ngland och
östersjökus ten; först under senmedeltid och nyare tid trängdes d en ti ll baka.
Mejeriproduktion med s tark s tällning för smö r s träcker s ig ned till Alpernas
sydsluttningar i Nordi ta lien.

Frå n romersk tid till medeltid. De romerska jordbruksförfa ttam as s kri fter användes som läroböcker långt in i nyare tid. Vi rår bilden av e tt bitv is ganska fram stående jordbruk. Exempelvis användes j ärn till redskap i en omfattning som i norra Europa inte blev vanligt förrän ett årtusende senare.
Nästa gång jordbruket i Europa framträder detaljerat i skriftliga källo r är under 1200- och 1300-talen, i utförliga godsräkenskaper i Nordfrankrike och
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England. Omkring 1000 genomgick det nordvästeuropeiska jordbruket en
revolutionerande omvandling. Den typ av jordbruk som infördes förblev dominerande fram till den agrara revolutionen. Ett teknologiskt komplex med tresäde, hjulplogar, harvar, hästskor, vatten- och väderkvarnar infördes; samtidigt skedde en omfattande nyodling. De tekniska detaljerna gäller dock bara
de centrala delarna av Europa. Omvandlingen i Nordeuropa, inklusive Sverige, var visserligen samtida men hade ett delvis annat teknologiskt innehåll.
De krafter som frigjordes var således inte enbart teknologiska. Det fanns andra gemensamma faktorer av betydelse för utvecklingen, som befolkningsökning och social omvandling. _
Den agrara revolutionen är en benämning på den omvandling av jordbruket som ägde rum under 1700- och 18(X)-talen. Under senare år har forskningen alltmer betonat att denna föregår och är en nödvändig betingelse för den industriella revolutionen.
En central del av driftens förändring var införandet av växel bruk. Odling av
kvävebindande vallväxter, främst klöver, ökade avkastningen genom att dels
jordutsugning motverkades, dels boskapsskötselns nivå höjdes med ökad fodcrlillgång. Föregångare till denna typ av odling fanns i viss omfattning på
l 500-talet i Nederländernas intensiva jordbruk och beskri.vs redan av de
romerska jordbruksförfattarna. Men ett genombrott på bred front fick växelbruket först när det kunde kombineras med effektivare jordbruksredskap,
främst plogar med vändskiva av järn.
Den agrara revolutionen skapade den väldiga tillväxt av livsmedelsproduktion som bildar underlag för de senaste århundradenas befolkningstillväxl.
Men processen är växel verkande: det var den ökade industriella produktionen
som gav tekniska möjligheter (exempelvis i form av mer järn) och marknader.
Det feodala produktionssättets sammanbrott och framträdandet av en marknadsstyrd produktion var ytterligare en del av samma förändring.
arbetsprodukti vitet
(kg vete/arbetstimme)
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En andra fas av den moderna omvandlingen av jordbruket är höjningen av arbetsproduktiviteten, där den stora förändringen kommer under 1900-talet.
USA var föregångslandet, och många av det moderna jordbrukets arbetsbesparande maskiner har sitt ursprung i Mellanvästerns extensiva jordbruk. I
USA har forskningen också ägnat stort intresse åt förändringar av arbetsproduktiviteten (se diagram). Nordvästeuropa har följt samma väg, om än något långsammare, men i medelhavsländerna är antalet arbetstimmar per hektar
fortfarande relativt högt.
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Den enorma ökningen av arbetsprcxluktiviteten bidrar till att förklara tillväxten av övriga sektorer i samhället, men bidrar också till den konstanta fara för
överproduktion som jordbruket i västvärlden stått inför sedan 1920-talet. Denna överproduktion är dock relativ, eftersom undernäring fortfarande plågar
större delen av jordens befolkning.
Även i det utomeuropeiska jordbruket har utvecklingen gått språngvis. Både
Västasien och Kina kan uppvisa samtida motsvarigheter till den europeiska
omvandlingen under högmedeltid. I Kina ökade användningen av järn och bevattningstekniken effektiviserades under Sung (ca 960-1260) och därmed kunde odlingen, särskilt i Sydkina, expandera.

Det svenskajordbrukets historia (fram till 1900)
Källorna. Skriftliga källor rörande jordbruket i Sverige finns tidigast från
1200-talet, i lagar och brev, och därefter i enstaka räkenskaper. Det arkeologiska materialet är ganska omfattande från medeltiden, och den religiösa bildvärlden skildrar delvis jordbruk. Men först under 1500-talet, med den starka
nationalstatens upprättande, blir det skriftliga källmaterialet rikligt nog för att
ge underlag till heltäckande och detaljerade studier av det svenska jordbrukets
historia. J600-talets stora nytillskott är kartorna, som ger den rumsliga bilden. Under 1700-talet kom den första omfattande publiceringen av skrifter
som behandlar lantbruket. Från slutet av 1700-talet och under 1800-talet har
vi bönders, torpares och drängars egna anteckningar (bondedagböcker). Samtida jordbruksstatistik från 1800-talet är nästan helt otillförlitlig; det är först
med 1900-talet vi får en väl grundad statistik. Från slutet av 1800-talet och
från vårt sekel har vi ett massivt minnesmaterial skrivet av landsbygdens folk
och samlat på museer och i etnologiska arkiv.
Produktionsinriktning. Av grundläggande intresse är förhållandet mellan
jordbrukets båda huvudgrenar, boskapsskötsel och åkerbruk. Säkra uppgifter
rörande detta före 1500-talet saknas ännu. Från slutet av 1500-talet och under
1600-talet ökar boskapsskötseln i förhållande till åkerbruket, därefter och
fram till senare delen av 1800-talet är det i stället sädesproduktionen som kraftigt tillväxer. Från slutet av 1800-talct och in på 1900-talet följer åter en starkt
expansiv tid för animalieprcxluktion. Hur man än mäter kalorimängd och arbetsinsats väger dock nästan överall t och under hela perioden åkerbruket
tyngst.
Produktion och befolkningsutveckling. Produktionens totala omfattning i förhållande til1 befolkningsutvecklingen har inte varit jämnt stigande. I
stället har perioder av expansion avlösts av stagnation eller agrarkris. Perioden från omkring 1000 fram till 1300-talet är en expansionperiod med ökad
odling och befolkning. Från senare delen av 1300-talet till mitten av 1400talet följer en nedgång, den s.k. senmedeltida agrarkrisen.
Från början av 1500-talet till 1600-talet,; första årtionde ökar bebyggelsen åter, men återstoden av 1600-talet präglas i huvudsak av stagnation; här kan en
klimatförändring, den s.k. lilla istiden, ha haft betydelse. Kartmaterialet, som
fr.o.m. denna period gör det möjligt att mäta åkerns storlek, visar stillastående eller en årlig ökning på endast omkring 0,1 % av åkerarealen.
Bevarad kyrkobokföring från mitten av 1700-talet innebär att befolkningsstorleken kan följas i detalj. Eftersom avkastningen per arealenhet var tämliJORDBRUK 17

En approximativ bild av "den
långa vågen", den totalajordbruksproduktionens utveckling från järnålder till 1900tal i Sverige. Expansionsperioder har avlästs av kriser eller
stagnationsfaser.
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gen konstant fram till 1800-talets mitt utgör åkerarealens ökning en god mätare på åkerbrukets produktion. Under l 7CX)-talet ökade både befolkning och
åkerareal med i genomsnitt omkring 0,5% per år; ökningen var ungefär likformig över landet. Årtiondena omkring 1800 skedde en förändring: befolkningsökningen steg till i genomsnitt 0,8% per år och åkerarealens ökning till
omkring 1,3% per år. Det innebar att sädesproduktionens ökning under denna period översteg befolkningsökningen. Sverige övergick också från att vara
sädesimporterande (främst råg) i slutet av 1700-talet till att bli sädesexporterande (främst havre) från 1830- och 1840-talen. Åkerarealens expansion under 1800-taleL<; första del var inte jämnt fördelad över landet. Störst var den i
de norra och västra delarna, minst i slättbygderna.
Efter omkring 1870 stagnerar ökningen av åkerarealen, men då tilltar i stället
avka5tningcn per arealenhet.

Produktivitetsutveckling. Produktiviteten i åkerbruket mättes i äldre tid i
korntal, dvs. skörden i förhållande till utsädet. Medeltiden normalkomtal kan
ha legat omkring 3, dvs. skörden var tre gånger så stor som utsädet. De första säkra beläggen får vi i östsvenska räkenskaper från slutet av medeltiden.
Under 1500-talct stiger komtalen i Mälardalen till omkring 4-5, i övriga delar
av landet förblev de på en låg nivå. Under de följande århundradena skedde
ingen tydlig ökning. Först under senare delen av 1800-talet stiger arealproduktiviteten. I modernt jordbruk räknar man avkastningen i deciton per hektar.
Ett korntal på 4-5 motsvarar ungefär 8-10 deciton per hektar. I början av
1900-talet nådde avkastningen för säd omkring 15 dt/ha, på 1950-talet i genomsnitt 20-25 dt/ha.
Boskapsskötseln präglades länge av en extensiv inriktning, med små och
svältfödda djur. Under 1800-talet, främst dess senare del, medförde avel och
bättre utfodring en annan inriktning, och de enskilda djuren gav högre avkastning. Exempelvis gav en normal ko under 1500-talet 400 liter mjölk per år.
Efter mitten av 1800-talet hade genomsnittet nått 1 000 liter mjölk per år men
steg därefter ganska raskt till omkring 2 000 liter per år vid sekelskiftet.
Förutom avkastningen på kapital och areal steg även avkastningen på arbete.
Detta ansluter till Engels lag, vars konsekvens är att med stigande arbetsproduktivitet inom jordbruket, jordbrukets andel av bruttonationalprodukten
(BNP) tenderar att bli allt mindre (se bild). Det bereder under en mycket lång
del av historien ökad plats för andra näringsgrenar, men den stora omvandlingen av jordbrukets arbetsproduktivitet kom först med mekaniseringen från
slutet av 1800-talet. Ett exempel är arbetstidsbesparingen inom skörd och
tröskning. Under 1700-talet tog det, med skära och slaga, ungefär 25-30
dagsverken att skörda och tröska ett ton kärna (sädeskorn); med liens ökade
användning sjönk detta ned mot 20 dagsverken. Det radikala genombrottet
kom med 1800-talets slut, då slåttennaskin och tröskverk fick en allmän spridning och dagsverksåtgången snabbt sjönk mot 6-8 per ton kärna för att på
18 JANKEN MYRDAL

andel av BNP (%)

50-

Det svenskajordbrukets bidrag till BNP 1800-1990. Under första hälften av
J800-talet svarade det svenska jordbruket för 35-40% av de totala inkomsterna i Sverige. Dessutom stod binäringarna skogsbruk och fiske för ytterligare
närmare 10% av BNP (brullonationalproduklen). Den andra stora sektorn vid
denna tid - som var endast obetydligt mindre än jordbrukssektorn - var
tjänstesektorn med främst husligt arbete, transporter och offentlig verksamhet. Sedan den industriella revolutionens genombrott har jordbrukets bidrag
till BNP stadigt sjunkit, först i samband med den industriella expansionen
och därefrer med den moderna tjänstesektorns tillväxt. I början av 1990-talet
uppgick jordbrukets bidrag till BNP till knappt 2%.
Källa: Historiska nationalräkenskaper för Sverige vid ekonomisk-historiska
institutionen vid Lunds universitet, bearbetade av Lennart Schön.

1920-talct nå 1-2 dagsverken (numera tar det ett par timmar inkl. inkörning
etc.). Detta ger en uppfattning om hur en sjunkande andel av befolkningen
kunnat försörja resten med livsmedel.

Teknikutveckling. Den tekniska omvandlingen tenderar att samla sig till
avgörande språng. En central orsak är att enskilda tekniska nyheter bildar
sammanhängande komplex, där en ny typ av plöjningsredskap hör samman
med ett nytt odlingssystem etc. Under historisk tid före industrialismen sker
tre sådana språng i jordbruket: 1000- 1200-talen, 1500-talet och 1700- 1800talen. Den första och sista perioden var de viktigaste. Under dessa infördes
tekniska förändringar på en rad områden. Produktionen ökade och därmed basen för övrig samhällelig aktivitet.
1734 års lag införde ett krav om bouppteckning efter avlidna, och för modern forskning har detta öppnat vägen till detaljstudier av redskapens spridning under 1700- och 1800-talen. Det har kunnat visas att bönderna i många
avseenden var föregångare under denna period. Exempelvis kom Nordsverige från slutet av 1700-talet att bli ett tekniskt föregångsområde; många av
de nya redskapen - som förbättrade plogar och harvar - och även mera utvecklade odlingssystem infördes först här. En viktig orsak var att de feodala
och tillbakahållande dragen i samhällsstrukturen var svagast i dessa delar av
landet. Det hör också samman med att ökningen av åkerarealen var större där.
Under si utet av 1800-talet återtog slättbygderna den tekniska ledarställningen inom jordbruket som tillkom dem genom klimat och jordmån. Då sker
också den första symbiosen mellan industri och jordbruk. Mekaniseringen
med dess fabrikstillverkade plogar, slåttermaski.ner etc. får allt större betydelse. Samtidigt kom den tidiga verkstadsindustrin att expandera genom jordbrukets behov.
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Fäbodsväsendets
utbredning

Bilden visar fäbodgränsen, Jäbodväsendets sydgräns,
som under senare delen av 1800-talet Wpte parallellt
med norrlandsgränsen (limes norrlandicus), en av de
stora klimat- och vegetationsgränserna i Sverige.
Boskapsskötselns dominans i norr var sålunda betingad av faktorer som klimat och ekologi.

(f

Regional variation. Den regionala variationen inom den materiella kulturen styrdes av ekologiska förutsättningar men också av att massproduktionens
standardisering saknas under den förindustriella epoken. Det fanns en rad
skillnader i redskap och metoder. Gränserna mellan dem samlar sig till kulturgränser mellan olika huvudområden. I söder, särskilt på den skånska slätten,
bedrevs ett jordbruk som i mycket liknade det kontinentala, med tunga hjulplogar förspända med många dragare och åtminstone från 1700-talet ofta
jordvall i stället för gärdesgård byggd av trä. Nordsverige, med dess framträdande mjölkhushållning, avgränsades av den s.k. fäbodgränsen (se karta).
En ständig ström av små förändringar omskapade vardagslivet och produktionen, vilket också medförde att kulturgränserna inte låg fasta. Exempelvis fäbodgränsen fl 11tade sig - på medeltiden förekom egentliga fäbodar bara i en
begränsad del av Nordsverige, men under 1500- och 16CXl-talen spreds bruket av fäbodar även söder om Mälaren.
Men konstansen, den relativa oföränderligheten, var också stark. Tvåsäde,
som etablerades i början av medeltiden i östra Mellansverige, blev där dominerande fram tm 1800-talet. Efter rågens framträngande från senmedeltid till
1600-tal i östra Mellansverige förblev sädesslagens fördelning med korn i
norr och råg i öster länge förhärskande. Under början av 1800-talet fick potatisodlingen sitt definitiva genombrott, och havreodling som länge haft en
stark ställning i Västsverige expanderade kraftigt.
Marknad och regional arbetsdelning. Skilda produktionsinriktningar
har en ekologisk bakgrund, men en reell arbetsdelning mellan olika regioner
kräver en marknad. Långväga transporter av livsmedel var under medeltiden
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främst begränsade till dyrbara varor som smör. Under senmedeltiden och
1500-tal ser vi det första framväxandet av en mera omfattande arbetsdelning,
med säd från slättbygderna, oxar från de sydsvenska skogsområdena och
smör från Nordsverige och Finland. Bergslagen med dess gruvbefolkning utgjorde då den största inhemska marknaden. Under de följande århundradena
fortsätter marknadens tillväxt med 1600-talets mobilisering av resurserna i en
krigsekonomi, och från 1700-talet en allt köpstarkare bondeklass, som hade
råd att betala för konsumtionsvaror.
Även om det sker en utvidgning av marknaden för jordbrukets produkter
finns en begränsning i att enda,;;t en mindre del av befolkningen var beroende
av köpta livsmedel. Med industrisamhället fick marknaden och jordbrukspriserna en helt avgörande roll. En brytpunkt i detta avseende är 1870- och
188O-talen med en ökad internationell konkurrens på spannmålsmarknaden.
Denna ledde till en uppslitande politisk strid, "tullstriden", som delade nationen i två läger. Avgörandet utföll till tullvännernas fördel, men spannmålstullarna blev ganska måttliga. Trots tullarna förändrades prisrelationerna, vilket på ett avgörande sätt bidrog till jordbruksproduktionens omläggning till
ökad animalieproduktion under senare delen av 1800-talct. Det medförde också att exporten av säd upphörde och att smör i slutet av århundradet blev en
av de viktigare expo1tvarorna.

Organisation. Jordbruksdriften har under hela den historiska perioden haft
familjejordbruket som den grundläggande produktionsenheten. Godsdrift
(framför allt adliga sätesgårdar) beräknas att inte ens under sin första utbredning, på 160O-talet, ha omfattat mer än 5-10% av jorden. Huvuddelen av
adelns och kronans jord brukades av landbor.
En för den enskilde brukaren i vissa fall överordnad nivå utgjorde byalagen.
Den viktigaste uppgiften för dessa i stora delar av landet var hägnadernas upprätthållande. Dessa var gemensamma inom byn runt åker och äng och ibland
mellan flera intilliggande byar. Bönderna blev därigenom omedelbart beroende av varandra. Särskilt i Nordsverige var gemensamt ägda nyttigheter som
skvaltkvarnar också viktiga för samarbetet inom byalagen.
Under 1700- och 1800-talen genomfördes jordskiftena, vilket först rationaliserade arbetet inom byalagen, men så småningom också kom att medföra deras upplösning. Den ökade sociala skiktningen under 1800-talet medförde att
allt fler bönder tog de jordlösas tjänster i anspråk. Deras arbetskraft kom i
många avseenden att bli en förutsättning för den agrara revolutionen. Godsdriften präglades åtminstone från senmedeltid till 1800-talets början av en
likartad och så småningom ålderdomlig arbetsorganisation, baserad på dagsverken från underlydande bönder och torpare. Den gav stabilitet, som dock
gick ut över effektiviteten. Först under senare delen av 1800-talet fick lönearbetet ett mera allmänt genomslag, särskilt i form av statare.
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BONDE

Bonde betyder ursprungligen "fast boende"; senare har ordet övcrgåLL till alt
beteckna j ordbrukare. Ur detta har tre grundbetydelser skapats: 1) bonden
som yrkesutövare inom agrarnäringen; 2) bonden som tillhörig en social klass
i det förindustriella sam hället; 3) bonden som medlem i en politisk grupp i
ståndssamhället. En annan betydelse som är vanlig under medeltid men försvinner under nyare tid och knappast förekommer under I600-talet, är "äkta
make".
Bönder kom också i vid mening all bli synonymt med "allmoge". Orsaken är
den helt dominerande ställning som jordbruket intog. I denna bemärkelse används ordet fortfarande i ullryck som "svensk bondekultur" e ller "bondesamhället", syftande på det förindustriella samhälleL
Jordbrukare. När den samhälleliga arbetsdelningen under tidig medeltid
frambringade en större mängd sysselsatta inom icke-agrara näringar som
bergsbruk och stadsnäringar, blev det mera nödvändigt med en särski ld beteckning för jordbrukare.
Andelen sysselsatta inom jordbruket är delvis en bedömningsfråga och kan
avgöras med större precision först för de senaste århundradena. Det svenska
jordbruket utmärktes av binäringarnas stora betydelse. Förutom att bönderna
arbetade med forkörning, hemslöjd m.m. under den långa vinterperioden hade många hantverkare i städerna och bergsmän egna odlingar. Det har beräknats all närmare 80% av befolkningen huvudsakligen var sysselsatta inom
jordbruket vid mitten av 1700-taJet och nästan samma andel ännu hundra år senare. I slutet av 1800-talcl började andelen långsamt minska och var omkring
1930 nere i knappt 40%. Efter andra världskriget kom det stora faJiet i jordbrukarnas andel av befolkningen. År 1985 utgjorde sysselsatta inom jordbruk, inklusive skogsbnik och fiske, ca 4% av hela antalet yrkesverksamma.
Den moderna utvecklingen har också inneburit att dcltidsjordbrnkarnas andel
ökat. Av landets något mer än I 00 000 lantbruk med över 2 hektar i siutel av
1980-talct kan mellan en tredjedel och häll ten betecknas som del tidsjordbruk.
En viktig faktor som bidragit till att jordbrukarnas andel av totaJbefolkningen
minskat är att en rad arbeten avspjälkats från bondgården. De från sysselsällningssynpunkt viktigaste är mcjerihanteringen och slakten.
Soc ial klass. Den sociala omvand lingen under tidi g medeltid skapade en
helt ny samhäll sstruktur, , ilket gav grunden för bonde som kJassbeteckning.
Bonden brukade en gård som han hade brukningsrält till och i princip kunde
vara sjäh-försörjandc på, men en stor del av ö,·crskollet lämnade han ifrån sig
som skall cl ler ränta. Av denna defi ni tia n av bönderna som social kategori
följer en indelning uv bönderna med avs~~nde på vem som hade rätt till den
del överskollet som de lämnade ifrån sig. Agandcrällcn till jorden var bestämmande för denna indelning. Frälsebönder brukade adelns jord, och kro110hö11der brukade kronans jord. Under medeltid var också kyrkoböndernas andel betydande. Adelns, kronans och kyrkans bönder var landbor. Skatte-

BONDE 23

bönder däremot var självägande men gav skatt till kronan.
I norra Sverige fanns nästan enbart skattebönder. Att självägande bönder så
totalt dominerar förekommer i övriga Europa bara i enstaka områden, som i
de medeltida bonderepublikerna utmed Nordsjökustcn och i delar av
Schweiz.
◄-
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.!ordägandets fördelning med avseende på mantal.el
ca 1520-1900. Bilden visar årtal mot de olika gruppernas andel i procem av det Totala mantalet (procenttalet kan läsas både från vänster och från höger). Inräknat skat1efrälsebö11der steg adelns andel till två
lredjedelar vid mitten av 1600-tal,et. De självägande
böndernas andel ökade stadigt, ibland språngvis,
från /700-Talers början för all nå upp till nästan två
lredjedelar efter milfen av 1800-talet. Kronans andel
nådde omkring en tredjedel under de två höjdptmÅ1erna 1111der 1500- och 1700-ralen.
Ur Janken Myrdal, "Jordäga11de1 i Sverige frän
I 500-ral till 1800-tal", Folkets Historia 1988.)
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Jordägandets fördelning genomgick kraftiga förändringar under nyare tid.
Efter reformationen på 1500-talel och redukLionen i stulet av 1600-talel var
det statliga jordägandct som störst. Adeln dominerade under 1600-talet, och
en betydande kategori under della århundrade utgjorde de s.k. skaltejrälsebönderna.De var skattebönder vilkas skatt av kronan hade överlämnats till adeln.
Under 1700- och 1800-talen tilh·äxte böndernas andel av jordegendomen
kontinuerligt. Fö rst var de t kronobönder som friköpte s in jo rd , och efter
1789, då det bl ev Li Ilätet för bönderna att köpa frälsejord, ökade dessa sill
jordinnehav på adelns bekoslnad. SamLidigt stärktes deras rällsliga ställning
som j ordägare, och den i vår tids mening självägande bonden började framträda. 1 mi lien av 1800-talet ägde bönderna den övervägande delen av all jord
i Sverige.
Samtidigt ökade den andel av befolkningen som befann sig under böndernas
socia la nivå. Räknat i antal hushåll (manliga huvudpersoner) ökade de jordlösa på landsbygden under perioden 175 1 till l850 från knappt 50 000 till det
fyrdubbla, medan bönderna under samma tid bara ökade med en tiondel, från
knappt 190 000 till något Ö\'er 200 000. Bland lands bygdens sociala underklasser ökade torparna snabbl i anlal under si utet av 1700-tale t och början av
1800-talet, medan backstugusitLare. inhyseshjon och statare ökade snabbast
under 1800-talcls andra och tredje J...-vartal.
Böndernas ekonomiska expansion medförde också en social skiktning inom
bondeklassen. Storbönder på gränsen till godsägare blev en viktig grupp. Vid
tiden för ståndsriksdagens upplösning 1865 ulgjorde inte bönderna längre en
enhetlig social kategori i motsättning till ett priviligierat överskikL Bönderna
som grupp hade delats upp, samtidigt som adeln förlorat sina privilegier, och
många adelsmän på landsbygden höjde sig inte mycket över storböndernas
skikt. Från slutet av 1800-ta let kom de Oesta bönderna au socialt sett tillhöra
en större kategori av s måföretagare.
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Politiskt stånd. Politiskt stärktes böndernas inflytande under senmedeltiden. Förformema till en ständerrepresentation med verkligt inflytande etablerades vid denna tid. Genom marknadsmöten och hännöten i samband med senmedeltidens bondeuppror började ett bondestånd formeras. Under 1500-talet
tog den svenska riksdagen sin fasta form, och bönderna bildade riksdagens
fjärde stånd vid sidan av adel, präster och borgare. Detta gjorde den svenska
riksdagen säregen. Ingenstans i Europa, förutom i Schweiz med några kringliggande tyska områden, var bönderna representerade i parlamentet. Detta är
ett uttryck för böndernas starka politiska och sociala ställning i den svenska
historien.
Tvåkammarriksdagens första tid kom att bli böndernas politiska storhetstid i
Sverige. De dominerade andra kammaren med 40-50% av ledamöterna fram
till rösträttsreformerna i början av 1900-talet.
Bondeuppfattning. Bonde var tidigare ett skällsord, en beteckning för lat
och dum underklass, vilket är bevarat i ord som "bondlurk" och "bondtölp".
Samtidigt finns en motström, där ordet varit en hederbeteckning för det arbetande folket, från Peder Månssons beröm i början av 1500-talet av bonden
som väl brukar sin plog och harv till Geijers hyllning till cxlalbonden i början
av 1800-talet. I dag synes den sistnämnda värderingen ha avgått med segern.
Att bonde än i dag används som en allmän beteckning för jordbmkare har
också att göra med att familjejordbruket förblivit den dominerande företagsformen och med att jordbruket därför i sin drift bevarar mycket av den förindustriella organisationen.
li1tera1ur
Dellidslanlbrukets struktur och betydelse 1-2 (1988-1989); G. Berg & S.
Svensson, Svensk bondekultur (3:c uppi. 1971); S. Carlsson, Bonde, präst,
adelsman (1961); E. Ingers & S. Carlsson, Bonden i svensk historia 1-3
(1943-1956); M. Isacson, Ekonomisk lillvä.xt och social differentiering 16801860: Bondeklassen i By socken, Kopparbergs län (1979); E. Jutikkala,
Bonden i Finland genom tiderna (1%3); H. Seyler, Hur bonden blev lönearbetare (1983); C. Winbcrg, Folkökning ochproletarisering (1975); N. Wohlin, Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751-1900 (1909); E.
Wolf, Peasants (1966).
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Under de sista tjugo åren har det skett en genomgripande förändring inom studiet av 1700- och 1800-talens agrarhistoria. Den har inte bara inneburit att
nya teorier och frågeställningar blivit aktuella utan också att detta forskningsfält bytt universitetsdisciplin. Fram till 1960-talet var etnologin, eller som det
då hette folklivsforskningen, dominerande i studiet av jordbruket före industrialismen. Under 1970- och 1980-talen har det varit ekonomisk historia som dominerat. Detta skulle kunna uppfattas som att etnologerna lämnat ett forskningsfält, ett tomrum har uppstått och ekonom-historikerna har fyllt ut detta. I
viss mån, men inte helt, är en sådan uppfattning berättigad. Förklaringen ligger i huvudsak i de båda ämnenas egen forskningstradition.l
Ett annat universitetsämne som ägnat sig åt agrarhistotia är den historiska
kulturgeografin. Dennas forskningar hade länge sin tyngdpunkt på 1600-talet
och under senare tid har den förskjutits ytterligare bakåt i historien mot järnåldern. (En sammanfattning av de kulturgeografiska forskningarna finns i
Hannerberg 1971.) Här kommer dock enbart forskningen om 1700- och
1800-talets jordbruk att tas upp.

Den et,wlogiska agrar.forskningen
Åren före 1920 formulerade Sigurd Erixon det program som blev bestämmande för en stor del av den etnologiska forskningens inriktning under de kommande decennierna. Genom undersökningar av bevarad bebyggelse ville han
ge underlag för kulturhistoriska studier. Den bakomliggande tankegången var
att "den upplösning av tusenåriga traditioner, som sålunda pågår, afklipper
för hvarje dag möjligheterna till vetenskaplig utforskning af vårt folks utbildningshistoria." (Erixon 1918, s. 21.)
Ganska snart utvidgades materialinsamlandet till att gälla även andra kulturföreteelser. Den väg som följdes var att göra utbredningskartor, vilket visade
sig vara en framkomlig väg. En rad utbredningsgränser för enskilda företeelser samlade sig runt formliga kulturella förkastningsbranter. Den viktigaste
av dessa var den s.k. fäbodgränsen. Denna går tvärs genom Sverige från norra Uppland i öster till Vänern och Bohuslän i väster. En mycket viktig sydsvensk kulturgräns kunde påvisas genom skogslandskapen utmed den tidigare dansk-svenska gränsen. En mera underordnad gräns är den s.k. diagonalen i nord-sydlig riktning genom götalandskapen. De två hm'u~gränserna delade in Sverige i tre kulturella huvudområden: Sydsverige, Ostsverige och
Nordsverige med Västsverige som en blandzon. (Sigurd Erixon har vid olika
tillfällen föreslagit mera detaljerade indelningar, men de ansluter alla till den
ovan skisserade.)
Den bakomliggande förklaringen till denna uppdelning av landet sökte etnologerna i första hand i ekologiska förhållanden och i kulturinflytande från andra områden. Fäbodgränsen sammanfaller med den viktigaste naturgeografiska och klimatologiska gränsen i vårt land, den s.k. Limes Norlandieus som
AGRARHISTORIENS ÄMNESBYTE 27

markerar sydgränsen för granskogens dominans (och även ansluter till nordgränsen för ekens allmänna förekomst). Vida obebyggda områden hindrar
spridning av kulturföreteelser, och skogsområdena i Sydsverige kom att bilda
en spärr mot inflytande från kontinenten, samtidig_t som den skånska slättbygden hade en mera kontinental ekologisk miljö. Ostsverige visade prov på
kulturinflytande från områdena på andra sidan Ostersjön och Nordsverige utgjorde i många avseenden en särskild kulturregion tillsammans med Norge
och Finland.
Vid sidan av bebyggelsen kom snart jordbruksredskapen och andra företeelser knutna ti11 jordbrukspro<;luktionen att stå i centrum för undersökningarna.
Erixon inledde själv denna forskning med en studie över några handredskap
(1931), och bland viktigare arbeten kan nämnas Gösta Bergs om vagnar och
kärror (1935), Dag Trotzigs om slagtyper (1943) och Eerik La.ids om olika
sädesuppsättningar (1952). Inom denna tradition genomförde också Ragnar
Jirlow sina undersökningar om plogar och årder som resulterade i ett antal
uppsatser på 1940-, 1950- och 1960-talen, som sammanfattades i hans bok
från 1970. Undersökningarna av allmogens materiella kultur kulminerade
1957 med det första bandet av Atlas över svensk folkkultur. I denna intar jordbruket vid sidan av byggnadsskicket den helt centrala positionen. Närmare
trettio av de sjuttio kartorna behandlar jordbruksförhållanden och ungefär lika
många behandlar byggnadsskick.
Etnologernas källmaterial var föremålssamlingar och uppteckningar. Den period som undersöktes var därför från ca 1850 till ca 1900. Från en tidigare period är museiföremål och uppteckningsbeskrivningar sällsynta, från en senare
period var de ännu inte insamlade. Erixon var väl medveten om att undersökningarna endast visade förhållandena under senare delen av 1800-talet, men
målsättningen var inte att beskriva enbart detta tidsskikt. Istället avsåg utbredningskartorna att ge en uppfattning om utvecklingen över en mycket lång tidsperiod. Frågeställningarna var inte enbart fixerade vid att klarlägga de viktigare kulturgränserna. En teori utvecklades där reliktområden var ett nyckelbegrepp. Detta var områden som i högre grad än andra karakteriserades av ålderdomliga företeelser. Erixon menade att de var "reservoarer för gammal folklig
kultur" (Atlas 1957, s. 9). Mot dessa områden ställdes novationsområden dit
nyheter infördes och spreds vidare. Stadskulturen sågs innovationsdrivande
och man antog att företeelser spreds med handelskontakter, som en resonansbotten låg uppfattningen om det gamla bondesamhällets statiska karaktär. Ju
mera avsides och allmogedominerad en bygd var desto större sannolikhet att
den var elt reliktom råde.
Sigfrid Svensson införde ett nytt element i denna teoribildning när han utvecklade den av Sigurd Erixon präglade termen kulturfixering. En företeelse
som infördes i ett område i en högkonjunktur då nyheter lätt accepterades behölls där under följande lågkonjunktur. (För en sammanfattning av den etnologiska teoribildningen och metodutvecklingen på detta område se Bringeus
1981, s. 34-54.)
Detta teorikomplex gjorde det möjligt att med hjälp av kartbilden från senare
delen av 1800-talet urskilja olika tidsskikt av den materiella kulturen till synes
bevarade intill varandra. Naturligtvis utnyttjades också äldre historiskt material men bara som komplement och inte som huvudkälla. Trotzig var den
djärvaste av dessa forskare och i stort scll enbart med material från 1800-talets slut skisserade han de olika slagtypernas avlösning av varandra i Sverige
fr.1n folkvandringstid och framåt.
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Elnolngin byter område

Den metod och de teorier som etnologerna använde var till en början banbrytande. Men efterhand som undersökningarna fortskred blev svagheterna
tydligare. Dels minskade marginalnyttan med att göra flera liknande undersökningar i och med att de viktigaste kullurgränsema och kulturo mrådena identifierats. Dels visade sig källmaterialet och frågeställningarna som otillräckliga.
Ell närmande till det historiska källmaterialet blev nödvändigt för att inte undersökningarna vad gäl ler den äldsta tiden skulle förlora sig i antaganden. Det
nya material som erbjöd sig blev i första hand bouppteckningarna. Redan Sigfrid Svensson hade använt bouppteckningarna för sina dräktstudier, men den
förste som i stor skala använde dem för undersökningar om Jordbruk var NilsArvid Bringeus. I några studier från 1960-talet visade han hur olika redskap
spritts under 1700-talets senare del och 1800-talet. Samtidigt som säkerheten
i beskrivningen ö kade genom att e ndast samtida källmaterial användes inskränktes ambitionen till att enbart beskriva utvecklingen i den undersökta
tidsperioden. (Bringcus sammanfattade sina bouppteckningsundersökningar i
en publikation från 1974.)
Men Bringeus fick få etnologer som efterföljare på detta område. Hans arbeten om jordbrukets utveckling kom all bli mycket oftare citerade och diskuterade av ekonom-his toriker än av e tnologer. IslälleL avtog den etnologiska forskningen rörande jordbruket. Visserligen kom Matyas Szab6s viktiga arbete om
bos kapsskötsel 1970, men detta var till stor del inspirerat av den centraleuropeiska forskningen o m den materiella kulturen, en forskningsinriktning som
där vid denna tid befann sig på väg mol sin höjdpunkt. Kurt Genrups avhandling om gåsskötsel från 1975 kan betraktas som en sen utlöpare på detta etnologernas traditionella forskningsfält.
Orvar Löfgren inledde ett försök till utveckling av den etnologiska tcoribildningen på delta område genom au visa att det på 1800-talet fan ns en delvis
ekologiskt betingad arbetsdelning mel lan olika sociala s kikt på landsbygden
(t.ex. Löfgren 1976). Men från slutet av 1970-talel har Löfgren inriktat sin
forskning mer mot andra områden än det rent agrarhistoriska.
Förklaringen till alt forskningsfältet övergavs ligger säkerligen delvis i att de
givna frågeställningarna tycktes ha uttömts på sina möjligheter. Den bild som
den etnologiska forskningen hade frammanat av det aldre allmogesamhället
vru- också, trots all den vi lle ski ldra utvecklingen över en längre period, egendomligt statisk. Reliktomnidena förblc\' desamma från tidig medeltid till 1800talets slut, med övre Dala rna som det främsta exemplet. A ven novationsområdena förblev desamma med porten för kullurinnytande runt Stockholm och
öppningen mot kontinenten i Skåne.
Genom att anknyta till S igfrid Svenssons högkonjunktursteori har GUnter
Wiegelmann för Tyskland försökt all ge en mera dynamisk bild. Han menar
att novationsområden flyttar på sig. Under tidig europeisk medeltid var Sydtyskland ett no\'alio nsomnide men vid övergången fran senmedelud till nyare
lid hade istället det tidigare reliktområdet Nordtyskl,.md blivit ett novationsområde, och Sydtyskland sjunkit tillbaka till ett rcliktomnide. Förklaringen
skulle ligga i de ekonomiska högkonjunkturer som dessa regio ner genomgått
(Wicgclmann 1970). Wiegclmanns uppfallning har kritiscraL"- av Ulrich Ben17jen. Med MeckJenburg som exempel visar han att viktiga agrara nyheter gick
förbi detta område som Wiegelmann betraktar som ett novationsområde under
nyare tid. Bent:,,jen menar att detta område varken kan kallas novationsområde
eller reliktområde eftersom det på andra fält hade ett tidigt accepterande av
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nyheter (Bentzien 1980, s. 126-127).
Samma diskussion skulle kunna föras för Sveriges del. Uppland och Södermanland har i den äldre etnologiska forskningen ofta betraktats som novationsområdcn. Men i dessa områden höll man envist fast vid föråldrade jordbruksmetoder under 1700- och 1800-talen. Den intressanta fråga som reser
sig är om en region inom en sektor kan vara innovativ men inom en annan
sektor tvärtom reliktbetonad.
Men denna tyska diskussion fick ingen återverkan på den svenska etnologiska forskningen. Fortsatta och fördjupade undersökningar om det förindustriella landsbygdssamhället kom tilJ största delen att utföras av ekonom historiker som inte tog ställning till den tidigare etnologiska teoribildningen.

Den ekonomisk-historiska agrarforskningen
I den internationella ekonomisk-historiska forskningen korn agrrufrågoma allt
mer i centrum efter andra världskriget. Detta var en följd av det ökade intresset för länderna i tredje världen där bondebefolkningen utgjorde flertalet, vilket i sin tur hade ett samband med dessa länders frigörelse och ökade ekonomiska och politiska betydelse.
Det kom en våg av artiklar och skrifter i ämnet och det startades till och med
särskilda tidskrifter för att fånga upp detta intresse, somt.ex. The Journal of
Peasant Studies.
I Sverige dominerades ekonomisk historia ännu en lid efter världskriget av
Eli Heckscher och hans lärjungar som inte visade något överdrivet intresse
för landsbygdens roll i den historiska utvecklingen. Trots det kom redan
1957 en av de viktigaste avhandlingarna som skrivits inom delta område, Gustaf Utterströms Jordbrukets arbetare. Detta mastodontarbete (1425 sidor utan
register) har delvis karaktären av en jättelik cxcerptsamling eller uppslagsbok
rörande lantbrukets utveckling under 1700- och 1800-talen. Invävda i texten
finns också mera sammanfattande framställningar och varje forskare inom detta fält har anledning att återvända till Utterströms verk.
Knappt tio år senare gjorde Jörn Svensson en i huvudsak källkritisk genomgång av 1800-talets jordbruksstatis tik. Sture Martinius tog i en studie från
1970 upp kapitalbildningen på landsbygden. I början av 1970-talet publicerade Jan Kuuse ett par undersökningar om mekaniseringen av det svenska lantbruket under senare delen av 1800-talct (sammanfattade i Kuuse 1981).
Sitt egentliga genombrott fick agrarforskningen inom ekonomisk historia
dock först med Lars Herlitz avhandling från 1974. Därefter har forskningen
om landsbygdens ekonomiska utveckling från ca 17.50 till första världskriget
varit en av huvudfårorna inom svensk ekonomisk-historisk forskning.
Jag skall här i korthet referera några av dessa undersökningar för a tt klarlägga vilka frågeställningar som varit centrala. En mera övergripande sammanfattning av denna forskningsinriktning har redan givits av Sture Martinius
(1982).
Del skall villigt erkännas att inte bara ekonom-historiker givit sig in på detta
forskningsområde utan även en del his toriker. Gemensamt för nästan alla undersökningarna är att de är geografis kt begränsade. De stora skriftli ga materialmängderna har framtvingat sådana begränsningar. Problemet med dessa
undersökningar har därför varit deras allmängiltighet, ett problem som dock
har minskat i och med att antalet undersökningar har ökat.
Hcrlitz behandlade Skaraborgs län från !TIO-talet till och med 1770-talet.

30 JANKEN MYRDAL

Ämnet för studien är upplösningen av de feodala egendomsförhållandena och
de självägande böndernas ekonomiska frigörelse. En av hans huvudteser är
att skattebelastningen på produktionen sjönk när grundskattemas penningvärde minskade med inflationen utan att detta kompenserades med extra skatter. Samidigt steg produktionen. Herlitz visar också att det så gott som enbart
var på skatte- och kronomantal som produktionen ökade. Han skriver: "Slutsatsen implicerar, att tillväxten i befolkning, åkerareal och produktion ägde
mm på skatte- och sannolikt kronomantal, där den gick relativt fri från beskattning. På bondcfrälsemantalet, där räntekraven inte var på samma sätt begränsade, har av allt att döma arbetskraft, åkerareal och produktion stagnerat." Och
han menar vidare att efterblivenhet i jordbruksteknik orsakades av "hela den
resursöverföring till improduktiva skikt, som det feodala ränteägandet till största delen innebar" (Herlitz 1974, s. 361-362).
Herlitz omedelbara resultat har senare bekräftats av andra forskare. Christer
Winberg har i en undersökning av Dala pac;torat i Väc;tergötland med hjälp av
kartor från omkring år 1700 och år 1800 visat att nyodlingarna var större på
de självägande böndernas jord än på frälseböndernas (Winberg 1975, s. 177178). Fridlizius har visat detsamma för delar av Skåne (Fridlizius 1979, s. 56).

Även under 1600-talct sänkte inflationen grundskatternas värde, men detta
kompenserades genom extraskatter. Jan Lindegren har i en studie om Bygdeå
socken i Västerbotten mycket illustrativt visat hur man med extraskatter trots
sjunkande grundskatter kunde hålla skattetrycket på en konstant hög nivå
(Lindegren 1980, s. 192-194). En av huvudpunkterna i Lindegrens framställning är också att utskrivningarna av unga män under krigsåren drabbade
produktionen, och att frihet från utskrivningen under 1700-talet frigjorde produktionsresurser (Lindegren 1980, s. 256-260).
Herlitz allmänna frågeställning, om böndernas respektive adelns roll i utvecklingen, kom att bli bestämmande för den fortsatta ekonomisk-historiska forskningen. Man kan säga att vad fäbodgränsen varit för etnologerna blev skillnaden mellan godsekonomi och bondeekonomi för ekonom-historikerna
1976 publicerade Merike Fridholm, Maths Isacson och Lars Magnusson en
övergripande framställning där de försökte förklara industrialismens uppkomst i ett långsiktigt perspektiv. Inspirerade av Herlitz menade de att en av
huvudfaktorerna i detta skeende var den ökade andel av överskottet som bönderna fick på 1700-talct. De investerade detta i en utveckling av jordbruket
som gav ett underlag i form av marknad, arbetskraft etc. åt den framväxande
industrin.
I sin avhandling tog Isacson upp ett delproblem i denna övergripande framställning; sambandet mellan jordbrukets utveckling och den sociala skiktningen. Han visade att agrar expansion inte alltid behöver leda till ökad social
skiktning ocb skriver "bondeklassen i By erhöll en mer enhetlig karaktär under den period då den feodala räntans relativa tryck på produktionen började
sjunka" (lsacson 1979, s. 174). Efter en period av social utjämning under senare delen av 1700-talet följde i början av 1800-talet en från historieforskningens synpunkt mera traditionell utveckling då produktionsstegringen medförde en ökad splittring av bondeklassen och framväxten av en agrar underklass.
Carl-Johan Gadd (1983) och Anu-Mai Käll (1983) skrev avhandlingar som
var inriktade på jordbruksteknikens omvandling. Gadd undersökte några regioner i Skaraborgs län under perioden 1750-1860. Han menar att nyodlingarna under 17CX)-talet ledde till en obalans i ekonomin. Ängs- och betesmarkAGRARHISTORIENS ÄMNESBYTE 31

erna minskade vilket drabbade gödslingen och i sista hand hela produktionen.
Han betecknar 1780-talel som ett årtionde av kris. Lösningen blev vissa innovationer omkring år 1800. De två viktigaste var en ökad användning av järn
och alt potatisen fick ökad betydelse. Med järnharvar och järnplogar minskade behovet av dragkraft och med potatisodlingen minskade den areal som
.
behövdes för att försörja en människa.
Kölls undersökning omfattar Juli ta och Österåkers socknar i västra Södermanland under 1810- 1890. Julita var ei:i. godsdominerad socken medan de
självägande bönderna utgjorde flertalet i Osteråker. Hon menar att bönder och
godsägare gick skilda vägar när det gällde att välja tekniska nyheter.
Bönderna utvecklade de traditionella redskapen medan godsägarna istället anskaffade vad hon kallar reformredskap, dvs. redskap som tillverkades ut.anför
bondemiljön och som ofta byggde på utländska förebilder. De utvecklade
traditionsredskapen var minst lika effektiva som den av godsägarna övertagna
refom1tekniken. Köll menar också alt den tekniska utveckling som skedde i
oondemiljö medförde au bönderna kunde skydda sig och upprätthålla sin konkurrenskraft gentemot storjordbruket. Efter mitten av 1800-talet anpassades
reformredskapen till böndernas behov och övetogs då även av dem.
Två avhandlingar koncentrerade på storgodsens utveckling är Lars Magnussons (1980) och Ulf Jonssons (1980). Magnusson har gått igenom ett antal
räkenskaper från adliga storjordbruk under mi lten av 1700-taJet. Han visar att
inkomsterna till en större del kom från huvudgårdens drift än från de
underlydande landoorna. Samtidigt fanns det ingen strävan att främja huvudgårdsdriften på landbodriftens bekostnad. Egendriften på huvudgårdarna baserades på landbornas dagsverken och böndernas motstånd mot clt ökat räntetryck har begränsat storjordbrukens expansion. Magnusson diskuterar också
överskottets relativa storlek. Då han jämför de direkta penningutgifterna för
driften med överskoltet får han e n utdelning på från över 100% till över
1000% per år på olika gods. Om överskottet ställs mot det fasta kapitalet blir
beräkningarna osäkrare, men vinsten på fast kapital blir omkri ng 10%. Större
delen av dessa vinster användes till privat konsumtion. All ett relativt överskott i den storleksordning son1 Magnusson påvisar inte var ovanligt framgår
av exempel vis Dagny Torbrands mycket detaljerade genomgång av Johannishus räkenskaper från början aY 1700-taJel (Torbrand 1963, s. 356-358).
Ulf Jonsson ägnade sin studie åt några gods i södra Södermanland och då
framfö r allt Tureholms gods under 1800-t.alet. Den fråga som slår i centrum
för avhandlingen är varför godsen förblev vid en gammal och till synes ineffektiv arbetsorganisation med dagsverkspliktiga torpare och landbor ända
fram till omkring 1860. Förklaringen ligger enligt honom i att lönearbetet inte
kunde utnyujas effektivt i ett omckaniseral lantbruk med arbetstoppar och
säsongarbetslöshet. Den sociala strukturen var dessutom uppbyggd så att den
i sig skapade stabilitet. Först med mekanisering och ökad inriktning på boskapsskötseJ under senare delen av 1800-talet fördelades arbetet jämnare över
årel och möjligheterna ti ll agrar stordrift baserad på lönearbete vidgades.
När ekonom-historikerna gav sig in på etnologernas tidigare forskningsfält
hade de ett annat källmaterial som mantalslängder, och andra frågeställningar
där godsekonomi ställdes mot bondeekonomi snarare än olika regioner mot
varandra. Men inte nog med detta. Ekonom-historikerna hade också en annan
målsättning med sina undersökningar.
Den fråga kring vilken större delen av den svenska ekonomisk- historiska
forskningen cirklar är varför kapitalismen eller industrialismen uppkom och
utvecklades. Del var till denna rråga som undersökningarna om 1700- och
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1800-talens jordbruk relaterades. Utifr:in betraktal kan denna fixering vid kapitalismens genombrott förefalla en smula monoman, men frågan är givetvis
av avgörande betydelse.
Den uppfattning som man vände sig mot och försökte detronisera var
Heckschers tes om de fria bönderna som ett hinder för utvecklingen. I sitt
stora verk om Sveriges ekonomiska historia hade han om jordbruksutvecklingen på 1700-talet skrivit (Heckscher 1949, s. 201):
"Allmänt uttryckt fick Sverige därför betala förmånen av ett fritt bondestånd
med stor efterblivenhet i jordbruksteknik och till följd därav sämre livsmedelsförsörjning för folket än som eljest hade blivit möjligt."
Redan Herlitz vände sig uttalat mot denna tes när han påvisade att skatteoch räntetrycket var det främsta hindret för jordbrukets utveckling (Herlitz
1974, s. 361). Därefter har de flesta ekonom-historiker i den nyare forskningstraditionen mer eller mindre direkt vänt sig mot Heckschers uppfattning
i denna fråga. Även inom redskapsforskningen har man kunnat påvisa att
bönderna var minst lika framstegsvänliga som godsägaren (Gadd 1983, s.
177; Köll 1983, s. 188; Wiking-Faria 1981). Klarläggandet av att det var de
självägande bönderna, som var den kanske viktigaste drivkraften i omvandlingen av jordbruket, är en av de mest centrala nyheter som denna forskningstradition givit (Martinius 1982, s. 35).
I viss mån vänder sig detta också, om än inte direkt, mot den äldre etnologiska framställningen av ett relativt statiskt bondesamhälle. Denna uppfattning
har samband med att etnologerna bland annat sökte det uråldriga och dessutom har flera etnologer varit pionjärer när det gäller att identifiera bönderna
som skapare av jordbrukstekniska nyheter. Ragnar Jirlow påvisade att järnplogen ulvecklades av bönder och smeder i Dalarna, Gösta Berg att tröskvagnen spreds i Nordsverige där storgodsen var få. (För en sammanfattning
av dessa forskningar se Myrdal 1977.)
Ekonom-historikernas betoning av jordbrukets utvecklingskapacitet under
1700- och 1800-talen hör också samman med en annan diskussion, nämligen
om de inhemska förutsättningarnas respektive den yttre påverkans betydelse
för det industriella genombrottet. I och med att man påvisat en snabb expansion inom jordbruket, skapad inifrån av bönderna, har man också i högsta
grad betonat de inhemska förutsättningarnas roll och i viss mån tonal ner utrikeshandelns betydelse. Undersökningar om hur olika grupper från landsbygden sögs in i och utgjorde en förutsättning för industrisamhället, hur tillverkningen av jordbruksmaskiner gav begynnelsen till en verkstadsindustri
och hur en ökad Ievnadsstandard på landsbygden gav underlaget till en konsumtionsvaruindustri har ytterligare betonat jordbruksutvecklingens roll för
det industriella genombrottet.

En möjlig syntes?
Att ett universitetsämnc byter forskningsfält förefaller vara en ganska naturlig
reningsprocess som sker i många ämnen. Ekonom-historiker slutar syssla
med handelsstatistik och ger sig på agrarhistoria, etnologerna överger 1800talcls allmoge till förmån för t.cx. invandrare i förorterna, kulturgeograferna
överger 1600-talcts boskapslängder för att istället upptäcka järnålderns kul turlandskap.
I en sådan process kommer nya frågeställningar och synvinklar att berika
forskningen. Det sker en slags korsbefruktning mellan olika universitetsAGRARHISTORIENS ÄMNESBYTE 33

ämnen. Det är exempelvis obestridligt att kulturgeografernas inbrytning på
järnåldern tvingat den arkeologiska forskningen framåt. Däremot är det olyckligt när det sker ett så totalt brott som det skett inom den agrarhistoriska forskningen rörande 1700- och 1800-talen. De yngre forskningsaktiva etnologerna
har inte inriktat sig på detta område och därmed saknar de i stort sett intresse
av att bedöma den nyare ekonomisk-historiska forskningen på området. Ekonom-historikerna behöver därför inte ta någon hänsyn till kritik från etnologerna. Detta kunde exempelvis vad gäller fakta och källmaterial gälla brist på
konkretion i beskrivningen av den materiella kulturen eftersom man underlåtit
att utnyttja bevarade föremål och detaljerade beskrivningar i uppteckningsmatcrialet. Det kunde också på det mera teoretiska planet gälla att den ekologiska faktorn inte beaktats tillräc kligt eller alt inriktningen på förändring
skymt undan traditionens roll. En sådan diskussion skulle tvungit ekonomhistori kerna a u skärpa sin argumentering och till att ta hänsyn till de vetenskapli ga landvinningar som etnologerna faktiskt gjort på detta o mråde. (Jfr
dock diskussionen mellan Pablo Wiking-Faria och Nils-Arvid Bringeus i Rig
1983.)
Inte bara debatt utan också samarbete skulle varit berikande. Etnologernas
breda kulturhistoriska rundmålningar s kulle kunna kombineras med ekonomhistorikernas mera snävt inriktade statistiska undersökningar. Det är möjli gt
att det här krävs nya typer av källmaterial och kanske också frågeställningar
som tillfredsställer de båda fors kningstraditio nema och gör det möjligt för
dem att mötas.

Noter
1. Denna uppsats har tillkommit som en del av förberedelsearbetet för ett
svenskt lantbruksmuseum i Nordiska museets regi.
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MEDELTIDSFORSKNING PROVOCERAD

Medeltidsforskningens blygsamma ställning inom dagens historieforskning är
en av de stora historiografiska frågorna. Ett fåtal av de professorer som idag
är aktiva inom ämnet historia har medeltiden som sitt egentliga forskningsfält
och det har t.o.m ifrågasatts om Stockholms universitet skall ha en professur
särskilt inriktad på medeltid och äldre historia.
Att jag koncentrerar mig på historieämnet (dvs. framförallt politisk historia
men med anknytningar till social och ekonomisk historia) betyder inte att övriga delar av medcltidsforskningen saknar historiografiskt intresse. Tvärtom,
den "kulturrevolution" som den arkeologiska forskningen genomgått det senaste decenniet, då man övergått från grav- och guldgrävande till breda samhällstolkningar, är något av det intressantaste som hänt inom svensk historierorskning under senare tid. Detta har också influerat medel tidsarkeologin och
givit denna en ställning som spjutspets inom svensk medeltidsforskning.
En mätare på medeltidsforskningcns ställning inom den officiella historieforskningen är antalet artiklar i dess två huvudorgan Historisk tidskrift och
Scandia. I diagrammet nedan har alla artiklar medräknats. I Scandia skiljer
man dock inte mellan större artiklar och mindre kommentarer, även recensioner framträder i denna tidskrift som artiklar. Varannan femårsperiod har utvalts.
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Under första delen av seklet dominerade artiklar om stormaktstiden, om Gustav Il Adolf och Karl XJL Omkring 1930 sker en dramatisk ökning av antalet
artiklar om medeltiden. Den ärevördiga Historisk tidskrifts utmanare Scandia
hade då framträtt på scenen och i denna tidskrift hade medel tidsartiklar en central roll. Den var ett organ för den källkritiska skolan, och denna nya skolas
angrepp på äldre historiker kom främst att röra tolkningen av medeltida källmaterial. (I medeltiden inbegrips då även det som i Sverige kallas yngre järnålder, dvs. den period som berörs av sagamaterialct.)
Medeltidsforskningcn blev därigenom framprovocerad även i Historisk tidskrift och ändlösa debatter om tolkningen av 1397 års unionsdokument, om
olika källor till Engelbrcktsupproret etc., inleddes. Perioden från omkring
1930 till 19C--,O-talct präglades av striden mellan den äldre och den nyare forskningstradi tionen, detta är också den svenska medeltidsforskningens storhetstid. En rad mycket väsentliga forskningsinsatser gjordes.
I slutet av 1960-talet kommer så ett tvärt brott i Historisk tidskrift. 1900-talet
rycker fram på första platsen med över en fjärdedel av artiklarna, i början av
1980-talet kommer också mera övergripande artiklar med historiografiskt eller
teoretiskt innehåll. Medcltidsforskningen förpassas tillbaka till en blygsammare position. Detsamma sker i Seandia, men där långsammare. Den äldre generationen (av den källkritiska skolan) fortsätter länge med sin publicistiska
verksam het.
Samtidigt har medeltiden som forskningsfält upplevt ett kraftigt uppsving
inom historieämnet (med ekonomisk historia) i övriga Europa och intagit en
central position inom den historiska diskussionen, med namn som Ladurie
och Duby. Man behöver bara vända sig till våra grannländers officie lla organ
för histo rieforskning (Dansk) Historisk tidsskrift och (Norsk) Historisk tidsskrift fö r att finna all medeltidsforskningen intar en mera betydande plats än i
motsvarande svenska tidskrifter.
I mera populär historieskrivning har medeltiden även i Sverige fått en all t
mer framträdande plats under senare år,jag behöver bara erinra om Medeltidsmuseet i Stockholm och Läckö--utställningen sommaren 1988.
Frågan är varför den universi tctsanknutna medellidsforsk:ningen inom historieämnet har stagnerat. En tänkbar förklaring vore att medeltiden under den
historieromantiska och nationalistiska epoken i början av vårt sekel betraktades som svenskhetens födelseperiod och att forskningen därefter kördes i
samma hjulspår tills yngre forskare tröttnade på det hela och övergav ämnet.
En forskning utan spännande nya tankar är dömd till undergång. Den måste
provoceras i ordets båda bemärkelser.
Men även om mcdeltidsforskningcn omkring sekelskiftet stod i sin första
blomning vissnade den inte långsamt bort därefter. Tvärtom utsattes den för
en av de mest fruktbara provokationer som svensk historieforskning uppvisat, weibullianernas angrepp. Deras krav på sträng källkritik medförde en upprensning. De äldre forskarna hade ibland allt för lättvindigt behandlat det
spröda och svårtolkade källmaterial som den svenska medeltiden bjuder. (Del
måste också påpekas all striden ledde till källkritiska upptäckter av båda
falangerna.)
Den nya generationen forskare gav också nya tolkningar av skeendet, där
betoningen av ekonomiska förhållanden som ha ndel utgjorde ett viktigt
element. Exempelvis gav Erik Lönnroths nytolkning av den svenska statsmaktens ekonomiska underlag och angrepp på vad han ansåg vara nationell a
myter upphov till en intensiv och fruk.1:bärande debatt (som inte alls gav Lönnroth rätt i alla avseenden).
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Den äldre skolan, företrädd av exempelvis Nils Ahnlund och Gottfrid Carlsson, med dess lite yviga historieskrivning fick ge vika Den weibullianska historieskrivningens seger har givil upphov till en hel genre inom modem historiografi. Rader av publikationer och artiklar har de senaste åren sökt klarlägga
de ideologiska rötterna till den weibullska skolan.
Men kanske har man ägnat allt för lite kraft åt att analysera den förlorande
gruppen. Här måste naturligtvis Nils Ahnlunds tyskvänlighet under 1930talel tas med i bilden, liksom Gottfrid Carlssons beundran av Adolf Hitler.
Dessa politiska bindningar bidrog säkerligen till att den äldre skolan befann
sig på stark ideologisk reträtt efter Tysklands och nazismens nederlag.
Men också de positiva sidorna bör belysas. Nils Ahnlund är en av de främsta essäister vi haft med sina utredningar om Stenen i Grönan dal, om uttrycket Krypa till korset, etc. Han hade flera samtida inom samma genre, men nästan inga efterföljare (med Sven-Ulric Palme som undantaget). Den källkritiska
skolans seger medförde att den eleganta essäkonsten med kulturhistorisk inriktning försvann från den egentliga historievetenskapen. Detta innebär en utslälning av forskarnas historieskrivning, det var vad som försvann med badvattnet.
Väl segcITika gick anhängarna av den källkritiska skolan hårt fram mot dem
som hotade dess slällningar. I Scandia publicerades det egna lägrets bedömningar vid professorstillsättningar. Att Folke Dovring, vår första betydande
agrarhistoriker, delvis av dessa motsättningar drevs att ge upp sin historiska
forskning var en stor förlust. Han förklarades efter de banbrytande arbetena i
Attungen och marklandet ( 1947) och De stående skatterna på jord ( 1951) som
icke-professorskompetent (Scandia 1951, s. 2 av Curt Weibull).
De oppositionella segrarna tenderade således att omvandlas till systembevarare. Gränserna för tillåten och otilllåten historieforskning uppdrogs. Därigenom kom hislorieämnets medeltidsforskning att uttömma sina möjligheter.
Den källkritiska skolans seger inom medeltidsforskningen kan betraktas som
en viktig orsak till medel tidshistoriens reträtt inom historieämnet. Ställd inför
(i och för sig delvis berättigade) krav först från den politiska nyttan och därefter från den politiska radikalismen på utvidgade undersökningar om den moderna tidens arbetarrörelse, politiska skeende, etc. hade medeltidsforskningen
föga att sätta emot. Exempelvis ter sig i våra dagar en fortsatt diskussion om
innebörden av unionsdokumentet i Kalmar 1397 föga givande jämfört med en
diskussion om klasskampens förändring under slutet av 1300-talet och början
av 1400-talet. Det sistnämnda var dock definitivt ingen central fråga för den
svenska källkritiska skolan.
Möjligen känner sig olika företrädare för medeltidsforskningen beredda att
framhäva sin egen verksamhets förträfflighet. I enskildhcler kan jag hålla
med. Naturligtvis har källkritiken kommit för att stanna och kommer fortsättningsvis att bilda resonansbotten för den forskning som arbetar intensivt med
källmaterialet och den kärleksfullt och noggrant genomförda källgenom gången som är den svenska medeltidsforskningens styrka får inte heller försvinna. Men vad jag hoppas för framtiden är att ny provokativ teori bildning
ges större utrymme och dessutom att olika forskarlraditioner tillåts existera
jämsides. Jag hoppas också på den kulturhistoriska essäns återkomst, den
som överbryggar gränsen mellan vetenskap och populärvetenskap.
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JORDBRUKSREDSKAP AV JÄRN FÖRE ÅR 1000

Det har saknats en sammanfattande beskrivning över redskapsteknikens utveckling i jordbruket under järnåldern i Sverige. En kort motivering för behovet av en sådan är nödvändig.
Den helt övervägande delen av befolkningen från yngre stenålder och resten
av förhistorien arbetade inom åkerbruk och boskapsskötsel. Detta arbete skapade basen för hela det övriga samhället och det bestämdes till stor del av de
redskap man hade, vilka i sin tur var beroende av den sociala och ekonomiska
utvecklingen i övrigt och särskilt av samhällets allmänna tekniska utvecklingsnivå. Utan ett studium av jordbruksredskapens tekniska utveckling kan man
inte förstå hur de förhistoriska samhällena fungerade.
I denna översikt skall enbart jordbruksredskap av järn under järnåldern behandlas. De 0esta redskap gjordes dock i trä, men fynden av träföremål är få
och ofta opublicerade, de skapar därför särskilda problem. Jag hoppas kunna
återkomma till träföremålen i ett annat sammanhang.
Studiet av de förhistoriska redskapen är inte enkelt. En av de största svårigheterna är bestämningen av olika föremål. Arkeologen får, till skillnad från etnologen, mycket sällan en upplysning om vad föremålet använts till när han
eller hon gräver upp det ur jorden. Därför kan man finna att likartade föremål
katalogiseras ganska olika och att det råder en viss förvirring vad gäller funktions bestämning av funna redskap. Med funktion menar jag här både den
arbetsuppgift och den arbetsmetod redskapet var avsett för. Avgörande är här
sambandet mellan form och funktion, ty för de arkeologiska fynden måste
man i allmänhet bestämma funktionen enbart med utgångspunkt från formen,
och olikartade arbeten har kunnat utföras med till formen likartade föremål,
likaväl som samma typ av arbete har kunnat utföras med till formen vitt skilda
redskap.
I det följande behandlar jag först funktionen och därefter fonnen och slutligen sambandet mellan form och funktion för vaije redskap innan utvecklingsförloppet beskrivs. Fonn och funktion har behandlats separat för att man klarare skall kunna se sambandet dem emellan.
Huvudintresset är inriktat på Norden och särskilt Sverige. För att kunna sätta in materialet i ett stöJTe sammanhang och kunna följa den diskussionen som
förekommit har jag även tagit upp den europeiska litteraturen. Det finns två
viktiga bibliografier i ämnet, båda dock något föråldrade, den ena av Magdalena Beranova som räknar upp arkeologiska arbeten om jordbruk från 1945
till 1965 (Beranova 1965), den andra en resonerande bibliografi av Karl Hielscher som tar upp ett antal arbeten om jordbruksredskap under europeisk medeltid, från 500-talet e.Kr. (Hielscher 1969). Pionjären och det största namnet inom denna forskning är Axel Steensberg i Danmark, men det finns också
en rad andra forskare som gjort insatser, exempelvis Jan Petersen i Norge
och Ivan Balassa i Ungern.
För Sveriges del har Statens historiska museums magasin genomgåtts samt
litteratur särskilt rörande boplatsgrävningar. Säkerligen finns det ett antal viktiga fynd som inte kommit med i denna översikt, men jag hoppas att den skall
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inspirera till ytterligare forskning i ämnet. Jämförelser har gjorts med etnologisk litteratur och med föremålssamlingama på Nordiska museet
Sju redskap kommer att behandlas: plog/årderbillen, risten, hackan, spaden,
skäran, lien och lövkniven. ÅrdretJplogen är det mest omskrivna av alla redskap och därför får billen även här det största utrymmet.

Billen
Funktion. Årdret och plogen var de centrala redskapen i jordbruket. De utförde den grundläggande jordbearbetningen. Årdret användes i flera moment: för
att luckra upp jorden och därigenom bereda såbädden, för att mylla ned utsädet, för att bryta upp stubben efter skörden, för att dra upp ogräs och även för
att bryta upp igenvuxen mark (träda) . Skillnaden mellan årder och plog är att
plogen har en vändskiva och därför vänder tiltan helt. Plogen ger därför en
fullständigare jordbearbetning och är även effektivare när det gäller att bryta
upp igenvuxen mark. Plogen lämpar sig inte lika väl som årdret för att mylla
ned utsäde utan måste i allmänhet kompletteras med en harv.
Bi liens uppgift är att skära upp jorden samt att skydda årdret eller plogen
mot nötning. Fram till modem tid var billen, tillsammans med listen, de enda
delarna på plöjningsredskapen som gjordes i järn.
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Fig. I. Billens typologi. Bil/ar med skaftlappar och bil/ar med lång tånge är
belagda före år 1000. Skala ca 1:JO. Types oj shares. Scale about 1 :10.
Form. E n viktig indelningsgrund är hur billen var fastsatt. Det finns tre huvudtyper: billar med skaftlappar, bi liar med tånge och platta billar som spikas
eller kilas fast.
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Under järnåldern fram till medeltiden var billar med skaftlappar dominerande
i hela Europa. Skaftlappsbillar kan indelas i undergrupper efter billens form:
1) billar som är jämnt avsmalnande, 2) billar där bladet sticker ut i två vingar
framför hylsan, 3) billar som är assymmetriska, 4) som en sällsynt specialform förekommer bredeggade billar.
Av billar med tånge finns två vitt skilda typer, dels billar med lång tånge och
ett litet blad, där billen varit instucken genom åsen och gått fram till sulan på
årdret, vilket man vet genom fynd av helt bevarade årder med träbillar av liknande utseende, och dels bi liar med en kort tånge där tången varit instucken i
ett hål i sulan. Den sistnämnd_a typen tillhör medeltiden. Den påspikade billen
uppträder först under senmedeltiden och faller utanför denna genomgång.
De viktigaste avgränsningsproblemen går mot spadar och mot hackor. En
diskussion har förts om billar med bred egg; några forskare har betvivlat att
detta är årderbillar eftersom årderbillar i allmänhet är spetsiga för att kunna
bryta upp marken lättare (Petersen 1951 s. 157, 175-176, jfr s. 168-169;
Glob 1951 s. 78; Sölvberg 1976 s. 90-91; Recs 1979 s. 328). Petersen antar
att de bredeggade billarna är hackor, men en bred egg kan inte vara någon
gräns mellan en årdcrbill och en hacka; många hackor är spetsiga, och det har
faktiskt funnits årder med bredeggade billar, i Sverige var sådana inte ovanliga i Nonfand på 1800-talet (Söderlind 1975 s. 66). Fenton har med etnologiska paralleller från Skottland visat att bredeggade skaftlappsbillar kan ha suttit på spadar (Fenton 1962-1963 s. 269-276). Sådana skaftlappsförsedda
spadskoningar finns också belagda från Norge (Borchgrevink 1970 s. 218).
Dessa skaftlappsförsedda spadblad är i allmänhet utsvängda nedanför hylsan,
dvs. har vingar, och detta är förmodligen den viktigaste fonnmässiga skill naden, eftersom årderbillar mycket sällan både har vingar och är bredeggade.
Hylsan till spadbladen var förmodligen också bredare än hylsan till järnåldersbillarna, men någon absolut gräns går inte att dra.
När det gäller avgränsningen mot skaftlappshackor är den viktigaste formmässiga skillnaden att skaftlappshackan i allmänhet har ett runl lvärsnitt i hylsan, medan skaftlappsbillen oft.ast har ett mera tillplattat tvärsnitt så att hylsan
kan lräs på den platta sulan. En annan skillnad är att billen i allmänhet är bredare än hackan - järnåldersbillarna är i allmänhet 7-9 cm breda i hylsan.
Skaftlappshackorna bör ha varit omkring 5 cm breda i hylsan, det överensstämmer dels med en modern skaftlappshacka från Finland (Glob 1951 s. 78)
och dels med de likartade holkyxorna med bevarat skaft från Nydamfyndet i
äldre järnålder (Engelhardt 1865 pi. 15).
Det finns emellertid små skaftlappsbillar, 7-8 cm långa och 3-4 cm breda,
som kan ha suttit på spetsen av särskilda träbillar, men åtminstone några av
dem har av hylsans form att döma suttit på hackor (Manning 1964 s. 58;
Appelbaum 1972 s. 74; Rees 1979 s.51 -54, s.155-156, s.158, s.160).
En speciell typ av skartlappsförscdda föremål, som har kallats för årderbillar, är mycket långsmala, 30-40 cm långa och bara 3-5 cm breda i hylsan. Det
har antagits att dessa har suttit på en smal sula (Payne 1947 s. 89-91), men en
så smal sula skulle lätt knäckas under arbetet (Rees 1979 s. 52) och eventuellt
har de suttit på särskilda träbillar. Balassa nämner båda möjligheterna som
tänkbara (Balassa 1975 s. 243).

Form och funktion. Den centrala frågan är: vad var fördelen med enjärnbill?
Experiment med förhistoriska plöjningsrcdskap har koncentrerat sig på årdret
med särskild träbill. Man skulle önska att det genomfördes experiment där
alla faktorer hölls konstanta, utom den att man ärjade med och utan järnbil 1.
JORDBRUKSREDSKAP AV JÄRN FÖRE ÅR 1000 45

Fig. 2. Olika typer av årder med
särskild träbill. Different types oj
ard with wooden shares.

Fig. 3. Olika, plöjningsr_((dskap
försedda med järnbil!. Overst ett
bågårder; i denna beteckning inbegrips här även s.k. sulårder, utan
framståndare. I mitten ett årder med
framståndare och en tre- eller fyrsidig struktur på kroppens centrala
parti. Underst en plog med vändskiva och rist. Different types oftilling
implements with iron share. Top a
curved bow-ard, centre a quadrangular ard, bottom a plough with
mouldboard and coulter.

Men man kan redan nu konstatera vissa fördelar som måste ha funnits hos
järnbillen.
För det första skyddar järnbillen sulan. Både Hansen och Reynolds har visat
på den väldiga förslitning som den oskyddade sulan eller träbillen utc;attes för;
enligt Hansen slets det ut sex särskilda träbillar vid ärjning av ett halvt hektar
(Hansen 1969 s. 86-87; Reynolds 1979 s. 5 1). Jämbillen sparade arbetskraft
genom att man inte behövde tillverka nya detaljer till årdret hela tiden, vilket
förmodligen också innebar att man kunde ärja en större yta.
För det andra går järnbillen en smula nedanför sulan, dvs. snett nedåt-framåt, vilket ger en stabilisering åt årdret, ungefär som kölen under en båt. Schultz-Klinkcn kallar detta för "Untergriff', och menar att man tack vare detta
kunde ä1ja fårorna närmare varandra, annars var problemet att man hela tiden
tenderade att glida in i den bredvidliggande fåran om man ärjade för tätt. Enligt Schultz-Klinken medförde detta att man kunde få en mera total bearbetning av jordytan, och kunde övergå från att så i fåran, radsådd, till att kasta ut
säden, bredsådd (Schultz-Klinken 1975-1976 s. 33). Detta "Untergrifr' får
man också med en särskild träbill, redan den särskilda träbillen var därför ett
stort framsteg, men med järnbi lien blir detta fastare och beständigare. Även
Vilkuna påpekar att den särskilda billen medför en stabilisering av årdret
(Vilkuna 1971 (a) s. 46). Samtidigt kan man naturligtvis fortsätta att ärja separata fåror och så radsådd även med en järnbill.
För det tredje förbättrade järnbillen jordbearbetningen genom att den skar
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bättre genom jordkokor och ogräs, vilket bör ha höjt skörden. Järnbillen medförde också att man lättare kunde bearbeta hård eller mera tättbevuxen mark.
Men redan med träårdret med särskild träbill kunde man ärja korttidsträda.
Hansen har visat att man med ett sådant årder kunde ärja ett och ett halvt år
gammal träda, däremot inte flerårig träda (Hansen 1969 s. 77-79) och Reynolds har visat att man med träårder kunde bearbeta även lerjord (Reynolds
1980 s. 4 ). Järnbillen innebar dock troligen att man bättre kunde ärja upp
korttidsträda än tidigare.
Den vingade järnbillen skar bredare och gav därigenom en bättre jordbearbetning än den avsmalnande järnbillen, men samtidigt mötte den ett hårdare
jordmotstånd (White 1967 s. 134, s. 140; Balassa 1975 s. 250).
Det finns ett visst, men inget absolut, samband mellan billens utseende och
årdrets utseende i övrigt. Enligt några forskare har den avsmalnande billen
hört samman med årder som haft billen i sned vinkel mol marken, medan den
vingade billen mera hört samman med årder som skurit horisontellt (Dovzcnok refcrerad av Smith 1959 s. 9697; Balassa 1973 s. 617). Ett visst samband föreligger, men etnologiska paralleller visar att det också kan förhålla
sig tvärtom (Jfr exempelvis Bentzien 1969 s. 37). Eftersom den vingade
billen möter stön-e jordmotstånd bör den i princip ha hört samman med kraftigare årder. Den kraftigaste typen av årder är den med framståndare mellan sula
och ås, som ger årderkroppen en tre- eller fyrkantig struktur, och den jämnt
avsmalnande billen kan antas mera ha hört samman med enklare årder utan
framståndare, bågårder, men andra faktorer kan ha spelat in, exempelvis i stenig jord kan den avsmalnande bi Ilen lämpat sig bättre än den vingade (Jfr
exempel vis Bdojan 1972 5. 313-314).
Den avsmalnande billen har så vitt jag kunnat finna i etnologiskt material inte
använts på plogar, men detta kan ha varit annorlunda under järnåldern.
Den assymmetriska billen hör till plogen, som i sig själv är en assymmetrisk
konstruktion med vändskiva på ena sidan. Detta betyder dock inte att alla symmetriska billar hör till årder, vingade symmetriska billar kan ha suttit på plogar (Lcrche & Steensberg 1980 s. 55; White 1967 s. 134, s. 190).
Utveckling. De tidigaste billarna av järn är de med lång tånge som suttit instuckna genom dragåsen ned mot sulan på årdret. Sådana har man funnit från
700-talct f.Kr. fram till romersk tid i England, Tyskland, Ungern, Tjeckoslovakien och Bulgarien. Liknande billar men av trä har man funnit från perioden 200 f.Kr. till 800 e.Kr. i Skandinavien, Holland, de brittiska öarna
(Balassa 1973 s. 242-243) och även i norra Tyskland (Vogt 1976 passim;
Zimmermann 1978 s. 154). Här framträder en skillnad mellan de mellersta
och östra delarna av Europa där man använde järn i större utsträckning och de
norra delarna av Europa där man i större utsträckning var hänvisad till trä. De
små skaftlappsbillarna, som förmodligen suttit som skoningar på särskilda
träbillar tillhör också förromersk och romersk tid i mellersta Europa, liksom
de långsmala skaftlappsbillarna.
Den jämnt avsmalnande skaftlappsbillen var känd redan under La Tene-tid
(Pleiner 1962 s. 132, s. 262). I romarriket var den avsmalnande billen den
vanligaste typen (White 1967 s. 133). Billcn med vingar uppträdde under första århundradet f.Kr. och spreds snabbt över stora delar av Europa (Balassa
1973 s. 617). Vid romarrikets fall hade jämbillen spritts i hela romarriket och
även till södra Ryssland (Smith 1959 s. 99), och till Polen (Podwinska 1962
s. 364). Den tidigaste nordiska billen från 400-500-talet på Gotland ansluter
kanske till denna östeuropeiska utbredning.
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Fig. 4. Nordiska bil/ar i skala 1: l 0. Källhänvisningar i texten. Sltares from
northem E11rope. Scale I :JO.

Under 400-500-talen och de följande århundradena minskade användningen
av bi liar i Ungern beroende på härjningståg och avfolkning och först på 800talet återinfördes jämbillen (Balassa 1973 s. 6 18).
I Tjeckoslovakien däremot infördes jämbillen på 500-talet (Beranova 1976
s. 439), och å rhundradena därefter var jämbillen y_anlig i Tjeckoslovakien och
mellersta Tyskland. f norra delen av nuvarande Osttyskl and tycks järnbil len
dock inte ha ko mmit förrän fram emo t 1000-talet (Herrman 1968 s. 84; Kothe
1974 passim).
Glob har antagit au järn bi Ilen inte rörekom i Norden under tidig järnålder
(Glob 1951 s. 79). Den äldsta kända billen i Norden är daterad till 400-500tal , funnen på boplatsen i Vallhagar, Gotland, i e tt av de yngre husen (Stenberger 1955 s. 1094, s. 1184; Erixon 1956 s. 130). En något senare bill kommer från fo rnborgen i Da rs gärde, Uppland, daterad till 500-taJ (SHM 25878
F 416, datering enl. upplysning av Björn Ambrosiani , jfr Ambrosiani 1964 s.
12-15). Detla är en mycket smal bil l som liknar de små skaftl appsbillarna,
och förmod li gen har den suttit på en särskild träbill och inte direkt på sulan.
Från S kåne har man två bi liar daterade till 600-800-tal (Veibaek 1974 s. 30;
Ström berg 1981 s. 51-52). Från 800-900-tal har man en jämbill i en grav på
Birka (Arbman 1940-1943 s. 182). Från 800- 1000- tal daterar sig en miniatyrjärnbill funnen i en grav på Lilla Frescati, Uppland (Jungner 1922 s. 171). På
boplatsen Fjäle, Gotland, fann man en bill daterad till ca I 000- l 300 (Carlsson 1979 s. 140, datering enl. upplysning av Dan Carlsson). En mera osäkert
daterad bill är funnen i en åker "under en större strax under jordytan li ggande
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sten" tillsammans med en 900-tals grav på Golland; fyndet gjordes av en arnalör och sambandel med graven är därför tveksamt (SMH l 1996). Dessutom
finns ell antal billar i Statens historiska museums magasin som inte går att
datera, och de är helt värdelösa när det gäller att fastlägga ett utvecklingsförlopp.
I Norge är bi liar mycket vanliga i fynd från yngre järnålder (Petersen 1951
s. 177; Hagen 1953 s. 293; Veibaek I 974 s. 29), men det finns inga järnbillar från äldre järnålder, dvs. inte före 600-talet. i Norge (Hagen 1953 s.
297, jfr s. 311).
I Danmark har man hittill s bara en järnbill från järnåldern, funnen i Trel leborg och dalerad till 900-talet (Yeibaek 1974 s. 26).
I Finland har man funnit två vikingatida billar i husgrunder på Åland och
dessutom en med dessa samtida bill. från 800-1000-tal på fas llandet (Glob
1951 s. 79; Vill,.ama 1971 (a) s. 40; Kivikoski 1973 s. 127). Även i Estland
och nordöstra Ryssland dyker järnbillen upp först på 700-900-tal (Moora
1%8 s. 247; Selirand 1980 s. 209-210).
Skäror är mycket vanliga i gravar från äldre järnålder i Sverige, vilket i och
för sig kan bero på gravskick, men bil len upplräder inte heller i den äldre järnålderns boplaL<;er där man finner skörderedskap. Även i Norge, Danmark och
Finland förekommer skäror och liar under äldre järnålder, men inte billar.
Delta tillsammans med attjämbillar uppträder i hela Nordeuropa ungefär samtidigt under yngre järnålder tyder på au Glob hade rätt. Järn bi lien slår här inte
igenom förrän i milten och under andra hälft.en av första årtusendet av vår
tideräkning.
Jämbillens spridning fram till år 1000 kan alltså sammanfattas: yid romarrikets fall har den sprilts inom romarriket och ti ll vissa delar av Osteuropa.
Under och efter folkvandringsLi<.I minskar dess betydelse i delar av centrala
Europa (eg. Ungern), men i huvudsak fortsällcr den all spridas norrut till
Tjeckoslo\·akicn, Tyskland. Skandina\'icn. Baltikum. Finland och norra Ryssland.
En orsak till au man väntade med att använda järnet till årderbillar kan ha varit att en skärande egg hade klarare omedelbara fördelar på ell skörderedskap
än på ett jordbcarbetningsredskap, en annan all förslitningen på en årderbi ll är
större än på en skära eller lie. Först när tillgången på järn ökade kunde man
tillåta sig att järnsko årdrel.
Bi Ilarna under yngre järnålder i Norden var mindre än de mcxlerna. De var i
allmänhet 12- 15 cm långa och 7-9 cm breda Nordiska museet har ett tiolal årder med skaftlappsbillar, de nesta från 1800-lalet; Jessa billar är i allmänhet
omkring 30 cm långa och 12-15 c m breda. Om denna storleksökni ng hos årderbi llen kommer redan under medeltiden eller senare är ännu inte klarlagt.
På konlincnten fanns den avsmalnande och den vingade bi l len parallellt. I
Norden därcmol, med undantag för två billar från Skåne, har man cnbarl l'unni t avsmalnande bi liar. Detta skulle kunna tyda på att enklare typer av årder
utan framståndare, bågårder. var dominerande i Norge, Sverige och Finland
under yngre järnålder. Detta antagande understöds av två årderk.roppar av trä
man funnit, den ena från Södennanland och C 14-datcrad till ca 700-tal, den
andra från Uppland och Cl4-daterad lill ca år 1000 (Jirlow 1973 passim). Båda dessa årderkroppar har lillhört bågår<.ler och åtminslone på den yngre årderkroppen från Uppland finns tydliga spår av skaftlappsbi ll längst fram på sulan (Uppsala Uni,·ersitets museums fomsakssamling 55 14). Det måste dock
betonas all det inte finns absolut samband mellan bi Ilens utseende och årdcrkroppcns.
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Den assymmetriska billen, som tillhör plogen, började uppträda utmed
romanikets nordgräns från England i väster till Ukraina i öster 100-400 e.Kr.
(Balassa 1973 s. 148, s. 617). Redan omkring år noll kan man genom odlingsspår vid Nordsjökusten i norra Tyskland påvisa plogen (Schultz-Klinken
1975-1976 s. 34), vilket inte behöver betyda att plogen redan då dominerade
över årdret, utan plogen kan ha använtc; för speciella uppgifter som att bryta
ny mark.
Den assymmetriska billen spreds på 600-700-talen till Tjeckoslovakien
(Beranova 1975 s. 11, s. 57), samtidigt fanns den i västra Ryssland och
spreds därifrån till Ungern på 1000-talet (Balassa 1973 s. 618-619). Från södra Jylland har man en symmetrisk bill från 800-900-tal, som Veibaek tolkar
som plogbill eftersom det finns spår av vändskivan på översidan (Veibaek
1975 s. 6-7). Men först århundradena efter år 1000 finns säkra belägg på
plog i södra Skandinavien.

Risten
Funktion. Risten skär upp jorden, grässvålen, vertikalt så att plogen eller
årdret lättare kan komma fram.
Form. Risten är knivliknande med en egg och vid användandet instucken i en
dragås.
Form och funktion. Plogar har i allmänhet rist eftersom risten skär upp jorden
för den vertikalt ställda vändskivan. Det finns också självständiga ristar som
bara består av en dragås med rist (Erixon 1956 s. 102-103). Även ett årder
kan vara utrustat med rist, men i etnologiskt material saknar årdret i allmänhet
rist.
Förekomsten av särskilda ristar är svår att avgöra i arkeologiskt material så
länge man inte hittar hela redskap. Nordiska museet har ett ganska stort antal
särskilda ristar och ett mycket stort antal äldre allmogeplogar med rist, men
själ va ristens typ och längd - ca 35-40 cm - är ungefär desamma på båda
redskapen.
Utveckling. 600 f.Kr. fanns små ristar hos skyterna i sydöstra Europa; fynd
av bevarade årderkroppar visar att dessa ristar troligen suttit på årder (Beranova 1%8 s. 541; Lerche & Steensberg 1980 s. 56;jfr dock Balassa 1975 s.
243). Fram till vår tideräknings början spreds risten i hela det keltiska området utmed romarrikets nordgräns, även i Polen har man funnit ristar från
senromersk tid (Podwinska 700-800-tal. Till Tjeckoslovakien kom de första
ristarna på 700-800-talet (Beranova 1%8 s. 541) .
I Norden har man mig veterligt inte funnit någon rist från före år 1000. I
Norge har man visserligen tre fynd av ristar, men ingen av dessa kan med någon säkerhet dateras till förhistorisk tid (Petersen 1951 s. 180; Veibaek 1974
s. 34-37).
Hackan
Funktion. Hackan kan användas för att mylla utsäde, bryta upp jord och rensa ogräs. Den kan i princip ersätta årder eller plog i jordbruket men också vara ett komplement till dessa.
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Form. Hackans blad är vinkelställt mot skaftet och på den bredbladiga hackan
är bladets bredd ställd tvärs emot skaftets längdriktning. Hackans huvudtyper
är spetshackan och bladhackan.
Bladhackan kan indelas i skaftlappshackor och skafthalshackor. Skaftlappshackan har en hylsa som träs på hackans huvud, en krok på skaftet. Skaftlappshackan är väl belagd i etnologiskt material (Sirelius 1919 s. 264; Zelenin
1927 s. 13; Erixon 1956 s. 73; Sölvberg 1976 s. 93), men är numera nästan
helt försvunnen i Europa.
En viktig avgränsning går mellan skaftlappshackor och skaftlappsbillar, där
skaftlappshackan i allmänhet har ett runt tvärsnitt i hylsan och är mindre än
årderbillen (se ovan).
Skaftlappshackan måste också avgränsas mot yxan, särskilt de hackor som
har en bred egg. Mot tväryxan är en viktig skillnad att tväryxor ofta har en urskålad egg för att kunna hugga ur ett trästycke (Petersen 1951 s. 161, s.
222). En viktig skillnad mot rätyxan, den vanliga yxan, är att hackor ofta är
platta på undersidan medan rätyxan nästan alltid är jämnt avtunnad mot
eggen, dvs. har ett liksidigt längdsnitt. Detta innebär att den under järnåldern
ganska vanliga holkyxan i allmänhet kan betraktas som en yxa för träbearbetning, vilket man även med hjälp av andra kriterier kunnat konstatera (Serning 1%6 s. 15-16;jfr Stenberger 1955 s. 189-191).
Ytterligare ett avgränsningsproblem går gentemot järnskodda spett och störar för jordbearbetning (Erixon 1956 s. 79-81; Hansen 1975 s. 13-14). En
klar avgränsning är ytterst svår att göra, och en del skaftlappshackor kan ha
haft en dubbel funktion eftersom de i princip är avtagbara.
Form och funktion. De hackor som förekom under järnåldern i Norden var i
huvudsak små bladhackor. Etnologiska paralleller visar att sådana hackor
främst användes för arbete i lös jord (Wiegelmann 1969 s. 219), ett förhållande som kan ha varit annorlunda under järnåldern då man hade litet järn och
fick hålla till godo med små redskap.
Spetshackor var lämpliga för hård och stenig mark och kunde även användas för att exempelvis bryta sten.
Utveckling. Skaftlappshackor är belagda från sen La Tene-tid (Mtiller-Wille
1968 s. 53). Under romersk tid fanns både skaftlappshackor och skafthålshackor, särskilt den romerska armen hade ett rikt utvecklat sortiment av skafthålshackor (Appelbaum 1972 s. 74; White 1967 s. 36-68). Från andra hälften
av första årtusendet finns enstaka belägg på skafthålshackor från kontinenten
(Smith 1959 pi. V:4; Pleincr 1962 s. 132-133; Schultz-Klinken 1975 s. 41 ).
Från 800-talet har man i Holland en avsmalnande bill, 22 cm lång, med en
hylsa med runt tvärsnitt, 6,5 cm i diameter, som kan ha varit en skaftlappshacka; van dcr Poel antar dock att detta är en årderbill (van der Poel 19621963 s. 161-164) .
I Norge har man funnit ett stort antal skaftlappshackor från yngre järnålder
(Petersen 1951 s. 180). Redovisningen av dessa är dock från definitionssynpunkt bristfällig och det krävs en förnyad genomgång av materialet. Att
skaftlappshackor var vanliga i Norge framgår också av norska fynd på Statens historiska museum (exempelvis SHM 17343: 2104; SHM 1743: 1893;
SHM 17434: 1897). Från Sverige finns bara ett par föremål vilka kan tolkas
som skafllappshackor, båda från vikingatidens Dalarna (Serning 1%6 s. 81).
I Danmark har man på västra Jylland funnit två vikingatida föremål som förmodligen varit skaftlappshackor (Stoumann 1978 s. 54-55). Norska historikJORDBRUKSREDSKAP AV JÄRN FÖRE ÅR l(X)() 51

er har på grund av det stora antalet skaftl appshackor i Norge disk.7.lterat förekomsten av ell rent hackbruk, men någon enighet råder inte i den frågan (Sölvberg 1976 s. 106). l Sverige har man säkerligen inte haft något stort antal järnskodda hackor under järnåldern, men man kan ha använt trähackor. I Norge
har man också funnit enstaka skafthålsförscdda spetshackor från yngre järnåldern (Petersen 195 1 s.180- 181).
Spaden

Funktion. En spade s kall s kära upp och lyfta eller vända j ord och annat
material. Den kan liksom hackan ersätta årder eller plog, den kan också användas till mera specialiserade uppgifter som dikesgrävning.

Form. Spaden har ett blad som pressas ned i jorden. Särskiljande för spaden
gentemot skoveln är att spaden har en eller två trampavsatser, skuldror. Skovelns funkti on är att lyfta och förfl ytta material och skovelns blad är ofta skålformigl. Bland Nordiska museets järnskodda skovlar och spadar har spadarna genomgående blad med spetsig eller rundad egg, medan skovlarnas blad
har bred egg.
Den vikti gaste ski ll naden mellan olika spadar går mellan dem som har en
järnskodd egg och dem som är hell av trä. Dessulom finns spadar med blad
helt av järn, men i Nordeuropa är detta en ganska ung företeelse.
En särskild typ är smala s padar, o fta använda för torvtäkt, i Nordvästeuropa. Dessa spadar har ibland haft skaftlappsskoning vilket medför ett avgräns ningsproblem mot skafllappsbillen. Spadsko ningarna är dock i allmänhet bredare i hylsan , utåtsvängda nedanför hylsan och försedda med bred, rak
egg så att elt blad bildas (se ovan).
Form och/1111k1io11. Den sLora fördelen med den järnskodda spaden är all den
skär bättre i jorden och inte spricker lika lått som träspaden i stenig jord. För
att exempelvis kunna gräva diken eller använda spaden vid nyodling är den
järnskodda spaden närmast en nödvändighet (Vilkuna 1971 (b) sp. 453).

Utveckling. Den järnskodda spaden fanns redan på keltisk tid (Pleincr 1962
s. 132, s. 265). Under romersk tid var i själva Italien mindre spadar med blad
hell av järn vanligare. I norr, i England och Frankrike, dominerade den j ärnskodda spaden; även i östra delarna av romarriket fanns den järnskodda s paden (Whilc 1967 s. 17-28; Manning 1970 s. 21; Balassa 1972-1973 s. 2-3).
Norr o m romarrikets gränser trängde den järnskodda spaden inte i någon
större utsträckning. l England levde den kvar efter romarrikets fall (Wi lson
1978 s. 76-77, s. 81). I västra Ryssland var den Järnskodda spaden allmän
på 700-800-tal och spreds till Ungern på 900-talet (Balassa 1972-1973 s. 3).
l Tys kland tycks utbredningen av den järnskodda spaden inte ha s kett förrän
500 år efter romarrikets fall (Schultz-Klinken 1975 s. 52). I Danmark kommer de första beläggen på jämsko<lcJ spade tro ligen på 900-t:alet (Lerehe 1976
s. 113, s. 125). Petersen näm ner i sin stora genomgång av den yngre järnålderns redskap i Norge inga järnskodda spadar däremot spadar helt av trä
från yngre järnålder (Petcrsen 1951 s. 182). I Sverige finns inga kända belägg på denjärnsko<lda spaden före år 1000. På 1100-talet har man det tidigaste belägget påjärnskodd spade i Sverige (Norberg 1971 sp. 4.50).
Den järnskodda spaden utbredde sig således i hela romarriket, och där upp52 JANKEN MYRDAL

hörde spridningen i stort sett; först 500 år efter romarrikets fall slog den järnskodda spaden igenom, och då skedde det samtidigt i Mellan- och Nordeuropa på 9{X}-1000-tal.
Spaden med skaftlappsskoning kan något komplicera bilden. Den är belagd
från romersk tid i Skottland, särskilt i ett mycket karakteristiskt blad till en
torvspade, med ett vinkelställt blad på sidan så att man kan skära av två sidor
på en torva (Rees 1979 s. 326-327). Denna typ av spadar med skaftlappsskoning var dock i huvudsak begränsad till den fuktiga Nordsjökusten och
det finns inga belägg från järnåldern i Sverige.

Skä.ra
Funktion. Med skära hugger eller skär man av en handfull sädesstrån åt gången.
Form. Skäror indelas av de flesta forskare efter bladets form i vinkelskäror
och balansskäror (bågskäror). Vinkelskäran har bladet stående ut i vinkel från
handtaget, balansskärans blad är först bakåtböjt och sedan framåtböjt. Vinkelskäror från nyare tid har i allmänhet en rät vinkel mellan skaft och blad, före
år 1000 hade de i allmänhet en vid vinkel mellan blad och skaft.
Under järnåldern i Norden gick den viktigaste skillnaden mellan de skäror
som hade ett upprättstående blad och de som var vidvinklade. På de förstnämnda går bladet nästan rakt upp ovanför handtaget, längre upp har det en
kraftig böj. På de vidvinklade skärorna vinklas bladet direkt vid handtaget.
Vinkeln mellan blad och handtag är i allmänhet omkring 120-140°. Bladet på
de vidvinklade skärorna är oftast smalare än på de uppr'åttståcndc.
Skärornas blad kan ha tandad egg eller slät, de kan också ha bladet fastnitat
utanpå handtaget eller en tånge som går genom handtaget.
En viktig avgränsning går mellan den vidvinklade skäran och den vidvinklade lien med kort blad. Om redskapet är fastnitat eller har tandad egg är det
med stor säkerhet en skära. Lieblad är nästan aldrig fastnitade, huvudsakligen
beroende på att liebladet måste kunna regleras, särskilt vinkeln mellan blad
och skaft (Ltihning 1951 s. 129; Vilkuna 1972 s. 695). Arbetstekniken med
en lie gör tandningcn på eggen onödig eller till och med skadlig för effektiviteten. En annan avgörande skillnad mellan vidvinklad skära och vidvinklad lie
är längden. Petersen har visat att det finns två skilda grupper av blad under
yngre järnålder i Norge, dels de som är omkring 25 cm långa eller kortare och
dels de som är omkring 40 cm långa eller längre (Petersen 1951 s. 136- 137,
s. 144-145). Det finns ingen anledning att anta att de kortare bladen använts
till liar, utan det rör sig om blad till skäror, medan de längre är blad till liar.
Under äldre järnåldern är liebladen kortare och det finns vissa gränsfall
mellan vidvinklad lie och skära. Lien har dock i allmänhet bredare blad och
rakare egg.
En annan viktig avgränsning går mellan skäran med upprätL-;tående blad och
lövkniven. Skärorna med upprättstående blad var i allmänhet mindre än den
typiska lövkniven. Normallånga lövknivar i Nordiska museets samlingar är
ca 30-40 cm långa med handtag (Leopold 1975 s. 41-42), skärorna med upprättstående blad från järnåldern bör ha varit ca 20-30 cm långa om handtaget
varit något mer än handsbrett. Den typiska lövkniven har i allmänhet bara en
krok i yttersta änden av bladet, jämåldersskärorna hade i allmänhet en längre
del av bladet böjt åt sidan. Den engelska forskaren Sian Rees använder detta
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Fig. 5. Skärans huvudtyper. Skäran med upprättstående blad och den vidvinklade skäran var huvudtyperna i Norden under järnålder. Balansskäran
med vid böj f örekom aldrig i någon större utsträckning i Norden. Skala ca
I :10. Main types of sickle. Scale about J :JO.
som huvudkriterium för alt s kilja skäror från lövknivar (Rees 1979 s. 450451).
Form och funktion. Balansskäran var genom sin form bättre balanserad och
därför lättare att arbeta med än den framtunga vinkelskäran (Steensberg 1943
s. 177- 178). Balansskäran var å andra sidan svårare att smida.
Den rent rätvinklade skäran har i etnologiskt material ofta etl särskilt utformat handtag för att balansera bladet, där det kan finnas e n ma ttyngd i avslutningen på handtaget, eller där handgreppet ligger lite ovanför bladet. Men
man kunde ha enkla kavel handtag, särski lt på den vidvinklade skäran som inte var lika framtung. Från äldre järnålder i Danmark har man ett bevarat hand-

Fig. 6. Skäror från ca 100-t.JKr. till ca
100-t. e.Kr. De fyra vänstra är huvudtyperna i gravfyndfrå11 Östergötland och
Västergötland enlig! Ane!Te Leopold
(1975, s.11, 18, 23och27)jfrSteensbergs typologi över denna periods skäror
(Steensberg 1943, s. 169). Skäran Längst
t.!1.frå11 Darsgärde, Uppland. Skala 1:10.
Swedish sickles from the I st ce11111ry
13.C. lo the 2nd century A.l). The sickle on
the riglu from Darsgärde, Skederid parish,
Uppland. The others are Lhe main varianls
o.f sick!es in central Sweden, according lo
Leopo!d (1975, p.11; cf S leensberg 1943,
p. 169). Scale 1 :JO.
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Fig. 7. Skäror från
boplatser i Ring och
Vallhagar på Gotland
från ca 100-500 e.Kr.
Skala 1:10.
Sickles from the lron
Age settlements oj
Ring and Val/hagar,
Gotland, about 100500 A.D. Scale 1:10.

tag till vidvinklad skära, väl utformat med särskilt handgrepp och avsluta t med
en platta. I f ynd från förromersk och romersk Lid i Eng land har man både
enkla kavelhandtag och mera välutformade typer (Llibning 1951 s. 75-76;
Rees 1979 s. 533, s. 559, s. 566, s. 571 ).
Man har i princip två huvudtekniker för all skära säden. Dels an hugga i en
rörelse riktad delvis mot kro ppen, dels a tt skära i en rörelse rikt.ad i sidled.
Sambandet m ellan dessa tekniker och olika typer av skäror har diskuterats av
forskare, men någon riktigt klar uppfauning o m sambande t har man inte kommit fram tilJ , vilket delv is beror på all man med de o lika typerna av skäror i
viss mån kan använda båda teknikerna, men delvis också på att begre ppe n
hugga och skära inte definieras på samma sätt av alla forskare. I huvudsak
tycks del dock varit så att man med den upprättstående vinkelskäran och den
vidvinklade vi nkelskäran högg av säden med hugg i riktning mo t kroppen,
däremot med balansskäran tog man av säden i sid led i e n mera skärande
rö relse (V ilkuna 1934 s. 230-233; LUhning 1951 s. 37, s. 66, s. 98-102;
Takacs 1972 s. 570-572). Den rätvi nkl ade vinkelskäran har e n s tälJning på
eggen som liknar balansskä rans, och man torde därför med denna ha gjort en
mera skärande rörelse I sidled Ufr dock Vi lkuna 1934 s.33).
Var eggen tandad inne bar della en delvis annorlunda teknikjämfört med de
båda ova n nä mnda, säden sågades av i en fram och tillbakagående rörelse
(LUhning 1951 s. 37, s. 99; Takacs 1972 s. 569-570). Detta gick långsammare men hindrade axen all falla ur.
Det finns också en arbetsteknisk skillnad mellan s käran med uppränslående
blad och den vidvinklade s käran. Skäran med upprättstående blad närmade
sig i sitt utseende och i Jet sätt vi lket man arbetade med den universalredskapet kniven, vars upprällslående blad gör alt man både kan arbeta frå n
kroppen och mol den. Den vidvinklade s kära n var ett m era specialiserat redskap.

Utveckling. Både vinkelskäran och bala nsskäran fanns under La Tcne-tid och
även i romarriket (Steensbcrg 1943 s. 166-168, s. 210-212). I England dominerade vinkclskäror unde r romersk tid, även om baJansskäroma var på fram marsch (Rees 1979 s. 439, 459).
Från folk.vandringstid och framå t slog balansskäran ige nom i Mellaneuropa
och trän gde undan vinkelskäran, men i Norde n förblev olika typer av vinkelskäror dominerande under hela järnåldern (LUhning 1951 s. 2 12, s. 229234).
l Sverige har man, även med europeiska målt, e tt m ycke t stort antal skäror
från äldre järnålder (Steensberg 1943 s. 168), huvudsakli gen beroende på att
skärorna gavs som gravgåvor. Ane tte Lcopold har undersökt den äldre järnålderns skäror i Östergötland och Västergötland, där de förekommer talrikast,
och har analyserat ell 60-tal mera komplett beva rade skäror ; samtliga tillhör
typen med rakt uppåtslående blad. Skäro rna i he nnes undersökning daterade
sig från 100-tal f.Kr. till 100-tal e.Kr. (Leopold 1975 s. 33-39). Sådana skäror med rakt uppåtstående blad från äldre jämåJdem är belagda från Medelpad
i norr till S kåne i söder (exempelvis Jungner 1922 s. 155- 162; Strömbcrg
1981 s. 51-52). Förutom i gravar finns också ett exemplar av de nna typ av
skära från boplatsen vid Darsgärde, Uppla nd, från århundradena LKr. (SHM
27255 F 83, datering e n!. uppl ysning av Björn Ambrosia ni, jfr Ambrosiani
I 964 s. 9- 12 ) .
En liknande typ av s kära med starkt vidvinklat, näs tan upprä ttstående blad
men utan böj på bladet har man funnit i en husgrund 1 Ring, Gotland, från ca
JORDBRUKSREDSKAP AV JÄRN FÖRE ÅR 1000 55

100-tal e.Kr. till 400-tal e.Kr. (Biömstad 1955 s. 864-872, s. 928-932) och i
Yallhagar, Gotland, från ca 100-550 e.Kr. (Steenberger 1955 s. 1092). Dessa starkt vidvinklade skäror utan böj har varit mer knivliknande, men bör i
princip ha fungerat som skäror med upprättstående blad. I en hus grund från
äldre järnålder i Svenskes, Gotland, fann man fragment av en skära, tyvärr ej
typbestämbar (Bocthius & Nihlen 1933 s. 234, SHM 14546).
Den vidvinklade skäran, som har ett smalare blad och är vi nklad direkt vid
handtaget, kon:,_mer tidsmässigt senare. Det äldsta exemplaret är från boplatsen i Halleby, Ostergötland, funnet i en husgrund från sen förromersk järnålder till 600 e.Kr. (Lindquist 1%8 s. 97-99). En vidvinklad skära funnen i
en grav i Vattjom, Tuna sn, Medelpad kan dateras till 500-tal e.Kr., eventuellt är det en kortlic. Den är 21 cm lång med ganska brett blad, 2,8 cm, och
Adlers har antagit all det är en lie men Åberg att det är en skära (SHM 10940;
Adlers 1900 s. 20; Åberg 1953 s. 53- 54, s. 78).
Under yngre järnålder dominerar den vidvinklade skäran. Den finns i nera
grav fynd från tiden efter fo lkvand ringstid: Ångermanland (SHM 24811 ),
Hälsingland (Söderberg 1981 s. 12; SHM Dnr 5946/72), Gästrikland (SHM
18780), Dalsland (SITM 30977), Västergötland (SHM 11483); de nesta av
dessa kan dateras till vikingatid. Dessutom finns en vidvinklad skära från
svarta jorden I Birka, dvs. 800-900-tal (SHM 18033), och en skära från
boplatsen Talby, Södennanland, som genom sina vidhängande miniatyrskäror ganska säkert kan dateras till vikingatid (SHM 19264: l ; Schnell 1933
s. 27, s. 31). Från ett vikingatida depåfynd i Skåne har man funnit vidvinkla<le skäror (Strömbcrg 1961 1 s. 168, 2 s.69).
En rent rätvinkla<l s kära iir belagd från vikingatidens Uppland (SHM
14554). Att skäran med upprättstående blad i viss utsträckning förekom fortfarande under yngre järnålder visar ett fynd i en grav vid Birka (Arbman 19401943 s. 253). En avbruten icke typbestämbar skära från svartajorden i Birka
är intressant därför all den inte är färdigsmidd vilket visar på tillverkning av
skäror I Birka (SHM 5208:498). Samma skifte från en dominerande typ av
skäror till en annan kan man iaklla i övriga Norden.
I Finland har man skäran med upprättstående blad från äldre romersk järnålder, under yngre romersk järnålder har man den vidvinkladc skäran belagd
och den förekommer även i slutet av järnåldern (Kivikoslci 1973 s. 26, s.39,
s. 127).
I Norge har man från förromersk och romersk järnålder flera skäror med
upprättstående blad men inga vidvinklade (Hagen 1953 s. 311-3 12). Från
yngre järnålder har man funnit eu mycket stort antal skäror i Norge, ca 600
daterade, och samtliga är vidvinklade (Pctersen 1951 s. 127-142; Sölvberg
1976 s. 119), även från tiden före eller omkring år 600 e.Kr. har man några
vidvinklade skäror (Pelersen 195 1 s. 126, s. 129).
Från Danmark har man några skäror från Vimose - en försedd med handtag - daterade till omkring 200-talet e.Kr. Dessa är närmast ett mellanting
mellan <.len upprällståen<le och <len vidvinklade typen (Stcensberg 1943 s.
108-109). Från \'ikingatid nämner Steensberg några danska skäror som tycks
ha varit rätvinklade vinkclskäror (Stcensbcrg 1943 s. 111).
I stön-c delen av Norden tycks således skäran med upprättstående blad dominera fram till och med äldre romersk järnålder, kanske ännu längre, men
under yngre romersk järnålder dyker den vidvinklade skäran upp för att under
yngre järnålder bli den dominerande skäran.
En del av den yngre järnålderns skäror i Norge hade Landad egg, på slä ttlandet i östra Norge dominerade de tandade skärorna (Sölvberg 1976 s. 117-
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Fig. 8. Vidvinklade skiiror och andra skäror från yngre järnålder i Sverige.
Käl/hänvisningar i texten. Skala 1:10. Angular sickles from the late !ron Age
in Sweden. Scale 1:10.
119). Den enda tandade skäran från Sverige är en troligen vikingatida skära
från Väslergötland (SHM 11483), som ansluter till det östnorska utbredningsområdet.
Balansskäran är inte belagd i Norden före år 1000. Under 1100-1200-tal
kom den till Finland österifrån och ungefär samtidigt till Danmark södcrifrån
(Vilkuna 1934 s. 227; Steensbcrg 1943 s. 213; Kivikoski 1973 s. 147-148).
Den viktigaste frågan för den här behandlade tidsperioden i Norden blir:
varför avlöste den vidvinklade skäran den mera upprättstående? Enligt en uppfattning var den upprättstående skäran huvudsakligen avsedd som lövkniv
och hörde samman med en stark ställning för boskapsskötsel n (Leopold 1976
passim). Men denna typ av skära måste även ha använts för säd; dels kan
man skära säd med den och dels tycks den varit så gott som allenarådande
fram till äldre romersk järnålder och det är knappast troligt att man fortsatte att
JORDBRUKSREDSKAP AV JÄRN FÖRE ÅR 1000 57

använda nintskäror e ller bronsskäror när man hade till gång till detta j ärnredskap. Skärorna med uppr'åtts tående blad har en form som gör atl de kan ha
haft nera olika funktioner: skära säd, ta löv och vass, skära ljung etc. Den vidvinklade skäran är bättre lämpad för säd (även för gräs) men mindre väl lämpad för de a ndra uppgifterna. Man kan tänka sig två förklaringar till att de n
vidvinklade skäran slagit igenom, dels alt sädesodlingen har ökat i betydelse
och krävt e n specialiserad sädesskära, de ls att det skett e n ökad redskapsspecial iscri ng som möjliggjorts av en ökad tillgång på järn. Båda förklaringarna kan vara riktiga samtidi gt.

Lien
Funktion. M ed lien slår e ller mejar man gräs. Före medeltide n användes lien
på grund av s in form förmodligen ytterst sällan ti ll säd (se nedan) .
Form. Det finns fyra huvudtyper för li ens blad: 1) kort ofta brett blad som
kan vara vidvinklat men också rätvinklat; 2) ganska långt blad som är smal t
och a lltid vidvinkla t, dessutom är spetsen ofta inåtböjd; 3) långt smalt blad
med rät eller spetsig vinkel mellan blad och tånge; 4) som e n föregångare till
det spetsvinklade liebladet har man ett lå ngt bågböjt lie bla d, likna nde en balansskära men med längre egg och i al lmä nhet mycket spetsig vinkel mella n
blad och tånge.
Den kortare och bredbladiga typen av liar har ca 30-40 cm långa blad, de n
smala vidvinklade typen har en bladlängd på ca 40-70 cm och den smala spetsvinklade typen har blad som är ca 50-130 cm lå nga (Ltihning 1951 s. 83-91 ;
Stcensberg 1943 s. 103-109; Lamm 1977 s. 110). Det bågböjda liebladet kan
bli mycket långt, de längsta är 130-160 c m långa (Li.ihning 1951 s. 3 10-3 12;
Rces 1979 s. 474, s. 592).
Skaftet till lien kallas orv. Or-1 ets utseende står i ett visst förhållande till bladets utc;eende. Den korta och breda typen av blad, som är den äldsta typen, hade ett ganska kort och rakt o rv. Delta vet man genom he ll bevarade liar från
La Tene-tid (Vouga 1923 pi. 24, pi. 25).
Det ganska långa vidvinklade liebladet, som tillhör yngre järnålder, har man
inga bevarade orv till. Steensbcrg har a ntagit att detta blad hade samma typ av
orv som den äldre järnålderns lie, dvs. etl ganska rakt och tämli gen kort orv,
60-70 cm, och han har också utfört experi ment som visar att den fungerar
med e tt sådant orv (Steensberg 1943 s. 2 1-25). Me n orvel kan också ha varit
knäböjt, som det i a ll mänhet är på moderna kortorvsliar Ufr Hagen 1953 s.
308). Denna knäböjnin g på arvet syftar till a tt skapa bala ns hos lien , uppväga
bladets framtunghet (Vilkuna 1972 s. 698). Knäböjda kortorvsliar för hö har
i modem tid funnits i Norge, Finland och Ryssland ; dessa har i allmänhet haft
vid vinkel mellan blad och orv (V ilkuna 1972 s. 695; LUhning 1951 s. 8485). Knäorvsliar har också använts för säd men då är vinkeln mellan blad och
orv i a llmä nhet spetsig (Li.ihning 1951 s. 86). Knäorv kan vara böjda i sidled,
men också uppåt.
Lien med l~ngt small blad i spetsig vinkel mot orvet hade ett lå ngtorv, ca
150-200 cm långt, och denna li e kallas ofta för lå ngorvslic n. Den är idag he ll
dominerande. Det långa orvet är nästan alltid försett med särskilda handtag,
knaggar, och ibland även utformat så a tt man stöder orvet mot armen. Detta är
nödvändi gt för att man skall kunna hå lla uppe och manövrera det långa bladet.
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Fig. 9. Olika typer av kortorvsliar.
Uingsr t.v. en lie med kort blad av
äldre jämålderstyp. T.h. !Vå liar med
långt vidvinklr.t blad av yngre järnålderstyp, den ena med rakt orv, den
andra med knäorv. Skala ca 1:20.
Differe111 types ojshort-handled
scythe. Lejt: a scythe with a short
binde from the early !ron Age. Right:
rwo scythes witlt slender blndesjrom
the late /ron Age, one with a straigh!,
rhe other 1vith a c11rved hand fe.

Fig. JO. Olika typer av
spezsvinklade liar. T.v. en
Lie med långt bågböjt blad,
vanlig under romersk lid i
romarriket; orver är e/1 reko11s1rukrio11sförslag, det är k11äböjt uppåt. T.lz. en vanlig
/ångorvslie med två knaggar
och rätvinklar blad. Skala ca
1:20.
Different rypes oj long
scylhe. Lejt: scythe with a
long blade from Roman limes. the merhod oj hafting
being suggesred by K.D.
White (1971-72, p. 78). Rig/u: 011 ordinary modem scytlze.

L ien med bågböj t blad tillhör i huvudsak romersk tid . En bevarad bi ld från

senromersk tid och utförda cxpcriment med kopior visar all den bågböjda I icn
haft ett ganska kort on1 som troligen var knäböjt, och då knäböj t så att bakre
delen av orvct var uppåtståcnde (LUhning 1951 s. 32 1-323; White 1971- 1972
passim; Rees 1979 s. 476-477).
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Den viktigaste avgränsningen för lieblad går gentemot vidvinklade skäror.
Den korta vidvinklade lien har i allmänhet rakare egg och bredare blad än den
vidvinklade skäran (se ovan), men dessa regler är ej absoluta. Gränsområdet i
längd, som lien kan gå ned till och skäran kan gå upp till är 20-30 cm.
I Sverige har man funnit s.k. "lieämnen" från järnåldern, bladformiga och
långsmala ämnesjärn (Nyman 1965 sp. 539; Lamm 1977 s. 111). Dessa lieämnen kan dock i princip ha smitts ut till en rad olika redskap, och de kan inte
omedelbart användas för att beskriva liens utveckling.

Form ochfimktion. Stcensbergs experiment med olika typer av liar visade att
man hö ll den kortbladiga lien med rakt orv framför sig med båda händerna
och slog av gräset med korta slag. Den smala vidvinklade lien med rakt orv
höll man framför sig på ungefär samma säll och högg av gräset åt sidan. Med
den sistnämnda typen gick det nästan dubbelt så snabbt att slå som med den
förstnämnda, huvudsakligen beroende på det längre bladet, som i experi mentet var nästan dubbell så långt. Ingen av dessa typer lämpade sig att slå
säd med eftersom man inte kunde lägga stråna åt samma håll (Stcensberg
1943 s. 20-25). Med den etnologiskt belagda knäorvslien, med orvet böjt i
sidled, kunde man antingen slå bara åt ena hållet, eller slå både från höger och
vänster varannan gång (Vilkuna 1972 s. 697, s. 704-705).
Med den vidvinklade lien slår man ett tjockare stråk än med den spetsvinklade, motståndet blir därför större och man kan inte slå lika långa slag
som med den spetsvi nklade li en som slår ell smalt stråk. Med den vidvinklade
lien träffas gräset samtidigt av hela bladet, s.a.s. rakt framifrån, och huggs
av. Med den spet<;vi nklade lien träffas gräset i sned vinkel av bladet och skärs
av. Motståndet i gräset blir mindre vid skärandet än vid huggandel och detta
är en viktig orsak till att den spetsvinklade lien är effektivare än den vidvink]ade. Den s petsv inklade lien mejar således gräset i smala halvcirklar
framför liemannen. För att man skall kunna meja gräset med den spetsvinklade li en måste dock gräset skäras av vid marken där det är som styvast, den
kräver därför fäll som är stenrensade och inte alltför kuperade, de långa
slagen kräver också att fälten är välrarronderade. Den vidvinklade lien kan
med sina korta slag en bil ovanför marken manövreras i kuperad terräng med
mycket stenar och små ytor alt slå, dvs. typisk skogsslåtter. Det finns ett klart
samband mellan lå ngorvsli ens införande och förekomsten av släta ängar:
hävdade och rensade ängar el ler sankmark (Steensberg 1943 s. 225; LUhning
1951 s. 308; Podwinska 1962 s. 369; Vi lkuna 1972 s. 705-706; Beranova
1975 s. 63; Epperlein 1975 s. 33).
Den båg böjda lien med knäon, fun gerade bäst på slät mark utan tuvor och
stenar och man kunde slå ganska långa slag med den. Den rent spetsvinklade
långorvslien hade den fördelen framför lien med bågböjl blad, att man tack vare det långa on1 et kunde ta ut slagen mera och nå en större effektivitet (LUhning 1951 s. 331; Rees I979 s. 276).
Utveckling. Lien är knuten till de mellersta och norra delarna av Europa. I
Sydeuropa där djuren inte stallac; lika länge och därför inte kräver lika mycket
foder har lien aldrig eller mycket sent slagit igenom.
Den breda kortbladiga lien uppkom bland kelterna i Mellaneuropa århundradena före år noll (Steensberg 1943 s. 194). Detta var liens första uppträdande, under bronsåldern hade det inte förekommit några liar (LUhning 1951
s. 82).
Redan under förromersk tid började den bågböjda lien att utvecklas och un60 lANKEN MYRDAL

der romersk tid blev denna dominerande utmed romarrikets nordgräns; fyndsammanhang tyder på att även dessa liar användes för gräs, även om de kunde användas för säd (Ltihning 1951 s. 307-321; Rees 1979 s. 477-479).
Norr om romarrikets gränser spreds inte den bågböjda lien under romersk
tid. Vad som hände med liens utveckling under perioden 500-tal till 800-tal är
oklart. På 800-talet framträder den rent spetsvinklade lien, med långtorv och
handtag på orvet, i Västeuropa; den bågböjda lien tycks vid denna tid ha försvunnit, och under perioden fram till 1100-1200-tal fulländas den rent
spet<;vinklade liens form (Steensberg 1943 s. 225; Ltihning 1951 s. 329-331;
Eppcrlein 1975 pi. 3). Till Norden nådde inte den spetsvinklade lien förrän
omkring eller efter år 1000.
Under århundradena omkring år noll användes endast den kortbladiga typen
i Nordeuropa. Steensberg menar att den smäckrare, vidvinklade lien infördes
i mitten av första årtusendet i Norden (Steensberg 1943 s. 195). Från romerskjämålder i Danmark redovisar Steensberg ett tiotal fynd av lieblad som är
helt eller nästan helt bevarade, de är samtliga 21-37 cm, de flesta omkring 30
cm långa från spets till tånge, de flesta bladen är också tämligen breda (Steensberg 1943 s. 103-108). Från dansk vikingatid redovisar Steensberg några
lieblad, ett av dem helt bevarat och 46,5 cm långt. (Stecnsberg 1943 s. 112113). Nyligen har man på en vikingatida boplats i västra Jylland funnit ett helt
bevarat lieblad, som är 50 cm långt (Stoumann 1978 s. 54).
I Sverige har man i en västgötsk grav från tiden strax efter år noll funnit en
kortbladig lie, 28 cm lång. Sahlström antar att det är en lieliknande skära,
men både dess längd och bladets bredd klargör att det är en lie (Sahlström &
Gejvall 1948 s. 106; Leopold 1975 s. 35). Man har också funnit ett halvt dussin välbevarade liar på olika boplatser från 500-talet eller äldre. Från Höglundar på Gotland har man en 39 cm lång lie daterad till perioden 100-tal till
500-tal e.Kr. (Biörnstad 1955 s. 901, s. 944-945); detta lieblad är mycket
starkt vidvinklat och har därför kanske haft ett knäorv. Från Uppåkra i Skåne
har man ett blad som eventuellt är ett lieblad med tången avbruten, bladet är
34 cm långt och daterat till äldre järnålder (Vifot 1936 s. 127). På Helgö,
Södennanland, har man funnit ett hell bevarat lieblad som är36 cm långt och
daterat till omkring 500-tal (SHM Helgö Husgrupp 3 nr 10970, datering enl.
upplysning av Roger Blidmo). Från Aby på Gotland har man en 23,6 cm
lång lie, med spetsen avbruten, daterad till äldre järnålder (Biörnstad 1955 s.
8n, 935). Från Vallhagar på Gotland har man fyra liar, varav två helt bevarade som är 23 respektive 27 cm långa, de kan daterac; till ca 100-550 c.Kr.
Den längre tillhör en yngre husgrupp än den kortare, och är troligen från 400500-tal (Stenberger 1955 s. 1093, 1148). Liarna från Vallhagar och Åby kan
eventuellt ha varit vidvinklade skäror.
Från yngre järnålder i Sverige har man fynd av liar på offerplatsen Gudingsåkrama på Gotland, daterade från 700-tal till 1000-tal, en redovisad lie med
främre delen avbruten är ca 40 cm lång (Stenberger 1943 s. 21-22). Från Skåne har man ett depåfynd från yngre järnålder med liar och skäror, den mest
bevarade av liarna, med främre delen avbruten, är 34,5 cm lång (Ström berg
1961 1 s. 168, 2 s. 69). I en vikingatida grav i Lilla Frescati, Uppland, fann
man en lie med spetc;en avbruten, lien är 41 cm lång (SHM 14554). I en grav
i Barshalder på Gotland har man funnit en lie daterad till l ()()()-talet som är 6061 cm lång (Trotzig 1967 s.185-186, s.188).
Från Finland redovisar Kivikoski ett lieblad från tidig romersk järnålder som
är ca 25 cm långt, och ett lieblad från vikingatid som är ca 45 cm långt (Kivikoski 1973 s. 26, s.127).
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Fig. 1J. Liar från Norden under järnåldern. Källhänvisningar se texten. Skala
1 :JO. Scythe blades from !ron Age Scandinavia. Scale 1 :10.

Från Norge har man ett mycket stort antal liar från yngre järnålder, ca 200
daterade, och de ncsta är mellan 40-70 cm långa, några är längre och ett fåtal
är mellan 35-40 cm långa (Petersen 1951 s. 144- 146; Hagen 1953 s. 315;
Sölvberg 1976 s. 149-150).
Det är tydli gt att en avgörande förändring har skett mellan äldre och yngre
järnålder. Under äldre järnålder var liarna korta, alltid under 40 cm, ofta under 30 cm. Under yngre järnålder är liarnas blad nästan alltid över 40 cm
långa och ofta betydligt längre.
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Del är också anmärkningsvärt all det inle finns några liar i Norden daterade
till före år noll. Ett problem är likhelen mellan den kortbladiga lien och den
vidvinklade skäran. Under yngre romersk järnålder och folkvandringstid kan
eventuellt vidvinklade blad med en l ängd på 20-30 cm ha använts både för
gräs och säd beroende på hur de skaftats, med längre tvåhandsskaft har de
använts för gräs. Men i och med uppkomsten av lien med längre blad under
yngre j ärnålder försvinner avgränsnin gsproblcmel.
Samtli ga lieblad från yngre järnålder i Norden, eventuellt med undantag av
ett danskt fynd, är vid vinklade. En viktig orsak till detta är förmodligen balansproblemet när lien gjordes längre, genom all vinkeln gjordes vidare blev
den inte lika framtung som om lien hade varit rätvinklig.
Från vikingatid har man i Sverige en rad fynd av miniatyrliar och miniatyrskäror, använda som amuletter, dessa har en schemati sk f onn och oftast kan
man inte avgöra om det är skäror eller liar, men nästan samlli ga av dessa
miniatyrskörderedskap är v idvinkladc (exempelvis Jungner 1922 s. 167172).
Etl danskt vik.i ngatida licblad är nästan rätvinklat (Stoumann 1978 s. 54) och
kan eventuclll ha varit en långorvslie, men i övrigl är långorvslien inte belagd
i Norden före år lOOO (Stecnsberg 1943 s. 229-230; yman 1965 sp. 540).
T ill Tjeckoslovakien kom inte långorvslien förrän på 1300-talet (Beranova
1975 s. 63) och till Polen först efter medelti den (Podwinsk a 1962 s. 365, s.
369).
Att liarna blev längre i Norden under yngre j ärnålder medförde en ökad produktion av foder, men också en ökad årgång av järn. Redan under äldre järnålder kunde man göra l ånga svärd, och det är förmodligen inte sm idesteknikens utveckling i sig som möjliggjort de längre liebladen, utan snarare,
vid sidan av en ökad tillgång på järn, en mera allmänt spridd sm idesskicklighet där ncrn smeder kunde göra långa bl ad och tillfredsställa den ökade efterfrågan.

Lövkniven
F1111ktio11. Lövknivens funktion är au hugga eller skära av löv och kvistar till
fcxlcr.
Form. Den mest karnkteristiska lövkniven är ett redskap med blad som är rakt
uppåtstående och längst ut har en krok. Ofta har löv kniven etl brell blad för
all ge tyngd i hugget. Vid lövläkten utför man i allmänhet en huggande framåtriktad rörelse och denna kan utföras med en rnd olika redskap.
Fonn ochf1111ktio11. I etnol ogiskt material finns ingen skarp gräns mellan lövknivar för löv och skäror för säd. I ordsverigc användes till och med utslitna balansskäror för lövtäkt (Grenandcr 1937 s. 71-72). Avbrutna licblads
främre eller bakre del, knivar och yxor är andra redskap som varit vanli ga vid
lövläkten (Sil ven 1974 s. 14- 17). Man kunde också repa löv ell er bryta kvistar med händerna (Sih ·en J 974 s. 18-1 9, s. 23). Den karakteristiska lövkniven
med rakt blad och krok förekom särskilt i södra Sverige, men även där användes andra redskap för lövläkt.
Det enda redskap som i arkeologiska sammanhang kan särskiljas på grund
av si n form som ett redskap för lövtäkt är den typiska lövkniven.
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Ulveckling. Den karakleristiska lövkniven dyker upp i slutet av bronsåldern
och början av järnåldern i Europa. Under romersk tid användes den fra mförallt i vingårdar (Steensberg 1943 s. 101, 181-186; White 1967 s. 87-97).
Från äldre järnålder i Norden har man några enstaka små lövknivar (Sleensbcrg 1943 s. 187), men he lt dominerande under denna period var skä rorna
med upprättstående bl ad_
Under yngre järnålder försvann i stort sett skäran med upprättstående blad i
Norden. I Norge har man några enstaka längre lövknivar, omkring 30 cm långa, från yngre järnålder (Petersen 1951 s. 150-157), men de är mycket färre
än antalet skäror och liar. Antagligen har lövtäkten i Norden under äldre järnålder till s törsta del en skett med den upprätta skäran. Hur lövläkten gått till
under yngre järnålder är svårare att veta. Skäror med upprättstående blad, och
typiska lövkni var, har varit säll synta, och säkerligen inte varit huvudredskapen vid lövtäkten. Kanske har fö rbättrade yxor gjort yxan till huvudredskapet vid lövtäkten, kanske har de långa liebladen kunnat användas som lövknivar när de gått itu, och den vidvinklade skä ran var, trots att den var mer
lämpad för sädesskörd, inte helt olämplig för lövtäkt.
Samma11Ja1t11i11g

Framstäl lningen ovan har även tagit upp redskap som inte förekom i Norden,
men att redovisa vad gom inte fann s är nästan lika viktigt som att redovisa vad
som fanns. En annan punkt av betydelse att framhålla är att sambandet mellan
f"o nn och funktion säll an är absolut men den mera typiska formen går i al lmänhet atl ganska väl funklionsbcstämma.
Vad gäller det utomsvenska materialet har denna genomgång styrts av publicerade sammanfattningar, och därför nämns exempelvis England århundradena efter år no ll och Tjeckoslovakien århundradena före år 1000 särskill ofta. Trots detta kan man skapa sig en viss helhetsuppfanning av s keendet. När
det gäller Sverige finns lyckligtvis en hel del material publicerat eller relativt
lättill gänglig t på Statens hi sto ri ska museum . [ romarriket, och särskilt utmed
dess norra gräns, anvandes järn i mycket stor o mfallning, även ti ll jordbruksredskap, och använda ndet av järn tycks i romarriket ha uppnått en ni vå som
man i Nordeuropa inte uppnådde förrän strax före eller omkring år 1000. De
järnredskap som am ändes i romarriket och runt dess norra g räns spreds
långsamt no rrut Några, exempelvis den järnskodda spaden, stannade upp i
sin utbredning i nera hund m år.
Vissa delar a\· ÖSteuropa fö refaller dock redan under senromersk tid ha uppnått högt utnyt~ande av järn i jordbruket.
I Norde n var under ä ldre järnålder troligen de enda jo rdbruksredskap som
gjordes i järn s käran med upprättstående blad och den kortbladi ga lien, dessuto m förekom enstaka små lövkni var. Metall användes ännu, precis som under bronsåldern, bara för skörden.
En vi ktig nyhet var att höskörden hade effektiviserats med den kortbladiga
li en, dessuto m var järn ett bättre och hållbarare material än ninta och brons.
Omkring och efter mitten U\' första årtusendet av vår tideräkning skedde tre
vikti ga förändringar: 1) skäran med upprättstående blad ersattes av den vidvinklade skäran som dominerande typ; 2) lien med kort och brett blad ersattes
av en lie med längre och smalare blad med vid vinkel mellan blad och orv; 3)
järnet började användas i jordbearbctningen, de första årderbillarna av järn
uppträdde.
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En nännare datering av dessa förändringar ä r svår all göra. Följande utvecklingsförl o pp är möjligt: de första s kärorna av den nya typen uppträdde århundradena före 500-talet; samtidigt uppstod en mellanfonn med den kortbladiga
lien , de första längre liebladcn kom efter 500-talet och de första bi Ilarna av
järn omkring 500-talet. Nya fynd kan för'åndra denna mer preciserade krono logi, men ganska säker är skillnaden mellan äldre och yngre järnålder.
Införandet av den vidv inklade s käran effektiviserade sädesskörden och större mängder säd kunde skäras. Den längre lien har medfört en betydli g effektivisering av höskö rden och mycket s törre mängder hö kunde s kördas under den
tid vädret tillät.
Årdret var det centrala redskapet i jord bruket och därför har järnbillens infö rande haft stor betydelse. Järnbil len gav en bällrc jord bearbetning och säkerligen större skö rdar. Järnbil len sparade också arbete, eller gjorde del möjli gt all
ärja mer på samma tid, genom au skydda sulan. Förmodli gen bidrog den också till en successiv ö vergång från radsådd lill brcdsådd, och därmed clt
effek.i:ivare utnyt~ande av åkern. Vad jämbillen inne burit för cxllingssystemet
är mera o kl art, men den har medfört e n förbättrad bearbetning av korttidsträdan, och därfö r i vi ss mån underlättat en övergång från e nsäde till tvåsäde,
även om andra faktorer - som gödsling - kanske pelat en s törre roll. U ppbrytningen av långvarig träda har däremot, före plogens och ri stens anko ms t,
säkerligen enbart skett med handredskap, exempelvis trähackor.
Förändringarna vid övergången till y ngre järnålder berörde både åkerbruk
och bos kapsskö tsel och de kan i nle förklaras med alt den ena av dessa j ordbrukets båda grena r har ö kat i betydelse på den andras bekostnad. Det har
skett en allmän utveckling av Jordbruket.
Nyheterna har krävt mera järn, särskill införandet av den lä ngre lien och årdcrbillen av järn. Med tanke på hur begr'cinsad järnåtgången tidigare var ino m
jordbruke t måste delta betecknas som en språngvis ökad konsumtio n av järn.
Hyenstrand har visat au den senare delen av j ärnåldern i Sverige präglades av
en ökad j ämpr<xlukti on och en ökad järnkons umtion, exempelvis av båtnitar
av jä rn (Hyens trand 1974 s. 153; 1979 s. 145, s. 150-15 1). Jordbruksredskapens förändring faller således in i cll redan kons taterat utvecklings mönster. Welinder har föreslagit a ll en av de vikti ga<:,te förändrin garna i jordbruket
under yngre järnålder kan ha , an t a ll jä rnredskap an \'ändes i s törre utsträckning (Welinder I':f'75 s. 81 , s. 84). Här kan alltså Welinders antagande bekräftas och denna genomgång ger också mer konkret kunskap o m vilka reds kap
som förändrades och på vilket sätt.
Denna ulveckling innebar all No rden, vad gäl ler järnreds kap i jo rdbruket,
kom i pari tet med övriga Europa. Den franske fors karen Georges Duby har
främst med hjälp av skri ftl iga källo r teckna t jo rdbruksredskapens utveckling i
Västeuropa unde r förs ta årtusendets a ndra hälft. Han vi sar att jordbruksredskap a,· järn var mycket sällsynta ä nnu på 800- talet (Duby 1981 s. 2 1),
men att järnredskapen ö kade i betydelse århundrade na före å r 1000 och alt
delta troligen s kedde ~ irs kill i norr. Han nämner några belägg och skriver all
indicierna låter fönnoda (Duby 1981 s. 22-23):

"aTl det var de smidesk111111iga folken; del primitiva Germanien som under
första årtusendets andra hälft, då teknikens historia är hö ljd i toralt mörker,
undan för undan gav järnet en vidsträcktare a11vä11d11i11g ; tillverk11inge11 av

åkerbmksredskap. "
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Den ökade produktionen av järn, som medförde au bruksföremål i större omfattning tillverkades i järn, ka n ha berott på teknisk utvec k:ling och effektivi sering av järnframställningen (Scrning L979 s. 71-73; jfr Thålin-Bergman
1979 s. 100). Men den avgörande orsaken måste ha varit den samhälleliga arbetsdelningens utvecklin g. Hyenstrand har påvisat en geografisk arbetsdclnjng inom Sverige me llan järnproducerande och järnkonsumerande områden under yngre jämåJder (Hyenstrand 1979 s. 140- 154) och en sådan geografisk arbetsde lning har naturligtvis s in bas i en utvecklad samhällelig arbetsdelning. Dessutom måste de l ökade behove t av järnredskap i vardagslivet
mera allmänt ha ö ka t antalet personer sysselsatta inom jämhantering och
smide. Den ökade samhälle liga arbclc;delningen måste i s in tur ha orsakats av
och orsakat sociala förändrin gar.
Järnets betydelse skall dock inte överdrivas. De flesta redskapen var av trä,
exempelvis räfsor och s mörkärnor, och även träföremålen utvecklades. Yxan
och handkvarnen är två andra redskap som inte är medtagna i de nna genom gång, men vars utveckling varit betydelsefull för jordbruket som he lhet. Odlingssystcmen har också till e n viss del utvec klats oberoende av redskapens
utvec kling. Det ö kade bruket av järnredskap i jordbruket gav dock utan tvekan e ll av de viktigaste bidragen till produktio nsökningen under yng re järnå lder.
Inför mede ltiden ,·äntar man sig att den Järnskodda spaden skall komma, all
balansskäran skall införas och all den spetsvi nkl ade li en skall s lå igenom i
Sverige. Men detta ligger utanför denna genomgångs gränser.
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ELISENHOF OCH JÄRNÅLDERNS BOSKAPSSKÖTSEL I
NORDVÄSTEUROPA

All boskapsskölseln spelar en viktig roll i järnålderns samhälle är det få som
lvekar om, men hittills har diskussionen huvudsakligen inriktats på åkerbrukets utveckling. Jag skall här ta upp några aspekter av boskapsskötselns utveckling i Nordvästeuropa, och göra det med utgångspunkt från en boplats
som ger väsentlig kunskap om detta ämne: den vikingatida byn Elisenhof.
Resultaten från utgrävningarna i Elisenhof 1957-58 och 1961-64 publiceras
i serien: Die Frtihgeschichtliche Marschensiedlung beim Elisenhof in Eiderstedt. I denna serie har hittills utkommit: Bd 1, Landschaftsgeschichte und
Baubefunde, av A. Bantelmann, 1975; Bd 2, Die Pflanzenreste av K.-E. Behre, 1976; Bd 3, Die Keramik, av H. Steuer, Die Kämme av W.-D. Tempel,
1979; Bd 4, Die Textil und Schnurreste, av H.-J. Hundt, 1981. Ytterligare åtminstone två band kommer att utges inom en snar framtid: ell om läder- och
träfynd av M. Szab6, G. Grenander-Nyberg samt undertecknad, och ett om
det osteologiska materialet av H. Reichstein samt fynd av ben och järn av M.
Mtiller-Wille.
En frisisk bondby på 700- och 800-talet
Elisenhof ligger i sydvästra Jylland, i Nordfriesland. Den utgrävda byn daterar sig från 700-tal till 1100-tal eller 1200-tal, då den övergavs. Huvuddelen
av fynden, särskilt de organiska, är från 700- och 800-tal.
Eli senhof är namnet på den nutida gård på vars mark utgrävningarna gjordes. Albert Bantelmann, som ledde utgrävningarna, sökte en by från tidig europeisk medeltid. I närheten av Olversum, ett namn som tydde på förvikingatida frisisk bosättning, fanns en stor namnlös terp (vid nuvarande Elisenhof).
Denna visade sig också mycket riktigt innehålla en boplats, där bosättningen
började på 700-talet, och där befolkningen med mycket stor säkerhet har varit
friser (Bantelmann 1975 s. 3, 188). Man har grävt ut ett stor antal byar och
gårdar utmed södra Nordsjökusten, och särskilt i de fuktiga marskområdena
är förutsättningarna för bevarandet av organiskt material i allmänhet mycket
goda. De flesta av dessa boplatser är dock från folkvandringstid och äldre.
Utgrävningen i Elisenhof fyller därför en viktig lucka.
Boplatsen anlades på en av de högsta punkterna av strandvallen utmed floden Eiderns mynning. Den låg, vid den första bosättningen på 700-talet, ungefär 1,5 meter över dåtidens normala högsta tidvatlenstånd. Invånarnas huvudnäring var boskapsskötscl, och gödselmängderna lades strax utanför husen
och även inne i dem. Efter en tid lades ett nytt lager av skurna torvor över delar av den packade dyngan. Efter några sådana omläggningar revs det gamla
huset och ett nytt byggdes ovanpå. Då ryckte man inte upp virket från det
gamla huset, utan bröt av det, så att det tidigare husets golvplan bevarades,
och kunde bli bevarat upp till fem decimeters höjd. De täta lerpackningarna
över de fuktiga gödsellagren har gjort att byggnadsrester av lrä och träföremål
har bevarats i stort sett oförstörda. Terpen tillväxte snabbt, och kulturlagret
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var två till tre meter högt. I de övre skikten har dock det organiska materialet
förstörts. Hus, träföremål, botaniskt och osteologiskt material daterar sig till
700- och 800-tal, och det är från denna tid som en utförlig beskrivning av
byn kan göras.
Vid sin anläggningstid var detta en av de bosättningar som låg ytterst mot havet. Åkerbruk förekom, men i betydligt mindre utsträckning än på andra undersökta boplatser utmed Nordsjökusten (Behre 1976 s. 64). Den naturresurs
som byborna framförallt utnyttjade var saltvattensängarna, vilka ger ett utmärkt bete. En annan betydelsefull geografisk faktor var att Elisenhof låg utmed den stora handelsleden från Dorestadt över Hedeby till Birlca. Denna ledde söderifrån in i Eidern och över dess biflcxl Treene fram emot Hedeby, som
låg 4 mil från Elisenhof.
Den utgrävda ytan omfattar 6670 m2 och fördelar sig på tre stora områden
runt en större och en mindre väg. På 700-talet var byn ännu ganska liten, men
på 800-talet fanns på de utgrävda områdena ungefär 6- 10 långhus samtidigt.
Byns centrum, den högsta platsen på terpen, ligger under en större asfalterad
väg och kunde inte undersökas. Långhusen låg samlade runt detta bycentrum.
I nedre delen av varje långhus fanns ett fähus. Långhusen var avskilda med
gärdesgårdar, av vilka somliga bevarats, och varje långhus med tillhörande
mindre hus har utgjort en gård. Till några långhus var tidvis knutna mindre
hus med eldstad men utan boskapsavdelning.
I det nordvä.:;tra utgrävningsområdet fann man öppna skjul, förmcxlligen avsedda för får, och även inhägnader för större grupper av boskap. Tre vägar,
varav åtminstone två varit samtida, har lett från byn mot söder, mot floden
Eidern. Dessa vägar har säkerligen använts för byns kontakter med yttervärlden.
En öppen eldhärd dominerade långhusens bostadsdel. Askan rakades ut på
golvet, och efter en tid täcktes asklagret över med skurna torvor, på samma
sätt som gödscllagret i fähusdelen täcktes över. Hustaken var av vass, som
hämtades längre in i marsklandet.
Vass användes också som strö i boskapsbåsen. Djuren stcxl i två rader med
huvudena mot ytterväggen. De flesta båsen hade plats för två djur och var 1,82 meter breda. Mellan båsen fanns en mittgång, täckt med skurna torvor och
1-1,2 meter bred. På båda sidor om mittgången var gödselrännor, fodrade
med brädor. Långhusen var genomgående 5-6 meter breda, vilket var betingat
av de lvå raderna med bås i fähusdelen.
I några av fähusen kan antalet båsplatser bestämmas: ett hus har haft plats
för 12 djur; ell hus har haft plats för 22 djur; två hus har haft plats för 24 djur;
ett hus har haft plats för 30 djur; två hus har haft plats för 32 djur (Bantelmann 1975 s. 80, 89, 101, 109 111, 185; Donat 1980 s. 159). Fähusen i
Elisenhof är större och ger plats för mer boskap än på de nesta andra utgrävda boplatser utmed Nordsjökusten (se nedan).
För all denna stallade boskap krävdes mycket vinterfoder. Hö tog man från
de högst belägna saltängarna som inte översvämmades sommartid (Behre
1976 s. 33). Man har knappast fått plats inomhus med de hömängder som behövdes och förmodligen hade man stora höstackar utomhus. Utgrävarna fann
också vad som tolkats som utomhusgolv för sådana höstackar (Bantelmann
1975 s. 61, 63). Sådana utomhusstackar är etnologiskt belagda från senare
tid. Bantelmann har visat bland annat på detta i ett värdefullt inledande kapitel
till band I i serien om Elisenhof, där han beskriver den nutida marsklandsbosättningen på öarna utanför sydvästra Jylland, ett gott exempel på hur etnologi kan användas som grundval för arkeologiska tolkningar.
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Fig. 1. Långhus med fähusdel. Elisenhof. Schleswig, 700-800-talet. Skala
1:100. T.h. rekonstruktion. (Efter Bantelmann 1975.) Longhouse with stab/,es at Elisenhof, 8th-9th century. Right: Reconstruction.
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Del osteologiska materialet från Elisenhof är hittill s bara publicerat i några
mindre uppsatser av Hans Reichstein. Trots att man hade mycket nötboskap
var fåren vanligare på Elisenhof än på andra boplatser utmed Nordsjökusten
(Reichstein 1975 s. 220-22 1). Detta tyder på att man utnyttjat de längst ned
liggande saltängarna, som även sommartid kunde översvämmas av saltvatten
(Bchre 1976 s. 62). Men nötboskapcn var säkerligen ekonomiskt mest betydelsefull även i E lisenho f, s törre delen av ben materia let kommer från
nöt boskap.
Åkerbruket har varit begränsat till de högst liggande om rådena, intill och
även i själva byn. På utgrävningsområdet har man funnit plog- och årderspår
samtida med bebyggelsen. Hästbönor, som tål ganska salthaltig jord, var den
mest odlade kulturväxten. Bönorna användes som föda, stängl ama som foder. Därutöver odlades också kom , och mindre mängder havre och lin. Kornet skars strax under axen, vil ket Behre visar med en analys av de ogräs som
följt med säden (Behre 1976 s. 10). Man har tröska t säden utomhus, på s må
tröskplaL~er med e n yta på 0,5 m 2 (Behre s. 9), vi lket visar atl man inte använt s laga utan lröskkäpp, eftersom en s laga kräver s törre utrymme.
Bland textilfynden dominerar enkla, o fta lappade, tygrester av ull. Linne har
man inte alls funnit, vilket delvis beror på au detta inte bevaras lika bra som
ull (Hundt 1981 s. 87). I marsklandet var det ont om virke och troligen har
man använt torkad kodynga som bränsle, vi lket också asklagren tyder på
(Bantelmann 1975 s. 141). Gödsling av vissa åkrar kan ha förekommit, men
i många fall måste detta ha lett sig mindre meningsfullt eflersom vinterstormarna skulle fört bort det mesta. På boplatsen fanns elt överflöd av gödsel,
och fynd av nugägg visar att nugor varit mycket vanliga (Bantclmann 1975 s.
57).

I huvudsak har denna bondby varit självförsörjande. Man har emellertid varit tvungen att häm ta en hel del virke från platser längre uppåt noden. Dessuto m har man importerat en del kammar, viss keramik och enstaka textilier.
Denna import har endast kunnat betalas med boskapsskötselns produkter, av
vilka man hafl ett överskott. Boskapss kötseln i Elisenhof var väl utvecklad,
den ingick också i en större helhet: en på stallning inriktad boskapsskötsel
utbredd i Skandinavien och utmed södra Nordsjökusten under järnåldern.
Fähus i Nordeuropa fram till år 1000
En betydelsefull källa ltll kunskap om boskapsskötselns his to ria är utgrävda
fähus. Fähusen visar på en typ av boskapsskötsel som radikalt skiljer sig från
den där man låter djuren gå ute under vint.cm. Sammanställningen nedan kommer att till stö rsta delen behandla fähus under no rdisk järnålder, ca 500 f.Kr.
till ca 1000 e.Kr.
Fähus har i övergripande frams lällnin gar behandlats av bland andra Bjö rn
Myhrc i Norge, Peter Donat i DDR samt Michael MUl!er- Wille i BRD och
forskningen på detta område går snabbt fram åt med nera viktiga fynd från de
senaste åren. En centraJ fråga är vilka kriterier som skall användas för alt skilja ut fähus. Några av de viktigas te är: bås, mittgång, gödsclränna, fyndto mhet, avsaknad av härd, fägata som .l eder fram mot ingången (Watcrbolk: 1975
s. 385; Myhre 1980 s. 233-234, 263). Peter Donat anser att för Tyskland under folkvandringstid och därefter visar avsaknad av härd ko mbinerat med en
husstorlek på 5/J-70 m2 att det rör sig om fähus eller förrådshus (Donat 1980
s. 73). Appclbaum har för England under romersk tid som enda kriterium
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bredden på huset (Appelbaum 1972 s. 144-148), men MoITis hävdar med rätta att man må_~te ha ytterligare kriterier på att det är ett fähus (Morris 1979 s.
41-24, 149). Aven naturvetenskapliga metoder, som fosfatkartering, kan användas. Fähus som saknat bås och haft lösdrift kan ha förekommit och är
svårare men inte omöjliga att identifiera. Däremot är det givetvis mycket svårt
att identifiera dem som fähus med lösdrift, eftersom båsen kan ha varit gjorda
av något förgängligt material.
Tidiga fähus har man på fyra boplatser i Holland, från ca 1500-1000 f.Kr.
(Waterbolk 1975 s. 383). Waterbolk hävdar att man inte kan belägga några
tidigare fähus i Europa (1975 s. 393). Nyligen har man dock kunnat påvisa fähus på en neolitisk boplats i Schweiz (Guyan 1981), och det är mycket möjligt att fähusen har en äldre historia än vad man vanligen brukar föreställa sig.
Det kan också finnas en skillnad mellan ett första tidigt upptr'Jdande och ett allmänt genombrotl inom ett område.
De tidiga holländska fähusen var sammanbyggda med bostäderna till långhus, och sådana långhus med boskapsdel blev för en lång tid den dominerande typen av fähus. Från yngre bronsålder finns långhus med boskapsdel
belagda på Jylland (Jensen 1971 s. 8-11 ). Långhus som förmodligen haft boskapsdel finns också belagda från yngre bronsålder på Själland, i Skåne och
västra Blekinge. Märta Strömberg har nyligen givit en god sammanfattning av
dessa fynd (Strömberg 1982 s. 157-158). I Finland finns ett bronsåldershus
som antas ha haft boskapsdel (Salo 1976 s. 53). Tolkningen av detta som bostad med fähusdel förefaller dock tämligen osäker.
Århundradena omkring vår tideräknings början förefaller det som om stallningen fått en betydligt större utbredning än tidigare. Från det inre av Tyskland visar de tidiga germanska lagarna och några utgrävda boplatser att det
senast vid folkvandringstid funnils stallning av stöITe boskap. Peter Donat
menar dock att stallningen förmodligen infördes redan tidigare, kanske omkring Kristi födelse (Donat 1980 s. 74). I Nordtyskland öster om Elbc har
man funnit långhus med boskapsdcl på tre boplatser från vår tideräknings första århundraden (Jankuhn 1977 s. 235-240; Donat 1980 s. 116). Från århundradena före Kristi födelse tvcks fähus inte ha förekommit i detta område
(Seyer 1982 s. 31, 51). På Bornholm, Öland och Gotland är fähus belagda
på flera boplatser från de första århundradena av vår tideräkning (KlindtJensen 1957 s. 31; Myhre 1980 s. 432-433).
Evert Baudou har tolkat ett av husen i Halleby, Östergötland, som ett separat
fähus. Detta hus har saknat härd, är fyndtomt och en hägnad leder fram emot
det. Huset tillhör förmodligen perioden 200-tal till 400-tal e.Kr. (Baudou
1973 s. 108, 124). Även på boplatsen Fläret i Östergötland finns ett eventuellt fähus, förmodligen från romersk järnålder eller folkvandringstid (Widgren 1983 s. 51). Wi lhelm Holmquist har tolkat ett av husen på Helgö som
ett långhus delat i bostadsdel och fähusdel Holmquist 1968 s. 197), men fyndomständigheterna gör denna tolkning osäker (en!. upplysning av Synnöve
Reisborg).
I Trogsta i Hälsingland har ett långhus grävts ut och bland annat fyndspridningen tyder på att den ena delen av huset varit avsedd för boskap. Detta långhus kan dateras till äldre järnålder, 1-600 e.Kr. (Liedgren 1981 s. 63-66;
Rahmqvist 1983 s. 14, 152-153). I Hälsingland har dessutom ett stort antal
husterrasser registrerats. Till en del av dessa finns stenlagda uppfarter, tolkade som fägator, vilket tyder på att långhus med boskapsdel vari t vanliga.
Dessa husterrasser kan bara allmänt dateras till första årtusendet av vår tideräkning (Liedgren 1981 s. 42, 49-52).
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Per Rahmqvist har med '1.jälp av Oera olika variabler kunnal vi sa att två långhus på boplalSen Gene i Ångermanland varit försedda med fähusdel. Dessa
lå nghus kan dalerns Lill perioden 100-600 c.Kr. (Rahmqvisl 1983 s. 153161, 194).
I Gulldynt i Österbollen, Finland, gjordes en utgrävning av en gård ,
eventuellt från 700-talet e.Kr. Nillo Valonen har tolkat gårdens huvudbyggnad som en sammanbyggd bostads- och fähusdel (Valoncn 1(f!7 s. 8--1 l ) . Dateringen av boplatsen i Gulldynt är dock osäker (Hauglid 1980 s. 40) . Asko
Vilkuna har med hjälp av språkhistoriskt malcrial visat att fähus troligen infördes i det finskspråki ga området först under vikingatid (Vi lkuna 1960 s.
274-279). I Estland hade man åtminstone i miuen av 1960-talet inte funni t fähus äldre än 900- till 1200-ta l (Moora 1968 s. 256;jfr Valonen 1977 s. 5). I
gamla Ladoga, Nordryssland , har elt par fähus från 600- lill 900-tal grävts ut
(Valonen 197 s. 16-17).
I nord!igas te Norge, på boplatsen Tussöy i Trams har ett bostadshus med
fähusdel från ca 700 e.Kr. publicerats. Boplatsen hade funnits sedan 300-talct e.Kr. men i de tidigare lagren var det ej möjligt alt bestämma husens funktion (Binns 1983 s. 46, 48-49).
I sydvästra Norge har man funnit ett mycket stort antal långhus med boskapsdcl , nästan alla från 300-500-tal e.Kr. Myhrc ha r kunnat belägga dessa
med hjälp av härdens placenng, fyndspridning, fägator och stenlagda mittgångar (Myhrc 1980 s. 233-3 19). Också norr om detta område, i Sogn, har
man kunnat belägga fähus fr.in 300-400-lal e.Kr. (Bakka l(f/6 s. 84). I Norge har man runnit hus, men inte hus med boskapsdel, från tiden före Kri sti
födelse (Myhre 1980 s. 189, 465-466).
I Polen, Tjeckoslovakien och Västryssland har man, trots noggranna utgrävningar av slaviska boplatser med slora ytor avtäckta, inte identifierat några fähus från första årtusendel av vår tideräkning (Donat 1980 s. 75-77). Inte heller i de västslaviska om rådena, ungefär nuvarande DDR, har man funnit fähus. Inte ens på boplatsen Tornow där fyndomständighctema var goda, och
där man har runnil fähus från den germanska bosättningen under äldre järnålder, har man funnit fähus från den slaviska boplatsen från tide n efter folkvandringstid (Donat 1980 s. 127). Slaverna har dock använt sig av kreatursgödsel (Donat 1980 s. 77), och haft liar för hötäk1 (se nedan). Slaverna måste
ha hart utegångsdrift för boskapen där dessa saml ades i fållor om nätterna
och/eller vi ntertid. Boskapen har utfodrats med en del vinterfoder även om
den inte stallades inomhus under vintern. En sådan utegångsdrift för boskap
har förekommit i slaviska rel iktomr.'.lden fram lill 1700- och 1800-tal (Mozynski 1929 s. 111; Hiclscher 1969 s. 11 -12).
För E ngland har Pat Morris gjort en detaljerad genomgång av jordbrukets
byggnader under förromersk järnålder och romersk tid. Från den äldre järnå ldern kan bara ett par exempel ges på att storboskap har stal lats och även
från romersk tid har man få sUkert identi f 1erade fähus (Morris I979 s. 40-44,
47). Morris menar alt de tta skulle kunna bero på bristfälliga undersökningar.
men hå ller för troli gare att nölboskapen till största delen gick ute året om.
Klimatet och härdigare raser tillät detta (Morris 1979 s. 47-48). Troligen har
endast dragoxar stallats och "it is unlikely that cattle housing was general in
[ron Age or Romanobriti sh agriculture" (Morris 1979 s. 49). Även Bradley
har diskutera t de förromersk:a beläggen på fäh us i England, och komm er i
stort sett till samma slutsats som Morris (Bradley 1978 s. 48-49). Philip
Rahtz har gjort en sammanställning över landsbygdens boplatser i England under anglosaxisk tid. Detta ämne är ännu inte tillräckligt utforskat, men bland
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de utgrävningar som gjorts fram till mitten av 1970-talet hade man inte funnit
något fähus som var äldre än slutet av första årtusendet av vår tideräkning.
Rahtz antar, med förbehåll för det svaga källläget, att man inte använde fähus
för boskap (Rahtz 1.976 s. 60-61). Först under vikingatid börjar fähus uppträda, och då i ytterområdcna och ibland under omständigheter som tyder på
skandinaviskt inflytande (Rahtz 1976 s. 88).
Till öarna i Nordatlanten infördes egentliga fähus först under vikingatid och
då från Norge. Fähus är belagda i en vikjngatida gård på Färöarna (Dahl 1971
s. 51-52), på två boplatser från 800- och 9(X)-tal på Shetlandsöarna (Hamilton 1956 s. 111, 130-131, 138; Small 1968 s. 65;jfr Small 1982) och på en
800-talsgård på Orkneyöarna (Cruden 1965 s. 27). Även på Island infördes
fähus med invandringen från Norge under vikingatid, och från Island till
Grönland.
Vi kan skapa oss en ungefärlig bild av stallningens utbredning i Nordeuropa
(karta 1). Stallning av storboskap infördes under tidig bronsålder i nuvarande
Holland och spreds under bronsåldern utmed hela södra Nordsjökusten och
till södra Skandinavien. Århundradena omkring Kr.f. förefaller fähusdriften
få en betydligt större utbredning. Den är då belagd i Nordtyskland öster om
Elbe och förekom kanske även i det inre av Tyskland. Från denna tid är fähus
också belagda på Bornholm, Öland och Gotland och troligen även i Östergötland. I sydvästra Norge är fähus väl belagda från de första århundradena av
vår tideräkning, och likaså i Hälsingland och Ångermanland. Antagligen har
fähus under århundradena före folkvandringstid också varit spridda i de mellanliggande områdena i östra Norge och västra Sverige. Om Nordnorge och
Finland kan man ännu ej uttala sig. Åtminstone i Norge och östra Tyskland
fanns det århundradena före Kristi födelse bostadshus utan fähusdel, och fähus tycks ha saknats. Men innan det finns fler belägg för att fähus inte förekom eller var sällsynta under den föregående perioden är det svårt att uttala
sig med fullständig säkerhet. Sannolikheten är dock stor för att fähusdriften
fick en betydligt större utbredning i Nordeuropa under romersk järnålder.
I östra delarna av Europa har fähus saknats eller varit sällsynta under hela
första årtusendet av vår tideräkning. I nuvarande DDR har fähusdriften förmodligen försvunnit vid folkvandringstid, i samband med den slaviska inflyttningen. Donat menar att avsaknaden av utvecklad privategendom kan ha varit
en av de viktigare orsakerna till att stallningen inte infördes i det slaviska området (Donat 1980 s. 77, 131).
I England tycks omfattande stallning också ha saknats fram till slutet av första årtusendet av vår tideräkning. Bidragande orsak till att fähusdrift inte infördes kan det milda klimatet vara. Till de Nordatlantiska öarna infördes fähusdrift under vikingatid från Norge.
Årtusenden skilde stallningens första uppträdande utmed södra Nordsjökusten från dess slutgiltiga genombrott i hela Nordeuropa. Klimatförändringar
kan ha varit en viktig bidragande orsak till införandet av stallningen, men inte
den grundläggande orsaken, vilket också påpekats av Peter Donat (1977 s.
252). Denna måste istället sökas i hela samhällsstrukturens behov av och förmåga att genomföra en produktionsomläggning.
Stallningen, då huvuddelen av nötboskapen sta1lades inomhus under vintern, medförde klara fördelar framför utegångsdriften. Förlusterna av boskap
vintertid minskade. Utegångsdriften var med oregelbundna mellanrum utsatt
för katastrofer under hårda vintrar. Med boskapen i fähus kunde produktionen planeras bättre, familjens hjordar kunde vara mindre och betesmarkerna
därigenom utnyttjas mera effektivt av flera boskapsägare.
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Karta 1. Stallningens utbredning i Nordeuropafram till omkring 1000 e.Kr.
1 = fähus bela.gda omkring 1500 /Kr.; 2 = fähusbelagda ca 1500-500 /Kr.;
3 = fähus belagda ca 500 fKr-500 e.Kr.; 4 = fähus belagda ca 500-800
e.Kr. Fylld pil= utbredning av utegångsdrift under Jolkvandringstid. Ofylld
pil = utbredning av stallningen under vikingatid från Norge. Streckad linje =
gräns för utbredningen av slallningen fram till slutet av första årtusendet
e .Kr. Nya fynd kan komma all förändra bilden, framför allt genom att ge tidigare dateringar av de äldsta fähusen i olika regioner. Samtliga kartor och diagram är ritade av Brita von Krwrring.
Map 1. The distribution oj cattle-sheds in northern Europe c. 1500 B.C.A.D. 1000. The line oj slwrt dashes - approximate eastern and western boundaries for use oj cattle-sheds. The white arrow - spread oj cattle-sheds in
the Viking period. The Hatched arrow - spread oja system where lhe stock
were wintered in the open, during early Medieval limes wilh the westward migration oj the Slav population.

Samtidigt blev det inte möjligt att hålla lika stora hjordar eftersom driften
blev intensivare. Mjölkning av djuren har visserligen kunnat förekomma tidigare. Exempelvis från engelsk neolitikum och bronsålder antyder åldersfördelningen på nötboskapen att mjölkning kan ha förekommit (Legge 1981 s.
179; jfr dock Clutton-Brock 1981 s. 218-220). Men först med stallningen
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kunde mjölkhushållningen bli en huvudsak i boskapsskötseln. Stallningen
medförde också ett ökat behov av foder. Lövtäkt kan ha förekommit redan under bronsålder, men förmodligen hade lövtäkten mindre betydelse än vad som
antagits (Rewley-Conwy 1983 med kritik av Troels-Smiths och !versens
uppfattning). Först stallning i stor skala medförde att foderinsamlingen blev lika viktig som sädesskörden. Nya redskap för höskörd slog igenom när fähusdriften tycks ha fått ökad utbredning omkring Kristi födelse (se nedan).
Stallningen måste också inneburit mera gödsel till åkrarna. Förmodligen har
också ett mera bestämt privat ägande av djuren utvecklats, där koma och oxarna mera uttalat tillhörde den enskilda gårdens ekonomi. Detta betyder naturligtvis inte att ägandet infördes med stallningen. Andra former av ägande har
föregått införandet av stallningen, och ägandeformer har fortsatt att utvecklas
därefter.
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Karta 2. Boplatser med fähus där antalet båsplatser går att beräkna (jfr
diagram 1-3 och texten). Settlements where the number oj stalls in cowhouses can be estimat.ed.
Från sammanbyggda till separata fähus
Djuren stod under järnåldern alltid stallade med huvudena mot ytterväggen.
Detta innebar att den som utfodrade djuren måste gå in i båsen, men att utmockningen underlättades. Att här gå in på detaljer som gödselrännor eller
mittgångcns utformning skulle föra allt för långt, men den iögonfallande skillnaden mellan långhus med boskapsdel och separata fähus skall i korthet beröras.
De äldsta fähusen från bronsåldern var sammanbyggda med bostadshusen.
Fortfarande under perioden ca 500 f.Kr. till ca 500 e.Kr. var långhus med
boskapsdel dominerande inom fähusens utbredningsomrade. Undantag förekom dock, exempelvis på Jylland där man grävt ut ett separat fähus i Myrthue
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(Thomsen 1964 s. 19, 24), eventuellt också på några boplatser i Nor~tyskland och Holland (Myhre 1980 s. 455, 472), och i Eketorps borg, Oland,
med dess speciella förutsättningar.
Vid folkvandringstid skildes fähusen från bostadshusen i Tyskland, utom i
ett trängre område utmed kusten (Donat 1980 s. 93, 99, 121, 124). I Skandinavien började en utveckling mot separata fähus under yngre järnålder. I Vorbasse på Jylland hade man långhus med boskapsdel på 800- och 900-tal, men
separata fähus på 1000-talet (Hvass 1979 s. 381-383; 1977 s. 383), och i Omgård, Jylland, hade man separata fähus på 800- och 900-tal (Nielsen 1977 s.
73). Från yngre järnålderns Norge har man inga säkra belägg, men på Orkneyöarna, Shetlandsöarna och Färöarna byggde de norska kolonisterna på
800- och 900-tal långhus med boskapsdel (se ovan). På Jarlshof, Shetlandsöarna, finns troligen också ett exempel på separat fähus från 800-tal (Hamilton 1956 s. 111). På Island byggde man på 1000-talet separata fähus (Myhre
1980 s. 360). I Skandinavien förefaller man särskilt under vikingatid ha övergått till separata fähus, och under medeltiden var separata fähus det normala.
Denna övergång behöver dock inte alls ha varit enhetlig, stora regionala och
sociala skillnader kan ha förekommit (ifr Myhre 1980 s. 368-370). Långhuset
med boskapsdel fortsatte att dominera i vissa regioner fram till modern tid,
både i centrala jordbruksbygder som Niedcrsachsen och i reliktområden som
Färöarna (jfr Stoklund 1973/74).

Boskapsstockens storlek
Fähus med bevarade bås ger den enda någorlunda säkra möjligheten att beräkna antalet djur per brukningsenhet under förhistorisk tid, och sådana beräkningar ger viktiga upplysningar både om produktionen och om samhälleliga
förhållanden. Det finns dock några källkritiska problem. Å ena sidan användes kanske inte alla båsplatser ständigt, å andra sidan kan man ha haft utegångsdrift för en del av storboskapen, exempelvis hästarna. Att beräkna boskapsstockens storlek enbart med utgångspunkt från fähusets längd blir givetvis
ännu osäkrare, eftersom en del av fähuset kan ha använts för andra ändamål.
Det måste då finnas andra kriterier, som exempelvis gödsel rännans längd, för
att antalet djur med någorlunda säkerhet skall kunna beräknas.
I Elp, Holland, har man från ungefär 1500/1300-1000/800 f.Kr. sex olika
byggnadsfaser med ett stort långhus i varje fas. I dessa fanns plats för 20-30
nöt, dessutom fanns mindre hus med mer begränsad stallningskapacitet (MUIIer-Wille 1977 s. 173- 175; Myhre 1980 s. 4.58). I ett jylländskt fähus i Hovergård från sen bronsålder hade man plats för minst tio djur (Mtiller-Wille l(fl7
s. 178). Från perioden ca 500 f.Kr. till ca 500 e.Kr. finns det från södra
Nordsjökusten ett så stort antal bevarade fähus med bå'iindelning att man kan
göra statistiska beräkningar på dem. Peter Donat har gjort en sådan. Han har
använt helt utgrävda fähus med väl belagda båsplatser. Med dessa stränga kriterier har han valt ut 77 fähus från 16 boplatser. Från Jylland har han fähus
från boplatserna Grönloft (11 st), Hodde (4 st), Görding Hede (1 st), Skörbäck hede (2 st), Österbölle (1 st), Själborg (1 st), Nörre Fjand (3 st). Från
Nordtyskland följande: Boomborg-Hatzum (8 st), Feddersen Wierde (14 st),
Einswardcn (2 st), Ostermoor (3 st), Hodorf (1 st). Från Holland är fähusen
från boplatserna: Foctheloo Weiler (4 st), Wijster (19 st), Dalfsen (2 st),
Odoorn (1st) Ufr karta 2). Donat har ej tagit med de minsta fähusen med fyra
båsplatser eller fätTe. Han skriver själv att detta kan vara en brist, men menar
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Diagram 1. De 77 fähus som ingår i Peter Donats sammanställning. Donat har
eu diagram med klassgränserna 5-9, 10-14 etc., men detta ger en felaktig bild
av fördelnfogen eftersom boskapen i allmänhet var uppställda i två rader och
ett ojämnt antal båsplatser därför mycket ovanligt. Dessutom var dubbelbås
mycket vanliga, och det vanligaste antalet båsplatser blir därför multiplar på
fyra (Donat 1977). Number oj stalls in 77 cattle-sheds from different settlements on the southern coast oj the North Sea (Donat 1977).
att de varit få eftersom redan 6 båsplatser är ganska ovanligt på de flesta boplatser (Donat 19TI s. 253). Det var framförallt i den sydligare delen av undcrsökningsområdet som hus med få bås förekom. Donat tolkar detta som fähus tillhöriga underlydande eller hantverkare (Donat 1977 s. 261). Exempelvis i Feddersen Wierde fanns några fähus med 2 eller 3 båsplatser.
Donats sammanställning visar att de flesta fähus hade plats för mellan 12
och 20 djur, ett aritmetiskt medelvärde är 17,7 bås per fähus (se diagram 1).
Donat har också påvisat regionala skillnader. På Jylland med 23 fähus var genomsnittet 12,6 båsplatser per fähus. I Nordtyskland med 28 fähus var genomsnittet 18,I båsplatser per fähus. I Holland med 26 fähus var genomsnittet 21,8 båsplatser per fähus. Det höga antalet båsplatser per fähus för
Holland är delvis orsakat av boplatsen Wijsters dominans; i Wijster hade man
förhållandevis stora fähus. Donat framhåller skillnaden mellan Jylland å ena
sidan och Holland-Nordvästtyskland å den andra, där Jylland skulle vara mer
inriktat på åkerbruk (Donat 1977 s. 255).
Till Donats genomgång kan några andra, delvis senare, undersökningar läggac;. I Haarnagels stora sammanfattande publikation över Feddersen Wierde
har bås platserna beräknats för 147 fähus från första århundradet till 400-tal
e.Kr. (Haarnagel 1979, 2 Taf. 7-10). Förutom de bevarade båsen har man
också använt sig av gödselrännor, gödslets utbredning, stolphål och fähusets
utformning för att approximativt uppskatta antalet båsplatser (Haarnagel
1979, 1 s. 250). De flesta husen hade mellan 12 och 24 båsplatser, det aritmetiska medelvärdet är 18,5 båsplatser per fähus (se diagram 2). Dubbelbås,
med plats för två djur, var betydligt vanligare än cnkelbås.
Från utgrävningarna på boplatsen Flögeln, i Nordvästtysk.land, har utgrävarna redovisat "Minderstanzahl der Viehstallplätze" i 41 full ständigt utgrävda fähus (Schmid & Zimmermann 1976 s. 35). Dessa är daterade från första århundradet av vår tideräkning fram till 400-tal e.Kr. Huvuddelen av husen har
haft 12-16 bås platser. Inget fähus har haft färre än 6 båsplatser, och endast ett
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Diagram 2. De 147 fälwse,r med beräknar antal båsplatser i Feddersen Wierde
(efter Haarnagel 1979 Bd 2 Ta/ 7-10). Estimated number of stalls in 147
ca/lle-slteds in Feddersen Wierde f rom the .first to the .fifth centuries A.D.
(Haarnagel 1979).
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Diagram 3. Redovisat "Mindestanzalzl der Viehs tallplätze " för 41 fähus i Flöge/11 (efter Schmid & Zimmerma11111976, s. 35). Estimated number oj h.ead
which could be ho11sed in 41 caltle-sheds in Flöge In, from the first ro thefifth
cellluries A.D. (Schmid & Zimmermann 1976).
6 båsplatser. Det aritme tiska medelvärdet är 16 ,4 båsplatser per fähus (se
diagram 3). De redovisade fähusen är långhus med boskapsdel, enligt utgrävarna har man eventuellt också haft separata fähu s (Schmid & Z immermann
1976 s. 26-27).
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Vid utgrävningarna på boplatsen Melenknop i Archum-Sylt i sydvästra Jylland har man funnit långhus med boskapsdel från första århundradet av vår
tideräkning till 400-talet. I ett hus från början av perioden, har det funnits
plats för åtminstone 8-10 djur (Kossack m.fl. 1975 s. 304). Några hus från
den yngre delen av perioden har varit betydligt större; i ett hus har det funnits
plats för 32 djur, i ett annat kanske för över 40 (Kossack m.fl. 1975 s. 325,
329). I Vorbasse, Jylland, har man grävt ut en järnåldersby från 300-400-tal.
Utgrävaren, Steen Hvass, har publicerat planer över några hus med plats för
mellan 14 och 30 djur (Hvass 1977 s. 356, 361-367) och har också konstaterat att "ud fra antallet af båseskillevägge i de enkel te stalde kan vi se, at hver
större stal har plads til mellem 15 og 30 dyr" (Hvass 1979 s.371).
I två granngårdar på Jylland, Omgård och Sig, från ca 500-300 f.Kr. har
Nielsen försökt beräkna antalet nötkreatur med utångspunkt från fähusens
storlek. Han sluter sig till att dessa gårdar haft 5-10 nötkreatur, vilket är jämförelsevis få. Århundradena därefter har två större gårdar följt på varandra på
detta ställe, och de har enligt Nielsen haft plats för 12 respektive 16 nöt (Nielsen 1982 s. 134-139).
Ett enhetligt mönster framträder vad gäller ant.alet båsplatser på gårdarna fdin
Rhen i söder till Jylland i norr från ca 500 f.Kr. till ca 500 c.Kr. Nästan alla
de ovan redovisade undersökningarna visar att man i allmänhet hade 12-24
båsplatscr i fähusen, och ytterst sällan 6 eller färre båsplaL<.;er. Det aritmetiska
medelvärdet för antalet båsplatser per fähus på dessa boplatser ligger i regel
mellan 13 och 19. Det har förekommit regionala skillnader, liksom även variationer över tiden på enskilda boplatser, men detta ändrar inte grundmönstret.
Från området utanför södra Nordsjökusten har vi färre belägg. I Eketorp,
Öland, har man funnit tolv fähus med båsindelning från 400-500-tal. Edgren
och Herschend har i Fornvännen 1982 diskuterat antalet djur per gård, och
skriver att det totala antalet påvisade båsplatser, 134 st, säkerligen är för lågt
och att man istället bör räkna med 13,6 båsplatser per gård (Edgren &
Herschend 1982 s. 19).
Från sydvästra Norge har Björn Myhre redovisat ett stort antal långhus med
boskapsdel ungefär från 300-tal till 500-tal e.Kr. Fähusens ytmässiga omfång
kan inte ligga till grund för en beräkning av antalet platser för större djur.
Myhre har visat att oostadsdelen kunde vara uppdelad på ett antal rum; på
samma sätt har fähusdclen förmodligen varit uppdelad i olika funktioner.
Några bås är inte belagda från de norska fähusen, däremot stenlagda mittgångar i några av dem. Dessas huvudsakliga funktion var att underlätta gödselmockningen. De stenlagda mittgångarna kan därför användas som en ganska säker utgångspunkt vid beräkning av båsindelning. En båsplatsbrcdd på
0,8-1,0 meter var vanlig i järnålderns fähus. I nio av de av Myhre redovisade
fähusen finns stenlagd mittgång: Söstclid, Birkeland, Vatland, Auglend,
Storrshcia, Veddågåsen, Vaula, Hodnefjell och Leigvang (Myhre 1980 s.
118,267,269,274,278,286,300,308,317,318). Om man antar en
genomsnittlig båsbredd på 0,9 meter för dessa fähus har de haft mellan 6 och
26 bås, med ett aritmetiskt medelvärde på 15,3. Detta är givetvis en ungefärlig siffra. Myhre har nyligen nått ungefär samma siffra med en något annorlunda beräkningsmetod (Myhre 1983 s. 156-158, 160). Både de sydvästnorska och de öländska fähusen från det första halva årtusendet av vår tideräkning ansluter sig ifråga om storlek till de samtida fähusen utmed södra Nordsjökusten.
Vänder man sig till perioden ca 500 e.Kr. till 1000 e.Kr. finns ännu färre
exempel. I Odoom, Holland har man grävt ut fähus från 600-700-tal där
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Myhre 1983.j Examples oj 4th-5lh century cattle-sheds. Top: Vorbasse, ]utland, Denmark (stables in the centre ojthe house); bottom: Storrsheia, Bjerkreim, Norway (.stables in the lejt part of the house).

antalet bå<;platscr kunnat bestämmas. I allmänhet hade dessa 10-15 båsplatser
(Donat 1980 s. 95-96, 148). I Elisenhof i sydvästra Jylland har man sju fullständiga fähus från 800-tal. I dessa fähus har det funnits mellan 12 och 32
båsplatser, med ett medelvärde på 25 båsplatser (se ovan). I Vorbasse, på
Jylland, fann man ett fähus från 800-900-tal med plats för 22 kreatur (Hvass
1979 s. 381,383). Från 1000-tal fanns på samma plats en storgård med fem
fähus, som tillsammans givit plats till omkring 100 kreatur, men alla fähusen
var eventuellt inte samtida (Hvass 1979 s. 389). I Omgård, Jylland, fann man
en vikingatida storgård med ett fähus som gav plats till 70-80 djur, och en
något kortare byggnad med större bås, vilket utgrävaren tolkar som ett stall
för storgårdens hird (Nielsen 1977 s. 73-74).
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På den isländska gården Stöng, från 1000-talet, fanns ett fähus med plats
för 18-20 större djur (Roussel 1943 s. 91-92), och på en annan isländsk
gård, Hvitarholt från 9()()-talet, hade man ett fähus med plats för 10-14 djur
(Magnusson 1976 s. 100).
Sammanfattningsvis kan man konstatera att gårdarna utmed södra Nordsjökusten hade fähus med i allmänhet 12-20 båsplatser, kanske redan från fähusens införande under bronsålder, men åtminstone från tidig järnålder. Så
stora fähus var dominerade åtminstone fram till folkvandringstid, och att döma av några enstaka belägg eventuellt även därefter fram till omkring år 1000.
Belägg från Öland och sydvästrn Norge visar att fähus av ungefär samma storlek var vanliga även utanför södra Nordsjökusten, åtminstone inom vissa områden.
Genom att kombinera osteologiskt material och antalet bås har Bengt Edgren
och Frands Herschend beräknat fördelningen av större och mindre boskap på
gårdarna i Eketorp (Edgren & Herschend 1982 s. 19). De kreatur som stall ades var nötkreatur och hästar, och de räknar med att hästarna har upptagit
omkring en tiondel av bå<;en i Eketorp. I södra Nordsjöområdet har hä<;tama,
om de varit stallade, haft mellan en tiondel och en fjärdedel av båsplatserna
(Reichslein 1972 s. 150; 1975 s. 220).
En viktig fråga rör fördelningen av nötboskapen på ungdjur, mjölkkor och
dragoxar. Wilhelm Abel har med utgångspunkt från fähus i Feddersen Wierde gissat att ungdjuren upptog över hälflen av båsplatserna (Abel 1962 s.
23). Detta är säkerligen fel, det osteologiska materialet från Feddersen Wierdc
visar att nötboskapen över tre år dominerade och mjölkkorna utgjorde säkerligen huvuddelen av den stallade boskapen (Haarnagel 1979 s. 254-257). Även på Eketorp dominerade den vuxna boskaix:n, och antalet oxar förefaller ha
varit litet (Boessneck & von der Driesch s. 380-382). Säkerligen upptogs i regel de 0csta båsplatserna i fähusen av mjölkkor, där dessa givetvis också hade betydelse som slaktdjur.
Fähus med båsplatser ger ett delvis svårtolkat och ojämnt fördelat material.
Men detta är det enda material som ger underlag för en bedömning av boskapsstockens storlek på de förhistoriska gårdarna. En bedömning som kan
jämföras med senare skriftligt materiai i inventarier, testamenten och skattelistor från medeltid och nyare tid. Jag skall här inte gå in på detta senare material, men rent allmänt konstatera att gårdar med plats för 12-20 större kreatur har varit ganska stora gårdar, större än de man i allmänhet hade i senare
tid. Man kan tänka sig åtminstone tre viktiga förklaringar till detta:
1. De utgrävda fähusen där man kunnat beräkna antalet båsplatser kommer huvudsak! igen från områden där boskapsskötseln haft en stark ställning. Detta
gäller exempelvis Holland och tyska Nordsjökusten.
2. Boskapsskötscln hade en starkare ställning under perioden fram till folkvandringstid än senare. Lange har visat att boskapsskötseln relativt sett minskade i betydelse under andra hälften av första årtusendet i de germanska områdena i Tyskland och Holland, och även i södm Skandinavien (Lange 1975 s.
117).

3. Storfamiljen eller den utvidgade familjen kan ha varit vanligare än under senare perioder. Rörande detta har det förekommit en del debatt. Frågan har
bland annat diskuterat5 med utgångspunkt från antal gravar (Ambrosiani 1964
s. 204-205, Selinge 1977 s 339-341, 346-348; Donat 1980 s. 123; 132-133;
Steuer 1982 s. 502-503). Hagen försökte beräkna familjestorleken på de sydvästnorska gårdarna under äldre järnålder med utgångspunkt från boskapsstockens storlek och behovet av arbetskraft. Men Hagen överskattade antaict
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kreatur ganska kraftigt, vilket han var delvis medveten om (Hagen 1953 s.
141- 143, 155- 156). Om boplatsen Melenknop i sydvästra Jylland skriver utgrävarna all s torfamiljer kan ha förekommit, åtminstone på de större gårdarna
med plats för upp ti ll 30 kreatur (Kossack m.fl 1975 s. 333-334). Myhre menar, delvis i polemik mo t detta, alt man inte skall övervärdera s torfamiljens
roll, och alt det varit ganska få människor på gårdarna (Myhre 1980 s. 326,
452, 469-470). D onat anser all det fanns ett samband mellan a ntalet människor på en gård, och antalet kreatur. Han visar atl långhus med stor bostadsyta också hade stora fähus, och menar alt åtmins tone på de större gårdarna
måste det ha bott fler människor än de som ingick i en kärnfamilj (Donat 1977
s. 257; 1980 s. 149, 256-257). Kärnfamiljer har förekommit, men fähusens
sto rl ek visar att det säkerligen varit vanli gare med utvidgade familjer eller
deras motsvarigheter. D essa grupper kan ha varit två eller tre kärnfami ljer i
samma hushåll, eller en kärnfamilj med arbetskraft knuten till sig (jfr Myhre
1983 s. 154-156, 160).

Boskapsskötse/11s redskap
De redskap som här skall behandlas mera utförli gt är lien, räfsan och s mörkärnan. Dessa reds kap berör barn delar av boskapsskötscln. Själva vallningen
kräver inte många redskap och hinderdon är ofta svåra all identifiera eftersom
de huvudsakligen består av vidjor. Vid stallningen i fähus tjudrades djuren ofta med en vidj a, som bara kan funktionsbestämmas om man finner den på
plats, som i Gi ndeup, Jylland, från äldre järnålder (Kjaer 1930 s. 20, 26-28).
Men lien, räfsan och smö rkäman var av central betydel se: foderinsamlingen
gav möjlighet att vinterstalla djuren , och tillverkningen av smör gav en av boskapsskötselns viktigaste avsaluprodukter Uppgifterna nedan är delvis hämtade ur den kommande pubIi katio nen om lräföremål i Eliscnhof.
I Mellaneuropa är lien belagd från århundradena före Kr.f. I Norden slog
den igenom omkring Kristi födel se eller strax därefter. Från denna tid är den
belagd i Sverige, Finland och Danmark (Myrdal 1982 s. 99). D en äldre järnålderns liar i Norden hade ell k:011 blad, under 40 cm långt. A ven utmed södra
Nordsjökustc n har man denna typ av lie belagd från början av vår tideräkning, man har funnit en sådan från 200-talet e .K r. på boplatsen Flögeln i
Nordtysk:land (Zimmermann 1978 s. 160). Pollenanalytiskt tycks man kunna
påvisa de första verkliga slåtterängarna i Sydskandinavien omkring Kri sti födelse (lversen 1973 s. 1 10), dvs. samtidig t med liens genombrott. Liens
genombrott i Nordcuropa sammanfaller med att stallningen troligen infördes i
stora delar av Nordcuropa omkring Kr.f. Men lien spreds även utanför de områden där man hade fähus. I öslra delarna av Europa, i Tjeckoslovakien,
västra Ryssland och Polen fanns liar åtminstone under andra hälften av första
årtusendet av vår tideräkning (Beranova 1975 s. 63 ; Smith 1959 s. I09;
Podwinska 1962 s. 365).
I Norden blev en ny typ av liar dominerande under andm hälften av första årtusendet. Dessa liar hade betydligt längre blad än de tidi gare, upp till dubbelt
så långa, och var betydligt cffekti vare (Myrdal 1982 s. 98-100). Liens utveckling I Västeuropa är inte helt kJarlagd, men även där har man övergått till liar
med långa blad under andra hälften av första årtusendet (Myrdal 1982 s. 97).
Denna effektivisering påverkade också räfsans utveckJing.
V id sidan av lien har räfsan varit höskö rdcns huvudredskap. De tidigaste beläggen på rä fsor är ungefär samtida med eller något senare än de tidigaste be-
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läggen på liar i Nordeuropa. Från 200-300-tal e.Kr. har man två mycket välbevarade exemplar från Käringsjön i Halland (Arbman I 945 s. 88, 92, 134135). I nordvästra Tyskland har man på boplatsen Hodorf funnit en räfsa från
200-300-tal, och på boplatsen Feddersen Wierde har man funnit flera samtida
räfspinnar (Haarnagel 1979 I s. 293, 327; Il Taf. 19, Abb. 182:3). På Jylland har man från första århundradet av vår tideräkning funnit stora krattor av
trä i mossfyndet Thorsbjerg (Engelhardt 1863 s. 57 Taf. 16), och i England
har man från romersk tid krauor försedda med järnpinnar (Rees 1979 s. 615).
Krattorna från Thorsbjerg och England har förmodligen varit avsedda för jordbearbetning.
De ovan nämnda räfsorna och krattorna är alla enkelskaftade, dvs. räfsans
huvud har bara ett skafthål där skaftet är instucket. Detta ger en bräcklig konstruktion, vilket är en nackdel eftersom räfsan (eller krattan) är utsatt för ganska hårda påfrestningar. En mera utvecklad typ av räfsa, som idag är dominerande över större delen av Europa, är den kluvna räfsan. På denna är skaftets nederdel kluven och instucken i två hål i räfsans huvud. Detta kräver en
stor teknisk skicklighet vid tillverkningen eftersom de båda horisontella hålen
måste avpassas i förhållande till de många vertikala för räfspinnama så att inte
räfshuvudet spricker.
Det hittills äldsta belägget på den kluvna räfsan kommer från Elisenhof, där
den är belagd i flera exemplar från 700-800-tal. Från 1000- och 1100-tal har
man de första bilderna på räfsor, från Nordfrankrike och Nordvästtyskland,
och dessa visar kluvna räfsor. Även i arkeologiskt material är den kluvna räfsan belagd från denna tid, exempelvis från Novgorod, Ryssland (Kolchin
1968 s. 19). Den enkelskaftade räfsan har, åtminstone för en tid, existerat vid
sidan av den kluvna. Från Polen har man fynd av den enkelskaftade räfsan
från andra hälften av första årtusendet (Hensel 1965 s. 58). Här kan nämnas
att den nordsvenska enkelskaftade räfsan från modern tid är av en helt annan
typ än den äldre järnålderns. På den nordsvenska räfsan är skaftets nederdel
utformat till ett blad som kan fästas med nera dymlingar i räfshuvudet, vilket
löser hållfasthetsproblemct.
Den kluvna räfsan har inte funnits under de första århundradena av vår tideräkning i Nordvästeuropa. Den utvecklades och spreds säkerligen först under
andra hälften av första årtusendet. Den medförde en kraftig inbesparing av arbete, dels genom att man kunde arbeta hårdare och ta större tag, dels genom
att man slapp reparera och göra nya räfsor lika ofta som tidigare. Tillsammans
med de förbättrade liarna har den kluvna räfsan effektiviserat höskörden. Den
effektivare höskörden har ökat produktionen per individ. Ett ökat överskott
måste ha skapats.
Stötkärnan var fram till industrialiseringen i hela Nordeuropa det dominerande redskapet vid smörtillvcrkning. Stötkärnan består av ett avlångt kärl,
ofta laggat, med en stav vars nedre del är försedd med ett kors eller en trissa.
Grädden slås till smör genom att staven förs upp och ned i kärlet. Stötkärnan
är effektiv, men kräver ganska stora mängder grädde. Enklare metoder att göra smör är att vispa grädden eller att skaka den.
I det stora trämaterialet från Feddersen Wierde finns ingen stötkäma, och inte heller i någon annan utgrävning med publicerat trämaterial från de första århundradena av vår tideräkning, trots att trissan eller korset på stavens nedre
del har en särpräglad form, och är lätt att identifiera. Förmodligen har man
använt enklare metoder, vispning eller skakning, för smörtillverkning. Dessa
är svåra att identifiera i arkeologiskt material. På Irland förekom på 1800-talet
att smör tillverkades genom att man gungade ett upphängt, avlångt kärl. Ett
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likartat kärl, tolkat som skakkärna, har man funni t från 800-talet e.Kr. på
Irland (Evans 1967 s. 97).
Flera antika författare näm ner smör, och påpekar an det användes bland
barbarerna (Martiny 1895 s. 7- 14). Utförligast rörande tillverkningen är Plinius d.ä. i sin Naturalis Historia från mitten av första århundradet av vår tideräkning. Han skriver all mjölken (eller grädden) omkringkastades i långa kärl
och att kärlets mynning var förbunden, med undantag för ett litet hål under
mynningen, som släppte in luft (Plinius 28:35). Denna något kryptiska beskrivning avser förmod ligen inte stötkärna, med en stav som fördes upp och
ned, utan snarare en skakkäma. Men Plinius har säkerligen aldrig sett någon
smörkärna och hans beskrivning är inte någon tillförlitlig källa.
De äldsta beläggen på stötkärnor är från Eliscnhof, där man funnit några uissor och dessutom ett lock med ett hål för staven, från 700-800-tal e.Kr. Även
i det samtida Hedcby har man fun nit trissor till stötkä mans stav. Från samma
tid, 800-tal, har man det första bildbclägget på stötkärna, i Utrecht-psaltaren
som gjordes i Nordfra nkrike. Från århundradena därefter är stötkäman e tt
ganska vanligt fynd i de stadsgrävningar som givi t stora trämaterial, exempelvis i Lödöse från 1200-tal (Sö<lerl ind 1977 s. 174). Med språkhistoriskt material kan man visa alt stötkäman infördes till Finland från Sveri ge först under
medeltiden, dvs. efter år 1000 (Vilkuna 1971).
Stötkärnan har inte funnits, eller å tminstone varit mycket sällsynt, under de
första århu ndradena av vår tideråkning i Nord västeuropa. Den är tidigast belagd i Jylland och Norcffrankrike på 700-tal e.Kr. Dess genombrott kan också
ha skett vid denna tid. Smör blev under medeltiden en av de viktigaste handelsvarorna i Nordeuropa. Det hade ett högt värde i förhål lande till sin vikl
och var håll bart. Smörhandeln blev en viktig del av de n livsmedelshandel
som gjorde omfattande regional speciali sering möjlig. Först på 700-talet och
800-talct uppkom ett verkli gt stadsväsende i Nordeuropa, med städer som
Dorestad, Hedeby, Ribc etc. Försl då ka n efterfrågan på smör som handelsvara ha gjort sig gällande i någon större omfattning. Detta måste ha utgjort ett
incitament ti ll den allmännare spridnin g av den effektivare slötkärnan. Om
genom brottet för stötkämorna hör sam man med stadsväsendets uppkoms t,
kan dock själva uppfinningen ha gjorts tidigare.

Samma11Ja1111i11g
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den viki ngatida bondbyn Elisenhof, där
materialet från utgrcivningarna givit en mycket detaljerad bild av vardagsli vet.
Uppsatsen vidgas därefter till en översikt över boskapsskötselns utveckling i
Nordeuropa under järnålder.
Stallningens införande var av avgörande betydelse. Först med denna fi ck
bönderna verkli g kontrol l över boskapsstockens storlek, vilket medförde all
betesmarkerna kunde utnylljas effekti vare. Samtidigt har stallningen givit större gödselmängder, som kunde utnyl~as i åkerbruket. Foderi nsamling blev e tt
av de centrala arbetena för j ordbrukarna, och mjölkhushållningen kunde på allvar utvecklas till en betydelseful l del av ekonomin. Även socialt kom stallningen at t spela en rol l genom att underlätta och underlättas av ett mera utvecklat privat ägande.
En genomgång av hittills publicerade undersökningar visar att stallningen
fick sitt genombrott utmed södra Nordsjökusten under bronsålder och all den
under yngre bronsålde r sprills till södra Skandi navien. Under århundraden
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omkring Kr.f. tycks stallningen fått ett mera allmänt genombrott i det inre av
Tyskland samt i mellersta och norra Skandinavien. Här går dock forskningen
snabbt framåt, och vad vi framförallt väntar på är negativa belägg på att
stallningen inte förekommit tidigare.
Då stallningen fick ett vidare genombrott århundradena omkring vår tideråknings början hörde detta säkerligen samman med att höskörden effektiviserades genom införandet av lien och räfsan. I de områden där djuren stod inomhus stora delar av året var en effektiv foderinsamling nästan en förutsättning för att stallningen skulle kunna införas.
Till slavernas omåden i öster har stallningen uppenbarligen inte spritts under
den här behandlade perioden, och förmodligen inte heller till England i väster,
av olika orsaker. I slavernas områden har troligen en annorlunda social organisation varit av viss betydelse som hinder för stallningens införande.
Från stallningens genombrott och åtminstone fram till yngre järnålder har fähusen i regel varit stora, med plats för stora besättningar. Detta har inte i
första hand varit betingat av tekniken och produktionen utan har haft samhälleliga och sociala orsaker.
Stallningen av djuren gav nya ramar för boskapsskötselns utveckling, och
inom dessa ramar skedde teknisk utveckling och effektivisering av produktionen. Omkring mitten av första årtusendet av vår tideräkning infördes bättre
liar och räfsor, som medförde att större mängder hö kunde skördas på samma
tid: vaije person kunde producera mer. Detta har inneburit ett ökat överskott
vilket öppnade möjligheter till en ökad arbetsdelning. Den tekniska förbättringen av lien och räfsan krävde också ökad arbetsfördelning i form av ökad
järnproduktion och förbättrad snickarteknik.
Under andra hälften av första årtusendet slog stötkäman igenom i Nordvästeuropa. Smöret blev under medeltiden en av de stora handelsvaroma i den internationella arbetsfördelning som utvecklades under tidig medeltid i Nordeuropa, där stadsväsendets uppkomst spelade en viktig roll. Stötkärnans införande hade säkerligen ett samband med det ökade behovet av avsaluprodukter
från jordbruket. Denna avsaluproduktion hade i sin tur förberetts genom
effektiviseringen av foderproduktionen under yngre järnålder.
Härmed inte sagt au omläggningen och effektiviseringen av boskapsskötscln
skulle vara den yttersta orsaken till den ökade samhälleliga arbetsdelningen,
men att den varit en av de viktigaste delarna av denna utveckling.
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MEDELTIDENS JORDBRUK

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. 1- 22. Helsingfors, Köpenhamn, Malmö, Oslo 1956-1978. 7 250 s., ill.
Den historieintresserade som första gången stöter på Kulturhistoriskt lexikon
för nordisk medeltid blir nästan utan undantag omåttligt förtjust. Här tycks
allt väsentligt vetande finnas samlat, och utförliga litteraturhänvisningar leder
vidare på varje område. Lexikonet har också blivit standardverket för all kulturhistorisk forskning inte bara för medeltiden, utan även för senare perioder,
och medeltidsforskaren tar gärna sin utgångspunkt i lexikonets artiklar när
han skall ge sig in på ett nytt område. Kulturhistoriskt lexikon är ett av de
mest grundläggande verken inom historieforskningen som överhuvudtaget
har givits ut i Norden.
Lexikonet innehåller en överväldigande mångfald. Över 700 författare har på
över 7 000 sidor i cirka 4 (X)() artiklar behandlat de mest skilda ämnen. 1 Jag
har valt ut ett ämne, jordbruk, och skall försöka belysa hur detta behandlats i
lexikonet.
En brist hos Kulturhistoriskt lexikon är att det inte finns något systematiskt
register. Den som är intresserad av exempelvis mått och vikt är tvungen att
bläddra igenom hela lexikonet eller åtminstone hela det alfabetiska registret.
Jag har här gjort en sammanställning av jordbruksartiklarna. En systematisk
sammanställning har i sig alltid ett visst mått av godtycke. Jag har tagit med
de artiklar som i huvudsak behandlar jordbruksförhållanden eller som innehåller viktiga avsnitt om jordbruk. En snäv begränsning till åkerbruk och boskapsskötsel har iakttagits, trädgårdsskötsel är ej med. Inte heller förädlingen
av råvarorna som malning, smörkärning, slakt eller mättning, är medtagen.
Hela den sociala och äganderättsliga delen med exempelvis byalag och skiftesväsen har lämnats åt sidan, liksom handel med uppslagsord som kornhandel
och smörhandel, även om dessa förhållanden haft ett stort inflytande på jordbruket. Det har inte heller varit möjligt att ta med alla artiklar där jordbruk
nämns i förbigående, i så fall skulle listan blivit åtskilligt längre.

Åker, äng och odlingssyslem
Ager. 1: 32-54, 21: 79 A. Steensberg.
Draen o. draening. 3: 352-354. A. Steensberg.
Eng. 3: 624-63], 21: 147 A. Steensberg, L. Reinton, A. Oja.
Envangsbrug. 3: 686-693. A. Stecnsberg, H. Björkvik.
Fornåkrar. 4: 523-527. D. Hannerberg, H. Björkvik, A. Stecnsberg.
Forte. 4: 536-539. A. Steensberg.
Graesmarksbrug. 5: 515-516. A. Steensberg, D. Hannerberg, H. Stigurn.
Gödsling. 6: 19-24. J. Granlund, K. Vilkuna, A. Steensberg, L. Reinton, J.
Benediktsson.
Jordbruk. 7: 621-634. T. Lagerstedt, S. Ljung, A. M. Soininen, R. Rosen,
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A. Stecnsberg, M.M . Llrusson.
Kog. 8: 620-62 l. A. Steensbcrg.
Löt. Jl:158- 165. H. Ståhl, F. Hedblom, Å. Granlund.
Nyodling. 12: 393-403. D. Hannerbcrg, A . Stccnsberg, H . Hovstad, E.A.
Virtanen.
Odlingssystem. 12: 511-513. D. Hannerbcrg.
Overdrev. 13: 6 1. 0. Wid<ling.
Rcitbruk. 14: 33-34. H. Björkvik.
Svedjebruk. 17: 486-501, 21 : 326. K. Vilkuna, G. Berg, H. Bj örkvik, S.
T horari nsson, A. Stccns berg, K. Hald.
Tovangsbrug. 18: 536-539. S. Gissel, K. Vi lkuna.
Trcvangsbrug. 18: 624-626. S. Gissel.
Vang. 19: 485-493. 0. Widding, E. Jutikkala, K. H ald , O .T. Bei to, H .
Stahl, D. Hannerberg.
Vrct. 20: 261-263. M. Eriksson, 0. Widding, C.-E. T ho rs.
Ängsskötscl. 20: 541-543. 0 . Berg.

Åkerväxter
Byg. 2: 405-407. A. S teensbcrg.
Havre. 6: 267-269. O.A . Hocg, A. Oja.
Hcstcbönne. 6: 523-524, 21: 197- 198. J. Lange, A. Oja.
Hvede. 7:172- 175. K. Jcssen , H . Hjelmqvist, E. Kivi koski , G . Kerkko nen,
M.M. Larusson.
Komtal. 9: 166- 167. T . Lagerstedt, 0. Olsen , H. Björkvik, M.M. Llrusson.
Li n. 10: 578-582. J. Lange, M. Hoffmann, T.-1.. Kauko ncn, M.M. Llrusson.
Rovor. 14: 43 1-433. H. Hjelmqvist.
Råg. 14: 551-558. H. Hjelmqvist, K. Vilkuna.
Tistel. 18: 39:!-393. I. Christiansen.
Ugras. 19: 262-270. 0.A. Hoeg, Einarsson, J. Lange, H. Hjelm qvist, K.
Vilkuna.
Acrter. 20: 578-582. J. Lange, B. Eithun, H. Hjclmqvist, K. Vilkuna.
Redskap och metoder vid odling och skör d

Brynestein. 2: 285-288. R. Falck-Uuus.
Grep. 5:452-455. A. Steensbcrg, K. Vilkuna, H . Stigum.
Hakkc. 6:49-50, 21: 192-193. A. Steensbcrg, H. Stigum, K. Vi lkuna, J. Myrdal.
Harv. 6: 239-240. J. GranluncJ, N. Valonen.
Hesje. 6: 52 l-522. H. S ti gum .
Hes tcsko. 6: 545-548, 2 1: 198. A. Liestöl, R. Norberg, N. Valo nen.
1-lömått. 7:300-301. S.O. Jansson , H. Björkvik, M.M. Llrusson, A. Oja.
Lauv, lauving. J0:357-361, 21 :271. A. Ropeid, J.P. Lamm , K. V itkuna.
Lie, lies micJe. 10: 539-543. A. Nyman, K. Vilkuna, M.M . Llrusson.
PloglancJ. 13: 328. S .O. Jansson.
Plov(ard). 13:330-350, 2 1:297. A . S tccnsbcrg, R.Jirlo w , K. Vilku na, H. Stigum.
Räfsa. 14:584-586. J. Granlund.
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Seldon. 15: 106-117. H. Hagar.
Sigd. 15: 180- 185. H. Stigum, J. Granlund, K. Vilkuna.
Skovl. 15:672-674. G. Lerche, A. Steensberg, R. Norberg.
Skörd. 16:149-155, 21: 316. J. Granlund, K. Vilkuna.
Slåtter. 16:230-240. J. Granlund, M.M. Larusson, K. Vilkuna.
Snes. 16: 343-344. P. Rasmussen, S.O. Jansson.
Snidel. 16: 347-348. H. Stigum, 0. Höjrup.
Spadbruk. 16:444-447. M. Eriksson.
Spade. 16:447-454. C. Lerche, R. Norberg. H. Stigum, K. Vilkuna.
Sådd och sättning. 17: 660-664. J. Granlund, H. Björkvik, J. Benediktsson.
Trave. 18: 575. S.O. Jansson.
Trösk. 19:32-37. J. Granlund. A. Ropeid, K. Vilkuna.
Vagn. 19:430-436, 21:332. G. Berg, J. Benediktsson.

Boskaps.skötsel
Beite. 1: 420-424. L. Reinton, S. Suvanto.
Biskötsel. 1:631-634. A. Sandklef.
Driftefae. 3: 310-313. A. Steensberg. C. Hafström.
Ejermaerke. 3:543-548, 21: 146. M.M. Llrusson, L. Reinton, A. Steensberg,
G. Hafström.
Fjerkrae. 4: 387-392. A. Steensberg, A. Oja, L. Weiscr-Aall, J. Benediktsson.
Får. 5:44-47. J. Bernström.
Fåreavl. 5:47-56. N. Oxenvad, J. Bernström, J. Granlund, A. Oja, L. Reinton, M. M. Larusson.
Fäbagge. 5: 56. S. Ljung.
Geiteal. 5:241-245. L. Reinton, J. Benediktsson, N. Oxenvad, A. Oja.
Get. 5:289-293, 21: 182. J. Bernström.
Gäss. 5: 684-689, 21: 192. J. Bernström.
Hund. 7:64-74. J. Bernström.
Husdyrsygdomme. 7: 124-133, 21:202. C.C. Matthiessen, G. Kerkkonen.
Hyrde. 7: 201-208. A. Steensberg, R. Frimannslund, M.M. Llrusson.
Häst. 7:272-278, 21:204. K. Vilkuna, A. Ropeid, P. Tuff, K. Hald, A. Steensberg.
Kvaegavl. 9:582-599, 21:254-255. A. Steensberg, L. Reinton, M.M. Larusson, T. Lagerstedt, A. Luukko, A. Oja, C.C. Mathiessen, K. Vilkuna.
Kyrkjekrötter. 21: 255-257. H. Björkvik, G. Berg.
Kyrlag. 10: 39-40. H. Björkvik.
Mjölkhushållning. 11:661-665. A. Olsson, K. Vilkuna.
Mulkorg. 12:5. J. Granlund.
Nötkreatur. 12:477-482, 21:290. J. Lepiksaar, K. Vilkuna, S. Berge, T. Hatting.
Renskötsel. 14: 72-76. B. Sommarström.
Ringstav. 14: 338-339, 21: 308. G. Berg, H. Stigum.
Rop. 14:402-405. J. Granlund, M. Ramsten, K. Vilkuna.
Skälla. 16:89-92. R. Norberg.
Svin. 17:565-570. A. Ropeid, S. Bcrge, K. Vilkuna, J. Lepiksaar.
Svineavl. 17:570-582. A. Steensberg, G. Berg, A. Ropeid, J. Benediktsson,
K. Vilkuna.
Tjuder. 18:409-412. M. Szab6.
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Traekdyr. 19:8-13. A. Steensberg. A. Ropeid, J. Benediktsson, G. Berg, K.
Vilkuna.
Utegångshästar. 19: 376-379. G. Berg.
Vallgång 19:478-480. J. Granlund, K. Vilkuna.

Jordbrukets byggnader och hägnader
Fjös. 4: 399-404. H. Stigum, K. Eldjarn. A. Steensberg, J. Granlund, N.Valonen.
Fäbod. 5: 56-61. F. Hedbloin, A. Oja.
Hegn. 6:279-292, 21: 193. 0. Höjrup, C. Hobroh, A. Oja, R. Frimannslund,
M.M. Larusson.
Kviar. 9:554--556. K. Eldjam, L. Reinton, P. Hovda, H. Ståhl.
Lada. 10: 129-139, 21:259. 0. Hornman, N. Valonen, A. Steensberg, H.
Stigum, K. Eldjarn.
Ria.14:162-164. N. Valonen.
Stall. 17:31-34. G. Berg, H. Stigum, J. Benediktsson.
Saeter. 17: 712-718. H. Björkvik, J. Benediktsson.
Har man läst dessa artiklar i en följd har man också läst den bästa genomgången av medeltidens jordbruk. Det är en splittrad men innehållsrik läsning.
Här finns mängder av teorier, uppslag och faktamaterial. Många av författarna har bedrivit egna källforskningar och det flödar av källbelägg.
Artiklarna har många olika författare, men några framträder mer än andra.
Axel Steensberg dominerar helt som författare till artiklarna om danskt jordbruk, och Kustaa Vilkuna intar samma ställning vad gäller de finska artiklarna För Norge intar Halvard Björkvik, Lars Reinlon och Hilmar Stigum de
främsta platserna, och för Island har Magnus Mar Larusson och Jakob Benediktsson skrivit de flesta artiklarna. John Granlund och Gösta Berg har skrivit mest om det svenska jordbruket.
För de fem länderna används delvis olika källmaterial. För Island intar sagorna en dominerande plats, även för Norge används dessa. För den finska
jordbrukshistorien spelar språkmaterialet en mer framträdande roll än i något
annat nordiskt land, med hjälp av språkmaterialet kan man i Finland skilja
mellan förmedeltida och medeltida kulturföreteelser och se varifrån de kommit. I det svenska materialet har medeltidslagarna en mycket framträdande
roll, i Sverige har man tio landskapslagar och två landslagar bevarade, vilket
är mer än i något annat nordiskt land. För Danmark har, till stor del tack vare
Axel Stcensbergs forskningar, arkeologin fått en betydelsefullare roll än i de
andra länderna. Medeltida inventarieförteckningar spelar en stor roll i artiklar
från alla fem länderna.
En övergripande fråga rör förhållandet mellan boskapsskötsel och åkerbruk.
Den allmänna uppfattningen är att boskapsskötseln ökade i betydelse under
senmedeltid (Reinton: Kvaegavl; Steensberg: Lade). När gårdar ödelades
övergick man till en mera extensiv drift. Det framgår på flera ställen att den
medeltida boskapsskötseln var mera extensiv än senare tiders boskapsskötsel.
Utegångshästar, som gick ute hela året, var vanliga över mycket större områden än senare (Berg: Utegångshästar). Extensiv svinavel med utegångssvin
förekom (Lepiksaar: Svin), och svinens skogsbete under ollontid var betydelsefullt (Steensberg: Svineavl). Den vuxna manliga herden var tydligen
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helt dominerande (Granlund: Vallgang) vilket tyder på en krävande vallning,
vallgång på skogen var som senare det normala. Någon avel förekom knappast och den medeltida boskapen närmast minskade i storlek under medeltiden (Lepiksaar: Nötkreatur; Lepiksaar: Svin). "Den medeltida boskapsskötselns svåraste problem var att hålla boskapen vid liv, ty vintertid i ladugården hotades den av svält och när den sommartid gick på bete, hotades den
av farsoter och rovdjur" (Luukko & Oja: Kvaesavl). Dessutom fanns det alltid risk för att boskapen skulle gå vilse under vallningen (Steensberg: Driftefae; Haftröm: Driftefae).
Även om boskapsskötseln var primitiv tycks varje ko ha betraktats som värdefull. På detta tyder det stora antalet legokor, kor som arrenderades ut en
och en till olika gårdar mot en viss avgift till kons ägare. Framför allt var det
kyrkans kor som hyrdes ut, men även andra jordägares (Steensberg: Kvaegavl; Reinton: Kvaegavl; Luukko & Oja: Kvaegavl; Björkvik: Kyrkjekrötter;
Berg: Kyrkjekrötter; Llrusson: Leje). Korna betraktades således som en nästan lika värdcfull fast egendom som jorden, vilket tyder på en stark ställning
för boskapsskötseln. Detta system med lcgokor försvann efter medeltiden i
Sverige, men levde kvar i Norge och på Island.
Korna var de centrala husdjuren. Korna gav mjölk men var förmodligen också viktiga som slaktdjur (Lepiksaar: Nötkreatur). Mjölkningen var obetingat
ett kvinnoarbete (Holtsmark: Kvinnearbeid). Även oxen hade en dubbelfunktion, som dragare och slaktdjur (Berg: Traekdyr). Nordgränsen för oxen
som dragare var tydligen i stort sett densamma under medeltiden som under
1800-talet (Berg: Traekdyr; Vilkuna: Traekdyr). Bland övriga djur tycks fåret
ha varit på frammarsch och geten på reträtt under medeltiden (Bernström: Get;
Benediktsson: Geiteal), särskilt på Island fick fåret en dominerande ställning
(Llrusson: Fåreavl). I Danmark förbjöds getter under 1400-talet på grund av
de skador de åstadkom på hägnader och ungskog (Oxenvad: Geiteal). Fåret
hade också den fördelen att det gav ull (Oxen vad: Fåreavl), och vadmal var en
viktig bytesvara (Yrwing: Ullhandel).
Det stora antalet inventarier skulle kunna ge underlag för beräkningar om
förhållandet mellan olika boskap och om antalet djur på en gård av viss
storlek. Här skulle man kunna ta sin utgångspunkt i det ofta mycket full ständiga 1500-talsmaterialct. Exempelvis från Korsörs län i Danmark vet man
att bönderna hade 4-6 kor i genomsnitt 1566 efter slakten (Stecnsberg: Kvaegavl).
Förutom av herdarna skyddas den växande grödan av hägnader. Åker och
äng låg i allmänhet inom samma hägnad (Steensherg: Eng).
Kornet var i Sverige, Norge och på Island det dominerande sädesslaget, troligen även i Danmark, rågen dominerade i Finland och i östra Sverige ökade
troligen rågens betvdelse något under medeltiden (Hjelmqvist: Råg; Vilkuna:
Råg). Havre tycks ha fått en ganska viktig roll i Norge under slutet av medeltid-början av nyare tid (Hoeg: Havre). Linodlingens centrum var kustlandet
i mellersta Norrland och under senmedeltiden ökade odlingen av lin (Kaukonen: Lin).
Det fanns också viktiga regionala skillnader. Svedjebruket hade en mycket
stark ställning i Finland och förekom också i stora delar av Sverige, men
knappast alls i Norge (Berg: Svedjebruk; Björkvik: Svedjebruk; Vilkuna:
Svedjebruk). Egentliga fäbodar fanns på Island, i Norge och delar av Nordsverige, men är inte belagda utanför detta område under medeltiden (Hedblom: Fäbod; Björkvik: Saeter).
Tekniska nyheter är ofta svåra att belägga. Vilkuna menar att man på 1100MEDELTIDENS JORDBRUK <r!

talet i Finland fick ett helt komplex av nyheter, med en ny typ av skära, en ny
typ av slaga och gaffel plogen i samband med införandet av ett mer utvecklat
svedjebruk (Vilkuna: Plov; Vilkuna: Sigd; Vilkuna: Svedjebruk; Vilkuna:
Trösk). På språkhistorisk grund visar Vilkuna au den järnbeslagna spaden
kom till Finland under medeltiden (Vilkuna: Spade), och att högårdret kom till
Finland i slutet av medeltiden (Vilkuna: Plov). Det äldsta svenska belägget på
järnskodd spade är en bild från 1100-talet (Norberg: Spade). Plogen med
vändskiva kom troligen till Sydnorge och Västsverige omkring år 1000
(Jirlow: Plov). Bågskäran infördes i Norden under medeltid (Granlund:
Sigd). Den enkla hålslagan, som senare bara fanns i Nordskandinavien,
förekom under medeltiden även i Mellansverige, dvs. i Lödösefynden (Granlund: Trösk). Hästskon kom i bruk under tidig medeltid i Norden (Liestöl:
Hestesko). Sannolikt infördes selen med bogträn i norra delarna av
Skandinavien redan under medeltiden (Hagar: Seldon). Därtill kan fogas att
vattenkvarnen säkerligen infördes under tidig medeltid i Norden (Ek:
Kvarnar).
Dessa uppgifter är bara ett axplock ur det rika faktamaterialet. Lexikonet gör
naturligtvis ingen sammanfattning av sig självt, det är inte heller dess uppgift.
Men med utgångspunkt från dess material kan man uppställa vissa frågor
rörande jordbruket under medeltiden.
Om lx)skapsskötseln ökade i betydelse under senmedeltiden, hur skall detta
mätas och beläggas? Kan man använda inventarielistorna för att se de långsiktiga förändringarna?
Om man förutsätter en övergång till en mer extensiv drift under senmedeltid,
har denna också inneburit ett mindre arbetsintensivt åkerbruk med exempelvis
ökat svedjebruk och ökad havreodling?
Det finns också ett samspel mellan åkerbruk och boskapsskötsel: boskapen
gav åkrarna gödsel, åkrarna producerade havre åt hästarna och halm åt
nötboskapen, för att skydda åkrar och ängar måste dessa inhägnas och de
inhägnade ängarnas storlek bestämde till stor del boskapsstockens storlek.
Boskapsskötsel och åkerbruk stod därför inte enbart i motsättning till varandra, och ökad boskapsskötscl kan ha inneburit mer gödsel på åkrarna och
ökade skördar per areal.
En annan faktor av betydelse är den ökade handeln och en allmänt
fortskridande arbetsuppdelning i samhället. Den ökade linodlingen under senmedeltiden har säkerligen orsakats av en ökad efterfrågan, har också den
ökade fåraveln påverkats av en ökad efterfrågan på ull och vadmal? Vad har
senmedeltidens efterfrågan på smör och oxar betytt för jordbruksproduktionen, och omvänt vad har jordbrukets utveckling betytt för exempelvis gruvindustri och saltimport?
Den tekniska nivån och utvecklingen inom jordbruket bestämmer produktionens storlek. Har den tekniska utvecklingen varit ett jämnt framåtskridande
eller har det funnits perioder av snabbare teknisk utveckling och andra av relativt stillastående? Om den tekniska utvecklingen varit mer språngvis, har detta i så fall stått i något samband med samhällets övriga utveckling?
Dessa frågeställningar är inte isolerade från varandra. Handel och specialisering inom jordbruket, på exempelvis fårskötsel eller rågodling, och teknisk
utveckling står i ett förhållande till varandra, dessutom spelar naturgeografiska förutsättningar in för de regionala olikheterna.
Kulturhistoriskt lexikon är ett verk som ger svar på många frågor, men också, och det är minst lika värdefullt, ett verk som tvingar forskningen vidare
för att ställa nya frågor och ge sig in på hittills mindre utforskade områden.
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Noter
l. Om lexikonets tillkomst och organisation se John Granlund i Rig 1979 s.
17-21.

MEDELTIDENS JORDBRUK 99

JORDBRUK OCH JORDÄGANDE: EN ASPEKT AV SAMBANDET
MELLAN AGRARTEKNIK OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

1
Jag har tidigare, både i min avhandling och i en sammanfattande artikel om agrarteknik och samhälle, berört sambandet mellan jordbruksteknik och jordägande.I Nedan skall jag något utförligare ta upp detta samband, som är en del
av ett mera allmänt samband mellan teknik och samhällsutveckling, eller mellan produktivkrafter och produktionsförhållanden.
Jag kommer delvis att ta mina utgångspunkter i den s.k. property-rights-teorin (P-R-teorin). Detta innebär inte att jag är en hängiven anhängare av denna
teori, men den är ett bra instrument för att visa på den roll som produktionen
och teknologin haft för samhällsutvecklingen. Teori bildningen har på ett utmärkt sätt sammanfattats av ekonom-historikern Ronny Pettersson:2
"Kärnan i denna teori bildning är att äganderätts- och organisationsformer är
föremål för ekonomiska val på samma sätt som andra variabler i ett ekonomiskt system. Snarare än att påtvingas detta utifrån, utvecklas de inom det
ekonomiska systemet för att full göra speciella ekonomiska funktioner."
Sedan är det en annan sak att Pettersson i sin studie över 1800-talets skifte
visar att statliga ing1ipanden spelat en stor roll.
En egenhet för P-R-teorin är att den ger ägande, här jordägande, en mycket
vid definition. På svenska har begreppet rådighet föreslagits som en mera exakt term. Men denna term är enligt min uppfattning språkligt otymplig och jag
föredrar att istället inledningsvis deklarera att med jordägande avses nedan ett
vitt begrepp - rätten att mera konstant besluta och förfoga över jord. För tydlighets skull kommer också få'rjoganderätt till jord att användas parallellt. Denna definition av jordägande innebär också att varje egendom kan vara "ägd"
på 0era olika nivåer och i flera avseenden, där de båda huvudnivåerna är rätten till brukande/nyttjande av jorden och rätten till avkastning av den.
P-R-teorin lägger stor vikt vid transaktionslwslnaderna. Med denna term avses en rad olika typer av "kostnader" orsakade av förhandlingar och överenskommelser samt inte minst informationsinhämtning i samband med dessa.3
Dessa "kostnaderna" uppstår främst i form av arbetstid under överenskommelser om jordägande. I handeln med varor är kostnaderna i högre grad pekuniärt beräkningsbara.
Etablerandet av mera väldefinierad äganderätt ("property-right") anses som
regel reducera transaktionskostnaderna (särskilt om dessa genom andra åtgärder ökats). Också andra fördelar uppnås. En viktig sådan är att mera klart definierade rättigheter hindrar ell överutnyttjande av de tillgängliga resurserna.
Dessutom underlättas investeri ngar.4
En del mera extrema anhängare av P-R-teo1in hävdar att utvecklingen mot en
väldefinierad äganderätt är liktydig med en stärkt privat äganderätt. 5 Men också det kollektiva ägandet kan definieras och avgränsas exaktare.
Min uppfattning avviker här från den centrala P-R-teorin. Jag vill uppställa
som hypotes att kollektivt och individuellt ägande inte behöver avlösa var-
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andra, även om detta också förekommit, 6 utan att det kan utvecklas parallellt.
Mera väldefinierade kollektiva rättigheter kan tvinga fram ett mera väldefinierat individuellt förfogande inom de kollektiva rättigheternas ram, och motsatt kan ett mera utvecklat individuellt förfogande ha inneburit att även det
kollektiva ägandet, i form av rättigheter, preciseras. Det bör här betonas att
kollektiva rättigheter normalt är kopplade till ett kollektivt ansvar, såsom rätt
till utmarken är knutet till plikt att delta i arbetet med gemensamma hägnader.
En annan viktig svaghet i P-R-teorin ligger i att den, i sin rena form, inte tar
hänsyn till sociala och politiska förhållanden. Ställd inför den historiska verkligheten har teorin kommit att modifieras. Ett viktigt bidrag i den riktningen
har Douglass North givit då han pekar på statens avgörande betydelse för
stadfästandet av äganderätten och upprätthållandet av reglerna runt denna.?
Det är här nödvändigt att i korthet beröra frågan om "the economic man". I
sin mest extrema form har denna varelse, med full ständig information och
helt behärskad av strävan efter vinstmaximering, aldrig funnits. Däremot har
jordbrukarna, även i ett förindustriellt samhälle, varit rationella i den meningen att de med hänsyn till de givna förutsättningarna (allmän teknisk nivå,
sociala motsättningar, etc.) som regel valt en typ av produktion som befrämjat
den egna överlevnaden. Det är denna "rationella bonde" och inte "the economic man" som är huvudpersonen i föreliggande text.
I själva verket har tanken på och strävan efter den egna och den egna familjens överlevnad varit mer dominerande för den arbetande befolkningen i ett förindustriellt samhälle än i ett högproduktivt industriellt, där den höga produktiviteten tillåter andra strävanden än den direkta överlevnaden att bli betydelserulla för det vardagliga agerandet. (En utbredd strävan efter en abtrakt ekonomisk vinst tillhör dock i hög grad den kapitalistiska epoken.)
2

Jag skall nedan i huvudsak behandla sambandet mellan det privata jordägandets utveckling och den tekniska omvandlingen. Även de kollektiva rättigheterna skall beröras, och då i synnerhet sambandet mellan piivata och kollektiva
former för r'Jtligheter, där exempelvis en mera utvecklad bygemenskap med
sammanläggning av åkrar inom ett gärde kan kräva en mera väldefinierad
privat äganderätt inom byn.
Äldre medeltid i Sverige innebar grundläggande förändringar vad gäller förfoganderätten över jord. Vi kan vara förvissade om att man dessförinnan inte
kunnat sälja och köpa jord så fritt och i sådan omfattning som man kunde under 1200- och 1300-talen. Också det utvecklade landboväsendet, vilket har
sin grund i ett mera väldefinierat jordägande, fick en allmän spridning under
århundradena efter år 1000. Detta var väsentliga delar i etablerandet av en feodal samhällsstruktur där ett jordägande överskikt tillskansade sig rätten till avrad och, genom staten, också skatter från producenterna inom framför allt
jordbruket.
Säkerligen har också det reglerade bysamarbetct utvecklats kraftigt under
denna period. I Sydsverige, men förmodligen också i övriga delar av landet,
har gårdar flyttat samman till byar. Och lagarnas byggningabalkar reglerar en,
förmodligen till stora delar nyskapad, struktur av gårdssamarbete. Detta har
influerat både den privata och kollektiva äganderätten till jord.
Avgörande betydelse hade vad som kallas statens uppkomst, med utbildandet av en rudimentär statsmakt. Detta har givit de rättsliga grundvalarna för
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äganderätten i de kodifierade landskapslagarna och så småningom i landslagen, och även möjlighet till ett direkt skydd för en mera preciserad äganderätt genom en mera koncentrerad maktstruktur. Statsapparatens krav på intäkter, som i hög grad sammanföll med det feodala överskiktets behov, har inledningsvis troligen i mindre grad direkt påverkat ett mera preciserat privat jordägande även om ansatser funnits.
Den allmänna uppfattningen om äganderättens förändring under övergången
till historisk tid i Sverige finner man i det moderna översiktsverket Sveriges
medeltid av Thomas Lindkvist och Kurt Ågren. Att vi finner en vedertagen
uppfattning i en bok som vill bryta med traditionen beror på att frågan i äldre
översiktsverk nästan helt förbigås.8
I deras framställning är det, från bysamfällighetens och de enskilda böndernas synpunkt, de yure faktorerna som tilldelas huvudrollen. Kyrkan är drivkraften bakom att jord omvandlas till en bytesvara, vilket möjliggjorde för
kyrkan att förvärva jord genom gåvor och köp. En annan viktig förändring
var solskiftet som i första hand underlättat för jordägare som inte bodde i byn
att hålla reda på sina ägor, och därför främst drevs fram av dessa.
I sin uppfattning om jordindelningens utveckling är Lindkvist och Ågren mera differentierade och pekar på att det äldre måttet, attungen, skapades för att
beräkna inbördes skyldigheter och rättigheter i byn, där bysamfällighetens
komplicerade sociala system skapats av en tätnande bebyggelse. För den yngre måttsenheten, marklandet, pekar författarna på att detta infördes för att avrad och skatter lättare skulle kunna fördelas. I detta fall betraktas således hela
det överskikt som levde på böndernas övcrskottsproduktion som pådrivande.9
Mot kyrkans ståndpunkt om ett friare förfogande över jorden stod enligt
Lindkvist och Ågren den äldre uppfattningen att jorden skulle bevaras inom
släkten, vilket under tidig medeltid tog sig uttryck i den s.k. bördsrätten dvs.
arvingarnas förköpsrätt till jord.10
Jag skall här inte bestrida att kyrkan, adeln och staten spelade en viktig roll,
men vill förskjuta perspektivet något genom att hävda att förfoganderätten
över jord utvecklades i spänningen mellan förändringar i produktion och ekonomi å ena sidan och sociala och politiska förhållanden å den andra.
3

Vidstående figur avser att illustrera spännvidden från förändringar i agrartekniken över förändrade administrativa teknikaliteter till politiska och sociala förhållanden (fig. 1). Det bör påpekas att detta bara är en illustration, och att man
lika gärna kunde ställa tex. skriften eller gärdesgårdar i centrum och räkna
upp olika faktorer som inverkat på förändringen. Därav följer att pilar kunde
dras mellan några av de olika kategorierna i högermarginalen nedan, och även
till andra här inte upptagna.
Jag skall fortsättningsvis ta upp dessa olika faktorer, främst de agrnrteknjska
förändringarna, för att i avslutningen försöka väga dem emot varandra. Ytterligare en faktor som skulle kunna redovisas självständigt i diagrammet är
en ökande befolkning, vilket medför knapphet och konkurrens om jorden. Nedan behandlas denna dock i samband med den tekniska förändringen inom
jordbruket.
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Fig. 1. Faktorer som inverkat på ett mera väldefinierat jordägande.
Factors interacting with better defined property rights to land.

Fig. 2. Agrartekniskafärändringar som.fick ett genombrott i Sverige ca 10001300. Skissen förenklar dock de regionala skillnaderna, it.ex. delar av Västergätland infiirdes också plogen och tresädet under denna tid.
Technological changes in agriculture in Sweden A.D.1000-1300.
4

Tekniken utvecklas i sig, dvs. en nyhet inom produktionstekniken skall inte
bara förstås i ett stöne samhälleligt sammanhang utan också i ett tekniskt sammanhang. Detta är mycket tydligt under den tidigmedeltida agrara omvandlingen (se fig. 2). Vad som införs är inte en rad enskilda tekniska nyheter utan ett nytt agrartekniskt kom pi ex. I I
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Att se den tekniska nivån som en struktur, som ett funktionellt betingat komplex, är inte någon radikal nyhet. Detta har påpekats av ekonomer.12 För etnologer utgör detta en av de grundläggande förutsättningarna för studiet av kulturgränser, där exempelvis fäbodriften i Nordsverige har medfört en rad andra företeelser som präglat hela den materiella kulturen.13
Vad som är mera nytt är att jag påvisat den agrartekniska utvecklingens huvudtendens, vad detta nya komplex som helhet inneburit och då främst för
produktiviteten.14 Jag menar att de centrala av dessa nyheter medfört en ökad
arealproduktivitet, dvs. jordbruksdriften har blivit intensivare. Samtidigt har
dessa centrala nyheter också inneburit större investeringar av arbete per arealenhet. (Vilket inte behöver betyda att arbetsproduktiviteten sänkts.)
Här kan man återknyta till P-R-teorin. En av dess huvudpunkter är att knapphet på jord leder till utvecklad äganderdtt. Den ökade intensiteten i jordbruket
under tidig medeltid i Sverige hade samband med en stigande folkmängd.
Knapphet på god jord har uppstått, på inmarkerna har man med förbättrad teknik ökat skördarna per arealenhet. Samtidigt har utmark som tidigare funnits i
överflöd nu fått ett värde som uppodlad eller potentiellt uppodlingsbar. Detta
har underlättats av tekniska nyheter som gjort tidigare obrnkbara marker uppodl i ngsbara. 15 Den skarpare konkurrensen om den bästa inmarken och
utmarken har varit ett incitament till ett mera väldefinierat jordägande. Ett
exempel är lagarnas allt hårdare inskränkningar av den fria nyodlingen.
De ökade investeringarna i jord är ytterligare en faktor som verkat i denna
riktning. Investeringarna har höjt jordvärdet vilket medverkat till enskilda
jordägare fått ett ökat intresse av att definiera ägandet närmare. Från svensk
medeltid kan man återigen peka på lagarnas bestämmelser om nyodlingar, där
dessa beskriver hur en uppodling också medförde en uppdelning av allmänning.
En annan fråga är om ett mera väldefinierat privat ägande också varit förutsättningen för större investeringar på inmarken. Enligt P-R-teorin kan den
som gör (eller låter göra) investeringar först genom en mera preciserad privat
äganderätt vara säker på att få förtjänsten av dessa. Ett__sådant samband är
svårt att konkret påvisa, inte minst för svensk medeltid. Okade investeringar
på den befintliga inmarken, som dikning, tvåsäde och djupare bearbetning
med längre årderbillar, kan ha växelverkan med en mera utvecklad privat
äganderätt.
Ett tydligare samband ligger i den kollektiva förfoganderättens utveckling,
där en fastare bystruktur ger regler för jordbruk och åkerutnyttjande. Genom
kopplingen mellan ansvar och kollektiv förfoganderätt ger denna i sin mera
utvecklade form i princip samma ökade skydd för investeringar som en utvecklad privat förfoganderätt.
En intensifiering av odlingen framtvingar ett utvecklande av de kollektiva
rättigheterna genom de ökade anledningarna till friktioner och möjligheterna
till samarbete mellan grannar som den medför. (Andra metoder för nyttjande
av markerna ställer också annorlunda krav på samarbete, vilket dock inte bara
gäller intensifierad produktion.)
Ett exempel är de samarbetsformer som dikningen framtvingat. Ett sammanhängande system av diken måste läggas över åkrarna och en kollektiv rätt till
vattenavrinning etableras. Detta har inte bara underlättat utan varit en förutsättning för utläggandet av större dikessystem.
Än mer centralt för konstituerandet av samarbetet i byarna var dock de gemensamma hägnaderna. Jag har tidigare visat att av de högre formerna av
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samverkan i bysamhället, de med nödvändighet gemensamma arbetena, var
gärdesgårdsarbetet det mest arbetskrävande. 16 I medel tidslagarna intar bestämmelser om de gemensamma hägnaderna en central ställning i de balkar som
reglerar grannsamarbetet. Detta kollektiva samarbete har varit kärnan i det
byalag som givit byborna kollektiva rättigheter på utmark och även på inmarken i form av bete etc.
Från medeltiden har grundprincipen varit att man haft gemensamma hägnader runt ett åkergärde, där varje delägare gjort sin bit I de arkeologiskt belagda hägnadssystemen från äldre järnåldern har istället varje gård haft sina
hägnader, med gemensamma gärdesgårdar endast där gårdarnas gärden sammanstötte. Detta är en annan, och mindre utvecklad, typ av hägnadssamarbete. Om denna förändring kan hänföras till yngre järnåldern eller perioden
omkring år 1000 är ännu oklart.17 Jag håller för sannolikt att den i första
hand tillhör den stora nyodlingsexpansionen i början av andra årtusendet av
vår tideräkning, då stöITe åkerytor skapades och åkrarnas fogande intill varandra måste ha ökat behovet av en rationalisering av den typ som en enda
hägnad runt ett gemensamt gärde innebär. Denna tolkning implicerar också att
landskapslagarnas utförliga bestämmelser om hägnadssamverkan avspeglar
en till stora delar tämligen nyinförd lagstiftning.
Man kan vidare hävda att just sammanförandet av enskilda gårdars åkrar till
gemensamma gärden, vilket sannolikt samverkat med skapandet av byarna
som bebyggelse, varit en förutsättning för ett tegskifte. Detta i sin tur måste
ha krävt en skarpare definition av det enskilda ägandet för att bli möjligt. De
tidiga tegskiftena, som hammarskiftet och i viss mån även solskiftet, kan betraktas som nyheter vilka genom en klarare definition av ägandet minskade de
transaktionskostnader som uppstått i samband med sammanläggningen av
åkrarna. 18
Även tvåsädets införande har knutits till ett mera utvecklat tegskifte. Tanken
är att ett övergivande av ensädet kräver att alla bybor måste få del i den åkermark som odlas det enskilda året.19 Men detta har givetvis som en förutsättning att åkrarna redan dessförinnan ligger inom ett gemensamt gärde.
Sammanfattningsvis har det intensifierade jordbruket både medfört en starkare tendens till utvecklad privat förfogande- och äganderätt, och ökat möjligheterna till grannsamarbete vilket gynnat och gynnats av en mera utvecklad
kollektiv förfogande- och äganderätt. Detta kan uttryckas som en del av förhållandet att en intensifiering av produktionen samverkar i första hand med
förändrade grundläggande produktionsförhållanden, dvs. med den grundläggande produktionens organisering.20
Man bör vara försiktig med etnografiska paraJleller. Bryony Orme påpekar
att i den äldre arkeologin fick jämförelserna ofta karaktären av att ett exempel
utvaldes som passade i den förutfattade tolkningen, och den kulturella variationsrikedomen gjorde det möjligt att därigenom belägga det mesta. 21 Men
sambandet mellan ökad konkurrens om och ökade investeringar i jorden å ena
sidan och en mer väldefinierad ägande- och förfoganderätt å den andra är så
ofta förekommande att det kan betraktas som en lagbundenhet.22
5

Hägnadstcknik kan förefalla som en trivialitet i sammanhanget. Men ett av de
klassiska fallen av jordäganderättsförändring är den amerikanska mellan106 JANKEN MYRDAL

västern under slutet av 1800-talet. Här spelade införandet av den tekniska
nyheten taggtråden en avgörande roll. 23 Taggtrådens införande gynnades av
äganderättsförändringen som sådan, vilken i sin tur framkallats av stigande
jordvärden, men detta upphäver inte den tekniska förändringen av hägnaderna
som en viktig bidragande faktor. Denna har sänkt kostnaderna för upprätth~pandet av mera utvecklad äganderätt.
A ven i svensk tidig medeltid har det förmodligen skett en förändring av hägnadstekniken. Troligen avlöses flätgärdesgården på landsbygden av hankgärdesgården. De äldsta beläggen är få, och består främst av arkeologiska undersökningar där man observerat stolphål i marken.24 På medeltiden dominerar
hankgärdesgården på landsbygden att döma av lagtexter och brev. Denna typ
av hägnad är inte spridd utanför Norden och norra Ryssland.
Den stora fördelen med hankgärdesgården är att den går betydligt snabbare
att bygga än flätgärdesgården trots att den ger i stort sett samma skydd. Den
kräver dock mer virke och goda redskap. Hankgärdesgårdens införande kan
ses i ett tekniskt sammanhang, där större åkrar krävde mer hägnader samtidigt
som yxan troligen förbättrades.
Vad gäller ägandet skulle den arbetsbesparande hankgärdesgården kunnat
medföra en lättare avgränsning av privata ägolotter. Men sannolikt har den
istället införts parallellt med att gemensamma gärden upprättades (se punkt 4
ovan), som också de syftade till att minska arbetsinsatserna för inhägnandet
av de större åkerytorna.

6
De övriga punkterna som nämns i figur 1 kommer jag att beröra mera i korthet. Det har ovan nämnts au införandet av attungen som måttsenhet kan
knytas till en mera väldefinierad förfoganderätt (med dess skyldigheter) inom
bykollektivet, och även marklandet har troligen delvis varit knutet till tegskifte
och utvecklad förfoganderätt.25
Jordmåttens utveckling har utförligt behandlats av den historiska kulturgeografin. Vid en fördelning av rättigheter och skyldigheter i samband med
åkerbruket bör man i första hand ha utvecklat instrument för en fördelning av
jorden inom byn. Detta skulle kunna innebära att olika byar höll sig med olika
mått, men en utveckling av jordmätandet har i sig inneburit ett starkt incitament till ett utvecklande av gemensamma måttsenheter över större områden.26
Att ett över stora områden (i stort sett) enhetligt jordmått dessutom har växelverkat med en begynnande handel med jord och ett feodalt system där av rad
utkrävdes av landbor motsäger inte att också förändrade förhållanden i byarnas jordbruksdrift har bidragit till etablerandet av sådana måttsenheter.

7

Skrivkonsten, med det latinska alfabetet, har varit en del av en ny kultur som
infördes utifrån, men detta har också underlättat skapandet av en fast ägostruktur. Som en parallell kan nämnas att Ault och Rutman har undersökt övergången till mera väldefinierad rätt till jord i en rad afrikanska stammar. De
visar att denna delvis hindrades av de höga transaktionskostnader som avsak-
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nad av skriftliga dokument medförde. I ett föränderligt system blev hänvisningar till sedvanerått och muntliga avtal osäkra27
Skriftens införande i Sverige (i större omfattning) gav kodifierade lagar, vilka utförligt behandlade jordägandet, samt dokument rörande jordägare, vilka
totalt dominerar det äldsta bevarade brevmaterialet. Dessa brev kom omedelbart att betraktas som oerhört viktiga och avgörande för rätten till jorden.
Skriften har också inneburit en fördel för det överskikt som haft kontroll
över dokumentens tillkomst. Detta överläge har kunnat fungera som ett medel
au tillskansa sig jord (flera kända medeltida ägotvister skulle kunna anföras
som belägg).
8

Carl Göran Andrre har framkastat den intressanta hyJX)tesen att jordägandet i
dess äldre form för stormännen innebar en förfoganderätt över ett större någorlunda sammanhängande område. Samhällsomvandlingen under tidig medeltid skulle ha medfört en viss uppstyckning. 28 Om denna tolkning är riktig
skulle det kunna vara ett uttryck för en utveckling i riktning mot en allmänt
mer definierad äganderätt som givit underlag både för en nykolonisation och
även för ett åkerskifte i byar, dvs. för en sammanläggning av olika gårdars åkrar inom ett gärde.
Avsikten är dock inte här att beskriva förändringen av äganderätten i detalj,
det räcker med konstaterandet att en förändring skett och att de nya sociala
och politiska grupperingarna, kyrkan, adeln och statsmakten spelat en avgörande roll (se ovan under punkt 2).
Om man också förutsätter att resonemanget under punkt 4 och 5 är motiverat
bör bönderna haft ett omedelbart intresse av en bättre definierad ägo- och förfoganderätt.
9
De båda huvudfaktorerna i omvandlingen är den sociala och politiska omvand-

lingen å ena sidan och intensifieringen av jordbruket å den andra. De övriga
tre cirklarna i figur 1, mellan de båda huvudfaktorerna, kan betraktas som medel för omvandlingen, vilka tjänat till att sänka transaktionskostnadcrna. Dessa underordnade faktorer är dock på intet sätt oväsentliga.
Att väga de olika faktorerna mot varandra innebär inte bara att ge dem olika
tyngd, utan också olika innebörd. Eftersom jordägandet är en social kategori
är det naturligt att i första hand leta efter förklaringar till förändringen inom
denna sektor. Äganderättens omvandling kan också betraktas som en del av
den sociala och politiska förändringen.
Jordägandet som social kategori har säkerligen förändrats i direkta uppgörelser mellan olika sociala grupperingar. Men jag hävdar att detta måste ses
mot bakgrund av en grundläggande utveckling inom produktionen.
Flera av de agrartekniska nyheterna har i första hand och mera direkt samverkat med byorganisationens utveckling (och därmed med den kollektiva förfoganderätten). Men även frånsett ett sådant samband var den individuella
äganderättens förändring beroende av produktionens utveckling. Om denna
medfört att stora grupper kunnat vinna på mera väldefinierade ägande- och förfoganderättigheter har en sådan förändring också varit lättare att genomföra.
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En mera väldefinierad äganderätt kräver transaktionskostnader i form av övervakning, och innebär därför inte omedelbart och självklart fördelar för produktionen. En förändring av äganderätten kommer också att medföra en möjlighet till omfördelning av resurser, vilket innebar att olika sociala grupperingar tar ställning till en sådan förändring, ställningstaganden som i sig påverkat förändringsförloppet. (Här övergår man i viss grad dock från ägandets
kvalite till dess kvantitet, resursernas kvantitativa fördelning, vilket ligger utanför denna skiss.) Också omdefinieringen av jordäganderätten som sådan
har medfört skarpa sociala motsättningar, då samhällets grundläggande produktionsmedel berördes.
Det har därför varit av stor betydelse om bönderna i den direkta produktionen kunnat se fördelar med ett mera väldefinierat jordägande. Också för
samhällets överskikt har förändringen medfört direkta fördelar för produktionen, exempelvis i nyodlingen på utmarkerna, som givit ökade inkomster.
Den tes jag skulle vilja uppställa är således: Den grundläggande agrartekniska förändring som inneburit en ökning av arealproduktiviteten har
också medfört att jordägandet (i vid mening) förändrats. (Äganderätt inbegriper här både den kollektiva och den individuella förfogande- och äganderätten på olika nivåer.) Detta är en dialektisk process där också det omvända
gäller, att en förändring av jordägandet gynnat en agrarteknisk förändring.
Detta sagt betyder inte att jag bortser från den sociala och politiska utvecklingen i sig, där ett mera väldefinierat jordägande kan betraktas som en central
del av en sådan social och politisk process. Men jag ser den ovan uppställda
tesen som en viktig del i ett samspel mellan produktivkrafter och produktionsförhållanden under den tidigmedcltida samhällsomvandlingen.
Det blir då också svårt att upprätthålla tanken om den feodala "revolutionen"
under tidig medeltid som enbart påtvingad uppifrån och utifrån (även om de
sociala motsättningarna tidvis var intensiva och det kontinentala inflytandet är
obestridligt). Stora jordbrukande grupper kunde ha ett intresse av delar av
denna, komplexa och sammanhängande, omvandling. Tillspetsat kan detta uttryckas som att feodalismen vid sitt införande i vissa avseenden var progressiv vad gäller produktionens utveckling.

Noter

1. Myrdal 1985 s. 159; Myrdal 1988. Jag kommer här i första hand att disku-

tera rätten till jorden, inte den kvantitativa fördelningen av resurserna.
2. Pettersson 1983 s. 13. En annan svensk ekonom-historiker har givit en mera intetsägande definition: "Den s.k. Property-rights teorin har som utgångspunkt att en människas beteende får effekter på andra människors villkor.
Regler för vad man får, respektive inte får göra skapas därför." Lundgren
1987 s. 14.
3. Dahlman 1980 s. 79-80. Det kan påpekas att Dahlman i sin studie över "op-

en fields" betonar de icke-tekniska aspekterna i motsats till en starkt teknologiskt inriktad förklaringsmodell för skiftena.
4. Se Dahlman 1980 s. 77-85. Ett mera väldefinierat ägande medför också ökade kostnader i form av t.ex. övervakning. North 1981 s. 206-208 beskriver
detta som en spänning mellan fördelarna med och kostnader för specialisering.
5. För en redovisning av denna extrema ståndpunkt (och dess extrema motpol) se Pettersson 1987.
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6. En intressant aspekt på detta ger Hoffmann 1975, som hävdar att det kollektiva avlöst det i~dividuella inom jordbruket över stora områden i Europa
omkring år 1000. A ven om detta enligt min mening är en förenkling är det
värdefullt att han pekar på att utvecklingen inte enbart gått mot en ökad individualism.
7. North 1981 s. 17, 24.
8. Set.ex. Rosen 1969 s. 116 där frågan berörs i förbigående.
9. Lindkvist har senare preciserat sin uppfattning (1988 s. 19) och visar att
marklandet fick egentlig betydelse för de stadiga skatterna först på 1500-talet.
10. Lindkvist & Agren 1983 s. 8, 27-29, 71-72, 128, 130-31. Winberg har
anmält en annan uppfattning vad gäller bördsrätten. Han refererar möjligheten
att bördsrätten infördes som en nyhet och ett svar på kyrkans nya uppfattning
av äganderätten, men själv förefaller han att mest luta åt att bördsbegreppet i
medel tidslagarna är ett försök att "ge ökad mening åt jordägandet", Winberg
1985 s. 29, 145-147. Båda dessa tolkningar innebär så vitt jag förstår en precisering och dcfiniering av jordägandet från släktens sida. Detta "släktens
svar" på kyrkans strävanden har således sannolikt legat närmare, men inte varit identiskt, med den äldre uppfattningen. Frågan om förköpsrätt har tidigare
knappa<;t varit aktuell.
11. Myrdal 1985 s. 15lff; Myrdal 1987 s. 165-170, 176; Myrdal 1988.
12. T.ex. David 1975 s. 3, 245.
13. Erixon 1957 s. lOf. Den äldre etnologiska kulturgränsforskningen är också baserad på en diffusionistisk teori.
14. Detta är dock inte mera nytt än att Duby påvisat detsamma för Frankrike
under denna period, Duby 1968 s. 69-70, 100-111.
15. Jfr t.ex. Lundgren 1987 s. 104-105 som anlägger just denna aspekt på
utvecklingen i Norrbotten under nyare tid.
16. Myrdal 1977. Jag använde mig här av betingsläror och bondedagböcker,
men trots att undersökningen baseras på material från 1700-och 1800-talen
kan den anses ha giltighet i detta avseende även för äldre perioder.
17. Se Widgren 1983s.116-119. Även innan skapandet av gemensamma gärden då hägnadssamarbetct bestod av upprätthållandet av enskilda gårdars sammanstötande hägnader har detta varit av central betydelse för samarbetet mellan grannar. Under yngre järnålder tycks det ske en omläggning av bygdesamarbetet och en uppsplittring av de äldre hägnadslagen, se Widgren 1986.
Men det är tveksamt om denna förändring skulle kunna knytas till en sammanläggning av flera gårdars åkrar inom ett gärde.
18. Det utvecklade solskiftet i östra Mellansverige genomförs dock i huvudsak inte förrän under senmedeltid och därefter, se Myrdal 1985 s. 53; Göransson 1986 s. 42ff. Jfr referatet av Lindqvist & Ågren 1985 under punkt 2 ovan rörande solskiftet.
19. Set.ex. Göransson 1985 s. 72.
20. Myrdal 1988 s. 222-223.
21. Orme 1981 s. 27-28.
22. Ett sent och i detalj undersökt exempel är karen-folket i Thailand, på gränsen till Burma, där ett mera väldefinierat ägnade utvecklas i början av 1900talet med en drastisk övergång från svedjebruk till våtrisodling, se Iijima
1965 s. 419-420. För mera allmänna och inte särskilt precisa synpunkter om
intensifiering av jordbruket och ett förändrat jordägande se Boserup 1977 s.
89-118, som också påpekar det självklara faktum att marken även i ett
jägarsamhälle i en viss mening kan vara "ägd" dvs. jaktområdena är revirindelade. En modernt och nästan övertydligt exempel på ett mera väldefinierat
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"ägande" som utvecklas under ekonomisk press är världshavens uppdelning,
dels under trycket av överexploatering, dels under påverkan av att produktivkrafternas utveckling gör det möjligt att genom omfattande investeringar
utvinna råvaror, som olja, ur haven.
23. Pettersson 1983 s. 24-25.
24. Flätgärdesgården utmärks av en enkel rad stolphål med kortare avstånd,
medan hankgärdesgården har en dubbel rad stolphål. Flätgärdesgårdar är belagda i· några opublicerade undersökningar: i Darsgärde i Uppland från folkvandringstid, i by utanför Sigtuna daterad till vikingatid. Dessutom i ett värdefuilt exempel från Leksand i Dalarna där vikingatida flätgärdsegårdar avlöses
av medeltida hankgärdesgårdar. I de medeltida städerna dominerar flätgärdesgårdar långt in i medeltiden.
25. Forskningen och diskussionen rörande de äldre jordmåtten är synnerligen
omfattande, det kan här räcka med att påpeka att även marklandets uppkomst,
förutom som ett instrument för avradsberäkning, också satts i samband med
tegskiftet. Se t.ex. Göransson 1985.
26. För en sammanfattning se Sporrong 1985 s. 197-198. Jfr även not 9.
27. Ault & Rutman 1979; jfr Pettersson 1983 s. 26. Om etnografiska paralleller se not 21 med tillhörande text.
28. Andrac 1960 s. 69-72, 86-89.
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1500-TALEfS BEBYGGELSEEXPANSION:
EN FORSKNINGSÖVERSIKT*

Inledning
Under 1500-talet upplevde stora delar av Europa en kraftig expansion med befolkningsökningen och odlingsexpansicnen nära knutna till varandra. Skogar röjdes i de inre delarna av Västeuropa, utmed Nordsjön och även i Italien
dikade man ut och vallade in.1
I vissa delar av Europa tillåter källmaterialet mera exakta beräkningar av befolkningens storlek men som regel har forskningen varit hänvisad till skattelängder över hushåll eller hushållsföreståndare. Diskussionen om den demografiska utvecklingen speglar således också bebyggclseutveckling. Ett viktigt
instrument för att mäta odlingsexpansioner har tiondelängderna varit. Har
man också i Sverige haft en motsvarande expansionsfas?
Under de senaste åren har denna fråga ägnats en omfattande forskning, och
en särställning inom denna intar Det nordiska ödegårdsprojektet. Projektet
hade som ursprung] igt syfte att undersöka ödeläggelsens omfattning under
senmedeltid, dvs. från mitten av 1300-talet och under 1400-talet. Men flera
av de svenska författarna har också ägnat sig åt 1500-talet, från vilket det
finns ett betydligt utförligare källmaterial. I själva verket har den kanske största behållningen med ödegårdsprojektct på svensk botten blivit just dess 1500talsforskning och dess konstaterande av att det faktiskt skett en tidigare tämligen okänd bebyggelseexpansion i Sverige under detta århundrade.2
Undersökningar har gjorts för ett tjugotal härader i södra och västra dåvarande Sverige. Det svenska källmaterialet motsvarar det man på många andra håll i Västeuropa använt för demografiska studier: skattlängder över hushållen. De svenska forskarna har dock ofta nöjt sig med att tala om bebyggelseutveckling.Ödegårdsprojektct är nu avslutat men det saknas en konsekvent och preciserad sammanfattning rörande bebyggelseexpansionen i Sverige under 1500-talet.3 Ett par viktiga frågor som kan ställas är: Hur stor var
expansionen i olika regioner? Hur fördelade sig expansionen tidsmässigt i
olika regioner och totalt?

Metoden
Eva Österberg har nyligen i en historiografisk översikt påpekat att vad gäller
1500-talets bebyggclscforskning gavs nya utgångspunkter med Lars-Olof
Larssons arbete från 1972. 4 Den metod som Larsson utarbetade kom också
att bli riktningsgivande för de verk i ämnet som kom under det följande
årtiondet.
Metoden bestod i att jämföra jordeboksmaterialet, som redovisar antalet skyldiga att utge ordinär skatt, med de mera allomfattande förmögenhetsbeskattningar som uttogs vissa år (1571, 1599, 1601), främst för att klarlägga hemmansklyvningens omfattning. Dessutom beräknades det genomsnittliga anta!-
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Karta över Lars-Olof Larssons och d~n svenska delen av ödesgårdsprojektets
undersökningsområden. De av Eva Osterberg särskilt bearbetade socknarna
har markerats med fyllda linjer.
ct frihetsår som en nyupptagen gård fick innan den skattlades och infördes i
jordeböckerna, till stor del genom att jämföra med tiondelängdemas uppgifter.5
Därigenom kunde en ganska god uppfattning om antalet brukare uppnås.
Larssons metod har sedan förfinats, huvudsakligen genom en mera detaljerad
behandling av materialet där beläggen för varje gård redovisas, vilket ger större möjlighet att korrigera med hänsyn till administrativa förändringar etc.6
Nedan kommer gård och gårdetal att användas som beteckningar på besuttna
skatteenheter, registrerade eller ej, medan däremot bruk kommer att användas
som beteckning på antalet brukningsenheter, dvs. även med hänsyn till hemmansklyvningen.
Frihetsår
Nyupptagna gårdar fick ett antal års frihet från skattläggning. Gustav Vasa
meddelar detta kortfattat, men frihet<.;år förekom redan under senmedeltiden.
De gårdar som nyinfördes i jordeböckerna hade upptagits en tid dessförinnan. En uppskattning av tidsrymden möjliggörs genom att nybyggena
infördes tidigare i tiondelängderna än i jordeböckena. Det kan dock även ha
förflutit en tid mellan kolonisationens begynnelse och införandet i tiondelängdema.
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Larsson använder som schablon 14 frihetsår för krono- och skattejord. Frälsejorden tenderade att bli skattefri längre eftersom man före 1605 i allmänhet
inte skattlade fr'Jlsehemman motsvarande under en halv gårds storlek. 7 I sina
beräkningar använder han därför det dubbla antalet frihetsår för frälsejord jämfört med för övriga jordnaturcr. I de mera detaljerade redovisningar anger
Larsson för Konga härad antalet oskattlagda i några konkreta fall till 7-14 år, i
Uppvidinge utgör 14-25 år en median för de angivna fallen, i Södra Möre anges 10-20 år. För övriga härader anges samma tidsmarginaler och att frälsebönder, utom Visnums härad, tenderade ha betydligt längre frihetsterminer.8
Österberg har genom en jämförelse mellan tionde- och fordringslängder å
ena sidan och jordeböcker å den andra, i några socknar hon ägnade en mera
detaljerad genomgång, visat au gårdarna uppträdde omkring 7-8 år tidigare
(medianvärde) i de förstnämnda längderna. Några längre frihetsterminer för
frälsegods kan dock inte urskiljas i dessa värmländska socknar.9
Skarin kan, genom en jämförelse mellan tiondelängder och jordeböcker, för
västra Västergötland belägga frihetsperioder på omkring 15 år för nyupptagna
skatte- och kronotorp, men omkring 40 år för frälse.10
Brunius har för västra Närke förutom tiondelängderna också kunnat utnyttja
hertig Karls rannsakningar rörande nybyggen, och därigenom visat att det i
detta område tog genomsnitt 4 år innan ett nybygge upptogs i tiondelängden
och ytterligare 5 år innan det skattlades. Frälsetorp kunde dock existera
utanför jordeböckerna i tiotals år.11
I Norra Vedbo fördes jordeböckerna så utförligt att man tog in nybyggen
redan innan de skattlades. Bååth anger att nybyggena efter 7-8 år och i enstaka all redan efter 6 år infördes som skattlagda.12
Antalet frihetsår har således varierat regionalt. Detta kan bero på att denna
rättighet fram vuxit genom lokala förhandlingar. Det finns få uppgifter om den
i centrala stadgor. Bååth har också påpekat att tillfällig ödeläggelse, eller snarare oförmåga att betala skatt, under frihetsperioden kan ha förlängt denna.
Man kan sannolikt räkna med ett allmänt genomsnitt på omkring tio frihetsår
eller kanske något mer särskilt med tanke på den ofta obestämda tidsperioden
mellan upptagandet av en nyodling och införandet i liondelängden.

Det faktiska gårdetalet
För några av de här behandlade häraderna ges beräkningar av den faktiska ökningen av antalet jordel~)ksgårdar med hänsyn till antalet frihetsår (Skarin och
Bååth), för andra har endast de i jordeböckerna intagna gårdarna redovisats
mer i detalj (Österberg, Brunius och även Larsson).13
För att bättre kunna visa förändringarna över tid har även diagram gjorts, av
tre typer: 1. För härader där den faktiska gårdetalsökningen beräknats. 2. För
härader där endast den i jordeböckerna införda nominella gårdetalsökningen
bcrdknats (i detta bör man således för att få en uppfattning om den faktiska bebyggelseutvecklingen förskjuta kurvorna tio år åt vänster, dvs. 1540 är ungefär lika med 1530 etc.). Slutligen har diagram gjorts över Larssons undersökningsområden, för vilka han räknat ut den faktiska nyodlingen med
hänsyn till antalet frihetsår. 14 De två förstnämnda är semilogaritmiska, men inte den tredje typen av diagram eftersom dessa inte mäter en relativ förändring
i förhållande till ett ursprungsvärde.
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Tabell 1. Ökningen av det faktiska gårdetalet i hela procentenheter.
Härad
Hardemo (1555)
Grimsten (1555)
Kumla (1555
&isberg ( 1555)
Vadsbo
Visnum
Lysing
Göstring
N. Vedbo
Kinda
Konga
Uppvidinge
S. Möre
Flundre (1547)
Ale (1547)
Vättle ( 1545)
Sävedal ( 1545)
Askim (1545)
Bollebygd (1546)
Mark
Kils
Grums
Gillberg
Jösse

1540-1600

1550-1600

1570-1600

23
17
21
37
15
34

6
12
30

29

57
22
9
12

42
16

2

0
29
0

29
3
113
101
60
57

2
6

6
11
8
5
9
19
14
1
3
0
13
0

Kortvarigare ödeläggelse har ej medräknats.

Källa: Brunius 1980, s. 100; Larsson 1972, s. 145; Bååth 1983, s. 157; Skarin 1979, 1 s. 134-138; Österberg 1977, s. 149-151, se även s. 161-162 med
tabeller över ökning av jordeboksenheter till 1610 där ökningen för Gillbergs
härad blir 56% och för Jösse 60%.
Innan tabell och diagram tolkas måste dock ett par frågor tas upp till närmare
behandling. 1. Hemmansklyvningens omfattning. 2. Okningen före ca 1540
och efter 1600.
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Diagram 1. Faktisk gårdetalsökning i några härader.
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Diagram 2. Nominell gårdetalsökning i några härader.
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Diagram 3 A-C. Beräknad ackumulerad ökning av nybyggen.
Hemmansklyvning
Också här kompliceras en jämförelse av undersökningarnas variationer runt
det metodiska huvudtemat. Huvudmetoden utgörs av en jämförelse mellan å
ena sidan jordeböckerna och å den andra förmögenhetsbeskattningarna
Älvsborgs lösen 1571 (ÄL) och hjälpskatterna 1599 och 1601 (HL). Dessa
förmögenhetsbeskattningar anses allmänt redovisa alla boskapsägande och
därmed alla brukare.15
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Några problem anmäler sig dock, främsl att vissa grupper saknas i ÄL och
HL. En enkel subtraktion av jordebokens registrering av besuttna
skatteenheter från förmögenhetstaxeringamas av brukare skulle ge en undervärdering av den dolda hemmansklyvningen. Vi.ssa av de utelämnade grupperna, som knektar, utgjorde dessutom ett inte obetydligt antal.
1571 var frälselandbor inom frihctsmilen befriade från taxering liksom
adelns sätcsgårdar. 16 Däremot var knektar och krigsfolk skatteskyldiga,17
men registreras ä~då inte i exempelvis västra Västergötland och dclvis__ inte i
Göstri ngs härad. Odegårdar blev 157 l ofta registrerade i Småland och Ostcrgötland men inte i Västergötland.19 I delar av Nordöstra Småland tycks man
1571 t.o.m. ha undvikt att alls redovisa hemmansklyvning genom au strikt
följa jordeboken och endast anteckna ett namn för varje jordeboksgård.20
1599 var förutom sätesgårdar och kringboende frälsclandbor också krigsfolk befriade och i vissa områden, exempelvis Visnums härad, var också gårdar med frihetsår samt kronobetjänter befriade från skatt.21
Larsson gör en skattad korrigering av ÄL och HL (där han också tar hänsyn
till knektar som varken nämns i jordbok eller förmögenhetstaxering), och
jämför delta med korrigerade siffror för jordeboken. Österbergs siffror ger en
möjlighet au beräkna hemmansklyvningen. Hon ger inte något korrigeratjordebokstal, men det förefaller som om de gårdar som ännu inte skalllagts inte
heller upptagits i förmögenhcL5beskat1ningen 1599/ l601 (detta gäller även det
näraliggande Visums härad, se ovan).
Skarin, Bnmius och Bååth har jämfört ett korrigerat ÄL och HL med ell korrigerat jordebokstal men med lite olika metoder. Bååth har för 1571 men inte
för 1599/ 1601 räknat bort ej skattlagda nyodlingar samt ödegårdar, Skarin
har räknat bort ödegårdar i sin jämförelse och Brunius räknar bort gårdar som
inte skattlades förrän efter 1600. Dessa olikheter spelar dock knappast någon
större roll för de relativa talen i tabel len.
Brunius har visat all en del hemmansklyvning registrerades i jordcböckema.22 Men för en komplettering av jordeböckernas uppgifter om bebyggelseexpansion är endast den dolda hemmansklyvningen av intresse.
Medianen för den dolda hemmansklyvningen i tabell 2 per härad är för 1571
mellan l 4-18%, och genomsnittet med hänsyn till antalet bruk är 21 %.
1599/ 1601 är medianen 18 % och genomsnittet 35 %. I viss mån förrycks
dessa resultat a, att vissa härader saknas den ena gången. Om istället endast
härader som finns representerade vid båda tillfällena jämförs blir den
genomsniuliga hemmansklyvningen med hänsyn till antalet bruk 1571 19%
och 1599/1601 32%. Det skedde således en betydande ökning i hemmansklyvningens omfallning.
En intressant fråga för tolkningen av hemmansklyvningens regionala fördelning är om den varit ett allernaliv tall eller ett komplement lill ökningen av
antalet jordeboks gårdar. Mera konkret kan man å ena sidan tänka sig att i slättbygder har expansionen huvudsakligen skett genom hemmansklyvning och i
mindre utsträckning genom ökning av gårdelalet, men å andra sidan är det
också tänkbart au man i skogsbygder haft både en kraftig ökning av hemmansklyvningen och en ökning av gårdetaJcL
En korrelationsberäkning mellan hemmansklyvningens omfallning 1571 och
den faktiska gån.letalsökningen på htiradsnivå före 157 J ger inget signifikaLivt
utslag, korrelationen är -0, 10 (enl. tab. 1 och 2). Inte heller en beräkning av
sambandet mellan ökningen (eller minskningen) av hemmansklyvningen
1571 - 1599/1601 och ökningen av gårdctaleL under denna period ger något
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Tabell 2. Den dolda hemmansklyvningen 1571 och 1599-1601 i procent av
gårdetalet.
Härad
Hardemo
Grimsten
Kumla
Edsberg
Vadsbo
Visnum
Lysing
Göstring
N. Vedbo
Kinda
Konga
Uppvidinge
S. Möre
Flundre
Ale
Vättle
Sävedal
Askim
Bollebygd
Mark
Värmland (9 socknar)*

1571

25
3
14
0
21
8
39
12
7
13
18
41
36
3
54

159()/1601
12
7
5
14
34
3
18
13
17

1 socken av 2
6 socknar av 8

4 socknar av 5, 1571

11

63
33
25
41
73

4 socknar av 9, 1599

87

3 socknar av 6
47

28
34

*De 9 socknarna i Värmland är: i Kils härad Grava, Tingvalla, Hammarö,
Kil; i Grums härad Grums, Segerstad; i Gillbergs härad Gillberga; i Jösse härad Arvika, Älgå.

Källa: Brunius 1980, s. 105-106; Larsson 1972, s. 145; Bååth 1983, s. 181182; Skarin 1979, 1 s. 150; Österberg 1977, s. 174-175.
utslag, korrelationen är -0,24, men om Visnum frånräknas blir korrelationen
faktiskt obefintlig: 0,04. En beräkning av sambandet på sockennivå mellan
ökningen i gårdetalet och ökningen/minskningen i antalet förmögenhetstaxerade för arton socknar i västra Västergötland ger korrelationen 0,39, 23
men vid en redovisning av bebyggelseökningen 1540-1600 respektive hemmansklyvningen 1571 konstaterar Skarin att hemmansklyvningen var större i
södra delen av undersökningsområdet men gårdetalsökningen större i norr. 24
Österberg visar att man i några värmländska socknar har en låg ökning av
gårdetalet som uppvägts av en relativt kraftig ökning av hemmansklyvningen,
men i andra socknar har både hemmansklyvning och gårdetal ökat.25 Inte
heller Brunius kan för Närke påvisa något klart samband mellan en låg gårdetalsökning och en omfattande hemmansklyvning eller vice versa, även om det
finns en viss koncentration på torpkolonisation i skogsbygd.26
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Det fanns således varken någon lydlig allmän tendens till alt hemmanskJyvningen var störst i de för gårdetalet mest expansiva områdena, eller all en
kraftig expansion doldes i form av hemmansklyvning i de områden där
gårdctalet ökade minst.
Vad gäller hemmansklyvningens kronologi har på häradsnivå sambandet
mellan hemmansklyvningens storlek 1571 och dess ökning 1571-1599/1601
beräknats. Korrelationen är 0,08. Helt avvikande är Bol lebygds härad med
stor hemnansklyvning 1571 men sjunkande därefter både relativt och absolut.
Om man bortser från detta undantag blir korrelationen för de tolv övriga fallen
0,44. Där hemmansklyvningen var omfattande tenderade den således också
fortsättningsis att oftast öka ganska snabbt.
Huvudinstrumentet för en beräkning av hemmanskJyvningens storlek, i de
fall den inte är känd, är därför nedan hemmansklyvningens ökning i sig och
inte dess förhållande till gårdetalsökningen.

U1veckling före 1540 orh efter 1600
Rörande tyngdpunkten i den senmedeltida ödeläggelsens omfattning har olika
uppfattningar framförts och diskuterats, men man är tämligen ense om an en
viss nyodling eller återuppodling kan ha skett under 1400-talets sista del och
att det samtidigt skedde en viss ödeläggelse. Huvudtendensen har därför snarac;t varit ell stagnerande antal gårdar, en stabil bebyggelsestorlek.27
För perioden från 1500-talets början fram till 1540 anser Brunius att uppodlingen varit mycket begränsad. Han stöder sig på jämförelser med en tion~clängd från en s(x.:ken i Närke från 1526och även på tidigt diplommaterial. Aver:i_ Bååth antyder all expansionen har varit begränsad före 1530-taJcts mitt.28
Ostcrberg och Skarin kan belägga en viss nyodling under lSCX)-talets första
årtionden även om denna varit mim.lre omfattande än efter 1540.29
Larsson ger de utförligaste siffrorna i detta avseende. Han menar att en skattläggning sked<le omkring 1540 av tidigare sedan länge upptagna nybyggen,
och att vissa av dessa t.o.m. kan ha upptagits under senmedeltid.30 För vart
och ett av sina utvalda härader, utom Kinda för vilket det finns uppgifter först
från 1562, anger han ett beräknat antal nybyggen som anlagts före omkring
1540 men registrerats först då. Detta kan ställas emot uppgifterna om gårdar i
jordeboken. Den på detta sätt beräknade nyodling utgör mellan O och 15% av
del registrerade gårdetalet omkring 1540. 31 Om denna nyodling antas ha legat
i huvudsak på 1520-och 1530-talcn är det inte otroligt att den först omkring
1540 registrerades i sin helhet, och att de av Larsson givna siffrorna ger en
tämligen god bild av ökningen a, gårdetalet före 1540 (även om de måste
betraktas som minimisiffror).
För perioden efter 1600 visar undersökningarna på alt bebyggelseexpansionen avmatLaddes eller stagnerade efter ett par årtionden in på århundradct.32

En 10/k11i11g av behyggelseexpa11sio11e11 i södra och väslm Sverige
I sammanställningen av dessa uppgifter finns tre viktiga faktorer: I. Den nominella gårdetalsökningen '.2. Antalet fnhetsår. 3. Hemmansklyvningens omfattning och förlopp.
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Den faktiska ökningen av gårdetalet beräknas där författarna inte gjort det
själva, genom att den nominella ökningen i jordeböckerna antas redovisa
nybyggen tio år efter de anlagts. Vad gäller de härader Larsson undersökt har
utgångspunkten, istället för den nominella ökningen, varit den av honom beräknade anläggningstiden för nybyggen och hans beräkningar av det faktiska
gårdetalet 1571 (vilket dock ger i stort sett samma siffror som att använda 1015 år yngre nominella jordebokssiffror).
I de härader där uppgifter om hemmansklyvning saknas för några socknar
har dessa~ hemmansklyvning skattats enligt de övriga socknarnas.
För härader där uppgifter om hemmansklyvning helt saknas 1571 eller
1599/16CO har dess ökade andel tagits till utgångspunkt. Om man jämför graden av hemmansklyvning 1571 och 1599/1601 finner man att den nästan genomgående ökat. En beräkning av hemmansklyvningen per härad 1599/1601
i förhållande till 1571 ger en median på 1,6 och genomsnittet för samtliga
belagda härader och socknar med hänsyn till totala antalet bruk 1,7. I genomsnitt har hemmansklyvningens relativa storlek i förhållande till gårdetalct således ökat med två tredjedelar (vilket absolut sett betyder en ännu större ökning av hemmansklyvningen eftersom även gårdetalet som regel ökat). Man
kan vidare anta att ökningen var konstant under perioden 1540- 1600, och i så
fall bör hemmansklyvningens relativa storlek 1540 varit en tredjedel av den
1570. Uttryckt på ett annat sätt har av ökningen 20% kommit före 1540, 40%
mellan 1540 och 1571 och 40% mellan 1571 och 1600. En sådan beräkning
har använts i tabcll 3 nedan.
I tabellen ges också den nominella ökningen av jordeboksgårdar och den beräknade gårdetalsökningen med hänsyn till antalet frihetsår för att visa gången
i beräkningarna.
För Närke kan inte nominell ökning anges eftersom längderna börjar först
1555, men här har frihetsperioden satts till 15 år varigenom övriga siffror kan
beräknas. Brunius undersökningar tyder dock på att antalet frihetsår som regel varit färre, och troligen anges därför för låga siffror för ökningen i Närke
(dvs. för hög utgångssiffra för beräkningarna). För några härader i Västergötland inleds sifferserien först en bit in på 1540-talet, vilket leder till en för
hög utgångssiffra. Men för ökningen av antalet bruk i dessa härader är skillnaden troligen inte mer än i storleksordningen ett par procentenheter.
För några härader är beräkningarna osäkra. Exempelvis för Marks härad där
uppgifter om hemmansklyvningens storlek saknas för ca 1600. I det intillliggande Bollebygds härad sjönk hemmansklyvningens andel medan den
däremot i det också intilliggande Sävedals härad kraftigt ökade. Ett annat exempel är Göstrings härad där det för 1571 redovisas en negativ hemmansklyvning, och misstanken mot dessa siffror stärks av att Bååth, som ovan
nämnts, kunnat visa att man i en socken i det näraliggande Norra Vedbo
programmatiskt uteslutit hemmansklyvning ur längderna. Kanske har hemmansklyvningen redan tidigt haft större omfattning i Göstring än vad källmaterialet låter påskina.
Man skulle kunna invända alt den använda beräkningsmetoden ger en för
stor andel av hemmansklyvningen till perioden ca 1570-1600. En jämförelse
visar att för de härader där kompletteringar måste göras 1571 och 1600 fås ett
något högre antal hemmansklyvningar i förhållande till gårdetalet 1600, och
ett lägre 1571, än för övriga härader (vilket dock åtminstone delvis beror på
regionala skillnader). Man kan som alternativ anta en annan fördelning av
ökningen: 20% före 1540, 50% mellan 1540 och 1570 och 30% från 1570 till
1600. Men detta innebär totalt endast en marginell förändring eftersom det är
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Tabell 3. Beräknad ökning av gårdar/bruk i vissa härader 1540-1600.
Härad

Hardemo
Grimsten
Kumla
Eclsberg
Vadsbo
Visnum
Lysing
Göstring
N. Vedbo
Kinda
Konga
Uppvidinge
S. Möre
Flundre
Ale
Vättle
Sävedal
Askim
Bollebygd
Marks
Socknar:
Kils - Grums Gillberga - Jösse

nominell
ökning

ber. gårdetalsökning
23
17
21
37

27
58
23
12
30
11

9
4
52
14
17
17
4
34
6

58

28

62
18
18
30
14
14
10
13
57
16
9
12
3
29

ber. ökning av
antalet bruk
34
23
25
52
59
67
33
33
43
23
64
40

4

29
126
100
79
61
6
61
39

59

109

Källa: Tabell 1-2; Larsson 1972, s. 72, 83, 'öl, 92, 100, 103.
få härader för vilka siffroma måste kompletteras. För totalökningen 15401600 är det endast Sävedals och Marks härader som får en betydande sänkning av ökningen till 47 respektive 32%.
Större betydelse för totalresultatet har beräkningen av hemmansklyvningen
1540 där skattningar måste göras för varje härad (antingen från uppgiften om
hemmansklyvning 1571 eller om denna saknas från den om hemmansklyvningen ca 1600). Här kan en invändning vara att beräkningen i tabell 3 ovan
givit ett för lågt värde för ökningens andel före 1540 (beräkningen innebär att
endast 16% av hemmansklyvningen i absoluta tal faller före 1540). Men även
om man istället antar att så mycket som en fjärdedel av ökningen i hemmansklyvning skett före 1540 medför detta inte några större förändringar av siffrorna ovan. Sänkningen av ökningen 1540-1600 jämfört med tabell 3 blir i nästan samtliga fall mellan 0-5%. Det enda fall där sänkningen blir större är
Flundre härad som enligt denna alternativa beräkning får en ökning begränsad
till 106%. Totalt minskar ökningen av antalet bruk med denna beräkning med
3% till 48% Ufr tab. 4).
Om man antog att hemmansklyvningen i ännu högre grad skedde före 1540
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skulle detta innebära dels att hemmansklyvningens ökning i stor omfattning
skulle ha inletts före ökningen i gårdetalet33 och dels att hemmansklyvningens ökning skulle varit mera begränsad 1540-70 än 1570-16(X). Detta, en
kraftig hemmansklyvning i början och slutet av 1500-talet men en mera begränsad i dess mitt, förefaller knappast som ett sannolikt alternativ.
Både antagandet om att 50% av ökningen tillfaller perioden 1540-70 och att
25% av ökningen tillhör perioden före 1540 är troligen överskattningar av
hemmansklyvningen under dessa perioder. De siffror som givits i tabell 3 kan
därför ses som tämligen goda approximationer av den verkliga utvecklingen.
Häradernas medianökning enligt tabell 3 är 43% 1540- 16(X) och den sammanlagda ökningen för det beräknade antalet bruk i alla undersökta härader är
51 % (se tabell 4). Som påpekas av flera författare och framgår av diagrammen ovan finns en stagnationsperiod från ca 1563 till 1570, dvs. det Nordiska sjuårskrigets tid. Okningen i antalet bruk skulle således i huvudsak tillhöra en femtioårsperiod, och med en femtioprocentig ökning av antalet bruk
(och brukare) skulle den årliga ökningen röra sig omkring 0,8%, dvs. varit
betydande. (Inkluderas 1560-talets stagnation blir ökningen ca 0,7% årligen.)
Huruvida denna bebyggelseökning motsvarar en ökning av åkerarealen kan
tiondelängdernas uppgifter om cxllingen delvis besvara. Osterberg har för sina detaljundersökta socknar _i Värmland kunnat konstatera en ökning av
tionde per tiondegivare från 1570-talet, och även Skarin har i en tabell visat
en mindre ökning av tiondekvoten i västra Västergötland under 1500-talets
sista årtionden. Björn Helmfrid har i sin undersökning av tiondet i två byar i
östra Östergötland påvisat en ökning av tiondet per gård under 1500-talets
sista årtionden.35 Det är således möjligt att det förutom den allmänna bebyggelseexpansionen under 1500-talet också skett en viss utvidgning av den
genomsnittliga åkerarealen, och odlingen, per gård under slutet av I.5(X)-talet.
Men för att helt säkra detta resultat krävs ytterligare undersökningar.
I bebyggelseutvecklingen kan man urskilja ett särskilt expansivt område i
Värmland och norra Göta Älv-dalen, med en ökning på omkring 75-100%.
Men den värmländska undersökningsregionen måste differentieras. Tydligen
har de västligaste delarna av landskapet haft en mindre expansion än de
ccntrala.36 För övriga delar - södra och västra dåvarande Sverige - är det
svårare att identifiera några klara skillnader, ökningen har varit omkring 3050% i de flesta häraderna. Det centrala Närke och de undersökta delarna av
Östergötland tillhör de minst expansiva, medan Visnum, Vadsbo och Edsbergs härader i utkanten av det värmländska expansionscentrumet tillhör
häraderna med den högsta ökningstakten.
Man kan därefter ställa sig frågan om ökningens fördelning mellan huvudpericxlerna, -1540,1.540-70 och 1570-1600. I tabell 4 har ökningen givits i absoluta tal för några större regioner, huvudområden, enligt den beräkningsmetod som använts i tabell 3. Ökningstakten tycks varit tämligen jämn. En
viss men inte helt avgörande roll för detta spelar det ovan gjorda antagandet
om en jämn ökning av hemmansklyvningens andel.
För pelicxlen före 1540 är siffrorna osäkra. För de härader Larsson behandlar visar en sammanvägning av de av honom ber'Jknade ökningarna av gårdetalet och den här beräknade hemmansklyvningen att ca 5-20% av antalet bruk
i dessa härader omkring år 1540 troligen upptagits under årtiondena dessförinnan. Det kan vidare antas att denna nyodling huvudsakligen hänför sig
till fredsperioden från 1520-talet och framåt. Men samtidigt måste hänsyn tas
till den av Brunius påvisade troliga avsaknaden av bebyggelseexpansion i
Närke ca 1525-1555.
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Tabell 4. Det beräknade antalet bruk i fem huvudområden (absoluta tal avrundade till tiotal).

Ökning i %
1.540

1570 1600

40-70

70-00

40-00

Huvudområde 1
Huvudområde 2
Huvudområde 3
Huvudområde 4
Huvudområde 5

1&50
1600
2380
2330
580

2270
1880
2790
2930

2810
2130
3440
3640
900 1210

22
18
17
28

24
10
23
24

56

55

34

109

Summa

8750 10770 13230

23

22

51

51
33
45

Huvudområde 1: Hardemo, Grimsten, Kumla, &isberg, Vadsbo, Visnum.
Huvudområde 2: Lysing, Göstring, N. Vedbo, Kinda.
Huvudområde 3: Konga, Uppvidinge, S. Möre.
Huvudområde 4: Aundre, Ale, Vätlle, Sävedal, Askiin , Bollebygd, Mark.
Huvudområde 5: Kila, Grums, Gillberg, Jösse.
Det kan här vara av intresse att jämföra med de olika författarnas tolkningar
av reslutaten för det egna undersökningsområdet. Larsson menar att man har
en markerad folkökning under förra delen av 1500-talet fram till 1560-talets
senare hälft, då en viss nedgång av folktalet s_~edde, men från 1570-talet till
1620-talet följde åter en stark folkökning. Osterberg skriver att i hennes
värmländska undersökningsområde låg den faktiska nyuppodlingen i sin huvudpart före 1570.37
Skarin menar att i hans undersökningsområde är 1580-talet den dominerande tillväxtperioden, men att en betydande ökning också finns på 1.540- och
1550- talen. Brunius menar att i västra Närke var 1580- och 1590-talen de
viktigaste nyodlingsperioderna.38 Bååths siffror är märkliga så till vida att de
för Norra Vedbo visar e n mycket snabb expansion på 1550-talet, men en
beskedlig under perioderna dessförinnan och därefter. Hon hävdar dock att
detta har överensstämt med det faktiska skeendet, och att det inte är resultatet
av någon form av effektivare skattläggning på 1550-talet.39
Dessa tolkningar, som huvudsakligen bygger på gårdetalets utveckling,
tyder också de på att både perioden före och efter stagnationen på 1560-1570talet kan utpekas som ungefär likvärdiga med avseende på expansionskraft
De ovan behandlade siffrornas och beräkningarnas mått av osäkerhet måste
betonas i jämförelse med t.ex. den svenska befolkningsstatistiken på 1700tale t och dä refter, me n det måste samtidigt framhållas att det svenska
källmaterialet för 1500-talet är av hög kvalitet. Det ger möjlighet till att förutom att belägga antalet skattlagda gårdar också detaljgranska och diskutera
antalet nyupptagna men ännu icke skattlagda gårdar och även den dolda
hemmansklyvningens omfattning.
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Det är därför möjligt att med utgångspunkt från den ovanstående genomgången på ganska goda grunder göra en hypotetisk kurva över en normal
bebyggelseutveckling i södra och västra Sverige (diagram 4). 1540 har givits
indexvärdet 100. För perioden före 1540, kurvans inledningsfas, måste det
dock erkännas att vi vet mindre och att källmaterialet är sämre än i många
andra europeiska länder. Här har en avvägning skett mellan de del vis
motstridiga uppgifterna, och en tänkbar möjlighet är att expansionen i vissa
områden, exempelvis Småland, inletts tidigare än i andra, exempelvis Närke.

150

---

1500

ISfO

1'00

Diagram 4. Ökning av antalet bruk, en hypotetisk kurva över normalutvecklingen i södra och västra Sverige.
Heldragen linje markerar den tidsperiod som de flesta undersäkningar omfattar och för vilken det finns eu omfattande källmaterial.
Index 1540 = 100.
Bebyggelseutveclding i ävriga Sverige

De här behandlade undersökningarna rör endast en del av landet: Småland,
Västergötland, Värmland, Närke samt västra Östergötland. Hans Forssell har
beräknat att i Älvsborgs tösen nämns ca47100 hushåll i de län som omfattar
detta område (varav i Linköpings län ca 8400), och i övriga delar av landet ca
36800 hushåll.40 De noggrant undersökta regionerna berör således omkring
(eller något över) en femtedel av hushållen i sydvästra Sverige. För övriga
delar av Sverige, omfattande knappt hälften av landets hushåll, har inga lika
detaljerade undersökningar gjorts. Nedan skall dock några undersökningar
rörande dessa områden i korthet presenteras.
Brunius har för de östra delarna av Närke redovisat den nominella ökningen
av jordebokssiffrorna. Sundbo härad hade en ökning med 23% under 15551600, Sköllersta 26%, Askers 27% och Örebro härad 39%.41
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För Västerbotten har Ingvar Jonsson påvisat en ökning av antalet nominat
från 1543 till 159<) med 23% (han menar också att åkerarealen ökat i ungefär
samma grad). 42 Men för Ångermanland har Josef Westin tidigare, med utgångspunkt från tiondeuppgifter och jordeboksmantalet, visat att "jordbrukshushållen" ökade med 36% under 1541-1560 för att därefter stagnera och
under slutet av 1500-talet och 1600-talets första år ha sjunkit ned till den
ursprungliga nivån.43
I två till Nordsverige angränsande områden, sydvästra Finland och Jämtland, har inom ödegårdsprojektets ramar undersökningar av bebyggelseutvecklingen gjorts. Med hjälp av framför allt tiondelistor visar Helge Salvesen att bebyggelsen i Jämtland efter en stagnationsperiod under sjuårskrigets
tid ökat svagt fram till omkring 1600 för att därefter minska eller stagnera
Eljas Orrman har. med samma metoder och material som de svenska
deltagarna i ödegårdsprojektet, för några socknar norr och nordväst om Åbo
visat att bebyggelsen ökat svagt mellan ca 1540 och 1560 för att därefter
stagnera eller minska under senare delen av århundradet 44 Det förefaller som
om man åtminstone i delar av Nordsverige och angränsande områden haft ett
förlopp där expansionen upphört tidigare än i södra och västra delen av
landet.
Per-Göran Ersson har i en undersökning av utvecklingen på Gotland bland
annat genom en analys av namntyper tyckt sig kunna påvisa en hemmansklyvning från senare delen av 1400-talet och en bit in på 1500-talet.
Denna skall ha inneburit en bebyggelsexpansion efter senmedeltidens ödeläggelse. 1500-talets sista del skulle däremot på Gotland präglas av stagnation.45
Den mest omfattande bearbetningen utanför ödegårdsprojektet har gjorts av
projektet Det medeltida Sverige, som publicerat sammanställningar för ett
antal härader i Uppland. Dessa sammanställningar ger ett omfattande material
rörande den nominella gårdetalsutvecklingen, däremot inga korrigerade
siffror (nedan har endast besuttna j ordeboksenheter medräknats, ej ängar,
v~etar, utjordar och liknande, ej heller kvarnar).
Ökningen i tabell 5 avser inte helt likartade perioder. I de flesta fall gäller det
från 1540/41-1567/69. Men för Norra Roden finns några socknar där begynnelseåret är så sent som 15.54 och för Olands härad är avslutningsåren
1577/78.
Med dessa reservationer kan den sammanlagda ökningen för de tretton
häraderna i absoluta och avrundade tal anges till från 3960 till 4030, dvs.
1,8%. Minskningen i Rasbo beror främst på att antalet frälsegårdar minskat
u~ motsvarande registrerad ökning för andra gårdar.
A ven om dessa nominella siffror innehåller flera osäkerhetsmoment kan det
ändå konstateras att bebyggelseökningen i mitten av 1500-talet förefaller varit
mera begränsad i Uppland än i söelra och västra dåvarande Sverige.
Tänkbart vore att Uppland istället haft en större hemmansklyvning. Här kan
man jämföra (av Forssell publicerade siffror över) antalet registrerade i jordeboken 1571/73 med antalet som betalade Älvsborgs tösen. Denna skillnad
anger inte den dolda hemmansklyvningen (eftersom båda dessa siffror måste
korrigeras), men ger en antydan om d~s ungefärliga storlek. För de i tabell
redovisade häraderna där längder för Alvsborgs lösen bevarats är skillnaden
ca 10-25% och ibland mindre.46 Detta motsvarar ungefär samma hemmansklyvning som i stora delar av övriga Sverige. En vad gäller tidsprecision
tämligen grov metod att mäta odlingsexpansion är pollenanalys, men denna
ger långa tidsserier. De yngsta sedimenten är dock ofta utelämnade ur
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Tabell 5. Gårdetalets ökning i några uppländska härader ca 1540-1570.

Härad

Ökning i%

Norra Roden
Ulleråker
Vaksala
Bälinge
Norunda
Rasbo
Tierp
Våla
Vendel
Oland
Näringshundra
Lyhundra
Sjuhundra

4 ,8
4,4
2,5
-0,7
0,5
-6,9
1,6
2,3
0,0

] ,5
6,9
2,5
2,2

Källa: Det medeltida Sverige 1: 1 (Stockholm 1972), s. 45; 1:2 (Stockholm
1984), s. 31-32; 1:3 (Stockholm 1982), s. 29-31; 1:4 (Stockholm 1974), s.
33-36; 1:5 (Stockholm 1986), s. 29-30.

pollendiagram, bland annat för att torven kan vara för lös. Men Björn E.
Berglund har ändå genom en sammanställning av pollendiagram från oli ka
delar av södra Skandinavien kunnat påvisa en odlingsexpansion efter den
senmedellida ödeläggelsen, och han kallar detta för det femte expansionsstadiet sedan jordbrukets införande. 47
Flera moderna undersökningar understödjer ödegårdsprojektets resultat, om
än inte med lika hög grad av precision. 1500-talet har präglats av en bebyggelseexpansion i större delen av Sverige.48
Men det tycks finnas en viktig regional skillnad mellan å ena sidan de
centrala slättbygderna (som Uppland) och de av ödegårdsprojektet undersökta
områdena. Förmodligen har expansionsmöjligheterna varit större i skogsbygderna och de boskapsskötande regionerna i södra och västra dåvarande
Sverige än i de tidigt full byggda områdena i rikets centrum. Också andra aspekter som skattejordens storlek eller agrara nyheter kan ha spelat in.
Den bebyggelseökningen motsvarande befolkningsexpansionen har varit
föremål för en äldre diskussion med Heckscher och Sundquist som huvuddeltagare. Det grundläggande källmaterialet var Älvsborgs lösen och de följande förmögenhelstaxeringarna och boskapslängderna (dock utan de korrigeringar som ödegårdsprojektet visat vara nödvändiga). Den viktigaste osäkerhetsfaktorn var hushållens storlek. Eva Österberg och Lars-Olof Larsson har
givit den senaste sammanfattningen av denna diskussion och skriver: "Så
mycket står dock klart, att det svenska rikets sammanlagda folkmängd vid
Vasatidens början legat avsevärt under l miljon men ökat markant fram till
160()-talets början - uppskattningsvis med 40-60%."49 Denna uppskattning
överensstämmer tämligen väl med de preciserade siffror rörande ökningen av
antalet bruk som ovan angivits.
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Sammanfattning
De inledningsvis givna frågorna har således givits svar. I sydvästra Sverige
har bebyggelseexpansionen var tämligen kraftig. Under de två expansionsperioderna ca 1540-1562 och 1571-1600 var den årliga genomsnittliga ökningen ca 0,8%. I de mest expansiva områdena runt Vänern var ökningen
upp till 1,4-1,5% per år, medan den i mindre expansiva områden i Närke och
Östergötland låg på omkring 0,5% under dessa perioder. Hela expansionsperioden har sträckt sig från ca 1520 till ca 1620, med en lägre ökningstakt i
början och slutet. I övriga delar av Sverige har man haft motsvarande
expansion, i de bäst undersökta områdena i Uppland kan man anta att den
genomsnittliga ökningstakten inte nått upp till det sydvästsvenska genomsnittet, utan kanske närmast motsvarat den i Närke.
Den svenska ökningen av bebyggelsen, av antalet hushåll på landsbygden,
har varit snabb men inte exceptionell med europeiska mått. Man har i
Frankrike beräknat en ökning på omkring 0,7% per år från ca 1450-1560,
med stora variationer från ned mot 0,3% upp till 1,5-2,0%. .so I Tyskland har
en tillväxttakt på 0,55% beräknats för hela 1500-talet, med en starkare tillväxt
på omkring 0,7% i början av seklet och svagare på omkring 0,3% i slutet. 51
På den holländska landsbygden har ökningstakten beräknats till 0,7% per år
1514-1622, med en tillväxttakt på 1,3% i det distrikt som ökat snabbast.52
Dessa siffror baseras på taxeringar av hushåll e1ler motsvarande, och är
därför direkt jämförbara med de svenska Wrigley och Schofield har med en
avancerad och elegant statistisk metod beräknat befolkningsutvecklingen i
England och anger för perioden 1541-1601 en ökningstakt på mellan 0,51,0% per år.53
Regionalt ligger expansionsfasema lite olika. Nordfrankrike hade sin huvudsakliga expansion från 1400-talets senare del till 1500-talets mitt, i Sydfrankrike pågick expansionen från ca 1500 till 1570-80. I Tyskland var ökningen
snabbast i århundradets början. I Holland var tillväxten snabbast före 1570,
men fortsatte till ca 1650. Den svenska expansionsfasen ligger således, med
västeuropeiska mått, tämligen sent i 15()()-talets allmänna expansion.
I det Sverige omgivande Norden finner man också något varierande tendenser. Bebyggelseexpansionen i större delen av Danmark (inklusive Skåne)
och i egentliga Finland tycks ha varit mycket begränsad, åtminstone under
15()()-talets senare del, däremot i det inre och norra Finland samt i stora delar
av Norge har det skett en snabb bebyggelse- och befolkningsexpansion under
1500-talet som även tycks sträcka sig tillbaka till sekelskiftet. För Norge har
man för 1500-talets mitt i ett par regioner kunnat konstatera en expansion på
omkring 1-2% årligen.54
Både den allmänna expansionen och de regionala skillnaderna leder vidare
till ett nytt komplex av frågor: Vilka förklaringar är tänkbara till bebyggelseoch befolkningsexpansionen?
Jag skall inte i detta sammanhang alltför mycket fördjupa mig i dessa centrala frågor, men ändå avslutningsvis peka på ett av de mest intressanta
försöken till förklaringar, nämligen Guy Bois för Normandie. Vi möter i hans
framställning en den svenska motsvarande odlingsexpansion.
Bois menar att en rad olika faktorer är knutna till varandra: en befolkningsökning och uppodling av mer jordbruksmark leder till en sjunkande
arbetsproduktivitet, samtidigt får man stigande priser särskilt för jordbruksprcxlukter, den totala räntan stiger men inte dess andel av den totala
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produktionen, arbetslönerna sjunker och förmögenheten fördelas ojämnare på
landsbygden. Detta knippe av samverkande faktorer slår under en nedgångsfas om i sina motsatser.55
I Sverige har vi ett med europeiska mått unikt källmaterial för 1500-talet,
inte bara rörande bebyggelsen utan också rörande förmögenhetsfördelningen,
produktionen etc. Det skulle således vara möjligt att med vårt material detaljerat testa Bois teori.

Noter
* Denna uppsats har utarbetats inom projektet Agrarproduktion, priser och lÖ-ner i 1500-talets Sverige. finansiellt understött av Riksbankens jubileumsfond. Jag vill tacka Eva Österberg för synpunkter.
1. För Tyskland se W. Abel, Geschichte der deutschen Landwirtschaft, 2:a
uppi. (Stuttgart 1967), s. 150-158. För Nordsjöområdet se B.H. Slicher van
Bath, The agrarian history of western Europe (London 1966), s. 199-203.
För Frankrike se H. Neveux, Decline et reprise: la fluctuation biseculaire
1330-1560, Histoi re de la France rurale 2 (Paris 1975), s. 101-111. För
Italien och Iberiska halvön se F. Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II 1 (New York 1975), s. 67-75, 394410.
2. Jfr R. Adamson, Nordiska, särskilt norska, ödegårdar, HT 1983. Ett par
av de svenska undersökningarna i ödegårdsprojektet, Hans Sundströms och
Sten Skansjös, har lagt tyngdvikten vid medeltiden men då koncentrerat sig
på expansionsperioden ca 1000-1300.
3. Redovisningen rörande detta är i den sammanfattande publikationen tämligen summarisk. E. Jutikkala, The way up, Desertion and land coloni?;c1tion
in the nordic countries c. 1300-1600 (Stockholm 1981). Se dock E. Osterberg, Social aspects, s. 217 i samma volym där en tabell presenteras. Gemensamt för denna liksom för sammanställningar i K. Bååth, öde sedan stora
döden var ... : Bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid
och 1500-tal 1 (Lund 1983), s. 158 och J. Brunius, Bondebygd i förändring:
Bebyggelse och befolkning i västra Närke ca 1300-1600 (Lund 1980), s. 100
är dock att de inte tar hänsyn till att siffrorna beräknats med delvis olika metoder, och inte heller inberäknar hemmansklyvningen.
4. E. Österberg, Bönder och annat folk, HT 1986.
5. L.-0. Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska
agrarsamhället 1500-1640 (Lund 1972), s. 35-40.
6. Se t.ex. E. Österberg, Kolonisation och kriser: Bebyggelse, skattetryck,
odling och skattestruktur i västra Värmland ca 1300-1600 (Lund 1977), s.
195 och 0. Skarin, Gränsgårdar i centrum: Studie~_i Västsvensk bebyggelsehistoria ca 1300-1600 (Göteborg 1979), I s. 120. Aven Larsson 1972, s. 7172 gjorde dock sådana korrigeringar.
7. Larsson 1972, s. 79-80.
8. Larsson 1972, s. 80, 85, 91, 93-94, 97,102,105.
9. Österberg 1977, s. 182.
10. Skarin 1979, 1 s. 144-145.
11. Brunius 1980, s. 115-117.
12. Bååth 1983, s. 175 not 87 = 88.
13. Författarna menar således inte samma sak med "korrigerat" gårdetal, exempelvis Brunius 1980, s. 94-100 avser endast smärre korrigeringar med
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hänsyn till t.ex. administrativa förändringar, medan Skarin 1979, 1 s. 131
med korrigerade siffror vill ge den "faktiska bebyggelseuvecklingen".
14. Larsson har inte, u tom för åren 1571 och 1600, sammanställt detta till
uppgifter om den faktiska gårdetaJsutvecklingen, och en sammanläggning av
den beräknade faktiska nyodlingen med jordeboksuppgi ftema ger inte helt
korrekta uppgifter, set.ex. Larsson 1972, s. 72, 81 och 145.
15. Larsson 1972, s. 48-49, 117- 118, där han också., bl. a genomjämförelse
med 1600-taJets boskapslängder och domböcker, tillbakavisar möjligheten att
två beskattade med boskap på samma j ordeboksgård kan ha haft gården i
sambruk. Andra forskare har senare anslutit sig till Larsson i stort sett utan
invändningar. Jfr dock Bååth 1983, s. 183 där bo n antyder att ÄL kan innehåJla husmän utan egen gård men med djur.
16. Larsson 1972, s. 42.
17. Larsson 1972, s. 122.
18. Skarin 1979, 1 s. 149; Larsson 1972, s. 129.
19. Larsson 1972, s. 123, 128; S karin 1979, 1 s. 149 och Bååth 1983, s. 149
där hon visar att ödegårdar redovisas i vissa delar av Norra Vedbo härad men
inte i andra.
20. Bååth 1983, s. 149.
21. Larsson 1972, s. 122, 127.
22. Brunius 1980, s. 106- 108.
23. Skarin 1979, 2 s. 139.
24. Skarin 1979, 1 s. 170- 171.
25. Österberg 1977, s. 162-164.
26. Brunius 1980, s. 109- 110.
27. Se Lex. Österberg 1977, s. 118; Brunius 1980, s. 51, 69-70; Bååth
1983, s. 137, 140.
28. Brunius 1980, s. 102, 115; Bååth 1983, s. 174-176.
29. Österberg 1977, s. 179-180; Skarin 1979, 1 s. 139, 145-146.
30. Larsson 1972, s. 75, 85.
31. För Konga 13% , Uppvidi nge 4%, Södra Möre ca 15%, Visnum 6%,
Vadsbo 6%, Lysing 7 %, Göstring 0 % . Larsson 1972, s. 72, 81, 83, 85,
87, 90, 92, 94, 97-98.
32. Larsson 1972, s. 158; Skari n 1979, 1 s. 144-145; Brunius 1980, s. 118.
Jfr Bååth 1983, s. 160. Se även L.-O. Larsson, Bönder och gårdar i stormaktspolitikens skugga (Växjö 1983), s. 120 (Kinnevalds..härad, Småland),
154-155 (Kumla härad, Närke), 188-189 (Yalkebo härad, Ostergötland).
33. Det kan här nämnas att G. Framme. Odegårdar i Vätte härad (Göteborg
1985), s. 97-105 med utgångspunkt från gårds- och ortnamn hävdar att hemmanskl yvningen varit stor i norra Bohuslän omkring 1400 för att därefter
minska. Men det Framme kallar hemmansklyvning är snarare gårdsdelning
(eller mera exak.'t: särskiljandet av två eller flera gårdar på samma plats, norra
och södra gården etc.). Det som här intresserar, den dolda hemmansklyvningens storlek, kan man inte avläsa i hans material. Men det är inte osannolikt att även den dolda hemmansklyvningen tenderade att minska i omfattning
med.~eläggelsen under senmedeltiden.
34. Osterberg 1977, s. 204; Skarin 1979, 2 s. 200.
35. B. Helmfrid, Tiondelängdema som källa till ett byalags ekonomiska historia 1555-1735 (Stockho lm 1949), s. 126.
36. Se tab. 1. Österberg 1977, s. 160-164 påpekar också att t.ex. Arvika i
västra Värmland nästan saknat ökning av gardetalet, men att hemmansklyvningen varit tämligen omfattande.
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37. Larsson 1972, s. 149; Österberg 1977, s. 183.
38. Skarin 1979, 1 s. 131,141; Brunius 1980, s. 118.
39. Bååth 1983, s. 174-175, 177.
40. H. Forssell, Sverige 1571 (Stockholm 1872-83), s. 348.
41. Brunius 1980, s. 100.
42. I. Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid
(Umeå 1971), s. 274- 275, 305-306. För Hälsingland menar han att åkerarealen varit stagnerande eller nedåtgående i början av 1600-talet, ibid. s. 7576.
43. J. Westin, Ångermanlands historia under Gustav Vasa och hans söners
tid (Härnösand 1943), s. 65-66, 73, 135. Westin diskuterar dock inte hemmansklyvningen.
44. H. Salvesen, Jord i Jemtland (Östersund 1979), s. 82-86; E. Omnan, Bebygelsen i Pargas, S:t Mårtens och Vemo socknar i Egentliga Finland under
senmedeltiden och på 1500-talet (Helsingfors 1986), s. 124-125.
45. P.-G. Ersson, Kolonisation och ödeläggelse på Gotland (Stockholm
1974), s. 54-55, 97-98.
46. Forssell 1872-83, s. 294-306.
47. B. Berglund, Vegetation and human inf1uence in South Scandinavia <luring prehistoric time, Oikos Suppl. 12 (1969), s. 21, 24. Skarin 1979, 2, s.
35, 43 har låtit ta fram ett pollendiagram för Lödösetrakten. Även detta tyder
på expansion för odling åtminstone under senare delen av 1500-talet. M.
Widgren, Settlement and farming systems in the ~.arly Iron Age (Stockholm
1983), s. 91-93 har gjort ett pollendiagram från Ostergötland som tyder på
expansion från slutet av 1400--talet. Men här finns för enstaka pollendiagram
problemet med en mera exakt datering.
48. Har kan tilläggas att i samband med en diskussion av skattejordens fördelning i L.-0. Larsson, Jordägofördelningen i Sverige under Gustav Vasas
regering, Scandia 1985, s. 65-66, har denna fråga berörts.
49. L.-0. Larsson & E. Österberg, Vasatiden och stormaktstiden, Sveriges
historia 1521- 1809 (Stockholm 1985), s. 8.
50. Neveux 1975, s. 101. Jfr Braudel 1975, s. 394 som mera gissningsvis
antar en genomsnittlig ökning på 0,7% i Italien, Frankrike och Spanien mellan 1500 och 1600.
51. Abel 1967, s. 150.
52. J . deVries, The Dutch rural economy in the Golden Age (New Haven
1974), s. 85-87. Inkluderas städerna blir ökningstakten 0,82% .
53. E.A. Wrigley & R.S. Schofield, The population history of England (London 1981), s. 405 .
54. Jutikkala 1981, s. 124-125, 129, 132-134.
55. G. Bois, The crisis of feudalism: Economy and society in Eastern Normandy c. 1300-1550 (Cambridge 1984), s. 399-405. Bois mcxlell innehåller
också en rad andra moment, särskilt rörande övergången från en fas till en
annan.
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Bygdelaget och hägnaderna

Då jag studerade medeltidslagar och byordningar förvånades jag över den stora betydelse som tillmättes gärdesgårdarna. Nedan skall jag ge ett försök till
förklaring av varför gärdesgårdarna och arbetet med dessa hade stor offentlig
lJ<?_tydelse. Men först måste något sägas om hur stor denna betydelse var.
Aldre Västgötalagen tillhör de äldsta bevarade nedskrivna lagarna i Sverige.
Den nedtecknades på 1220-talet. Västgötalagen hann komma i en ny version,
Yngre Yästgötalagen på 1280-talet, innan Landslagen ersatte landskapslagarna. I Aldre Västgötalagen nämns gärdesgårdar eller gärdning i 34 paragrafer
av lagens sammanlagt 375 paragrafer. I Yngre Västgötalagen nämns gärdesgårdar eller gärdning i 45 av de 464 paragraferna_._1 Detta kan jämföras med att
plöjning, eller ärjning, nämns i 4 paragrafer i Aldre Västgötalagen och i 5
~_ragrafer i Yngre Västgötalagen, eller med att smörkärning inte alls nämns.
A ven i senare lagar och lagförslag intar gärdesgårdarna en mycket framträdande plats. Så t.ex. handlar en väsentlig del av byggningabalken i 1734 års
lag om laga värn och djur i annans åker.
Många byar och bygdelag i Sverige fick nedskrivna och officiellt erkända
byordningar under 1700-talet och första hälften av 1800-talet. Bestämmelserna om hägnader är i allmänhet de mest omfattande och byordningama
inleds ofta med dessa bestämmelser. De gemensamma hägnaderna påverkade
också formerna för byalaget, den viktigaste stämman hölls på våren i samband med gärdesgårdssynen.
Mörby och Viby byar ligger intill varandra på östgötaslätten. Dessa byars utförliga bystämmoprotokoll från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet
har givits ut av Sigurd Erixon. 2 I protokollen upptar anteckningarna om gärdesgårdar mellan en tredjedel och hälften av utrymmet.
Förutom bestämmelser om gärdesgårdarna krävde den gemensamma hägnaden också en viss samordning av jordbruksarbetet. I byordningarna nämns
sådd, slåtter och skörd vanligen i samband med bestämmelser om när gärdena
skulle vara stängda eller vid vilken tidpunkt de skulle öppnas för bete. Naturligtvis finns det även andra bestämmelser, som inte har något direkt
samband med gärdesgårdarna, t.ex. betämmelser om gemensamma utmarker,
vägar och diken. Men dessa är i allmänhet en underordnad ställning. Sigurd
Erixon3 menar till och med att: ''Själva byalaget är att betrakta som ett byhägnadslag, eller som det ibland ben.ämnes i lagarna, ett värnalag." Även andra
forskare som studerat byalag och bygdelag framhäver hägnadernas centrala
betydelse. 4 Olov Isaksson skriver dock att i Nordsverige, till skillnad från
nedre Sverige, var bystämmans viktigaste uppgift att reglera utnyttjandet av
samfällda egendomar.5
I Sverige, utom de gamla danska landskapen, var bygdelaget en viktig social
och politisk enhet vid sidan av byalaget. Sockenstämman hade många uppgifter som i t.ex. Danmark sköttes av byalaget. 6 Även organiserandet av det
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1. Vanlig hankgärdesgård, bestående av snett lutande gärdsel mellan störpar.
Störparen hålls samman av band, som också håller gärdslet uppe. Vanligen
hade man tre band på varje störpar, men på Gotland var gärdesgårdar med två
band vanliga.
Ur Landsmålsarkivets frågelista J5: Hägnader. Uppsala 1928, s. 7.
gemensamma gärdesgårdsarbetet och kontrollen av detta sköttes i många fall
av sockenorganisationen. Detta är belagt redan i de äldsta skriftliga källorna.
Det framgår av landskaps_l_agarna. Dessutom finns ett unikt tillägg i en handskrift från 1280-talet av Aldre Västgötalagen där skrivaren, troligen präst i
Vedums socken, har nedtecknat grindhållningsskyldigheten i socknen.7 Anteckningarna visar att socknen utgjorde ett gärdeslag. Att bygdelagen hade
stor betydelse i Sverige berodde delvis på att byarna var små, men troligen
också på att många byar låg i gärdeslag med varandra.
Lagar och byordningar visar att gärdesgårdsarbetet var det jordbruksarbete
som krävde de utförligaste offentliga överenskommelserna, dvs. det arbete
som krävde den mest utvecklade lokala organisationen. Gärdesgårdsarbetet
var den viktigaste ekonomiska motiveringen för byorganisationen i större delen av Sverige, åtminstone från medeltiden och fram till byarnas sprängning
på 1800-talet.
Den helt dominerande hägnadstypen i Sverige, förutom i delar av Skåne,
Öland, Halland och Bohuslän, har varit hankgärdesgården.8 Förmodligen dominerade hankgärdesgården redan på medeltiden, och från samma period har
också den gemensamma hägnaden runt byns inägor varit det vanliga. Nyodlingarna på 1700-talet medförde att hägnaderna blev längre, de krävde mer arbete och virke. Gärdesgårdarna debatterades och man propagerade för stengärdesgårdar. Dessa spreds dock långsamt.
Skiften och bysprängningar tvingade bönderna att bygga ännu mer gärdesgårdar. Istället för att bygga en bit av den gemensamma gärdesgården skulle
varje bonde nu hägna in sina egna ägor. Problemet med den ökade hägnadsmängden löstes på två sätt: det rättsliga och det tekniska
Tidigare hade hägnadsplikten åvilat den som ville skydda sin åker och äng.
Skogar och betesmarker var i allmänhet inte inhägnade, där strövade djuren
fritt. I början av 1800-talet ifrågasattes denna princip. De som hade mycket åkrar ville att djurägarna istället skulle stå för hägnadsplikten. Under ett halvt århundrade pågick en bitter strid, i huvudsak mellan boskapsskötande och
sädesproducerande lantbrukare. Framstötar om ändrad hägnadsplikt kom
framför allt från Västergötlands slättbygder. Motståndet mot ändringen var
stort i Nordsverige. I början av 1800-talet tillät-; privata överenskommelser,
men den allmänt giltiga rättsliga förändringen kom först 1857. I de sädesproducerande slättbygderna innebar den nya stängselordningen en betydlig
lättnad.9
Under 1800-talet förenklades hankgärdesgårdarna. Man satte i mindre gärdsel. Detta sparade arbete med huggning och gjorde att gärdesgårdarna blev lättare och stod längre. Avståndet mellan störparen ökades. När gärdesgårdarna
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2. Karta efter förlaga i G. Hobrohs opublicerade licentiatavhandling 1944
(not 8). Den virkeskrävande l,ankgärdesgården hör samman med verklig
skogsbygd, dominerad av ba.rrträd (Hobroh s. 119). I no"a Europas hankgärdesgårdsområde hade man rikligt med gärdesgårdar runt åker och äng. Detta
hade visst sammanhang med vallningsorganisationens utbyggnad. I Tyskland, och även i Danmark och Skåne, spelade byherdeinstitutionen en mycket
större roll än i mellersta och norra Skandinavien. (Jfr M. Szab6, Herdar och
husdjur, Lund 1970, exempelvis s. 87-88.)
blev glesare var de inte längre lika effektiva mot får och getter. Samtidigt
avlöste vidjorna på många håll hanken som band runt gärdesiårdsstörarna.
Hanken gjordes i förväg och formades till ringar som träddes på. Vidjorna lades i en åtta runt störparet och måste vara färska och böjliga vid användandet.
Hanken var mer arbetskrävande men höll längre. Många stengärdesgårdar
byggdes i samband med skiftena. Mot slutet av 1800-talet blev enkla stånggärdesgårdar vanligare. Men hankgärdesgårdama dominerade fortfarande vid
sekelskiftet.
I slutet av 1800-talet kom järntråden i marknaden. I allmänhet övergick bönderna inte direkt till hägnader helt av järntråd utan använde järntråden som
vidjor på hankgärdesgårdarna. Detta var vanli gt från omkring 1900 fram till
1920-talet. Taggtrådshägnader slog igenom efter första världskriget. I sydvästra Småland, som var konservativt i detta avseende, dominerade hankgärdesgårdarna fortfarande i början av 1930-talet. I slutet av 1930-talet kom
det elektriska stängslet.
Hägnaderna och arbetstiden

För att kunna avgöra gärdesgårdsarbete ts betydelse måste arbetstiden som
åtgick bestämmas. Sigurd Erixon har skrivit:
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"In a comparison oj different humanfunctions there is probably no gauge
more easily grasped or more naturally representative oj the purely human
element than the duration factor.
The life oj man is not a condition or a quality but a happening - a course
oj events, a combination in lime sequence oj all the individual passes
through or takes part in, and his activities, his experiences and his passivity
can all be measured up to a certain point with regard to the length oj time
taken up by each oj them in his existence, he himself personifying the sum
total." JO

80 år tidigare skrev Karl Marx:
"All hushållning beror i sista hand på hushållning med tid. Likaledes måste
samhället indela sin tid på ett ändamålsenligt sätt, så att det uppnår en
produktion som motsvarar dess totala behov. Även den enskilde måste
noggrant indela sin tid för att skaffa sig lämpliga kunskaper och för att
uppfylla de olika kraven på verksamhet. Hushållningen med tiden, liksom
planmässig fördelning av arbetstiden på olika produktionsgrenar, förblir
alltså den första ekonomiska lagen inom all samhällelig produktion." 11

Med olika utgångspunkter har dessa båda författare angivit tiden som den
grundläggande måttstocken för mänsklig aktivitet.
Undersökningar av arbetstiden ger inte bara svaret på hur viktigt ett arbete
är; sådana undersökningar ger också möjlighet att påvisa flaskhalsar i produktionen, eller hur teknisk utveckling på ett omdde möjliggörs genom tidsbesparingar på andra områden. Trots detta har det gjorts ganska få undersökningar om arbetstidsåtgången i det svenska bondesamhället.12
Hankgärdesgården och därefter ståltrådsstängslet har varit dominerande i
större delen av Sverige. Jag har försökt fastställa arbetstidsåtgången för dessa
två hägnadstyper.
Arbetsåtgången för olika moment i gärdesgårdsarbetet har beräknats. I uppteckningar och litteratur finns uppgifter om beting för huggning och klyvning
av gärdsel, uppsättning av gärdesgårdar osv. Med hjälp av dessa siffror har
den sammanlagda arbetstidsåtgången räknats fram och jämförts med uppgifter
rörande hela arbetstiden.13
Huvuddelen av uppgifterna om arbetsåtgången härrör från uppteckningar i
Nordiska museet och Uppsala landsmålsarkiv. Dessa uppteckningar kommer
från hela landet och rör huvudsakligen perioden 1870- 1930. Andra uppgifter
har tagits från äldre och nyare litteratur. Om arbetsåtgången vid tillverkning
av gärdsel har jag ett 20-tal uppgifter och ungefär samma antal gäller tillverkning av stör, ett 10-tal uppgifter rör hanktillverkning och ett 80-tal uppgifter arbetsåtgången vid uppsättning av hankgärdesgård. Någon större skillnad i arbetsåtgång mellan olika delar av landet har inte kunnat påvisas. Uppgifterna rörande stör, gärdsel och uppsättning är i stort sett normalfördelade.
Standardavvikelsen för vart och ett av dessa moment är bara en fjärdedel av
medelvärdet (dvs. i princip ligger två fall av tre inom en standardavvikelses
avstånd från medelvärdet i båda riktningarna). Uppgifterna om arbetsåtgången är således förvånansvärt väl samlade runt medelvärdet.
Först höggs gärdslet och störarna. Vanligen klövs gärdslet, annars barkades
det. Störarna barkades och spetsades. Virket kördes fram till den sträcka som
skulle hägnas. Till band användes hank eller vidjor. Hanken gjordes i förväg.
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Vidjorna som måste vara färska togs strax innan uppsättningen påbörjades.
Skulle gärdesgården omhägnas revs den gamla gärdesgården och det virke
som var tillräckligt friskt återanvändes. Vid nyuppsättning måste hål för störarna spettas upp.
Vanligen arbetade en till tre personer med gärdesgårdsuppsättningen. Fyra
till fem personer tycks ha varit maximum, fler fick inte plats. Arbetet var huvudsakligen ett mansarbete. Männen på en gård klarade själva av arbetet. Hoparbete, som vid samtidig slåtter, har varit mycket sällsynt.
Detta betyder inte att gärdesgårdsarbetet var familjens enskilda angelägenhet.
Tvärtom, gärdesgårdsbyggandet var i högsta grad ett gemensamt arbete i byn.
Varje gård hade sin del i hägnaden runt inmarken. Det räckte med att en gård
misskötte sin gärdesgårdsbit för att alla gårdarnas arbete skulle bli meningslöst.
Under 1800-talet minskade virket i gärdesgårdarna. Fram till mitten av 1800talet tycks 0,9 meter varit det vanliga avståndet mellan störparen, i slutet av
1800-talet och början av 1900-talet var 1,2 meter normalt. Gärdslet i gärdesgårdarna tycks ha minskat från tre nya gärdslen per störpar i början av 1800talet till två omkring 1900. Den ungefärliga virkesåtgången per 100 meter
gärdesgård var i början av 1800-talet 220 störar, 330 gärdsel och 330 band. I
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade virkesåtgången minskat till
ungefär 165 störar, 165 gärdsel och 250 band.
Vid omhägnad måste man räkna med en viss återanvändning av virke. Det
finns få uppgifter om hur mycket virke som återanvändes och de uppgifter
som finns är oprecisa. Med utgångspunkt från dessa är en gissning, att en
fjärdedel av gamla gärdsel och störar återanvändes kanske inte alltför långt
från det normala.
Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet gjorde en
genomsnittlig arbetare 100 störar per dag, högg, barkade och vässade dem.
Ungefär samma siffra nämns i lantbrukslitteratur från början av 1800-~_let
och från 1700-talet. Enligt den äldsta uppgiften, i Åke Rålambs Adelig Ofning 1690, skulle en dr'ång hugga och rensa 80 störar på en dag.14
Även gärdsel gjorde en arbetare 100 om dagen, högg och klöv. Enligt den
äldsta uppgiften, från 1780, skulle en karl kunna göra 90-130 gärdsel på en
dag. 15 Det vanligaste var att klyva gärdslet, att barka det tycks ha tagit lika
lång tid som att klyva det.
Normalprestationen vid hanktillverkning var omkring 150 bank per dag, de
höggs och vreds. När det gäller vidjor finns det få uppgifter om hur många
man kunde göra på en dag, ty arbetarna högg oftast vidjor under morgontimmarna, på väg till gärdesgårdsuppsättningen. I uppgifterna om uppsättning
av gärdesgård kan man inte se att gärdning med färdiga bank gick väsentligt
snabbare än gärdning där arbetarna tog vidjor. De få uppgifterna om huggning och klyvning av vidjor tyder dock på att detta bör ha krävt ett tredjedels
dagsverke eller mer till 100 meter gärdesgård. Denna siffra är osäker.
Vid uppsättning av gärdesgård var den ,genomsnittliga arbetsprestationen 50
meter per dag. Den äldsta uppgiften är Ake Rålambs från 1690. Han skriver
att en man kunde hägna cirka 60 meter per dag. 16 Även uppgifterna från 1700-talet och början av 1800-talet rör sig kring 50 meter per dag.
Transporter av virket måste räknas in i arbetstiden. Här har jag bara en enda
direkt uppgift. Gösta Wesslen beräknade 1914 att det gick åt ett halvt kördagsverke till 100 meter tät hankgärdesgård och en tredjedels dagsverke till
100 meter glesare hankgärdesgård. Den täta hankgärdesgården krävde då lika
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de en fjärdedel mindre virke.17 Att transporterna utgör denna andel av gärdesgårdsarbetet, eller något mer, tyder uppgifter i bondedagböcker på.
En grind tog mellan ett halvt och ett dagsverke att göra Det fanns sällan mer
än en grind per kilometer gärdesgård och denna arbetstid blir försumbar vid
sammanräkningen.
Vid sammanräkningen har jag antagit att en fjärdedel av gärdslena och
störarna återanvändes. Jag har räknat med en övergång från hank till vidjor
under slutet av 1800-talet. Den sammanräknade arbetstiden för 100 meter tät
hankgärdesgård, som dominerade under början av 18(X)...talet, är:
Stör
Gärdsel
Band
Uppsättning
Kördagsverke
Summa

1,65 dagsverken
2,5 dagsverken
2,2 dagsverken
2,0 dagsverken
ca 0,5 dagsverken
ca 8,85 dagsverken

Den sammanräknade arbetstiden för 100 meter glesare hankgärdesgård, som
dominerade omkring 1900, är:
Stör
Gärdsel
Band
Uppsättning
Kördagsverke
Summa

1,25 dagsverken
1,25 dagsverken
0,3 (?) dagsverken
2,0 dagsverken
ca 0,3 dagsverken
ca 5, 1 dagsverken

Antalet dagsverken per 100 meter gärdesgård minskade från nästan 9 dagsverken till något mer än 5. Minskningen i arbetsåtgång beror enbart på att gärdesgårdarna gjordes glesare. Under 1700-talet och fram till början av 1800talet har arbetsåtgången troligen varit ganska konstant.
Anders Fahlbeck har, i sin dagbok från Mögsjön i Värmland, antecknat arbetstiden för ett gärdesgårdsbygge. Den 5 juni 1793 skriver han att det åtgick
133,5 dagsverken, därav en fjärdedel kvinnodagsverken, för att bygga 873
famnar gärdesgård. Detta innebär att det krävdes närmare 9 dagsverken för att
bygga 100 meter.18
Gösta Wesslen publicerade 1914 kostnadsberäkningar på gärdesgårdsbygge
och kom fram till att 100 meter tät gärdesgård med hank krävde 10,9 dagsverken, och all 100 meter glesare gärdesgård, med en fjärdedel mindre virke
och bunden med stål trådsband, krävde 7,1 dagsverken. Wesslen har inte räknat med återanvändning av gammalt virke. Hans siffror gäller nyuppsättning.19
Uppgifterna om stål trådsstängsel kommer från modern lantbrukslitteratur.
Från 1920-talet fram till 1940-talet minskade arbetsåtgången för uppsättning
av 100 meter stål trådsstängsel från 2,5 dagsverken till 1 dagsverke. Fram till
1970-talet minskade arbetsåtgången för uppsättning ytterligare till 0,75 dagsverke, trots arbetstidsförkortning. På 1920-talet tog det 0,6 dagsverke att tillverka stolpar och slanor till 100 meter ståltrådsstängsel och 0,25 dagsverke
att transportera virket. Därefter försvann slanorna och arbetstiden för virkesanskaffning har minskat till mindre än hälften.
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3. Diagrammet visar hur minskningen under 1800-talet berodde på att gärdesgårdarna gjordes glesare. I början av 1900-talet infördes taggtråden. I dag intar hägnaasarbetet en ganska undanskymd plats jämfört med tidigare. Tul. har
frigjorts för andra sysslor.
Diagrammet fig. 3 över arbetsåtgången de senaste 200-300 åren är inte
exakt. T.ex. skulle det behövas mer detaljerade uppgifter om virkesminskningen under 1800-talet. Övergången från hankgärdesgård till ståltrådsstängsel har satts till perioden efter första världskriget. Avsikten med diagrammet
är att illustrera hur arbetskraft frigjorts från hägnadsarbetet.
För att få fram arbetstiden per år har arbetsåtgången för 100 meter gärdesgård sammanställts med hur långa gärdesgårdar bönderna hade och hur
hållbara dessa var. Denna siffra har sedan jämförts med de uppgifter om
arbetstiden per år som finns i uppteckningar och bondedagböcker.
Eftersom familjerna på gårdarna själva skötte sina gärdesgårdar är det intressant hur mycket varje brukare hade. Jag har inte haft möjlighet att göra någon omfattande undersökning. Siffrorna bygger på litteratur och vissa mätningar på kartor. Kartor från senare delen av 1600-talet tyder på att gårdarna i
genomsnitt har omkring 2 km gärdesgård. Ju större byn var desto mindre
hade var och en att hägna. I mitten av 1800-talet hade den genomsnittliga
gården troligen mer än dubbelt så mycket gärdesgård, över 5 km tycks inte ha
varit ovanligt. Man måste också ta hänsyn till den ökade sociala skiktningen
på landsbygden med storgårdar och jordlösa. Hur mycket hägnader bönderna
har haft omkring 1900 och på 1900-talet har jag ej undersökt.
Enligt lantbrukslitteratur från 1700-taletoch första hälften av 1800-talet stod
en gärdesgård i ungefär 10 år. 1 slutet av 1800-talet och början av 1900-talet
fick gärdesgårdarna stå längre innan de hägnades om. Det ställdes mindre
krav på gärdesgårdarna och de föll inte omkull så lätt eftersom det var mindre
gärdsel i dem. Omkring 1900 stod en gärdesgård i genomsnitt i 25 år.
Minst en gång under sin livstid reparerades en gärdesgård, man lade i mer
gärdsel eller stöttade upp den. I uppteckningarna och litteraturen har jag ej funnit några exakta uppgifter om hur lång tid översyn och reparationer tog.
Enligt bondedagböckerna tycks en halv till en arbetsvecka per år för att laga
gärdesgårdar inte varit ovanligt.
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I slutet av 1600•talet och början av 1700-talet bör en genomsnittlig brukare
ha haft omkring 200 meter att omhägna varje år. Detta bör ha krävt cirka tre
veckor för en man, lediga söndagar inräknade. Därtill kommer arbetstid för
reparationer. Vid mitten av 1800--talet hade arbetstiden per år troligen stigit till
mer än det dubbla. Under slutet av 1800-talet sjönk säkerligen arbetstiden per
år för gärdesgårdsbygge.
Enligt uppteckningarna som rör slutet av 1800· talet och början av 190Otalet, ägnades en till två veckors arbete på våren till att sätta upp gärdesgårdar.
Detta bör ha motsvarat tre till fem arbetsveckor för hela arbetet, med både
virkesanskaffning och uppsättning inräknade. I den uppteckning på vilken
Sigurd Erixon bygger tabellerna i sin uppsats om tidsstudier står att 2 man tog
3 dagar i anspråk för stängslets slutgiltiga iordningställande på våren. 20
Bondedagböcker är en värdefull etnologisk källa som i detalj berättar om
bondebefolkningens vardagsliv. Det finns flera bondedagböcker. Jag har bara
utnyttjat några av dem. Materialet är ganska svåröverblickbart. Det finns ännu
ingen förteckning över bondedagböcker i landet, liknande den som håller på
att utarbetas i Danmark. 21 En undersökning av arbetstidens fördelning kräver
dagböcker med dagliga anteckningar som sträcker sig över ett år eller mera.
1777 till 1829 förde Per Ersson och hans arvingar i Grovsta by i Länna
socken i Roslagen dagbok. Dagboken har vissa luckor, särskilt för tiden
omkring 1800. På gården arbetade, under hela den period dagboken täcker,
tre vuxna män. Under åren 1777-1785 saknas i genomsnitt två till tre
månader varje år, huvudsakligen på vintern. Under den övriga tiden på året
ägnades i genomsnitt tre veckors arbete (19 arbetsdagar) åt gärdesgårdama.22
1809 till 1833 skrev Gustaf Persson i Berg i Visnums-Kil socken i södra
Värmland dagbok. De första åren är mestadels ofullständiga. Från 1822 till
1833 är dagboken nästan komplett, med undantag för 1825 då fem månader
saknas. Ett problem är att Gustaf Persson ibland gjort sammanfattningar av
göromålen under flera dagar. Detta gör beräkningen av antalet dagsverken
något osäker. Under större delen av perioden arbetade två vuxna män på gården. I genomsnitt krävde gärdesgårdarna, från 1822 till 1833 med undantag
av 1825, omkring fyra veckors arbete.23
Lars Pehrsson i Herte by i Bollnäs socken i Hälsingland gjorde dagliga
notiser från 1859 till 1871 och från 1902 till 1906, med mycket få luckor. Under båda perioderna arbetade tre vuxna män på gården. Under den första
perioden ägnades i genomsnitt två och en halv veckas arbete (16 arbetsdagar)
åt gärdesgårdarna och under den andra perioden krävde gärdesgårdarna lika
mycket tid.24
C.G. Berglind i Bölc by i Skultuna socken i Västmanland skrev dagbok från
1876 och fram till februari 1913 då han lämnade jordbruket. Därefter fortsatte
han föra dagbok till sin död 1942. Denna dagbok saknar luckor. Under största delen av perioden 1876 till 1913 arbetade tre vuxna män på gården. De
sista åren av 1800-talet ärvde Berglind jord och gården blev betydligt större.
Under hela perioden ägnades i genomsnitt sex veckors arbete (35 arbetsdagar) åt gärdesgårdsbygge per år. Under slutet av perioden märks en viss,
men ganska liten, minskning av arbetstiden per år.25
E. Gustaf Andersson från Massums by i Väddö socken i Roslagen skrev
dagliga anteckningar 1891 och 1900. Det första året var han ensam man på
gården, det senare året hade han två drängar. 1891 krävde gärdesgårdarna två
och en halv veckas arbetstid ( 16 arbetsdagar) och 1900 krävde de tre veckors
arbetstid (20 arbetsdagar).26
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Bondedagböckernas anteckningar om hägnadsarbetet omfattar även arbetet
med enklare hägnader som t.ex. hägnader runt ärtåkrarna. När detta arbete
nämns särskilt omfattar det ett eller ett par dagsverken per år. 27 Bondedagböckerna bekräftar att det krävdes mellan tre och sex veckors arbetstid för att
hålla gärdesgårdarna i stånd på en normalgård.28
Gärdesgårdsarbetet fordrade mycket arbetskraft och var ett av de mer betydande arbetena inom jordbruket. Men det var inte det största arbetet. Skörd,
tröskning, slåtter och flera andra arbeten har krävt mer arbetstid.
Hägnaderna och bygdelaget

Förklaringen till hägnadsarbetets stora betydelse för böndernas lokala
organisation är inte att det var det mest omfattande av alla arbeten. Förklaringen kan inte heller ligga i hägnadernas bruksvärde. I den svenska bondeekonomin med stor boskapsskötsel var det nödvändigt att åkrarna skyddades
effektivt, men det var lika nödvändigt att åkern bereddes för att sådden skulle
kunna komma upp, och att säden skördades för att kornen skulle kunna tas
tillvara, osv. Arbetet med gärdesgårdarna kan inte utpekas som det mest nödvändiga.
Utmärkande för gärdesgårdsbyggandet är att det var ett gemensamt arbete.
Det var ett med nödvändighet gemensamt arbete. Därigenom skilde det sig
från gemensamma arbeten som samtidig slåtter, brytegillen och andra liknande. I dessa arbeten gjorde varje arbetare eller arbetslag sitt arbete ganska oberoende av de andra. Samarbetet var i allmänhet ej nödvändigt utan hade bara
vissa praktiska fördelar: det var roligare att arbeta flera tillsammans, tävlingslusten gjorde att arbetet gick snabbare m.m. Dessa arbeten tillhör de enklaste
formerna för samverkan. Gärdesgårdsarbetet däremot hade delats upp mellan
gårdarna. Varje gårds arbete var oumbärligt för de andra gårdarna. Denna
arbetsdelning krävde organisation och fasta former. Däremot krävde den inte
att alla utförde sitt arbete samtidigt.
Gärdesgårdsbyggandet var inte det enda arbete som krävde samarbete. Diken krävde arbetsdelning mellan gårdar och byar så att vattnet fick avlopp. De
gemensamma vägarna var betydelsefulla. Flera gårdar kunde bygga en gemensam anläggning: en kvarn, en smedja eller dylikt. Alla dessa arbeten var samhälleliga arbeten av mer utvecklad karaktär. I större delen av Sverige var
gärdesgårdsarbetet det mest omfattande av dessa arbeten i byarna. Detta var
troligen orsaken till gärdesgårdsarbetets stora betydelse för byalagen och bygdelagen.
Redan tidigt måste organisatoriska former för gärdesgårdsbyggandet ha skapats. Gärdesgårdsparagraferna, som intar en dominerande plats i medeltidslagama, hade säkerligen tillkommit huvudsakligen genom krav från bönderna, ty stormännen hade inget omedelbart intresse av dessa paragrafer.
Nyodlingarna på 1700-talet gjorde iståndhållandet av gärdesgårdarna allt
svårare. Samtidigt som man ansträngde sig för att minska gärdesgårdsarbetets
omfattning sprängdes byalagen på 1800-talet.
Den nya maskintekniken som kom i slutet av 1800-talet bidrog också till att
gärdesgårdarna förlorade sin betydelse för den lokala organisationen. Istället
för de gamla bygdelagen växte det fram nya ekonomiska organisationer som
grundade sig på nya gemensamma uppgifter: inköpsföreningar, andelsmejerier, tröskverksföreningar.

HÄGNADERNA, ARBETSTIDERNA OCH BYGDELAGET 143

Noter
1. G. Pellijeff, Lag om gård i västgötalagarna, Stockholm 1967, s. 86-88,
menar att det bara var garper och gärpa som betydde gärdesgård och gärdning. I västgötalagarna nämns även boskapsfålla och risgärde eller nätgärde.
2. Mörby och Viby minnesböcker. Utg. med inledning och förklaringar av S.
Erixon, Stockholm 1944 (Etnologiska käJlskrifter 2).
3. S. Erixon, Svenska byar utan systemati sk reglering, Stockholm 1960, s.
208.
4. Exempelvis: P. Meyer, Danske bylag, Köpenhamn 1949, s. 30; B.-A.
Person, Tillkomsten av byordningar i Skåne under senare hälften av 1700talet (Folkliv 1960-1961), s. 59; A. Eskeröd, Soziale Organisation (Schwedische Volkskunde, Uppsala 1961), s. 164; 0. Isaksson, Bystämma och bystadga. Organisationsformer i övre Norrlands kustbyar, Umeå 1967.
5. Isaksson i not 4 aa. s. 337.
6. Meycr i not 4 a.a. s. 63 ff.
7. I. Lindquist, Västgötalagens litterära bilagor. Medeltida småberättarkonst
på poesi och prosa, Lund 1941, s. 96-103.
8. Det grundläggande arbetet om olika hägnadstyper i Sverige är Gunnar Hobroh, Några gärdsgårdsformer i Sverige (licentiatavhandling 1944 vid Institutet för folklivsforskning vid Stockholms universitet, maskinskriven). Se även exempelvis S. Erixon, Gärdesgårdstyper i Blekinge (Blekingeboken
1925), S. Erixon, Knuttimrade gärdesgårdar oeh andra hägnader på Södertörn (Bygden. Årsskrift utgiven av östra Söderrnanlands kulturhistoriska förening 1925).
9. H. Juhlin-Dannfelt, Kungl. Landtbruksakademien 1813-1912 samt svenska landthushållningen under nittonde århundradet, 1, Stockholm 1913, s. 5455, s. 173, s. 286-288.
10. S. Erixon, Regional european ethnology 2. FunctionaJ analysis-time studies (Folk-Liv 1938), s. 270.
11. K. Marx, Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin. J urval av
S.-E. Liedman, Halmstad 1971, s. 52.
12. Den mest omfattande uppsats i detta ämne jag känner till är Sigurd
Erixons i not 10 a.a
13. Framställningen nedan bygger huvudsakligen på förf. , Hägnadsarbetets
betydelse (uppsats höstterminen 1975 vid Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet, stencil). För detaljerade käll- och litteraturhänvisningar hänvisas till denna uppsats. En del uppgifter har dock tillkommit efter uppsatsens
färdi_gsl.äl 1ande.
14. A. Rålamb, Adelig Öfnings trettonde tom, Stockholm 1690, s. 51.
15. fA. Modeer], Handbok i enskilta hushållningen. Innehållande huru mycket arbetsfolk. samt tid och ämnen till åtskilliga göromål erfordras och åtgå ..
. , Stockholm 1.780, s. 20 refererar olika uppgifter och har anföres att ell
normalt dagsverke var 3-4 lass gärdscl, 90- 120 stycken. Å. Rålamb i not 14
a.a. s. 51, och E. Salander, Utförlig gårdzfogde instruction, Stockholm
1727, skriver au 4 lass var ett normalt dagsverke.
16. Å. Rålamb i not 14 a.a. s. 52.
17. G. Wesslen, Våra hägnader (Skogen. Populär tidskrift 1914:10), s. 229230.
18. A. Fahlbeck, Mögsjö dagbok. Verskrönika från Mögsjön, Kalhyttan, Filipstad och Ransäter åren 1793- 1794. Inledning och kommentar av E.-F.
Lindberg, Nordiska museets Handlingar 60, Stockholm 1963, s. 46.
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19. G. Wesslen i not 17 a.a. s. 229-230. Wesslen uppger endast kostnaderna, men i Handbok för skogsteknologi, Stockholm 1922, s. 850-851
har summan räknats om till dagsverken enligt ett dagsverkspris på 1:50 kr.
20. Som förberedelse till uppsatsen i Folk-liv 1938 sände Sigurd Erixon ut en
frågelista vintern 1937-1938. Svaren på denna frågelista förvaras nu bland
Erixons efterlämnade papper, Folkminnessamlingen, Nordiska museet.
21. B. Stoklund, Bondedagb0ger (IEF-lnformation Institut for europreisk
folkelivsforskning, nr 5 jan. 1974, stencilerad).
Sedan denna artikel skrevs har dock ett sådant register utkommit. B. Larsson, Svenska bondedagböcker: ett nationalregister, Stockholm 1992. (red.
anm.)
22. En avskrift av dagboken förvaras på Sjöhistoriska museet. Jonas Berg
har haft vänligheten att göra mig uppmärksam på denna dagbok.
23. En bondes dagbok 1809-1833 skriven av Gustaf Persson i Berg, Visnums-Kil, Värmland. Utg. av Oscar Lövgren, Karlstad 1970 (Småskrifter
utgivna av Värmlands museum 9). Gösta Berg har haft vänligheten att göra
mig uppmärksam på denna dagbok.
24. Denna dagbok förvaras i Nordiska museets arkiv. Den är f.ö. från samma
hemman som Bollnässtugan på Skansen.
25. Dagboken förvaras på Västmanlands museum. Sigurd Erixon har publicerat utdrag ur denna dagbok i Skultuna bruks historia 1:2, Stockholm 1935
s. 554 ff.
26. Denna dagbok förvaras i Nordiska museets arkiv.
27. I dagboken från Länna socken nämns hägnader runt ärtåkrarna och i dagboken från Hälsingland nämns bråtar.
28. Vid en jämförelse mellan bondedagböckerna och de siffror som baserats
på uppgifterna om betingens storlek överensstämmer även, i stort sett, fördelningen av arbetstiden mellan de olika momenten i gärdesgårdsbyggandet.
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BETINGSLÄROR OCH ARBEfSÅTGÅNG I LANTBRUKET

Inledning
Tiden är en av arbetets viktigaste begränsningar. Besparing av tid på ett område innebär att mer tid kan satsas på ett annat. När slagan i höstens tröskningsarbete ersattes av tröskverket fick man mer tid till andra sysslor. Går vi längre
tillbaka måste exempelvis övergången från handkvarn till vattenkvarn under
tidig medeltid ha frigjort en mängd kvinnoarbetskraft. Den arbetstid som åtgår
är därför en mycket viktig aspekt vid studiet av teknikens utveckling. I USA
och även andra länder har ekonomhistoriker och folklivsforskare redan ägnat
sig en hel del åt denna fråga. i
I det äldre bondesamhället hade man en svävande tidsuppfattning medan vi
idag kan indela tiden mera exakt,2 detta innebär dock inte att tiden uppfattades
som gränslös. Sådden måste utföras under en bestämd tidsrymd. Den arbetskraft som fanns tillgänglig vid slåttern bestämde höskördens storlek. Överallt
trädde tiden in som en begränsande faktor, särskilt vid årets arbetstoppar. Då
liksom nu strävade man efter att utföra arbetet på det effektivaste sättet. Besparing av arbete ställdes mot resultatets kvalitet.
Sigurd Erixon är den enda folklivsforskare som tidigare på allvar ägnat sig
åt studiet av tidsåtgången, och han betonade arbetstidens betydelse när man
skall mäta mänsklig aktivitet. Sigfrid Svensson har invänt att någon exakthet i
mätningarna inte kan uppnås. 3 Studiet av arbetsåtgången blir inte mer exakt
än studiet av kulturgränser, vilket inte hindrar att båda företeelserna är mycket
viktiga att undersöka.

Betingsläror
En utmärkt källa till tidmätningen och dess historia är de gamla betingslärorna, som så småningom övergick i de vetenskapliga arbetslärorna. 4 För
enkelhets skull kallar jag fortsättningsvis även arbetslärorna för betingsläror.
Ett beting är ett bestämt arbete som utförs mot bestämd ersättning och betingslärorna gav underlaget för att räkna ut denna ersättning, genom att ange den
genomsnittliga arbetstiden för olika arbeten. Jag skall här begränsa mig till
uppgifter om arbetsåtgången i lantbruket, även om industrin varit tidigare med
att införa beting. För bönderna själva har det varit naturligt att konstatera hur
mycket tid olika arbeten krävde. En dags plöjning användes exempelvis som
ytenhet i medel tidens England.5
De äldsta belagda beräkningarna av arbetstid i Sverige utgick dock från
adeln. Per Brahe skrev i sin Oeconomia från 1580-talet att landbonden kunde
få ett slags beting för sina dagsverken, exempelvis ett särskilt ängsstycke att
slå och köra in. Per Brahe har också ett resonemang om hur mycket som kan
ärjas/plöjas (exarantur) på en dag. Men i övrigt nämner han ingenting om beting och arbetstid utan skriver bara att fogden skulle hålla folket i arbete. I
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nästa större självständiga hushållsbok i Sverige, Schering Rosenhanes Oeconomia från 1660-talet nämns beting i förbigående; arbetstid för olika sysslor
nämns inte alls.
Den äldsta mera fullständiga beräkningen av arbetstider inom lantbruket i
Sverige .~r Åke Rålambs "Huru man arbetsfolcet sina sysslor uthdeela kan" i
Adelig Ofning bd 13, som utkom 1690. Rålamb tar upp arbetstider för plöjning/ärjning, skörd, stängning, dikning, tröskning, rensning, sådd och dessutom för olika arbeten inom fiske och hantverk. Rålambs beräkningar var inte
helt utan betydelse. Hans text trycktes som en separat artikel i Vallerius
Almanacka för Uppsala horisont 1714. Även senare citerades Rålamb. Hans
text kom också ut i förkortad upplaga, Handbok. En Iiten och kårt, 1775. 5a
Under 1700-talet kom ett stort antal skrifter rörande lantbruk, men intresset
för arbetstidsberäkningar och beting var på det hela taget fortfarande ganska
svalt. I 1700-talets dominerande lantbrukslära, Eric Salanders Gårdsfogdeinstruction, som utkom i fem upplagor mellan 1727 och 1795, är det bara för
två arbeten som arbetstiden anges: gärdesgårdsarbete och tröskning. Inte heller i den övriga litteraturen finns mer än strödda uppgifter om arbetstiden.
Nästan ett sekel efter Rålambs verk kom en ny utförlig beräkning av arbetstider. Det var Adolph Modeers 1780 anonymt utgivna Handbok i enskilta hushållningen. Innehållande huru mycket arbetsfolk, samt tid och ämnen til åtskilliga göromål erfordras och åtgå, i städer så wäl som på landet; jords och kreaturs afkastningar; utsäden och foder m.m. Boken var delvis en sammanställning av tidigare författares uppgifter. Rå)amb citeras, även exempelvis P.A.
Gadd, som återges vad gäller arbetstider inom svedjebruket. Modeer baserade
också sina uppgifter på egna erfarenheter.
En något utförligare presentation av Modeer är motiverad. 6 Uppvuxen i ämbetsmannafamilj i Karlskrona utbildade hans sig till lantmätare. Efter att ha
tjänstgjort några år som sådan försökte han 1775-80 bedriva eget jordbruk.
Han skötte jordbruket efter de modernaste metoderna, men det gick med avsevärd förlust och han tvingades upphöra. Modeer var en drivande kraft i Patriotiska sällskapet. Han var också emot systemet med landbönder som gjorde
dagsverken och förordade en övergång till ett system med avlönade arbetare.
1778 var han inblandad i en debatt i denna fråga och skrev att det är bättre
med dem som arbetar för dagspenning, ty de "ega et jemt arbete". 7 Just vid
denna tid diskuterades systemet med landbönder av flera författare och motståndare mot landbosystemet förde fram betingsarbeten som ett alternativ.s
Det var till en del som ett inlägg i denna debatt som Modeer gav ut sin ovannämnda Handbok i enskilta hushållningen. Beting skulle underlätta en övergång från dagsverken till lönearbete; han motiverar arbetstidsmätningarna
med attjordägaren annars kunde bli lurad av arbetaren. Modeers bok fick inte
någon större spridning eller betydelse. Den är i och för sig användbar, men
uppgifterna meddelas i oordning och boken lider av inkonsekvenser och
svåröverskådlighet.
En mera allmän spridning av arbetstids beräkningar för beting kom först med
Nils von Törnes Landthushållningen uti systematisk ordning förestäld. Boken skrevs 1795 till 1796, utkom 1801. Den blev populär och utgavs i ytterligare två upplagor fram till 1825. Nils von Törne var militär och när han började med jordbruk stördes han av den allmänna oordning som rådde. I företalet skrev han:
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"Arbetaren försäkrade mig at han arbetade alt hwad han förmådde, utan at
jag wid de fläste arbeten kunde säga, hwad han borde göra om dagen.... Det
blejwe för widlöftigt at här anföra alla olägenheter, som en hushållmng utan
ordning medförer."

von Törne beräknade beting och införde dessa på sin gård vilket också medförde att arbetet gick betydligt snabbare än förut
Den då nybildade Kungl. Lantbruksakademien skickade 1814 ut en enkät
om lanthushållningens tillstånd i landet Denna enkät innehöll också en fråga
om betingsarbeten. Det inflöt flera svar från olika delar av landet, en del av
svaren publicerades, andra förblev otryckta. Det övervägande flertalet av dem
som svarade skrev att beting var sällsynta i deras landsända. Komplicerade arbeten, som åkerarbeten, ansåg man ej kunde läggas ut på beting eftersom det
var risk att arbetena då blev slarvigt utförda. Gärdesstängning, dikning och
nyodling var de arbeten som oftast nämns som betingsarbeten, och därmed de
enda arbeten som man gav arbetstidsuppgifter för. Några av de som svarade
gav dock mera utförliga uppgifter och ett par hänvisade till von Törne.
Att Lantbruksakademien frågade om beting visar dock att frågeställningen
var aktuell. Under första hälften av 1800-talet skickade några hushållningssällskap ut förfrågningar till sina medlem_~ar om betingsarbeten. Detta gällde
Jämtlands hushållningssällskap 1822, Ostergötlands 1824 och Malmöhus
1849. I de svar som publicerades från Jämtland och Malmöhus medtogs alla
typer av jordbruksarbeten. Förutom von Törnes arbete kom det också ut en
del andra skrifter som i mindre omfattning tog upp betingsarbetet, exempelvis
Isac af Darellis Fogdereglor, första upplagan 1799 och andra 1816, som bara
medtar vissa arbeten. Nils von Törnes beräkningar inflöt i några av tidens populärt hållna lantbruksskrifter. På en del gods gjordes arbetstidsberäkningar,
för upprättande av egna beting.10
Även i övriga Europa började man i si utet av 1700-talet och början av 1800talet att ägna sig åt arbetstids beräkningar. Detta tycks dock inte ha haft något
större inflytande på de svenska lantbruksskrifterna. När exempelvis Thrers
stora verk Den rationela landthushållningens grundsatser översattes och utgavs på svenska 1816-1817, så innehöll detta verk utförliga beräkningar om
arbetstid för olika sysslor, men översättaren brydde sig inte ens om att omvandla ytenheterna till svenska mått. Det står fortfarande angivet hur många
Morgen (tyskt åkermått vanligen 25,5 ar) en arbetare avverkar per dag, vilket
måste ha gjort dessa beräkningar tämligen värdelösa för den svenske läsaren.
I mitten av 1800-talet publicerades i Sverige ett par självständiga och utförliga betingsläror som fick stor spridning. Det var dels J.W. Howings Arbetsalmanach, eller underrättelse om huru och på hwilka tider landtbruksgöromålen böra förrättas, som kom ut 1851 och därefter i en andra upplaga 1859.
Och dels J. Arrhenius (tillsammans med C.A. Lindqvist) Landtbrukspraktika,
1. Jordbrukslärans hufwudgrunder, som kom ut i sin första upplaga 1866.
Arrhenius bok fick mycket stor spridning, kom i många upplagor, och användes i lantbruksskolor. I de senare upplagorna ändrade Ahrrenius sin betingslära, och följde istället helt J.G. Gustafssons betingsberäkningar.
J.G. Gustafssons Betingsarbete vid jordbruk var från det den första gången
publicerades 1886 fram till 1920-talet den helt dominerande betingsläran i Sverige. Skriften kom ut i fyra upplagor fram till 1921 och användes vid lantbruksskolor. Gustafsson var rättare vid Bjärka-Säby, Östergötland, och utgick vid beräkningarna från sin praktiska erfarenhet. Hans skri ft var den dittills utförligaste och grundliga'lte av alla betingsläror. Gustafsson propageraBErINGSLÄROR OCH ARBETSÅTGÅNG I LANTBRUKEr 149

de för ett större utbredande av betingsarbetet i lantbruket, men påpekade också alt vissa arbeten, exempelvis körningsarbeten där hästarna kunde bli för
hårt drivna, inte lämpade sig för beting.
Med Arrhenius och Gustafsson kan man säga att betingslärorna fick sin definitiva genombrott, och säkerligen fick betingsarbetet snabbt en allt större
utbredning inom lantbruket. Detta skedde samtidigt som lönearbetet inom lantbruket slog igenom och helt ersatte det gamla dagsverkssystemet.
En genomgripande förändring av betingslärorna skedde på 1920-talet, då
den moderna arbetstidsmätning, som utarbetats inom fabriksindustrin, började appliceras på lantbruksarbeten. Här fanns också en stark påverkan utifrån,
framför allt från Tyskland, där arbetsmätningen inom lantbruket kommit
långt. Den första på vetenskapliga tidsstudier baserade arbetsläran för jord~ruket i Sverige var Viktor Jonsons Arbetslära för jordbruk som kom 1926. Annu mer teoretiskt och vetenskapligt genomarbetade var M.O. Nordenborgs
skrifter Lantarbetslärans allmänna Grunder 1928 och Handbok i arbetshushållning för stora och små jordbruk 1932. Dessa skrifter är mycket detaljerade och ger däri genom också en uppfattning o m hur stora variationerna
kunde vara. En rad olika faktorer vägs in, exempelvis åkrarnas längd vilket
påverkade antalet vändningar vid plöjning och andra åkerarbeten, vilket i sin
tur påverkade arbetstiden. 1939 gav M.O. Nordenborg ut Lantbrukets arbetslära som var en hoparbetning av hans egna och Jensons arbeten. M.O. Nordenborg skrev sedan flera skri fter om arbetsläran, och han är utan tvekan portalfiguren för den moderna arbetsläran inom jordbruket. Nordenborg har även
skildrat arbetslärans historiska utveckling under 1900-talet i en serie artiklar i
Lantmannen 1978. 10a Han har där bland annat påpekat att det ökade intresset
för detaljerade arbetstidsmätningar på 1920-talet hörde samman med den kris
som lantbruket då genomgick. Införandet av noggranna tidsmätningar var
delvis ett försök au sänka arbetskos tnaderna.
Sammanfattningsvis: Det fanns ett visst, om också begränsat intresse för
beling och arbetstidsmätningar i skrifter från 1500- och 1600-talen, men fortfarande under 1700-talet var intresset i lantbruksskrifter tämligen svalt. Under
de första årtio ndena av 1800-talel skedde ell visst genombrott för betingsarbeten i lantbrukslitteraturen. Under 1800-talets andra hälft slog betingsarbetena och arbctstidsmälningen igenom på bred front. På 1920-talet infördes
den vetenskapliga tidsstudien i lantbruket, och i princip har tidsmätningen inte
utvecklats utöver den nivån.

Varför ökade intresset för beting och arbetstidsmälning?
Intresset för beting är inte helt samma sak som inlresset för arbetstidsmätning. Redan från medeltiden finn s exempel på att man konstaterat arbetsåtgången för olika arbeten utan att delta varit knulet till betingsarbete. Inte heller
Rålambs beräkningar av arbetstid har något uttryckligt samband med betingsarbete. Och från 1800-talet anger J.G. Gustafsson i sin betingslära arbetstiden för en rad arbeten som han avråder från att sätta beting för. Det ökade intresset för arbetstidsmälning under 1800-talel kan ses som en del av vetenskapens allmänna inträngande i lantbruket, där allt sattes under vetenskaplig
analys: jordarter, redskap, hus och även arbetet.
All det finns ett samband mellan inlresse för betingsarbete och intresse för arbetstidsmätning är dock otvetydigt. Betingsarbete har drivit fram arbetstidsmätning. Här s kulle man kunna anta att del s vala intresset för beting under
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1500-talet och fram till 1700-lalet berodde på dagsverkssystemets slöseri med
arbetskraft. Mot ett sådant antagande talar att vissa arbeten faktiskt utfördes
på beting, även i dagsverkssystemet. Dagny Tordbrand har i sin undersökning av Johannishus fideikommiss i Blekinge visat att vissa dagsverken i början av 1700-talet gjordes i form av beting. 11 Detta förekom även på andra
gods, men betingsarbetet var inte dominerande under dagsverkssystemet,
utan intog en mera undanskymd plats. Det är också typiskt att de arbeten som
i lantbruksskriftema först omnämns som betingsarbeten i allmänhet var sådana arbeten som lämnades ut till lönearbetare, som nyodling och dikesgrävning. För en feodal godsägare som baserade sin produktion på dagsverken hade betingsarbetet vissa nackdelar. Den viktigaste nackdelen, som
ofta framhävs i de tidiga lantbruksskriftema, var att. betingsarbetet medförde
att arbetet blev slarvigt och dåligt utfört. Detta var särskilt allvarligt i ett dagsverkssystem, ty det fanns inga effektiva sanktioner som jordägaren kunde vidta mot detta, bönderna kunde ju inte gärna avskedas. Därför föredrog godsägare oftast att dagsverksbönderna arbetade utan beting men under övervakning. Om dagsverkena omvandlades till beting innebar detta också en fördel
för landbönder och torpare, och en nackdel för godsägaren, genom att dagsverksbördan blev fast reglerad.12
Lönearbetet gjorde hela arbetet i högre grad förhandlingsbart och utsatt för
köpslagan som en vara. N. von Törne och även senare författare av betingsläror framhåller nödvändigheten av att ta hänsyn till arbetare och ej sätta för
stora beting, samtidigt som de betonar att arbetsledaren skulle ha initiativet.
När arbetarna organiserade sig kom arbetets karaktär av förhandlingsbar vara
att framträda ännu 1:ydligare. Denna vara strävade man efter att mäta exakt,
och det är därför naturligt att betingsarbetet bredde ut sig när det gamla dagsverks systemet ersattes av lönearbete. John Granlund uttrycker denna förändring på följande säll: "lnom det större jordbruket har ackordsavlöning tillämpats i huvudsak först sedan de gamla organisationsformerna hoveri-, resp.
landbo- och torparsystemet begynt att upplösas. "13
Det förändrade sociala systemet gjorde att tidsmätningen fick en mera framträdande samhällelig roll och därmed också en mera framträdande roll i källmaterialet, samtidigt. som tidsmätningen blev mera exakt. Men uppfattningar
om arbetstid och arbetsåtgång fanns redan före det kapitalistiska lönearbetets
genombrott, annars hade bönderna inte kunnat planera sitt jordbruk.

Arbetsåtgången i1wm vissa arbeten
Med hjälp av betingsläroma kan man studera arbetsåtgången för vissa arbeten
från slutet av 1600-talet och fram till idag. Från 1800- och 1900-talen ger de
ymnigt med uppgifter om alla typer av arbeten. Från 1800-talet är betingslärorna dessutom inte den enda källan för studiet av arbetsåtgången. Vid olika
gods började man upprätta egna betingslistor utgående från uppskattningar av
arbetstiden. En del bönder började föra dagbok i slutet av 1700-talet och ännu
ner under 1800-talet. Dessa dagböcker var i allmänhet rena arbetsjournaler
som redogör för arbetet dag för dag. 14 De kan användas för mycket detaljerade beräkningar av den faktiska tidsåtgången. I det stora uppteckningsmaterialet på folklivsarkiven finns uppgifter om arbetsåtgången för olika arbeten. Meddelarna till dessa uppteckningar skulle kunna tänkas ha påverkats
av bctingslärorna, men en genomgång av uppgifter rörande arbetsåtgången
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för hägnadsarbete, som jag gjort, visar att uppgifterna är spridda runt ett medelvärde, t.o.m. normalfördelade, 15 vilket klart visar att dessa uppgifter inte
hämtats ur några få böcker utan från arbetserfarenhetens mångfald. Uppteckningsmaterialet speglar huvudsakligen perioden från 1800-talets slut till 1900talets början. Med hjälp av betingsläror, godsarkiv, bondedagböcker och uppteckningsmaterial skulle man kunna göra en mycket detaljerad analys av arbetstidens förändring i 1800-talets Sverige.
Här har några av de centrala arbetena inom lantbruket valts ut och uppgifterna från de viktigaste betingslärorna fram till omkring 1930 sammanställts
för att upprätta en tabell över arbetstidens förändring över århundradena. Det
skall genast erkännas att dessa tabeller lider av stora brister. Den arbcLc;tid
som betingslärorna uppger är den som ansågs som genomsnittlig, variationerna kring denna kunde vara stora. De sena betingslärorna ger dessutom
nera olika uppgifter för ett arbete eftersom de väger in olika faktorer. Här har
jag, med hjälp av betingslärornas egna uppgifter, försökt välja ut de mest
normala förhållandena. Detta innebär alltså att även om de senare betingslärorna har uppgifter om sådd för hand och slåtter med lie, så har dessa inte
tagits med i tabellen. Vidare är en del uppgifter svåra eller omöjliga att jämföra mellan de;_olika betingsläroma, eftersom arbetsprestationen anges i olika
måttsenheter. Aven samma måttsenhet kan naturligtvis ha ändrats under tiden,
men jämfört med de andra fel källorna är denna av mindre betydelse.
Som genomsnittlig arbeLc;dag har jag konsekvent räknat med 10 timmar, vilket av n era källor ända fram till början av 1900-talet anges som den normala
arbetstiden. Vid sammanräkning av arbetstiden har mans-, kvinno- och barndagsverken räknats för lika. Detta kan bli missvisande särskilt vad gäller barndagsverken, eftersom en pojke eller nicka har mycket mindre arbetskapacitet
än en vuxen. Men i de arbeten som behandlats nedan har barnen bara deltagit
i viss mån vid uppsättningen av säd, samt vid tröskning med tröskverk. Siffrorna i tabellerna har genomgående avrundats.
Tabell 1. Arbetsåtgången inom vissa arbeten enligl betingsläroma. Arbetsdag

a IO timmar per tunnland ( 1/2 hektar).
Sådd

Plöjning av S låtter,
Skörd,
träda
avskärning avskärning
Lie Slåtter- Lie SlåtterFör Sånings- Med två
hand maskin hästar
maskin
maskin

Rålamb 1690
(0,15)
Modeer 1780
0,15
von Törne 1801 0,15
Howing 1850
0,l
Arrhenius 18(,6 0, 1
Gustafsson 1886 0, 1
Gustafsson 1921 0, 1
Jonson 1926
Nordenborg 1932

(1)
(I)

1
1
0,15
0,1
0,1
(0,J)

2
1,5

1,5
1
1

1
1

1
1
1
1

0, l
0,1
0, 1
0,1

?
?
1
1
1
I.
1

0, 1
0,1
0, 1
0,1

Sådd. Uppgifterna om sådd ä r inte hell enhetliga Rålamb uppger bara hur

många tunnor säd en man kunde så, medan de andra författarna också anger
hur många tunnland som en man besådde per dag. Nordenborg anger bara
152 JANKEN MYRDAL

hur stor areal per meter bredd på såningsmask:inen som kunde besås. Sådden
utgjorde ett litet arbetsmoment rent tidsmässigt. När såningsmaskinen, för
säd framförallt radsåningsmaskinen, kom under 1800-talets andra hä1ft16
tycks detta inte ha inneburit några större direkta tidsvinster. Fördelarna låg till
en början främst i den kvalitetsmässiga förbättringen med jämnare sådd och
mindre spill, samt att man kunde så även i blåsigt väder. Dessa saker medförde säkerligen en ökad skörd per arbetstimme. Under 1900-talet kommer
bredare såningsmask:iner i bruk och då minskade också arbetsåtgången. Med
radsåningsmaskinen försvann även behovet av nedmyllning av säden, medan
däremot mera arbete måste läggas på att förbereda såbädden. Strax innan och
samtidigt som såningsmaskinen slog igenom ändrades också handsåningstekniken. Enhandssådd avlöstes av tvåhandssådd.17 Denna innebar en tidsvinst på ca en tredjedel (Gustafsson) men hade bara betydelse en kortare tid.

Plöjning. Plöjningens utförande är avgörande för hela årsväxten, och plöjningen är också det arbetsmoment som behandlas utförligast i betingsläroma,
trots att flera författare avråder från att här sätta beting. Per Brahe har från
158O-talet en något kryptisk uppgift, som av John Granlund tolkats så att en
häst förspänd ett årder (eller plog) avverkar ett halvt tunnland per dag. 18 I
Rålambs uppgift om ett tunnland per dag kan man ej avgöra om det är ärjning
eller plöjning som avses, inte heller om hästar eller oxar spänts för. Modeer
avslöjar inte heller om plog eller årder avses, men skriver att det var med ett
par oxar som man "träder" ett tunnland. Det gick något långsammare med oxar än med hästar, något fortare med årder än med plog. Det kan därför konstateras att för den tid tabellen omfattar, från slutet av 1600-talet till 1900-talets
början, tycks plöjningshastigheten inte ha ökat på fälten, snarare har den minskat något under 1800-talet. Det måste dock betonas att arbetstiderna kunde
variera mycket omkring dem som uppges.
Under slutet av 1700-talet och första hälften av 1800-talet slog nya plogtyper igenom. De äldre plogarna med rak vändskiva av trä ersattes av järnplogar med svängd vändskiva. Dessa bättre plogar hade stor betydelse för växelbrukets införande och den totala omvandling av lantbruket som detta innebar.
Den nya typen av plogar med svängd vändskiva som vände jorden åstadkom
ett mindre jordmotstånd än den äldre plogtypen som hade rak vändskiva som
föste jorden åt sidan. Redan tidigt, bland annat genom plöjningstävlingar i mitten av 1800-talet, visade man att de nya plogtypema var lättare att dra. Den
norske forskaren Valen-Sendstad har tagit fram några lokala uppgifter från
Norge om plöjningshastighcten och hans uppgifter tyder på att det gick snabbare att plöja med de nya plogarna. 19 De siffror han anger för de äldsta plogarna, ca 0,3 tunnland per dagsverke, verkar förvånansvärt små och kan bero
på speciella omständigheter som exempelvis små åkrar. Trots att den nya plogtypen i princip alltså borde ha medfört ökad plöjningshastighet visar betingslärorna från Sverige att plöjningshastigheten var konstant, eller kanske till och
med sjönk något. Detta måste förklaras med den omvandling av jordbearbetningen som samtidigt skedde.
Under 1800-talet fick de nya plogarna svårare arbetsuppgifter. Växelbrukets
införande innebar att man måste plöja upp vall. I allt större utsträckning började man också odla upp tyngre lerjordar istället för de lättare sandjordarna.
Samtidigt ökade plöjningsdjupet. På 1700-talet var det vanligt med ett plöjningsdjup mindre än 10 cm,20 i slutet av 1800-talet var 18-20 cm ett vanligt
plöjningsdjup. De nya järnplogarna var också tyngre än träplogarna. Dessa
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faktorer som gjorde arbetet tyngre motverkades av att bönderna skaffade kraftigare hästar och av att åkrarna blev bättre arronderade. Men de nya plogarna
tycks i Sverige inte ha inneburit någon inbesparing av arbetstid. Först med
traktorns och den tvåskäriga plogens genombrott på 1930- och 1940-talen ökade plöjningshastigheten väsentligt. Med en tvåskärig traktorplog kunde man
plöja 5 tunnland på en dag,21 det åtgick alltså 0,2 dagsverken per tunnland.
Med en modern vanlig treskärig traktorplog kan man avverka 6-7 tunnland
per dag. Med de åttaskäriga plogar som används på storgodsen avverkas 14
tunnland per dag.22
Ytterligare en faktor som kan ha bidragit till att de nya plogarna ibland gick
långsammare att plöja med var att de krävde större skicklighet av plöjaren.
Nils Husberg skrev 1815 i Lantbruksakademiens annaler från årderområdet i
Södermanland att plöjningen krävde mer än 2 dagsverken per tunnland och att
"plöjning i åker går här, kanske af ovana, något saktare än med trädstock (årder), och äfven illa på ojemn åker". Att plöjning med de nya plogarna krävde
skicklighet och uppmärksamhet i arbete gjorde dem förmodligen svåra att införa när godsägarna använde sig av landbönders dagsverken.
Oxen var det dominerande dragdjuret i Syd- och Mellansverige fram till
1800-talet, då den så småningom trängdes tillbaka av hästen som dragare.
Oxarna gick långsammare än hästarna. Enligt von Törne, och även Howing,
plöjer ett par oxar bara 75% av vad ett par hästar plöjer på en dag. Jonson
visar med noggranna uträkningar att oxens arbetskapacitet bara är 80% av hästens. Oxen var dock billigare i drift. I Nordsverige var det tidigare vanligt att
man körde åkern med en häst. Det tycks inte vara någon större skillnad i hastighet vid arbete med en häst jämfört med två (Arrhenius), men två hästar
..
kunde naturligtvis utföra tyngre arbete.
Omkring år 1800 var årdret fortfarande huvudredskapet i Ostsverige, för att
sedan undanträngas av plogen. Enligt flera betingsläror gick det något fortare
att ärja än att plöja, främst på grund av att vändningen blev mindre komplicerad och tidskrävande.
Schematiskt skulle alltså plöjningens historia under slutet av 1700-talet och
1800-talet kunna beskrivas som en ökad satsning på jordbearbetningens kvalitet istället för ökad arbetshastighet, men en övergång från årder till plog, en
övergång från träplogar till tyngre järnplogar och att plöjningen som helhet
blev svårare med djupplöjning och växelbruk. Detta motverkades i viss mån
av förbättrad dragkraft med övergång från oxe till häst och med införandet av
kraftigare hästraser. Plöjningshastigheten per areal har inte ökat under 1800talet, men naturligtvis har den bättre plöjningen medfört ökade skördar per
tunnland och förmodligen också per arbetstimme.
Det skulle här vara intressant med mera ingående studier för att få fram regionala skillnader. Den enstaka plöjningen måste också sättas i relation till
jordbearbetningen som helhet. Man borde undersöka om antalet plöjningar/
ärjningar ökade under 1800-talet, och hur mycket tid som lades ned på harvningen med de nya harvar som följde med de nya plogarna.
Slåtter. I slåttern var avverkningen med lie ungefär densamma enligt alla betings lärorna, en man slår ett tunnland om dagen under normala väderförhållanden. När slåttermaskinen slog igenom ca 1860-1900 skedde en revolutionerande förändring, arbetstiden för själva avslåen~et sjönk till en tiondel.
En av de största arbetstopparna i lantbruket kapades. Aven räfsningen rationaliserades, hästdragna släpräfsor hade förekommit redan tidigt på 1800-talet,
men sitt genombrott fick hästräfsan (hjulräfsan) i slutet av 1800-talet. Enligt
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betingslärorna gick en räfserska efter två slåtterkarlar och med handräfsa behövdes således 0,5 dagsverke per tunnland. Med hästräfsan behövdes endast
0,1 dagsverke eller mindre. Också vändningen av höet, som ibland var nödvändig, mekaniserades i slutet av 1800-talet. Vändningen krävde dock relativt
lite tid: 0,2 dagsverken om den gjordes för hand, 0, 1 dagsverke med hövändare. Samtidigt som arbetstiden för själva avslagningen och ihopräfsningen
minskade lade man ner mera tid på torkningen. Hässjningen, som tidigare
varit utbredd främst i Norrland, spreds under slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet söderut, och ersatte där volmningen.23 Volmningen tog ca 0,3
arbetsdagar per tunnland, hässjningen ca 0,7, men hässjningen gav ett bättre
hö. Här har arbetsbesparingen vid avslagningen och räfsningen tillåtit en kvalitetsförbättring och mer nedlagt arbete på torkningen. Dessutom krävde klövervallarnas tätare växt en bättre behandling än naturängarnas gräshö.
Trots att mer tid lades ner på torkningen sjönk arbetsförbrukningen i slåttern
som helhet, utom inkörningen, från ca 2 dagsverken per tunnland före mekaniseringen i slutet av 1800-talet, till under 1 dagsverke.

Skörd. I skörden skedde tidigt en övergång från skära till lie. Den började på
senmedeltiden, men slog igenom allmänt över större delen av Sverige på
1700-talet.24 Det finns få uppgifter i betingslärorna om skillnaden i arbetstid
mellan skära och lie. Rålamb skriver att med övat folk kunde säden skäras
lika snabbt med skära som med lie, men enligt många andra uppgifter från
1600- och 1700-talen gick det betydligt snabbare med lie. Enligt Mcxleer gick
det mer än dubbelt så snabbt med lie, förhållandet var 4 till 9 och avser då säkerligen både avskärning, upptagning och bindning. Modeer har förmodligen
hämtat sin uppgift från C.O. von Poll, Åker och ängs rätta indelning 1757, s.
33, och von Törne återger samma uppgift. Mcxleer uppger också att det tog 6
dagsverken att skära med skära och sätta upp säd på ett tunn land åker. Enligt
senare betingläror tog det med lie ungefär 2,5 dagsverken per tunnland, ett
för att skära, ett för att binda och ungefär etl halvt för att sätta upp sädeskärvarna till torkning. Och förhållandet mellan 2,5 dagsverken och 6 motsvarar
ungefär 4 till 9.
Övergången från lie till slåttermaskin innebar en lika kraftig arbetsbesparing
vid själva avskärningen i skörden som i slåttern. Men fortfarande kvarstod arbetet med att ta upp och binda säden. Självavläggaren, som kom omkring
1900, lade säden prydligt åt sidan och medförde att man inte behövde binda
säden med en gång, vilket underlättade arbetet. Men först med självbindarens
genombrott på 1920-och 1930-talen eliminerades arbetet med bindningen
helt. Självbindaren, som är en ömtålig maskin, gick dock något långsammare
än slåttermaskinen och självavläggaren och det krävdes något mer än ett tiondels dagsverke med självbindaren för att avverka ett tunnland.
Vad gäller torkningen tycks man inte vid skörden ha haft någon övergång till
mera arbetskrävande torkningsmetoder när slåttermaskinen kom, som vid slåttern, däremot skedde en övergång till mera arbetskrävande torkningsmetcxler
tidigare, när lien slog ut skäran i sädesskörden. 25 Den enklaste uppsättningsmetoden, traven, där kärvarna bara lutades mot vamndra i en lång rad, krävde
bara ca 0,3 dagsverke per tunnland, medan däremot hattskylen liksom snesen, som skyddade skörden bättre, krävde ca 0,5 dagsverke. Det finns ett stort
antal olika uppsättningsmetoder, varför variationerna i arbetsåtgång kunde vara stora.26
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I von Törnes, Howings och Arrhenius betingsläror nämns arbetstiden för
efterräfsning på åkern, då halmstrån, ax och boss räfsades ihop. För hand tog
detta arbete ett halvt dagsverke per lunnland, med hästräfsa ett tiondels dagsverke. För slåttern och skörden tillsammans, den period på året då allmogen
arbetade som hårdast, skedde alltså kraftiga tidsbesparingar i och med mekaniseringen i slutet av 1800-talet

Tröskning. För tröskningen utgår de flesta belingsläror från antalet tunnor eller vikten när de bestämmer arbetsmängden. En tunna innehöll ungefär 100
kg säd, (dock med stora variationer mellan den lätta havren och den tunga rågen) både enligt Modeer från 1700-talet och enligt Gustafsson och Nordenborg
från 1800- och 1900-talen. Tröskningen och rensningen har räknats tillsammans eftersom flera av betingslärorna gör det. Rensningen tog proportionellt
sett mycket lite tid jämfört med tröskningen.

Tabell 2. Arbetsåtgången inom tröskningen enligt betingslärorna. Arbetsdag a
10 timmar per tunna (100 kg).
Staga
Rålamb 1690
Modeer 1780
von Törne 1801.
Howing 1850
Arrhenius 1866
Gustafsson 1886
Gustafsson 1921
Jenson 1926
Nordenborg 1932
Nordenborg 1939

1,5*
l

Tröskverk med
vandring

Maskindriven
tröska

0,5

0,2

?
0,05
?

0,02

I senare upplagor där Arrhenius tar upp skillnaden mellan vår- och höstsäd
anger han arbetstiden till omkring 1 dagsverke per tunna.

*

Uppgifterna vad gäller tröskning har i vissa betingsläror inte varit möjliga att
omvandla till tunnor per dagsverke. Rålamb skriver att en man tröskar 4
"lagb" per dag, dvs. 4 lager av kärvar som lades ut i logkistan för tröskning.
Denna uppgift citeras av Modeer, som också anger an en man kunde tröska
en tunna om dagen. N. von Törne talar om hur många kärvar en man kunde
tröska ur, och om man antar att en kärve vägde ca 1 kg, vilket är rimJigl, blir
von Törnes uppgift kring 125 kärvar också ca en tunna per dag. I de senare
betingslärorna anger varken Gustafsson (1921) eller Nordenborg (1932) hur
många personer som normalt brukade betjäna ett tröskverk. Vid slagtröskning
kunde resu ltatet variera kraftigt, främst beroende på vilket sädesslag man
tröskade. Av vårsäd kunde man tröska mycket mer än av höstsäd, ibland dubbelt så mycket. Normalt tröskade en man en tunna korn eller havre, mindre av
råg och vete.
Redan i siutet av 1700-talet hade hästdragna tröskvalsar kommi l i bruk i
Norrland. I början av 1800- talet infördes tröskverk enligt den moderna prin~
eipen med en roterande vals i en cylinder. Dessa drevs till en början av djur156 JANKEN MYRDAL

dragna vandringar. Sitt verkliga genombrott fick tröskverken först under
1800-talets andra hälft. 27 Då kom också ångmaskindrivna tröskverk. Tröskverken ledde till en ganska kraftig arbetsbesparing, och dessutom medförde
de att tröskningen kunde koncentreras till några få dagar med en stor mängd
folk istället för att tröskningen drog ut över hela hösten. Gustafsson ( 1886)
räknar med 11-12 personer som arbetar vid en tröska med vandring och 1315 personer vid ett mindre ångtröskverk (denna arbetsstyrka fördelade sig på
följande vis: 1 maskinist, 1 att köra vatten, 4 man att langa fram säden, 2 att
rista isär och lösa upp banden, 1 att mata, 1 att häva undan halmen, 1-2 att
bära bort halmen, 1-2 att föra bort agnar och boss, 1 att smörja verket och
flytta sädessäckarna). Den förra krävde 0,5 dagsverke per tunna, de effektivare ångtröskverken 0,1~0,3 dagsverken beroende på tröskverkets storlek.
De större tröskverken hade större kapacitet per arbetstimma, vilket ledde till
att bönderna på många ställen bildade tröskverksföreningar för att kunna köpa
effektiva tröskverk. Så småningom mekaniserades bit efter bit av tröskverkets
skötsel. Boss och agnar blåc;tes bort i rör, halmen pressades, framtransporten
av säden förenklades. Samtidigt ökade tröskverkens kapacitet. Detta gjorde
att allt mindre arbetstid krävdes per tröskad sädesmängd. I M.O. Nordenborgs Lantbrukets arbetslära 1939, anges att bara tre till fyra man behövdes
för att sköta ett tröskverk, om säden langades en kort sträcka
Rensningen utgjorde separat ett ganska litet arbetsmoment. Enligt Rålamb
och Modeer tog det omk,ing ett tiondels dagsverke att rensa en tunna säd för
hand, och med fläktharpans genombrott på 1800-talet gick det enligt betingslärorna tre till fem gånger så fort, med mekaniseringen av kastmac;kinernas
drift i början av 1900-talet sjönk arbetstiden ytterligare till någon hundradels
arbetsdag per tunna säd; samtidigt byggdes rensverken in i tröskverken.
För att få reda på hur mycket arbetstid tröskningen tog per tunnland åker, så
att dess arbetstid kan jämföras med övriga arbeten som nämnts ovan, så
måste man veta hur många tunnor säd som skördades per tunnland. Enligt
David Hannerbergs undersökningar kan man räkna med en genomsnittlig
skörd på 1600-1700-talen på 4 tunnor (deciton) per tunnland eller något mindre, ca 4,5 tunnor i början på 1800-talet, omkring 7 tunnor per tunnland i
slutet av 1800-talet och omkring 9 tunnor slutet av 1920-talet. 28 Arbetstiden
för tröskni ng och rensning skulle då på 1700-talet varit ca 4 dagsverken per
tunnland, i början av 1800-talet 4,5 dagsverken, i slutet av 1800-talet 1,5-3,5
dagsverken beroende på vilken typ av tröskverk som användes och i slutet av
1920-talet omkring ett halvt dagsverke eller något mindre.

Bärgningen av sädesskörden
I bärgandet av säden ingår förutom skörden och tröskningen ytterligare ett
större arbetsmoment, nämligen inkörandet av den skurna säden. Arbetsåtgången för transporten är dock svår att uppskatta beroende på att fl era olika
faktorer spelar in. Det finns få undersökningar av genomsnittsavståndet mellan gård och åker. Men på 1930-talet gjorde John Svärdson en undersökning
av en by i Uppland med 93 hektar brukningsmark. Medelavståndet mellan
gårdarna och ägorna (ej enbart åkrarna) var 457 meter. En av gårdarna, på 29
hektar, flyttade ut ur byn, och skiftet medförde att medelavståndet från den
gården till dess ägor minskade från 574 meter till 472 meter.29
Det är bara de sena betingsläroma som gör uppskattningar av transporttider.
Enligt Jonson bör ett tunnland, om det ger 900 kg kärna, och avståndet till
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Tabell 3. Arbetsåtgången i hela sädesbärgningen. Dagsverke a 10 timmar per
tunnland ( 1/2 hektar).
1700-t. 1800-t. början
Skära, Lie, slaga
slaga
Skörd
Avskärning/
Bindning
Uppsättning
Inkörning
Efterräfsning
Tröskning och
rensning
Summa
Dagsverken
per ton

1800-t.slut 1920-t.slut
Slåttermaskin Självbindångtrösk el. are, tröskverk
vandring

450kg

700kg

900kg

1
1
0,5
ca 1
0,5

0,1
1
0,5
0,5-1
0,1

0,1

4
ca Il

4,5
ca 8,5

1,5-3,5
3,7-6,2

0,5
1,2- 1,4

28

19

5,3-8,9

1,3-1,6

400kg
6
ca 1

0,5
0,2-0,3

gården är 400-500 meter, och man kan ha tre lass igång, ha krävt ca 0,2-0,3
dagsverken. Nordenborg och Jonson räknar på exempel på åkrar som ligger
på 800 respektive 600 meter från gården. Gustafsson räknar på betydligt större avstånd, 900-2500 meter, och når dagsverkssiffror på ca 0,5- 1 dagsverke
per tunnland, om man räknar med en skörd på 700 kg, och kan ha dragare
igång så att lastarna på åkern är konstant sysselsatta. Ofta hade bonden nog
inte mer än ett par dragare vilket gjorde att arbetet gick avsevärt långsammare,
på- och avlastning kunde inte skötas kontinuerligt Dessutom hade man under
1700-talet och början av 1800-talet logar som inte gick att köra in i, utan
säden måste langas in. Vägarna var också mycket sämre och vagnarna mindre. Före skiftet var avståndet till åkrarna också längre. Dessa faktorer som
sinkade arbetet motverkas i viss mån av att skörden per tunnland var mindre,
men man måste nog räkna med att inkörningen krävt betydligt större arbetsinsats under I 700- och början av 1800-talet än senare, troligen 1 dagsverke
per tunnland eller mer.
Trots att siffrorna, särskilt vad gäller inkörningen, är osäkra och variationerna kring dem varit stora skall jag försöka uppskatta hur mycket tid sädens
inbärgning tog, för enkelhets skull uppställt i en tabell. Denna tabell ger endast ungefärliga och avkortade siffror, variationerna runt de angivna värdena
kan vara stora,30 och ytterligare undersökningar kommer alt leda till säkrare
siffror, men tabellen visar tendensen i utvecklingen. Efter andra världskriget
slog skördetröskan igenom. De första bogserade skördetröskorna, på 1930-talet, avverkade ca 1/2 tunnland i timmen. Idag skördar en medelstor självgående skördetröska ett tunnland som ger 1750 kg (3500 kg per ha) på 1 timme, därtill kommer 2 timmar för tillvaratagande av halmen, arbetstiden för inkörning och torkning är i det här sammanhanget försumbar, således sammanlagt 3 timmar för skörd och tröskning av ett tunnland. På 3% av 17CX)-talets
arbetstid per tunnland skördas mer än 4 gånger så mycket säd. Även om alla
arbetsmoment inom lantbruket inte genomgått en så våldsam arbetsminskning
så ger dessa siffror en fingervisning om lantbrnkets väldiga omvandling.
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Sammanfanning
De arbet,;;moment inom lantbruket som behandlats ovan täcker bara en mindre
del av lantbrukets arbete som helhet. Flera mycket stora arbeten, exempelvis
utmockningen i ladugården, har ej tagits upp. Arbetsmomenten borde också
sättas in i arbetsprocessen som helhet, för att exempelvis kunna se hur boskapsskötseln påverkar jordbruket eller tvärtom. Men de arbetsmoment som
behandlats spelade en central roll i den tekniska utvecklingen. Under olika
perioder har olika redskap och problem stått i centrum för intresset. Albert Eskeröd har konstaterat att: "Hela förra delen av 1800-talet intresserade man sig
också i första hand för odlingens, markförbättringens och jordberedningens
teknik, medan intresset för sånings- och skörderedskapen kom senare, då de
nyvunna och förbättrade åkrarna visade sig kunna ge betydligt större skördar,
än man kunde tillvarataga med gamla metoder.''31
Den förra perioden, då jordbearbetningen och särskilt plöjningen stod i centrum för intresset, dominerades av en strävan efter större totalskörd. Att de
nya plogarna och nya plöjningsmetodema inte medförde en minskad arbetsinsats per areal hörde samman med denna strävan. Början av 1800-talet var
också en period då det skedde nyodlingar: skördarna steg och Sverige övergick från att importera till art exportera spannmål. Den andra perioden då slåttern, skörden och även tröskningen stod i centrum för intresset var en period
som mera dominerades av en strävan efter arbetsbesparande uppfinningar.
Slåttermaskinerna och tröskverken som slog igenom då är relativt sett några
av de mest arbetsbesparande uppfinningar som införts. Under denna period
korn också industrialiseringen och folkavtappningen från landsbygden igång
på allvar. Under början av 1800-talet har man en ökning av skörden, som
bildar grundvalen för folkökningen, under slutet av 1800-talet har man en
minskning av arbetstiden i jordbruket som bildar en grundval för industrialiseringen.
Naturligtvis var utvecklingen inte fullt så entydig. Ökningen av skörden per
arealenhet fortsatte även under 1800-talets slut och senare, liksom man redan
på 1700-talet och i början av 1800-talet intresserade sig för arbetsbesparande
uppfinningar. En rad andra faktorer har också spelat in, exempelvis ekologiska och sociala. Men ett studium av arbetsåtgången ger nya aspekter på
innebörden i detta skeende, och det är knappast möjligt att förstå den agrara
omvandlingen i Sverige från slutet av 1700-talet och fram till idag om man
inte också tar hänsyn till förändringen i arbetsåtgången.

Noter
1. För USA se exempelvis W.D. Rasmussen: The impact of technological
change on american agriculture 1862- 1962 (Journal of economic history
1962), för något annat land exempelvis F. Lom: Die Arbeitsproduktivität in
der Geschichte der tschechoslowakischen landwirtschaft (Zeitschrift filr Agrargeschichte und Agrarsoziologie 1971).
2. Detta har senast behandlats av J. Frykman och 0. Löfgren: Den kultiverade
människan. Lund 1979.
3. S. Erixon: Regional european ethnology 2. Functional analysis - time studies (Folk-Liv 1938); S. Erixon: Individuella tids- och funktionsstudier i
Nordskandinavien. (Jakt och fiske. Umeå 1975); S. Svensson: Vad är nordisk etnologi? (Rig 1939).
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5. Jmf C.S. och C.S. Orwin: The open fields, 3:e uppl., Oxford 1967, s.
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Sa. Jmf G. Berg: The introduction of the winnowingmachine in Europe in the
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10a. M.O. Nordenborgs artikelserie har publicerats under titeln Arbetskunskap och teknik i lantbruket under 1900-talet. (Aktuellt från Jordbruksuniversitetet, Uppsala 1980).
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12. L. Magnusson: Ty som ingenting angelägnare är än mina bönders conservation ... Godsekonomi i östra Mellansverige vid mitten av 1700-talet,
Uppsala 1980, s. 63.
13. J. Granlund: Avlöningsformer (Arbetaren i helg och säcken 2, Sth 1944,
s. 190).
14. Om bondedagböcker se J. Myrdal: Allmogeresor enligt bondedagböcker
(Meddelanden från Arkivet för folkets historia 1979 nr 2).
15. J. Myrdal. Hägnaderna, arbetstiden och bygdelaget (Rig 1977 s. 69).
16. Den fullständigaste undersökningen om genombrottet för de moderna
maskinerna är J. Kuuse: Från redskap till maskiner. Mekaniseringsspridning
och kommersialisering inom svenskt jordbruk 1860-1910. Göteborg 1970.
Den bästa sammanfattningen av de nya maskinerna"> funktion är A. Eskeröd:
Jordbruk under femtusen år. Redskapen och maskinerna. Sth 1973.
17. S. Erixon: Ur förarbetena till Atlas över svensk folkkultur. 1. Den svenska såskäppan (Folk-Liv 1946 s. 133).
18. Per Brahe: Oeconomia. Utg. och kommenterad av J. Granlund och G.
Holm, Slh 1971, s. 135 f.; s. 256.
19. F. Valen-Sendstad: Norske landbruksredskaper 1800- 1850-årene, Lillehammer 1964, s. 41 f; s. 69 f; s. 79; s. 123.
20. P. Wiking: Dalplogen blir järnplog. Uppsats vid ek. hist. inst. vid Sth:s
Univ. 1980 (Stencil) s. 97.
21. M.O. Nordenborg: Lantarbetslära, Sth 1947, s. 60.
22. Maskinkonsulent Anders Bengtsson vid Lantbruksnämnden i Södermanlands län har haft vänligheten att bistå med dagsaktuella siffror.
23. K. Mattissson: Skörden genom tiderna, Lund 1953, s. 22 f.
24. B. och E. Nilsson: Skördearbete på handredskapens tid (Meddelanden
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25. E. La.id: Säden torkar, Sth 1952, s. 316; s. 3.
26. En detaljerad uträkning av arbetsåtgången för olika torkningsmetoder i slutet av 1920-talet finner man i M.O. Nordenborg: Redogörelse för de fortsatta
undersökningarna över metoder för hö- och sädesbärgning (Meddelanden
från jordbrukstekniska föreningen nr 12. 1929).
27. Utförligast om tröskverkens genombrott se G. Utterström i not 9 a.a. 1 s.
679 ff.
28. D. Hannerberg: Svenskt agrarsamhälle under 1200 år, Sth 1971, s. 73 ff.
29. J. Svärdson: Några synpunkter på utflyttningsproblemet (Svensk lantmäteritidskrift 1934. s. 194 f.). Jmf B. Lindkvist: En folklivsforskare om
skiftesväsendet (Svensk lantmäteritidskrift 1935) och G. Berg: Den stora jorddelningsreformen (Svenska folket genom tiderna 9, Malmö 1934, s. 198) .
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skörden i Lantmannen 1977 nr 21, och kommit fram till lägre siffror för
skörd med slåttermaskin och tröskverk, främst beroende på att han räknat
med effektivare tröskverk. Samtidigt vill jag tacka Manne Nordenborg för
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3 1. A. Eskeröd: Jordskiftena och lantbrukets utveckling 1809-1914 (Bonden
i svensk historia. 3, Sth 1956, s. 54).
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ALLMOGERESOR ENLIGT BONDEDAGBÖCKER

Allmogens resor aktualiserades för mig i samband med att Nordiska museet
1978 gjorde en utställning om resandet från 1500-talet och framåt: 'Resa i
Sverige".
Längre resor var dels en nödvändighet i bondebefolkningens arbetsliv, genom att de var tvungna att transportera sina överskottsprodukter till försäljning, men också ett avbrott i vardagslivet som kunde ge nya impulser och
kontakter. En större kunskap om allmogens resor visar hur bondebefolkningen var indragen i_marknadsekonomin, men bidrar också till kunskapen
om hur nyheter spreds.
Tyvärr känner man till ganska lite om hur landsbygdens jordbrukande befolkning, som utgjorde det överväldigande flertalet, reste. En av de viktigaste
orsakerna till detta är att allmogens resor satt så få spår i källmaterialet. Men
det finns en källa som ger detaljerade uppgifter om enskilda bönders resande,
och det är deras dagböcker.

Bondedagbocker
Det finns faktiskt flera bondedagböcker bevarade från slutet av 1700-talet och
1800-talet. Bruket att föra dagliga eller nästan dagliga anteckningar om sitt liv
och arbete spreds ungefär parallellt med att almanackor blev vanliga. Almanackan har inbjudit till dagboksskrivande och varit en av de viktigaste inspirationskällorna till detta.
Bondedagböckerna handlar huvudsakligen om arbetslivet. Anteckningarna
är ofta mycket kor~.. en dag kommenteras ibland med bara ett enda ord, exempelvis "plöjde". Andå är det spännande att läsa dessa dagböcker, där man
kommer så nära in på personerna som man nästan aldrig gör i annat historiskt
källmaterial. Att arbetet står i centrum är inte en nackdel, utan tvärtom en fördel, för den som vill ha reda på hur folket verkligen levde.
Trots sitt värde som källa har bondedagböcker utnyttjats ganska lite av forskningen. Det pågår inte heller någon central insamling eller registrering av dagböcker, och det är därför mycket svårt att veta hur många bondedagböcker
som bevarats.
I Danmark har folklivsforskaren Bjarne Stoklund påbörjat en sådan insamling och registrering av bondedagböcker. I det stencilerade informationsbladet
från Institut for Europreisk Folkelivsforskning gjordes 1973 en efterlysning
av dagböcker, vilket resulterade i ett flertal svar. De intressantaste lät institutet
kopiera och 1974 hade man kopierat 12 dagböcker från första hälften av 1800talet. I den populära och vitt spridda historietidskriften Skalk publicerade sedan Bjarne Stoklund 1978 en artikel där han presenterade några av de insamlade dagböckerna. Till artikeln fogades ett nytt upprop efter bondedagböcker.
I avsaknad av ett sådant initiativ på svensk botten har jag använt mig av de
dagböcker som jag själv känt och haft tillgång till och som varit användbara
för mitt syfte. Undersökningen får alltså betraktas som preliminär.
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De undersökta bondedagbo'ckema å'r
från mellersta Sverige. Fo'rhållandena
i Norrland och Sydsverige kan ha
varit annorlunda. Denna karta och de
fo'ljande har ritats av Staffan Glassel.
Man föreställer sig gärna att det är en viss sorts människor som för dagbok,
noggranna och lite prudentliga Men det visar sig alt det är de mest olika typer
av människor som skriver dagbok, det enda de alla har gemensamt är att de
var skrivkunniga och ofta hjälpte till vid bouppteckningar och liknande. Där
finns den slarvige och sentimentale som super och grälar med sin hustru, där
finns den oppositionelle som strider i socknens kyrkoherdeval och klagar på
överheten, där finns den stockkonscrvativc som råkar i fejd med sitt tjänstefolk, för att nämna några typer.
Dagböckerna har dock vissa begränsningar. De är oftast skrivna av husbonden själv, och visserli gen redogör han då i allmänhet för drängens sysslor,
me n kvinnornas arbete nämns inte särskilt ofta. Det bör också påpekas att dagböcker skrivna av jordlösa och andra landsbygdens fatli ga är sällsynta.
Om man skall undersöka arbetsrytmen bör anteckningarna i dagboken vara
så gott som dagliga, annars kan man inte se hur många dagar som gick åt lill
de olika arbetena. Men längre resor var speciella händelser som man gärna
noterade, och anteckningarna behöver därför inte vara dagliga för att dagboken skall vara användbar, men man bör ha en dagbokssvit som sträcker sig
över flera år, annars riskerar man att få ett år av undantagskaraktär, präglat av
domstolsprocesser, giftermål eller annat som krävde extra resor.
Förutom de längre resorna gjorde bönderna också en rad kortare resor, till
släkt och vänner, till kvarnen, till utmarkerna. Detta är resor som, i de fall det
var arbetsresor, måste studeras mera direkt iho p med arbetslivet som helhet.
Exempelvis kvarnresorna är direkt förbundna med skörd och tröskning. När
det gäller resorna till släkt och vänner är det återigen en annan undersökning,
nämli gen om det sociala kontaktmönstre t i bygden. Dessa kortare resor har
jag därför inte särskilt behandlat, utan bara markerat på kartorna de inre rescregioner inom vilka dessa resor rörde sig.
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Skjutsväsendet och skjutsningarna var ett långväga resande som egentligen
inte var böndernas eget, men som drabbade bönderna. Jag har därför tagit
med samtliga skjutsningar som nämns i dagböckerna, trots att skjutsningarna
ibland kunde vara ganska korta, däremot har jag inte räknat in skjutsningarna
bland böndernas egna längre resor.

Mora, Dalarna 1671-1678

Den äldsta bondedagbok jag känner är från slutet av 1600-talet, det är de anteckningar som Mats Ersson i Norets by, Mora socken, gjorde i sina almanackor 1671-72, 1674-76 och 1678. Dessa finns på Nordiska museet och har
presenterats av Sten Lundwall i Fataburen 1951. Mats Ersson var länsman i
Mora socken och tillhörde en storbondefamilj. Hans bror blev präst i socknen. Detta och att dagboken delvis skrevs under krigsår gör att den knappast
kan betraktas som genomsnittlig.
Till Mats Erssons uppgifter som länsman hörde att hjälpa till med uppbörden
av skatten vilket tvingade honom till ett flertal resor runt om i socknen. Han
ingrep också i rättstvister i socknen. Ovansiljan kan även i övrigt betraktas
som Mats Erssons inre reseregion, det var inom detta område som han reste
på bröllop, barnsöl och liknande.
De längre resor Mats Ersson gjorde gick huvudsakligen till Rättvik och
Falun (''Berget''). Falun besöktes 1-3 gånger per år och Rättvik, som enligt
dagboken låg på vägen till Falun, besöktes ytterligare lika många gånger. Besöken i Falun betingades, enligt dagboken, enbart av Mats Erssons ställning
som länsman. Han reste exempelvis med allmogens besvär eller med soldater
till kriget. Rättvik besöktes delvis av samma orsaker, men Mats Ersson hade
också släktingar i Rättvik. Detta är de enda gångerna han reser på bröllop och
barnsöl utanför Ovansiljan.
Mats Erssons längre resor tycks ej haft till syfte att försälja överskottsprodukter, vilket är egendomligt med hänsyn till senare dagböcker, men det kan
ha haft en förklaring i att det fanns en marknad i Mora.
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GROVSfA
1777-1829

Länna, Uppland 1777-1829

Denna dagbok påbörjades av hemmansägaren Per Ersson i Grovsta by, Länna socken i Roslagen, och fördes sedan vidare av hans efterkommande, mågen Anders Andersson på 1780-talet, och styvdottersonen Johan Andersson
från 1790-talet och framåt. Anteckningarna är så gott som dagliga, men det
finns en hel del luckor, i genomsnitt saknas två månader per år. Detta gör att
antalet resor och skjutsningar varit något fler än vad som framgår nedan.
Claes Claesson och Harry Thalin har i en uppsats i Sjöhistorisk årsbok 1948
behandlat resorna till Stockholm i denna dagbok. Stockholmsresorna var de
viktigaste längre resorna. I genomsnitt åkte man 4 till 5 gånger per år till
Stockholm. Resan företogs med båt och tog flera dagar i anspråk. De flesta
resorna gjordes i april-juni och september-november. Avsikten med resorna
var att försälja gårdens överskottsproduktion, huvudsakligen hö, träkol och
ved.
Men resorna till Stockholm var inte de enda längre resorna. Jag har gått igenom vart femte år från 1777 till 1827. Det viktigaste resmålet förutom Stockholm var Norrtälje.
Resorna till Norrtälje varierar som synes över tiden. De gånger som något
ärende anges i dagboken för resorna till Norrtälje 1777 till 1787 är det oftast
"var til Nortelje eftter dranck" och någon gång "war til Nortelje eftter brenwin". Efter 1787 försvinner resorna till Norrtälje efter drank, som därefter
köptes i Furusund, vilket li gger inom den inre reseregionen. Vid sekelskiftet
försvinner dessa resor helt. Oavsett om dagboksförfattaren med "dranck" har
avsett spritdryck eller, vilket är troligare, ett fodermedel som man får som
biprodukt vid spritframställning, så var dessa förändringar i resandel säkerligen ett resultat av de olika brännvinsförordningarna: 1775 kom förordningen
om kronobrännerier då husbehovsbränning helt förbjöds, 1787 avskaffades
kronobränneriernas monopol och rätten till brännvinsbränning arrenderades i
stället ut till enskilda mot en avgift i spannmål, 1798 återfick bönderna rätten
till husbehovsbränning. Brännvinslagstiftningen under Gustav 111:s tid fick
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Resor till

Stockholm

1777
1782
1787
1792
1797
1802
1807
1812
1817
1822
1827

5
3

6
3

Norrtälje
5

5

ÖVriga

Skjutsningar

1

I

10

2

l

3

2
2
3

1
1

5

2
3
1
3

6

3

5

1
1
I
1

4
2
2
1
3

alltså den, kanske inte helt oväntade, konsekvensen att den ökade antalet dagsverken som landsbygdsboma ägnade åt resor.
Övriga längre resor var exempelvis att åka till Norrtälje för att få hudar garvade, gå på marknad i Norrtälje eller åka till Vira bruk för att köpa liar och annat smide.
Vanligen var det en eller två hållskjutsar per år på landsvägen utmed kusten
mellan Norrtälje och Stockholm. Kronoskjutsar var mer sällsynta, kungsskjuts nämns bara en gång (1777). I Året före kriget mot Ryssland var det tre
kronoskjutsar med soldater. Undersöker man de följande åren visar det sig att
kriget 1808-09 kraftigt ökade antalet skjutsningar. 1808 var det 11 skjutsningar varav bara en hållskjuts, 1809 var det 9 skjutsningar varav två
hållskjutsar, de övriga var skjutsningar av soldater och båtsmän, och dessa
skjutsningar tog ofta flera dagar i anspråk.
Vittinge, Västmanland 1799-1812

Anteckningarna gjordes av hemmansägare Per Jansson i Mälby i Vittinge
socken i östra Västmanland. Anteckningarna är inte dagliga men förda kontinuerligt. Dagboken är jämförelsevis noggrant förd från 1799 till 1812, från
det Per Jansson var 20 år till han var 32 år.
De längre resorna var jämnt fördelade mellan de kringliggande städerna Sala, Västerås och Uppsala, mera sällan besöktes Enköping och Stockholm. De
viktigaste resmånaderna var februari, maj och oktober. Resorna var vanligen
kombinerade inköps- och försäljningsresor. Boskap var den överskottsprodukt som Per Jansson oftast sålde och det skedde nästan alltid på hösten. Säd
både köpte och sålde han, dessutom sålde han ganska ofta brännvin. I januari
1807 reste han till Stjärnsund i Dalarna för att sälja säd, men köpte samtidigt
ett besman och några plåtar. Vid några av resorna till Stockholm antecknas att
han köpte salt och fisk. Men alla resor hade inte omedelbara ekonomiska orsaker. 1804 var han inblandad i en process, vilket krävde flera Västeråsresor. 1805 gifte han sig, och gjorde dessförinnan flera marknadsbesök tillsammans med sin fästmö.
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Är
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812

Liingre resor
2
5
3
4
2
11
6

Skjutsningar

2

1

2

3

5
4
5
7
3

1
10
2

2

4

Skjutsningen bestod enbart av kronoskjutsar och för hovet kungsskjutsar.
1808, då kriget mot Ryssland pågick, hade han enbart kronoskjutsar för
armen. 1806 och 1807 ackorderade han bort sina skjutsar, 1807 enbart hå llskjutsen trots att någon hållskjuts tidigare inte nämnts i dagboken.
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Gustaf Persson på Bergs gård, Vi snums-Kils socken i södra Värmland, förde
dagbok 1809-33, åren J 822-33 är dagboksanteckningarna så gott som dagliga. Då var Gustaf Persson mellan 31 och 42 år. Han ärvde gården efter sin
farbror.
Kristineharnnsresoma var huvudsakligen försäljningsresor, där man sålde
gårdens avsaluprodukter. Huvuddelen av Kristinehamnsresoma gjordes i februari -april. Gustaf Persson reste nästan aldrig med båt till Kristinehamn. Resorna tog en till två dagar i anspråk. Från gården såldes framför allt hö, potatis, väv och gam. Textilierna, som tillverkats under vi ntern, såldes på våren, och på dessa resor var bondhustrun med.
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Resor till

Kristinehamn

1822
1823
1824
1825*
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833

10

övriga

Skjutsningar

7
1

2
10

4

4

1
1
1

8
8
11
11

1

9
9

3
3

7
8

l
0

!i'.ll<rl\
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• För 1825 saknas 5 månader.
Hova marknad besöktes bland annat för att st.ädsla piga. Till Mo i Nysund
reste Gustaf Persson några gånger 1830 för att köpa tegel till en nybyggnad.
Även nöjesresor förekom. Till Björnkällans häls9brunn reste hela familjen tillsammans med några vänner 1831 och 1833. Aven stadsresorna kan i viss
mån betraktas som nöjesresor, Gustaf Persson är ibland "marknadssjuk" eller
ligger i "slummer" efter marknadsbesök i Kristinehamn.
Av skjutsningarna var hållskjutsen vanligast, 10 av 15 skjutsningar var hållskjutsningar, de övriga krono- och kungsskjutsar. HåJlskjutsen tog dessutom
längre tid, i allmänhet två dagar, och gick på landsvägen öster om Vänern.
1830 lejde Gustaf Persson bort hållskjutsen för 9 Rdr.
Bollnäs, Hälsingland 1859-1871 och 1903-1906

Lars Pehrsson i Herte by, Bollnäs socken i Hälsingland förde en noggrann
dagbok 1859-71, då han var 17-29 år. Under denna tid arbetade han åt sin far
på gården. Först 1876 gifte han sig. Den närmaste staden var Söderhamn,
Resorna till Söderhamn var försäljnings- och inköpsresor. Det som såldes
från gården var bjälkar och plankor men också boskap. Den enda köpevara
som nämns i dagboken är salt. Dessa resor tog två till tre dagar i anspråk.
Oftast företogs de i februari -mars eller i augusti. Övriga längre resor var i allmänhet även de ekonomiskt betingade. Man sålde hö, köpte häst etc. Det enda undantaget är Lars Pehrssons beväringstjänstgöring på Mohed 19 juni 6 juli 1864.
30 år senare fördes dagboken vidare av Lars Pehrssons arvinge på gården

Per Larsson. Hans dagbok är daglig och komplett för åren 1903-06.
Vid denna tid hade resmönstret helt förändrats. Försäljningsresorna till Söderhamn hade upphört. I stället riktades dessa transportresor med ved, timmer och boskap till järnvägsstationerna utmed norra stambanan: Kilafors,
Granbo och Bollnäs. Denna del av norra stambanan, som byggts 1875-81,
hade onödiggjort försäljningsresoma till Söderhamn. Transporterna av överskott<;produkter blev kortare, men också fler än tidigare. Bollnäs, som var det
viktigaste resmålet, besöktes nu 15-30 gånger per år på vardagarna. På 1860talct hade det ytterst sällan hänt att någon i familjen besökte Bollnäs annat än
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Resor till

1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871

I

I

10

~ & , - - - "~

Söderhamn

Övriga

Resor till

Söderhamn

2

1
1

1903
1904
1905
1906

1
1

3
3
2
1
1
1
1

....... ,

+-

~Ml

2
1
2

Övriga

1

2
1

1
I

vid kyrkobesök på söndagarna. Resorna till Bollnäs i början av 1900-talet hade dock inte enbart syftet att sälja gårdens prcxiuktion, man skodde om hästen
där, vilket tidigare gjorts hemma, man köpte jordbruksredskap, gick på missionsmöten och hästpremiering. Bollnäs hade blivit huvudort på ett helt annat
sätt än tidigare. Vid den resa till Söderhamn då orsak till resan nämns gällde
det ett besök hos en utflyttad familjemedlem. 1906 kostade Per Larsson på
sig en '1ustresa till Orsa och Mora".
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Skultuna, Västmanland 1877-1912
Från 1877 till 1912 förde C.G. Berglind i Böle by, Skultuna socken i Västmanland, dagliga anteckningar om arbetena på gården. 1877 var han 20 år
och arbetade åt sin far, senare ärvde han gården. Jag har gått igenom vart femte år. Huvuddelen av resorna gick till Västerås, som egentligen borde ha
räknats till den inre reseregionen. Västerås hade 1876 fått järnvägsförbindelse.

Resor till

Västerås

ÖVriga

1877
1882
1887
1892

32
52
44

2
2
1

39

3

1897

53

1902
1907
1912

48

3
1
5
2

47
49

Resorna till Västerås ökar något i början av perioden. Av dagboken framgår
att Västeråsresorna åtminstone delvis var försäljningsresor, och att de varor
som såldes var säd, boskap och kött. Undersöker man vilken veckodag som
resorna företogs på visar det sig att resorna vanligen förlades till lördagar. I
början av perioden gjordes hälften av resorna på lördagar, sedan ökar denna
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andel stadigt och vid sekelskiftet skedde så gott som samtliga resor på lördagar. Berglind har också lämnat efter sig en räkenskapsbok för åren 18911913, lika noggrant förd som dagboken. Denna räkenskapsbok korrigerar
bilden av Västeråsresoma något.
Det visar sig att redan 1891 besöktes Västerås så gott som varje lördag, då
man sålde 3- 10 kg smör. Flera av dessa resor nämns inte i dagboken, och de
ombesörjdes därför troligen av någon av familjens kvinnliga medlemmar,
vilka sällan nämns i dagboken. Kvantiteten smör som såldes på lördagsmarknaderna tycks ha varit för liten för att omnämnas i dagboken. Räkenskapsboken avslöjar således ett par källmässiga brister hos dagboken. Oavsett
om familjemedlemmarna började att regelbundet delta i lördagarnas torghandel redan i slutet av 1870-talet eller först i början av 1890-talet så innebär
detta att gårdens produktion blev direkt indragen i stadens löpande ekonomiska liv som färskvaruleverantör. Detta var inte något ovanligt för Berglinds
gård. I en uppteckning på Nordiska museet berättar en meddelare om dessa
torgdagar på lördagarna i Västerås i slutet av 1800-talet och början av 1900talet all ''Det var i mycket stor utsträckning som bönder, deras hustrur eller
vuxna barn själva sålde sina varor", och det man sålde var kött, smör, ägg
och andra färskvaror till den växande industristadens befolkning.
Berglind var en ganska rik bonde och kunde kosta på sig flera nöjesresor.
Ungefär en gång om året reste familjens överhuvud till Stockholm med tåget.
1897 reste C.G. Berglind l.o.m. två gånger till Stockholm för att se på Allmänna Konst- och Industriutställningen. Bland övriga längre resor kan ett
besök i Falun 1902 för alt se på en lokomobil nämnas.
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Hasslösa, Västergötland 1893-1928
Småbrukare Carl Pettersson i Nyfors i Hasslösa socken, Västergötland, förde
dagbok om sitt arbete på gården från 1888 till 1928, från 1893 är anteckningarna relativt fullständiga och från 1896 är de dagliga. earl Pettersson föddes 1857. Gården ligger mitt emellan Skara och Lidköping, och till dessa två
städer reste han så ofta att de kan räknas till de inre reseområdet. Jag har gått
igenom åren 1893-1903 och dessutom 1908 och 1913.
Småbrukaren Carl Pettersson gjorde ganska få längre resor, de flesta var besök hos vänner och släktingar i Västergötland, en gång i södra Södermanland. Till Göteborg reste han en gång för att betala en skuld. De två sista undersökta åren, 1908 och 1913, hade han blivit häradsdomare vilket medförde
resor till några olika tingsplatser i norra Västergötland.
Gårdens överskottsproduktion, främst virke men också havre och potatis,
transporterade han till Lidköping eller Skara eller till järnvägsstationen i Vinninge. Han besökte Skara och Lidköping upp mot 20 gånger per år i början
av perioden och vid sekelskiftet 30-40 gånger per år. Besöken fördelades
ganska jämnt mellan de båda städerna. Carl Pettersson reste helst till staden
på lördagar, men lördagen var inte alls lika dominerande som för C.G.
Berglind.

År

liingre resor

1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

1

1
1
2

1
1

1908

2

1913

3

Torparedagböcker
För de fattiga och jordlösa var förhållandena annorlunda än för bönderna. Vi
har få dagböcker från dessa samhällsklasser men ett par exempel kan anges.
En dagbok skriven av Arvid Hreggström berättar om livet på ett torp. Arvid
Hreggström föddes 1785. Han misslyckades med studierna på Umeå läroverk
och efter skiftande öden bosatte han sig med sin familj på torpet Johannestorp
mindre än 5 km från Skellefteå samhälle. Familjen livnärde sig till stor del på
att bränna pottaska och kimrök. Arvid Hreggström förde dagbok 1836-39, då
han var 51-54 år. Inte en enda gång under dessa år reste han utanför
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Skellefteås närmaste omgivning. Den enda gång någon i familjen reste en
längre sträcka var när äldste sonen 1838 lämnade familjen och reste till Stockholm där han fått plats som gruvarlärling.
En dagbok skriven av August Jonsson från Urshult 1882-94 ger en helt annan bild. De första åren arbetade han som diversearbetare på olika ställen i
Sydsverige, bland annat på tegelbruk och som rallare. 1887 gifte han sig, 26
år gammal, och bosatte sig på ett torp i socknen. Med det ökade försörjningsansvaret tog han jobb som rallare i Norrland. De följande åren var han bara
hemma hos familjen under vintrarna. Hustrun fick sköta torpet. Efter 1891
stannade han mera hemma och hjälpte till att bruka torpet men var tvungen att
ta arbeten runt om i södra Småland för att bidra till försörjningen.
Dessa dagböcker antyder hur de fattigares resemönster skilde sig från böndernas, men visar också att de var annorlunda sig sinsemellan.
Sammanfattning
Materialet täcker perioden från 1700-talets slut till 1900-talets början, och gäller bondehushållen. 1.600-talet är svårt att uttala sig om eftersom dagboken
från denna tid är skriven av en länsman med speciella skäl att resa.
Bondedagböckerna från 1700-talets slut och 1800-talets början är förvånansvärt enhetliga vad gäller resandet. Huvudorterna besöktes ganska sällan, och
det var också relativt vanligt med längre transportresor på 5 mil eller mer. De
längre resorna hade till övervägande delen syftet att försälja överskottsprodukter. För denna period är det också tydligt hur politiska beslut, eller skeenden, som kronobränneriförordningen eller kriget 1808-09, fick direkta återverkningar på böndernas resande. Kriget innebar att skjutsningarna på ett år
kunde kräva 10-15 dagsverken mer än normalt Antalet skjutsningar är annars
kanske färre än väntat. Trots att ett par av gårdarna låg vid trafikerade landsvägar omtalas bara en till två hållskjutsar om året. Man ser också hur skjutsningen vid denna tid började lejas bort. I 1860-talets Hälsingland är skjutsningen helt borta. Men i övrigt är resemönstret i denna dagbok likt de tidigare, med några få besök i huvudorten varje år för att sälja överskottsprodukter.
I de tre yngsta dagböckerna framträder ett helt annat resmönster. Dessa bönder besökte den närbclägnaste huvudorten mycket ofta, flera gånger i månaden. Detta kan bara delvis förklaras med att dessa gårdar låg närmare sina huvudorter än de äldre dagböckernas. Lännabondens gård ligger bara 1 mil från
Norrtälje, Vittingebondens gård ligger knappt 2 mil från SaJa, detta kan jämföras med att bonden i Hasslösa hade 1 mil både till Lidköping och Skara och
att Böle ligger över 1 mil från Västerås.
En viktig förklaring till denna förändring är att järnvägen kommit och förenklat transportväsendet. Där järnvägen dragits fram behövde bönderna bara
transportera sina produkter till närma§te järnvägsstation för att få dem vidaretransporterade. De behövde inte åka förbi sin närmaste huvudort för att sälja
sina produkter, vilket inte varit ovanligt tidigare.
Lite tillspetsat kan man säga att bönderna i slutet av 1700--talet och början av
1800-talet i allmänhet var mer beresta än det slutande 1800-talets och tidiga
1900-talets bönder, men att dessa i stället lade ned ett större antal dagsverken
på resor.
Förändringen av resandet medförde också att de längre resorna fick ett delvis nytt innehåll. Umgängesliv och kontaktnät förändrades, ett exempel på
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detta är familjen i Herte som började gå på missionsmöten i Bollnäs. Med stigande levnadsstandard kunde bönderna, särskilt de rikare, också kosta på sig
rena nöjesresor som Berglinds resor till Stockholmsutställningen 1897. Böndernas långväga resande hade inte längre huvudsakligen direkt ekonomiska orsaker.
Noter
1. Hållskjuts = skjutsning på landsväg av resande (även att vänta på resande
vid gästgivargård. Kronoskjuts = skjutsning för Kronan. Kungsskjuts =
skjutsning för hovet.
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JORDBRUKSUTVECKLINGENS NYA RIKTNING

Under det slutande nittonde århundradei iNergick den agrara revolutionens
sista fas i det industriella jordbrukets första.
Mitt resonemang kommer att cirkla runt några diagram, och runt de frågeställningar som dessa leder till när de ställs emot varandra och resultaten tycks
motstridiga. De givna utvecklingslinjer som skymtar när kurvorna dras rätt ut
uppfylls inte. En ny logik tog vid och vred utvecklingen i en annan riktning.
Det gamla agrarsamhällets inre logik ersattes av det nya industrialiserade samhällets.
Men först lite diagram-eufori, för den som tycker diagram är något tråkigt.
Ett diagram skall läsas som en dikt, långsamt. Med fingret skall man följa kurvan och se när de avgörande brotten kommer, när utvecklingen vänder och
man skall låta tankarna vila vid vad detta innebär. Men ett diagram skall också
göras som en dikt, endast det väsentliga, det betydelsebärande skall tas med.
För att förstå omvandlingen måste resonemanget ta avstamp längre tillbaka,
det säregna med 1800-talets slut framträder då de föregående etthundrafemtio
åren tas med i bilden. Den agrara revolutionen som inleds med 1700-talet och
pågår fram till 1800-talets senare del innebar en genomgripande förvandling
av jordbrukstekniken. Denna omvandling var grundläggande för den industriella omvandling som sedan kom. Den möjliggjorde en befolkningsökning
och därigenom också en utbyggd infrastruktur. Befolkningsökningen och att
produktionsökningen var ännu snabbare, vilket ledde till en långsamt stigande
levnadsstandard, gav också en växande inhemsk marknad som kunde svälja
en ökad industriell tillverkning.

fabrikstillverkad plog
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Diagram J. Spridning av
tekniska nyheter inom jordbruket.

Diagram 1-3 Kerstin Kåverud. Ar

självavläggare/
slåttermaskin

tröskverk

1700

1800
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1900

Denna agrara revolution fördes in i forskningscentrum för ett par årtionden
sedan. Ett flertal undersökningar gjordes om redskapsutveckling, odlingsexpansion, befolkningsökning etc. A ven om en ordentlig sammanfattning av
dessa undersökningar ännu saknas klarnade bilden åtskilligt.
Undersökningarna kunde visa att under 1700-talet var befolkningsökningen
och produktionsökningen i jordbruket ungefär parallella. Från 1800-talets första årtionden tar utvecklingen emellertid ett språng och särskilt åkerbrukets
produktion ökas allt mer. Sverige övergår från att vara ett sädesimporterande
till att bli ett sädesexporterande land.
Förklaringen till denna förändring ligger främst i att jordbrukstekniken utvecklades, arealproduktiviteten ökade. Hur denna förändring gick till har jag
sammanfattat i diagram 1. Det bygger på de undersökningar om agrarteknologi som genomförts för olika delar av landet. Omfattande genomgångar och
sammanställningar av bouppteckningar efter avlidna jordbrukare ger oss en
detaljerad bild av redskapsspridningen. I de undersökta regionerna ser vi när
järnplogen eller järnharven blev dominerande bland småbönder, mellanbönder och storbönder. Räknandet på tusentals och åter tusentals bouppteckningar som Carl-Johan Gadd, Anu-Mai Köll, Pablo Wiking-Faria och ytterligare andra forskare genomfört gör att jag kan hävda att de kurvor som diagrammen visar är ganska korrekta.
Hur skall diagrammet läsas? Tjockleken på varje rektangel är det totala antal
redskap/maskiner till fyra huvuduppgifter: plöjning; harvning; avskärning vid
skörd; urslagning vid tröskning. I rektangeln anges den relativa fördelningen
för olika perioder för de redskap och maskiner som använts för dessa huvuduppgifler. För att ta den översta rektangeln: Här ser vi hur järnplogen introduceras redan på 1720-talet (i Dalarna) och sedan långsamt sprids (framförallt i
Nordsverige) för att omkring 1800 ha utgjort nära en tredjedel av hela plogbeståndet. På så sätt skall alla rektanglarna läsas. I dessa diagram visas inte
huruvida det totala antalet redskap ökar - vilket det naturligtvis gjorde med
en stigande folkmängd och allmän expansion för redskapsparken. Det är de
relativa andelarna som anges. De olika undertyperna har också avgränsats ganska grovt, för att diagrammet skall bli läsbart. En del information måste
offras, t.ex. att tröskverken utvecklades i sig omkring 1900 där särskilt rensningens mekanisering innebar betydande arbetsvinster.
Diagrammet skulle kunna kompletteras med kartor över spridningen i landet
- så är faktiskt Nordsverige i början av 1800-talet ledande på många områden. Där införs järnplog och järnharv tidigare än i andra delar av landet, det är
bara i denna del av landet som föregångarna till tröskverken, tröskbultama/
tröskvagnama, slår igenom.
Men jag avstår f dn dessa utvikningar för att istället peka på ett annat faktum
som tydligt framgår ur diagrammet. Vad avser redskapsutvecklingen genomgår den agrara revolutionen två distinkt åtskilda faser. (Eller snarare tre. Den
första skulle då vara större delen av 1700-talet då den agrara expansionen inleddes utan några större nya redskapstekniska förändringar. Odlingsexpansio nen skedde då med befintlig teknik.)
Om vi tittar på den tekniska utvecklingen kan vi konstatera att från slutet av
1700-talet till mitten av 1800-talet dominerar utvecklingen inom jordbearbetningen. Nya typer av plogar och harvar slår igenom. Det nya var att de arbetande delarna gjordes av järn och att redskapen gavs en funktionellare
utformning och därmed fick man en bättre bearbetning. Från omkring 1870talet är det istället den tekniska utvecklingen inom skörd och tröskning som
dominerar.
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Dessa den tekniska utvecklingens två faser får betydelse för produktivitetsutvecklingen. Den första fasen utmärks inte i första hand av en ökad arbetsproduktivi tet. De innovationer som infördes var inte främst arbetsbesparande. Bevarade betingsläror, om hur mycket som borde medhinnas på en arbetsdag, visar att det inte gick fortare att plöja och harva med de nya redskapen. Tvärtom
beräknades det ibland t.o.m. ta längre tid eftersom bearbetningen gjordes djupare och mera intensiv. Denna första fas utmärks istället av en ökad arealproduktivitet. Mycket omfattande nyodlingar genomförs med väldiga utökningar av den odlade arealen på tidigare ängsmark och utmark, men den förbättrade jordbearbetningen medför att trots att dessa delvis sämre marker tas i
bruk, sjunker inte den genomsnittliga avkastn!~gen per arealenhet. Utvecklingen inriktas på en stigande totalproduktion. Aven potatisodlingens genombrott ingår i detta mönster, potatisen var en gröda som krävde mycket arbete
men gav också hög avkastning per arealenhet.

Även utländ~ka jordbruksmaskiner
importerades. Ur annons fiir D.
Hald & Co, som hade kontor i London, Stockholm och Kristiania.
Ny Illustrerad Tidning.

Satsningen på en ökad produktion har också samband med befolkningsutvecklingen. Under denna period ökar befolkningen mycket snabbt, men det
sker ingen avfolkning av landsbygden. Städernas andel förblir nästan konstant. Under denna expansionsfas är den tekniska utvecklingen arbetsintensiv, arbetskraften behövdes på landsbygden. Det är nu som torpställen tas
upp runt om i utmarkerna, aldrig tidigare eller senare har det funnits så mycket folk ute i byarna, och alla armar behövdes för att öka totalproduktionen.
Omkring 1870 kommer brottet. Vi kan se det dels på teknikutvecklingen
men också på nyodlingen. Från 1870-talet upphör den intensiva nyodlingen
och är därefter ganska modest fram till 1920-talet då åkerarealen når sin höjdpunkt. Det blir nu istället mekaniseringen av jordbruket som dominerar. Den
tekniska utvecklingen har inte längre jordbearbetningen i centrum utan de
intensiva arbetsperioderna, slåttern, skörden och tröskningen. Slåttermaskinen får sitt stora genombrott under 1800-talets sista årtionden och används både till säd och hö, släpräfsan och därefter hjulräfsan införs i slutet av
1800-talet. Med 1900-talets första decennier får också skördemaskinerna,
självavläggare och självbindare en mera allmän spridning.
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De lokomobildrivna tr{jskverken med mekaniserad rensning av säden sparade
a_rbetskraft. "Munktells" med fotogendriven motor i Näsby, Äs socken på
Oland 1901.
Detsamma gäller tröskningen. De principer tröskverk fortfarande arbetar
efter skapades redan omkring år 1800 av skotten Meikle. Sådana tröskverk
fick en viss spridning i Sverige tidigt. Men deras definitiva genombrott kommer under de sista decennierna av 1800-talet. Därefter förbättras tröskverken
från vandringar till lokomobildrivna, rensningen arbetas in i den mekaniserade processen, de blir efter hand allt mindre arbetskrävande.
Dessa nyheter var kraftigt arbetsbesparande. De stora arbetstopparna under
slåtter och skörd kapades. De dalkarlar och smålänningar som vandrat till slättbygderna i skörde- och tröskningstider behövdes inte längre, och detsamma
gällde alla de jordlösa som tidigare fått rycka in i slåtter och skördetid.
Den agrara revolutionens sista fas har som ett dominernnde element den arbetsbesparande tekniken. Detta kan vi tydligt se i diagram 2. Här har jag sammanställt uppgifterna i första diagrammet med uppgifter som jag tidigare tagit
fram från samtidens betingsläror om olika redskaps och maskiners effektivitet. I dessa skrifter anges beting för olika arbeten. Från slutet av 1700-talet får
vi en ymnig flora av uppgifter om genomsnittlig arbetsprcxiuktivitet med olika
redskap. Genom att väga dessa uppgifter mot uppgifterna om hur vanliga olika redskap var vid olika tillfällen får jag en kurva över den normala dagsverksåtgången för ett normaltunnland i Sverige i skörden och tröskningen
(dessa måste behandlas tillsammans eftersom de efter andra världskriget gifts
samman i skördetröskan). Vi får en gradvis sänkning av arbetsgången under
1700-t:alet och första hälften av 1800-talet till en början enbart beroende på att
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lien långsamt trängde undan skäran och därefter också på att tröskmaskiner av
olika slag började införas. Men den dramatiska minskningen av arbetstidsåtgången kommer först årtiondena omkring år 1900.
Mekaniseringen frigjorde arbetskraft som kunde gå till industrin, och mekaniseringen krävde industri. Från denna tid kan man tala om jordbrukets symbios med industrin. Plogar och harvar tillverkades fram till mitten av 1800talet av bysmeder, men slåttermaskiner och även de mer utvecklade tröskverken kunde inte tillverkas lokalt. Inledningsvis importerades maskinerna,
men snart växte en inhemsk tillverkning fram på grundval av den marknad
som mekaniseringen av jordbruket skapade. Mycket av den tidiga verkstadsindustrin i Sverige har sitt ursprung i jordbrukets mekanisering. Perioden
från 1870-talet till 1890-talet är också det industriella genombrottets tid i Sverige, och här spelade jordbruket en viktig roll både som ursprung till en arbetskraftsöverföring till industrin, och som en marknad för industriproduktionen.
Till verkningsvärdet tredubblades i den inhemska jordbruksredskaps- och jordbruksmaskinindustrin från 1896 till 1910, det sistnämnda året hade Sverige
blivit nettoexportör av jordbruksmaskiner. Alfa-Laval cx;h separatorn har naturligtvis en central roll i denna utveckling, men var långt ifrån det enda exemplet. Den agrara revolutionen skulle då kunna beskrivas som en första stor ansamling då den totala ekonomin växer och därefter ett språng in i ett nytt system
genom att mekaniseringen frigör arbetskraft som kan överföras till industrin.
Men riktigt så enkelt gick det inte till. Vänder vi oss nu till det tredje diagrammet rörande andelen av befolkningen sysselsatt inom jordbruket (med familjer) jämfört med andelen sysselsatta utanför jordbruket finner vi visserligen ett
brott på 1870-talet. Jordbrukets andel minskar inte bara relativt, utan också de
absoluta antalet sysselsatta inom jordbruket börjar minska. Men det sker
ingen plötslig förändring. Vi får inte miljontals människor som omedelbart utJORDBRUKSUTVECKLINGENS NYA RIKTNING 181
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vandrar till städerna. Det drastiska fallet i antalet jordbrukare kommer först
efter andra världskriget. Varför korn det inte ett halvsekel tidigare?
Detta är en central fråga. Tyvärr är jordbruksutvecklingen från slutet av
1800-talet en outforskad period och mitt svar har därför delvis karaktären av
en hypotes inför fortsatt forskning.
Mekaniseringen krävde inledningsvis stora arbetsinvesteringar. För att slåttermaskiner skulle kunna ta sig fram måste åkrarna stenrensas, de öppna dikena läggas igen till täckdiken och åkrarna även i övrigt bättre arronderas. Detta var arbeten som till stor del genomfördes årtiondena omkring sekelskiftet.
Detta förklarar en del av det konstant höga arbetskraftsbehovet, men långt
ifrån hela. Det är istället en annan faktor som enligt min uppfattning är huvudförklaringen, nämligen att jordbruksproduktionen styrdes över på nya arbetskraftskrävande produkter.
Den kanske viktigaste förändringen vid sidan av mekaniseringen under slutet av 1800-talet var boskapsskötselns ökade roll. Denna brukar förklaras
med att den ökade internationella arbetsfördelningen tvingade fram en förändring. Sädesimport från USA och även Ryssland sänkte priserna på spannmål i Europa och gjorde spannrnålsodling mindre lönsam. Att denna förklaring har mycket som talar för sig är det ingen tvekan om, men den bortser
från jordbrukets utveckling i sig - från de faktorer som möjliggjorde en sådan omställning.
Omställningen visas tydligt genom exportens utveckling. Vid 1800-talets
mitt hade nyodlingsexpansionen ut mot utmarkerna gjort havre till en av Sveriges viktigaste exportvaror. Med omställningen mot en ökad boskapsskötsel
ersatte smöret havren som en av landets viktigaste exportprodukter. Från omkring 1880 till sekelskiftet minskar exporten av spannmål till bara något mer
än en tiondel av vad den varit tidigare, samtidigt som smörexporten ökar från
ingenting till omkring 25.000 ton per år.
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.lordbruksredskapsindustrin utvecklades snabbt under 1800-talets slut och
1900-talets bärjan och en stor del av verkstadsindustrin hade sitt ursprung i
jordbrukets mekanisering. Helge Palmcrantz vid sin uppfinning, slåttermaskinen. Foto j(ire 1880.
Förutom världshandelns omläggning kan man peka på flera inre faktorer i
jordbruket som beredde vägen för en ökad betoning på boskapsskötsel. Växelbrukets definitiva genombrott under senare delen av 1800-talet och stabilisering under början av 1900-talet gav en betydande ökning av foderväxtproduktionen. Slåtterns och skördens effektivisering tog också bort en flaskhals för ökad produktion av foder. Detta bildade underlaget för en omläggning från de tidigare århundradenas svältfödning. Bönderna inriktade sig också på en förbättrad uppodning av utvalda djur istället för att hålla så många
djur som möjligt vid liv. Parallellt med detta utvecklades en målmedveten avel
som betydligt höjde,produktionsförmågan för de enskilda djuren.
Men dessa förändringar påverkar inte det faktum att boskapsskötseln var arbetsintensi vare än åkerbruket. Konstant över hela året krävdes stora arbetsins"atser och även om vissa moment som gräddseparering genomgick en
avgörande effektivisering fanns andra moment som mjölkning vilka fortsatt
var mycket arbetskrävande. En av de viktigaste förutsättningarna för produktionsomläggningen var därför sannolikt att frigörandet av arbetskraft genom
mekaniseringen kom att återinvesteras i boskapsskötseln.
Omkring 1900 slog sockerbetsodlingen igenom i större omfattning som ett
svar på ett ökat behov av socker. Betodlingen var mycket arbetsintensiv. På
1920-talet efter en långvarig ökningsperiod slog veteodlingen igenom. Produktionen av det känsliga vetet krävde omfattande investeringar i täckdikning-
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Ovan: Boskapsskö'lselns ökade roll krävde stora arbetsinsatser fi/r att skaffa
foder. Höskörd i Frenninge, Skåne. Foto Alfr. Nilsson.
Ht/ger sida, överst: En verkan av boskapsskö'tselns allt sU/rre betydelse mot
1800-talets slut var en medveten avel med avsikt att hå.7a produktionsfö'rmågan. Kreaturspremiering vid Lantbruksutställningen i Stockholm 1896.
Foto C.K. Thorncliff.
Häger sida, nederst: Under 1800-talets sista decennier å'kade levnadsstandarden snabbare än i andra länder. Socker blev en efterfrågad vara, som krävde
stor arbetsinsats vid odlingen. Småländska säsongsarbeterskor vid Säbylwlms betfält i Skåne på 1890-talet.
ar, och även veteodlingens genombrott möjliggjordes genom att arbetskraft frigjordes från andra moment inom jordbruket.
En ökad produktion av mejeriprodukter, socker, vete - allt detta kan ses
som en del av den växande levnadsstandarden i det industriella samhället. Under 1800-talets två sista årtionden och 1900-talets första steg den allmänna levnadsstandarden i Sverige snabbare än i de flesta andra länder. Boskapsskötselns stärkta ställning gav kött och smör för export till England, men också
till den växande arbetarklassen inom landet. Socker och vete användes inom
landet.
En allmän ökning av befolkningens levnadsstandard krävde nya produkter
vars framställning kunde vara arbetsintensiv och produkterna därför relativt
dyra. Detta har medverkat till att minskningen av jordbruksbefolkningens an-

184 JANKEN MYRDAL

JORDBRUKSUTVECKLINGENS NYA RIKTNING 185

Minn&slista för jord~rukare.
KALi
llr ~tt ft,r .!le vl~t(!r Quml1lrh gt r:ilringdtllOt'.
~:,ue,l,;,.:i jot don ofu.t,t
dcr•! im:el,åll~t fM riugw. u,:logJ f(,.r J11, 11111~!0 tl~kHh&~ l1d....1I, U.t
m:011 Gt.l1la 1u<JJ

Kalisalter.
11-

blll!.11 k•li

ull ,·a1i..:1,IO.lig vd, .,.lhu:i>l-1 f,;r ,·:i~ui>Ltern.6

Om t •l,:11,,,.rt t 1ill):L1t1,his J,,rili.

Kainit
{ muJ 1-:! p~. l 11.lil
~ Olv)II- vd; ~oJjwd .._.mt lill ~ht<rgöoJ1ling
j<.,1J111311,r v~rkil.r Jcn Jtht!u i..:111.1 111 .,;IL ~It . r
l.i\x:~tl uJl!dd.i.r. l>..!i i;n111tl.,;f..,l~LLtt,,. 1,1t,J h 1,nt ~ih·it~. dli;r l,h'et
bu!n.1,I ~ul i';i, 1,ll.Hro 1,, 1d1.n1u,:r •llVli.1111,;-:,, f(,rDJ.11,lig;ul
;J.t

filJl-~d .IIH Mr,,,Jii.

a1 1,,,g:,r,r,

l'Ji 1lt:u "

Kaligödning
1Kuu~~11lh.1r.-.1lc k1t.h~lt m~.I

T:

prut. l:..l.1.

11c1w ~\ 1hr 111,:.. 1 l•illii;11.1c, 1,.\ 11-r.L grnu1l ~ Lt 11·•=i;ip1, rt,;1: l11vm
l&r,J,;t pt 1,1v,.1.1C1t k,11! .,;u-1,..L u1•1•0:tr Llll U<1djcdd..,u m ,t d.\' lth • •,,\·
11a,litr f.Or l..tli i kli.mil, 11.1.~um lllt 111'1!-111,
'
A.11.a u.li!IJ.lfl•r- 1~;,,. i;tl1·iu llllt,,1t1.1mll.1111 wl:'ll t'!:ttlJlt.•1·to.ti1luL dll·r

Thomasslagg
nu~•l hi~J; hult ol <·il ro<lc'111!'11Ug' fo~ tc~:.-,...y i·n.
1Jttl11.!l f v6tvlh}'l.lo
S...kr,:., j,mlt,u ,!l'J t1ll111..kl1i;: u,ltr,g,J ~atli., 11:i,li:,1..: Jdi111 JJiMru , Ly
..,uw,. \Jlt' Uoir t1t1 t~h , f.,::.1111.,;6,l.>ling t,11 iu ld. (h:111.,ur;, ucllwg .1t kl-tih..:r,
in.:r, ~i..:l~r w. U. Wll\'lhkr 6.!a.111,..c, l J-OnJ(:u Jet dytaai..: ,'1Hu~r'iug~illlnt!t: , p ·ih·~, tw.;111 ;aJ111iUll llr ~ihu lt a ll.lo JVhlmlloer, urid;i,au,;-1,r.J h
g~l a li1(;uLl>Sllll.r. a:a.wt r<i t llll.l ,•iht~r mtiJ m;J;...c,Ug :d l..ljv1J.t.:rnill.
,., d ,;4-INlo ll]>~lilig• Y1l.W r O;. Ul<!<I

Det allt intensivare jordbruket krävde alltmer
konstgödningsämnen. Annons i Jordbrukarnas
kalender 189 7.

~Wlllh~l mll..lU a l~

l,ir M,11u1J.. . l.,;Lolm 1g1:t,,'ltD~C:D \'llfill t illt;llt.t,:•

liga., 1,d1 eo rillb~ u,~,i~J lvri.J1..-11, (•i 1kt .-it Al..-r ,., h l1l,.; t< ko ~1it~
le-1i,11a ri11t;o1 .&lkll.olh,mt,, till c...:iL w uJ 1,;,lr ,I~ t1lkur f&r vA~tl1glitt.-:u,
<0f1,:r lL•illL1 iu..u idu 11.at u;.;i.k1
h;.;u, \·•: tQ.,: L.ot. Jl ljOJ~ - lr••
llJUt (;:fD....UllO;i,

tal, trots införandet av en rad arbetsbesparande maskiner, skedde i en ganska
långsam takt fram lill 1930-talet.
Annorlunda uttryckt: mekaniseringen frigjorde arbetskraft som delvis gick
till induslrin men som också till stor del förblev i jordbruket och möjliggjorde
satsningen på arbetskrävande produkter. Allmogesamhällets kost lämnades
gradvis för den industriella sölebrödstiden.
Den oerhört snabbt till växande produktiviteten i hela samhället var det nya
industrisamhällets inre logik, den som tillsammans med sociala och politiska
förändringar möjliggjorde en snabbt ökad levnadsstandard inte minst vad
gäller livsmedel. Det var denna samhällets totala förvandling som gör att vi
inte på ett enkelt sätt kan dra den agrara revolutionens kurvor över mekanisering och arbetsbesparing rakt ut.
Man kan också vända på problemet och säga att den svenska industrin vid
denna tid inte hade kunnat ta till sig de horder av folk som en fullständig
mekanisering ulan övergång till arbetsintensivare produktion skulle styrt bort
från landsbygden och över till städerna. Detta innebär dock inte att den väg
utvecklingen tog i Sverige var självklar.
De frågor som vi måste ställa den kommande forskningen om övergången
från agrar revolution till jordbruk i symbios med industrin är om arbetsbesparingarna med jordbruksmekanise1ingen verkligen på gårdsnivå återinvesterats i mera arbetskrävande produkter eller om det funnits andra faktorer
som inverkat, andra möj liga strategier. Först när vi kommer ned på denna
mikronivå vet vi om den skiss jag ovan gjort över utvecklingen under dessa
avgörande årtionden stämmer.
Jag tror att andra källmaterial som bondedagböcker och gårdsräkenskaper
kommer att kunna ge oss en viktig del av svaret. För alt ta ett exempel som nyligen undersökts av Bo Larsson: C. -G. Berglinds gård i Västmanland, där
produktionen kan studeras med hjälp av dagböcker och räkenskaper.
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När Berglind övertog gården efter sin far i början av 1880-talet lade han om
produktionen. Han införskaffade slåttermaskin, och i flera år innan han köpte
denna, täckdikade han intensivt. Slåttern effektiviserades, men trots det sänktes inte den totala arbetstiden som ägnades åt slåtter särskilt mycket. Istället
producerade Berglind mera foder. Han ökade också produktionen av en arbetskrävande växt som rovan, vilken användes som foder. Allt detta syftade
till ökad boskapsskötsel. I Berglinds räkenskaper kan vi se hur hans inkomster från smörförsäljning ökar från en fjärdedel av de totala penninginkomsterna i början av 1890-talet till hälften knappt tjugo år senare. Han skriver själv när produktionsomläggningen hade genomförts att koma i ladugården var hans stolthet Berglind kan ses som ett exempel på hur en bonde under
1800-talets slut investerar det arbete som mekaniseringen frigör i den arbetsintensiva boskapsskötseln.
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THE PLUNGE CHURN FROM IRELAND TO TIBEf

Introduction

Just as travet abroad teaches you to know your own country better, so also
can you better understand your own culture and its peculiarities through relating it to a broader geographical context.
Taking this as my goal, I shall here deal with questions about one of the
more important implements in the material culture of Europe: the plunge
churn. This was in most cases a women•s tool, rnilking being a feminine duty. The plunge churn betongs both to the sphere of food production and to the
sphere of domestic duties. Chuming was usually done in the kitchen area or
in a separate milk chamber.
In its typical form the plunge chum is a high and narrow vessel with a plunger, the churn staff, which terminates in a cross or a round disk. The vessel
is most often made of wood and stave-built, with a height usually between a
half and one metre. The disk, and sometimes also the cross, at the end of the
churn staff normally has holes. During churning the grease particles in the
milk or cream are stirred until they coagulate into butter. The churn staff is
worked up and down to make the liquid spurt through the holes or pass alongside the cross or the disk. The method is efficient and the same principle is
used in modem chums.
This type of plunge chum can be found over most of Eurasia from the Atlantic coast in the west to Mongolia in the east. The classical questions inresearch on material culture can be raised: where, when and how did it spread,
and why?
The general sun1ey of the geographical distribution given below refers mainly to the last period before industrialisation, the end of the nineteenth and the
beginning of the twentieth century. My point of departure is Sweden; I shall
then pass on to the rest of Europe and to Asia, leaving the New World aside.
Sweden

Stave-built plunge churns dominated in the entire country. The vessels were
occasionally wider ~t the bottom, but more often were of uniform width.
The staffs were provided with crosses or disks, crosses being more common in North Sweden. Two informants considered that a staff with a cross is
less effective when used in cream that is not sour and thick. A churn of just
on 50 cm height was reckoned as small, the size partly depending on the number of cows kept on the farm. Cream for one churning could be gatbered over
a whole week, but churning could also be done several times a week. l The
cream was often fairly sour when chumed. Milk from cows was the basic liquid for butter making, more rarely milk from goats or sheep.2
That cream was skimmed from milk, that chuming was done once a week or
somewhat more often, that the size of the plunge chum was related to the
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Fig. 1.A: Dalecarlia, Sweden, from L. Levander, Övre Dalarnas bondekultur,
3 (Uppsala 1947), 358; B: Yorkshire, England, from M. Hartley and J. Ingilby, Ufe and Tradition in the Yorkshire Dales (London 1968), 18; C: Westjalen, Germany, from Siuts 1982, Taf 75; D: Flanders, Belgium, from Lindemans 1952, 381 and Weyns 1974, 904.
numbcr of CO\,VS and that cow milk dominatcd, are facts valid for the main
part of Europe, but in some regions milk from sheep played a greater role in
butter making.
Some churns in Sweden had a small hole, with a tap, near the bottom of the
vessel. Occasionally fresh milk was poured into the chum imrnediately after
milking, and the skimmed milk could eventually be drained off through thc
hole, leaving the cream in the churn. More common was to use such holes to
drain the buttennilk after churning. In Denmark some churns had simi lar
holes for draining.3
In southernmost Sweden, in Scania, smal l vessels of earthenware exist as a
subgroup among pi unge churns. The diffusion of these pottery vessels is pri marily due toa scarcity of wood, but their small size is also explained by the
less developed cattle breeding and dairying in the comgrowing plains of Scania.
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Besides staved vessels there are also some cut out of a single log. The existence of this type is dictated mainly by the wood supply, and it cannot be held
as an older type. The stave-building technique was known in north-westem
Europe from about the birth of Christ, before the plunge churn was introduced.
A totally different type is the shake chum, which existed as a relict in a small
region of Western Sweden, Northern Värmland, up to the nineteenth century.
It was used by descendants of Finns who, arriving in Sweden in the sixteenth
century, had preserved an old-fashioned material culture. Their shake churns
were small cylinders of bircb-bark held with both hands when shaken.
To shake or whip the cream is the most rudimentary way to make butter.
This method was used all over Sweden for smaller amounts of cream, for instance by poor people. Only in Northern Värmland was a specal implement
used for shaking the cream; it was not an occasional solution but much more
a typological and partly chronological forerunner of the plunge chum. As we
shall see, the shake churn was not typically Finnish, but existed in all the
fringes of the area where the plunge chum dominated in Europe.
Already in the pre-industrial society the plunge churn was beginning to be replaced by more effective types. In Sweden the barrel chum became the most
widespread new type, and butter-cradles also existed (they had to be filled
with a lot of cream to be fit for use). But the diffusion of the more modern types falls outside the scope of this survey.

Europe
Westward from Sweden, in Denmark and Norway, the same conditions are
found. The staved plunge c hurn predominated. In Denmark pottery vessels
with churn staffs also existed. One difference between Nordic and Continental chums is that the former more often do not have lids.
In Gerrnany stave-built plunge churns dominated. The chum staffs normally
end in crosses or holed disks. Other types of churn staffs exist, but they are
always mere variations of the two main types. Rather big pottery vessels existed as a sub-type.4
Even in the British lsles staved plunge churns were the major type. Estyn
Evans' account of the different types in lreland has shown that churn staffs
with crosses were more common in the western parts of the island. In Shetland and Orkney plunge churns without lids were used.5
In Ireland and Wales shake chums existed as a relict The type was a wooden vessel hung from a rope oron a pole in such a way that it could be rocked
back and forth. In the Hebrides pottery vessels or even skin bags were used
in much the same way.6
In the Netherlands a rich variety of chums existed, but the stave-built plunge
chum dominated. The more developed barrel churn was in use already in the
seventeenth century, and spread extensively in the nineteenth. Some of the
staved churns in the Netherlands had a curved, bulging form, and the same
type can also be found for instance in Wales and Ireland. Otherwise the
chums nearly always had straight sides, which is also in line with the stavebuilding technique.7
Even in France pi unge churns were used, but in the southernmost part of the
country butter was of less importance. The plunger type existed only in parts
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Fig. 2. A: Central France, from W. Egloff, Le paysan dombiste (Paris 1937),
25; B: Switzerland,from Weiss 1941, 145; C: Northern ltaly, from Scheuermeier 1943, 32; D: Austria, from Gaal 1969, Taf 33.
of this region, and then as a late introduction during the nineteenth century.
Before that shake churns were used. These were leather or skin bags which
were set in motion indifferent ways. They could be found in use up to modem times in northwestem Spain.8
We have now reached those parts of Europe where ölive oil replaces butter
as the fat in cooking. Cattle were kept mainly as a source of traction power
and meat. Milk from goats and sheep was used for cheese-making. The highly developed cheese culture in Southem Europe is thus partly in contradiction
to butter-rnaking; it is especially concemed with the rnaking of cheeses with a
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high fat context In northem Europe skimmed milk was most often the basis
for cheese-making. In ltaly we again meet this cultural horder between butter
and olive oil as fat for cooking purposes. Butter-making occurred only in the
northemmost part of the country, bordering Switz.erland, and there the plunge
chum was in use. Already on the coast around Genoa and Venice butter was
rare, and in these regions cream was shaken or whipped to make butter. 9
In Switz.erland dairy production was well developed and the stave-built plunge chum was the dominating butter-making implement. In this territory we
can also already in the sixteenth ce,ntury find an early mechanisation of chuming, with a lever to work the chum staff.10 Similar arrangements also existed
in other parts of Europe in the eighteenth and nineteenth centuries.

~

~

,,.@ •'

•.

•

~

1

!

A

B

C

n

E

F

Fig. 3. A: Finland, from Grotenfelt 1906, 29; B: Lithuania, from Lietiviu kalbos atlasas 1: Lexika, (Vilnius 1977), 143; C: White Russia,from Narody Evropejskoj casti SSSR, 1 (Moscow 1964), 794; D: Poland,from Kowalska-Lewicka 1970, 120; E: Bohemia and Moravia, from L. Kunz, Die traditionelle
Milch- und Käsewirtschaft in Mittel- und Westmähren. ln Viehwirtschaft und
Hirtenkultur (Budapest 1969), 717; F: Albania, from F.B. Nopcsa, Albanien:
Bauten, Trachten und Geräte Nordalbaniens (Berlin 1925), 99.
Even in the main part of Austria staved pi unge chums existed. But in the southeastem part of the country small earthenware vessels were used as plunge
chums up to the late nineteenth century, when the larger stave-built chum
was introduced in connection with the passage from production for home use
to production for the market.11
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In Finland the stave-built plunge churn was universal. Even in Estonia plunge chums were in use, but the shake chum existed as a relict. If we continue
southwards, we find the plunge chum in Latvia and Lithuania. In Poland the
stave-built plunge chum was predominant, but high pottery vessels especially
made as chums were also in use.12
The plunge churn was dominant in Czechoslovakia. In Hungary it came into
use rather late over the whole country. The shaking or whipping of cream to
make butter was earlier dominant in large regions.13
In Russia we find a totally different method of butter-making. Here the cream was heated up in an oven until the butter fat was precipitated. Sometimes
the butter was worked slightly, but it was not chumed. The plunge chum was
introduced as a novelty especially in White Russia but also in parts of Greater
Russia in recent times. 14 Among cattle-breeders east and south of the Russians this method, the separating of butter grease through heating, was
knownI5 (but shake chums were also used by nomadic tribes east of the Russians, and further to the east and south, plunge churns).
This method had its counterpart in one of the procedures for preserving
butter. In West Europe the common way to preserve butter was to salt it
down. But in parts of East Europe it was melted and then left to stiffen. This
means of preparing the butter made it very durable, and the method was used
not only in Russia, but also in, for instance Moravia, Hungary and Yugoslavia. Presumably there is some connection between the diffusion of this
type of butter preparation and the Russian method of making butter, where
the preparation method could be the older one. (In India, too, butter is melted, and clarified to ghee before being consumed.
In the northem part of Yugoslavia, in Slovenia, pottery vessels were earlier
used as pi unge churns, but later a change to stave-built wooden churns occurred, as in adjoining southeastem Austria. In the Serho-Croatian parts of
the country the pi unge chum is known, but in some regions on the coast shake chums, skin bags, were used instead. The plunge chum is also distributed
in the southem part of Yugoslavia, the Macedonian area, as in adjoining Albania.
In Rumania and Bulgaria the stave-built plunge-churn exists, but here we
cross another horder. In older times in Rumania it was common to chum the
whole milk, without first separating the cream. The milk was allowed to get
sour and thick to be chumable. In Bulgaria cream was seldom used in buttermaking, and instead sour milk or even yoghurt, with its specal bacterial
culture, was chumed. In Bulgaria and Rumania we also find the shake chum
particularly among the cattle herdsmen.
According to the ethnologist Zelenin it was not common in the Ukraine to
make butter in the Russian way. The plains north of the Black Sea had an exchange of different cultures, with periods of settled farming with little emphasis on cattle-breeding, followed by periods of growing nomadism and the
dominance of cattle-breeders. The pi unge chum was no doubt in use, at least
periodically, in !arge parts of Southern Russia.
In the northern parts of Caucasia, for instance, the Nogai Tartars had stavebuilt plunge churns. Like other nomadic peoples, their history starts with
migrations, but from the thirteenth century they were settled in the region
between the Black Sea and the Caspian Sea. If we tum south to the Caucasus
we cross the southern horder for the extension of the plunge chum and reach
the huge territory where the shake churn predominates. In Georgia, plunge
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chums in JX)ttery vessels can still be found, but in Georgia and Armenia as a
whole shake chums of wood and earthenware. hung up and rocked. were
standard. 16
Before we continue into Asia, a short summing up of the European
extension may be given. The plunge chum was distributed throughout most
of the continent. In the central parts the plunge chums were retreating in the
face of newer and more effective types like the barret chum; but at the same
time the plunge chum was spreading in the outer regions of its extension, as
in the Pyrenees where it replaced the shake chum. or in White Russia where
it replaced butter-making through heating.
In the southeastem corner of Europe cream was not the basic liquid for
butter-making. lnstead, whole milk was chumed when sour and thick. This
relates toa wider Asian territory where the chuming of whole milk was dominant.17 (Buttermilk played a more important rote when the whole milk was
churned.)
·
In the rest of Europe the separated cream was used for butter-making, but.
the chuming of whole milk existed as an older cultural Iayer. The Finnish ethnologist Sirelius mentions that it extsted as a relict in Finland, and Evans
demonstrates the same for lreland. In England butter could be made of whole
milk in the seventeenth and eighteenth centuries, but the skimming of cream
was more common.18 Even in the Netherlands, with its highly developed
dairy production, butter-making from whole milk existed, but the method
was used only by poor peasants owning one or two cows.19
Butter churned from whole milk resulted in a less pure butter, with a lower
concentration of butter fat, and in most parts of North and West Europe the
method was totally unknown in the period immediately _preceding industrialisation. The separation of cream is a more recent and more developed
method. The climate can have been of imJX)rtance for the spread of this method. lf the milk is not kept cold it will become sour and coagulate before the
fat can rise to the surface. Separation of cream thus needed greater effort in a
hot climate than in a cold one.

Asia
If we continue southward from Caucasia to West Asia we find shake chums
everywhere. Whole milk was shaken in skin bags or pottery vessels until the
butter could be collected from the buttermilk. An instructive description of the
process is given by Gustaf Dalman in bis work on Palestine.20
Before continuing to the east we can have a look at the south and west, where cattle breeders all over North and East Africa make butter. The shake type
was universal in this area, and in wide regions of East Africa calabashes were
used as churns.21
The shake chum dominated from West Asia over the plateaux of Iran up to
Afghanistan. Nomadic cattle breeders mainly used hanging skin bags, and
among more settled farmers pottery vessels were often used. In Anatolia and
Caucasia wooden vessels can also be found.
Pottery vessels, probably used as shake chums. have been recorded from archaeological sources in Sogdiana, south of the Aral Sea, from about the
eighth to the tenth century. 22 In this area the plunge churn was later to dominate butter making.
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Fig. 4. A: Tajik SSR, from Narody Srednej Azii i Kazachstana, 1 (Moscow
1962), 559; B: Kazakh SSR, ibid; C: Uzbek SSR, from Archeologi cheskie i
etnograph cheskie raboty Xorezmskoj ekspedicii 1945-1948 (Moscow 1953),
360; D: Kashmir, from Narody Juznoj Azzi (Moscow 1963), 360; E: Tibet,
from R. Kartuz, Die Välker Nord- und Mittelasiens (Stuttgart 1925), 57; F:
Buryats, ibid., 65.
In Afghanistan the threc most important types of vessel for the mak:ing of
butter meet. 23 In the north plunge churns are used, in the west shake chums,
and in the south-west the milk was whipped to butter with rotary drill chums.
The last-mentioned types dominated in India and Pakistan. A cord is laid round a staffstanding in a pot. When the rope is drawn to and from the staff
tums. This chum with a rotating stickor staff, here called a drill chum, functions like the simplest type of drill. This rather efficient technique has been
used fora long time. A drill churn is mentioned already in Indian mythology
datable to about the birth of Christ.
Returning to the pi unge churn, we find it again in northern Afghanistan. In
Afghanistan, as in isolated cases in Iran and also in Anatolia, butter could be
made through churning with a staff fumished with a cross in a big skin bag.
This form must be regarded as a sub-type of the plunge churn.
The staved plunge churn also existed along the river Amu Daria (Oxus) up
to the Ara) Sea, as in the rest of Uzbek SSR, and in Tajik SSR. In these regions pottery vessels used as plunge churns also existed. Among the Uzbeks
and Tajiks shake churns and drill chums also existed.
In Kashmir, bordering Tibet, the stave-built plunge churn was in use, as in
Tibet. In the last-mentioned country the plunge chum had, and still has, a central role in the material culture. 24 Butter is important as food, especially in the
much used butter-tea, a kind of soup made of tea mixed with butter. Butter is
also important in the Lamaitic ceremonial, and huge amounts are used as fuel
for temple lamps.
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Fig. 5. A: Shake churnfrom Central Asia,jrom Narody Srednej Azii i Kazachstana, J (Moscow 1962), 599; B: Indian drill churn, from M.-C. Mahias,
Delivrance et convivialite: Le systeme culinaire des Jaina (Paris 1985), 166.
In the mountain highlands of Inner Asia the yak replaces ordinary cattle, and
the base for butter-making was yak milk, which had a higher percentage of
fat.
The common plunge churn in Central Asia looked very much like those in
Europe. Generally they were staved and the chum staffended in a cross or a
disk with holes. A certain difference is that chums in Tibet and adjoining
parts of Central Asia frequently were more narrow than those in Europe, although they had about the same height. Possibly this made the Central Asian
chums easier to transport. In Tibet the chums often had a carrying strap.
Churning related in this area to whole milk, as elsewhere outside Europe,
and the cream was seldom separated.
If we continue to follow the extension of the plunge chum to the east, we
find it in Mongolia, for instance among the North Mongolians, the Buryats.
Their churns were stave-built and not as narrow as the chums in Central
Asia.
East and south of Tibet and Mongolia the limit for the extension of the plunge chum is set by the Han-Chinese aversion to all kinds of milk products; the
same holds true for the peoples of Southeast Asia. This aversion has to a
certain extent purely biological reasons. The Chinese people generally do not
have the enzymes necessary for breaking down the lactose (in cow milk) to
glucose, a biological divergence that in the longer perspective has its basis in
the cultural history of mankind.
In the arctic parts of Eurasia the economy and activities were mainly concentrated upon hunting and fishing, and butter played a minor role or none at all.
Amongst some of the Lapps in North Scandinavia reindeer milk could be used for butter-making in shake churns. Even among the Sojots in the middle of
Siberia shake chums were used to make butter from reindeer milk.
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An interesting case is the Yakuts living in the region around lower Lena.
Their economy was dominated by horse- and cattle-breeding, and both mares
and cows were milked. Simple chum staffs with a hollowed disk were used
for the preparation of koumiss, made of milk from mares.25
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Fig. 6. A: Leather sack with churn staff for koumiss-making, from J . Schubert, Paralipomena Mongolica (Berlin 1971 ),176; B: Yakutian churn slaf!for
koumiss-making, after Levin and Potapov 1964, 256; C: Kalmukian churn
stafffor butter, from Martiny 1895, 28.
The remotest extension of the plunge churn in eastern and northem Asia is
rather uncertain, at least for me, and the diffusion map is thus more uncertain
in its outlines for Asia than for Europe.
The Kalmuks, a cattle-breeding people spread from western Mongolia to the
ea.:;t of the Caspian sea, had plunge chums, and at least in some cases the end
of the churn staff was of a bulging shape and hollow form, and was thus
similar to the chum staffs the Yakuts used for koumiss making.
Koumiss isa fermented liquor prepared from mare's milk. To the nomadic
peoples of the Eurasian steppes it was culturally as well as economically very
important. The making of koumiss plays a certain role for our understanding
of the diffusion of the pi unge churn.
Mare's milk tums sour faster than cow's milk, and has to be fermented to
make it keep. Old milk could be added to hasten the process. To disperse the
fermentation as evenly as possible the liquid must be stirred with a staff. The
end of the staff could be hollow in form, like the Yakut ones, but it could also
end in a cross or a disk wi th holes like the ordinary churn staff for buttermaking.26 There must have been some interaction between these two implements, used side by side from Mongolia to Hungary.
Koumiss is mentioned already by Herodotus in a text concerning the Scythians living north of the Black Sea. He describes the process, and reports
that the liquid was stirred, but does not mention any churn staff.
In the middle of the thirteenth century the Dutch monk William of Rubrnck
went as a diplomatic envoy to the Mongols. He describes how the nomads
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living in the territory controlled by the Golden Horde roade koumiss. He tells
that the mare's milk was poured into a skin bag or a vessel and that they 'set
about churning it with a stick prepared for that purpose, and which is as big
as a man's head at its lower extremity and hollowed out'.27
The staff seems to be similar to the chum staff later used by the Yakuts for
the the same purpose.
The association between the implements for koumiss and butter-making also
emphasises that the plunge churn actually betongs to two different economic
systems. In Central Asia it was used by nomadic herdsmen and in Europe by
settled farmers.
Because of our European point of departure, it is necessary to relate at least
some of the characteristic features of the nomadic culture. It is obvious that
the nomads do not move around at large. Every tribe bad its more or less
formally delimited regions where their grazing grounds were situated. During
winter, the nomads tended to be more stationary than in summer, when they
sought to exploit as wide grazing areas as possible. As the climate was mainly dry, a second type of economy often developed: intensive agriculture wi th
irrigation. The exchange between farmers and nomads was of great economic
and cultural importance.
Several divisions of the nomadic economies have been suggested. The classifications are, as a rule, based on the degree of sedentarisation. 28 At one extreme, groups roam around all the year, without staying for long at any site,
even if their route or grazing areas could be fairly stable. An intermediary
type is groups that are more settled fora part of the year, i.e. in winter, and
nomadic for the rest of the year. At the other extreme are peoples whose
wanderings are concentrated on a shorter pericxl of the year. The first are the
true full-nomads, the second are here called semi-nomads (even if they too
must be regarded as true nomads), and the third are close to the kind of transhumance which can be found in Europe.
Full nomadism is especially common in the most arid parts of Inner Asia,
and was carried on, for instance, by some tribes in the north in Kazakhstan
and in the south in Turkestan and also in Mongolia. In this type of nomadism
sheep and horses as a rule totally dominate. Cattle are less well adapted to
perpetual movement. Full nomadism is normally not immediately linked to
any corn-growing.
Around Pamir we find instead a type of cattle-breeding rather similar to the
form of transhumance in Europe with rather short migrations with cattle, in
summer.
The use of the plunge churn was mainly limited to the semi-nomads and
those engaged in transhumance. The most important reason for this is that the
full nomads did not have access to cow's milk, which nearly everywhere was
the base for butter-making. They had therefore no need for butter churns. The
spread of the plunge churn was thus not unbroken over the steppes. In the
most arid regions around and north of the Ara! Sea, butter was not much used
by the nomads.
This does not, however, allow us to speak of two separate regions of
extension for the plunge churn. A strong cultural interchange existed over the
steppes north and east of the Caspian Sea. In times of war and famine
nomadic tribes could migrate to distant regions. Even more important for
cultural interchange were the trade routes linking east and west. The extension of the plunge churn follows the silk road with its connections north of
the Caspian Sea.
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If the plunge churn was an innovation from one region to another, this
ought to have happened <luring periods when trade contacts were flourishing
and the caravan routes were protected by strong states.
How old is the plunge churn as a technical innovation in Asia? Three different sources of information are at our disposal: written sources, pictures
and archaeological material. The last-mentioned must be, fora simple implement such as the chum and for earlier periods, our main source, and for Asia
I am going to look only at this source. Archaeology that provides organic material is essential not just for the study of chums but for the whole cultural
history of pre-industrial times, because the basic material was then in most
cases wood.
An utterly arid climate in parts of Inner Asia has preserved wood for ages.
The conditions for preservation of organic material are in these regions as
good as along the coast of the North Sea, but for totally different reasons,
since in Northwestem Europe wood is preserved in waterlogged sites. The
wood material from Inner Asia could, if it was presented and summarised,
give us a good picture of the history of material culture in this region of
outstanding importance for cultural interchange in Eurasia.
A few well-known publications already exist, for example by Aurel Stein,
and those concemed with the excavations led by Sven Hedin. The archaeological material presented covers the period from slightly before the birth of
Christ to the centuries immediately after A.D. 1000. At a site in the EdsenGol region, in the eastem part of Inner Mongolia, on the northem route of the
silk road, a probable plunge churn disk has been identified. It is datable to c.
A.D. 1000-1200. Bo Sommarström has characterised this find as unique, and
it has no counterpart in the older wooden material stretching back to the first
century B.C. 29 An alternative interpretation is that this plunger was used for
koumiss-making.
Before we return to Europe it may be appropriate to give a short summary of
the extension of the plunge churn in Asia. It was an implement of central
importance in Tibet and adjoining parts of the Asian steppes. The southem
border of its spread follows approximately the Himalayas and the Kara-Kum
desert to the Caspian Sea and Caucasus.
The form of the Asian plunge churn is similar to its European counterpart,
even down to being staved and having a staffwith a cross or a perforated
disk. Everywhere whole milk was churned, and cow's milk (or yak milk)
was the normal base for the production. At what lime the plunge churn was
introduced into Asia is still an open question; but the above-mentioned finds
of shake churns in Sogdiana and of a plunge churn in Inner Mongolia
together with William of Rubruck's report of chum staffs for koumiss hint at
a breakthrough for the churn staff and perhaps also for the plunge churn for
butter in Asia around A.D.1000. If this is true, it coincides with a period of
growing trade and cultural contacts between Asia and Europe from the
Crusades to the Mongols.
Calling attention once again to the cultural interchange between East and
West, I return to Europe, trying to establish when the plunge chum was first
introduced there.
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Fig. 7. The main techniques for butter-making in the late nineteenth century.
The spread oj the plunge churn is marked with dots. It is striking how this
more elaborated technique is spread in between the less effective and older
techniques in north and south. The shake churn was in use also for instance
in the Hebrid.es, North Scandinavia, Esthonia, Hungary and Siberia. Shaking
is the primordial way to make butter and for thousands ojyears dominated
everywhere.
The Breakthrough in Northwestern Europe
Compared with earlier methods, and especially with the use of the shak:e
chum, the plunge chum led to more effective butter-making, but it also
required a larger amount of liquid to be usable.
Authors of classical antiquity mention on several occasions that the barbaric
tribes in the north were using butter. Pliny gives a detailed description of the
production, and telJs that butter was made in wooden vessels shaken back
and forth, i.e. in shhlce chums.30
The archaeologicaJ material from Northwest Europe is rich and well published. Along the southem coast of the North Sea large amounts of wood have
been preserved, as mentioned above, in waterlogged sites from the first millennium A.D.31 The same is valid for Slavic defensive works from the second part of the first millenium and many excavated towns in Western and
Northem Europe from the High and Late Middle Ages.
The pi unge chum is rather easy to identify. The cross or the holed diskat
the end of the staff can be singled out from most other forms in the material
culture of Northwestem Europe. An object similar in size and form isa type
of spoon holder, but this is most often semi-circular and has larger holes than
the disk on the chum staff.
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The most important excavation with wood material from the first half of the
millennium is Feddersen Wierde on the coast outside Bremen, with material
from about A.D. 100-500. This excavation has been published in its entirety,
but none of the objects can be interpreted as a part of a plunge chum. In other
published excavations from contemporary sites along the southem coast of
the North Sea, of which van Giffen's excavations at Ezinge in Holland are
the best-known, no plunge chums can be identified.32
Bog finds marking large-scale sacrifices from about the same time, for example in Thorsbjerg, Vimose and Nydam in Jutland, have produced many
wooden objects but no plunge chums. In these deposits household utensils
play a minor role.
.
If we look at the second half of the first millennium, Norwegian burial mounds of the Viking Age, such as the Oseberg find, have produced large amounts of wooden objects including household litensils but no plunge chums.33
In Ireland excavations have been made on severaJ crannogs, settlements on
islands and datable to the seventh to the ninth centuries. These excavations
have brought to light a lot of wooden objects, but none can be interpreted as a
plunge churn. An excavation of a monastery in the Inner Hebrides in
Scotland produced many wooden objects from the early seventh century, but
no plunge chums. 34 In an Irish site a staved vessel with two iron rings
attached on the outer side was found; it has with good cause been interpreted
as a shake churn. It is probably datable to the ninth or tenth century.35
If we tum eastward, much wooden material has been excavated and
published from Slavic fortified sites and settlements from the later half of the
first millennium A.D., such as Behren-Lubchin and Gross Raden, but any
parts of plunge chums have not been published.36
The evidence has so far been negative. But in research about implements
proof of non-existence is as important as the contrary, and gives the earliest
appearance of the implement a correct proportion.
The earliest evidence for plunge chums is from the excavation in Elisenhof
on the west coast of Southern Julland, with wooden material from the eighth
and ninth centuries. The excavation is as important for the Viking age as
Feddersen Wierde is for the earlier period. Both villages were situated in marshes on the coast, and the villagers concentrated on cattle-breeding. From Elisenhof we have as many as three disks with holes anda lid with a central hole. The plunge churn must have been rather common in this village. Also in
Hedeby, the contemporary and neighbouring town, from which came a huge
amount of excavated wooden objects, two parts of plunge chums have been
identified.37
If we step a few centuries ahead we find pi unge chums in archaeological materials from all over Northwestem Europe, in town excavations. For instance,
a plunge chum was found at Tiel in Holland from the twelfth century.38 Early
evidence also exists from several town excavations in Scandinavia, for example from the eleventh or twelfth century in Lund and from the thirteenth
century in Lödöse and Uppsala in Sweden. But in a rather !arge assemblage
of wood material datable to around A.D. 1300 from a farm in Dalecarlia, no
plunge chum could be identified. One explanation may be that this innovation
had not then spread as far as North Sweden.39
In the enormous range of wooden material from Novgorod pi unge chums
have been found, datable to the fourteenth or perhaps even the thirteenth century. The excavator, Kolcin, points to high and narrow staves as a main
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criterion for identifying plunge churns. I agree that this isa rather good criterion, few other stave vessels having the height and narrowness of churns,
but there are also some chums that are rather low. The high chum staves in
Novgorod are datable at the earliest to the fourteenth century. In his
publication Kolcin also presents holed disks, which he interprets as spoon
holders. I am inclined (just having seen the pictures) to say that they can be
interpreted with greater probability as disks for chum staffs (which is supported by the existence of staves for churns). The earliest of them are datable
to the thirteenth century.40
The chum staff with a holed disk seems to be the oldest type in Northwestem Europe, but about A.D. 1300 the cross form appears in Lödöse and
Uppsala, and perhaps already in the eleventh century in Oslo in Norway.41
Turning to pictures, the earliest drawing of a plunge chum is in the Utrecht
Psalter of c. A.D. 800, probably made in Northem France.42
In medieval art from after A.D. 1()()() there are several pictures of plunge
chums. Particularly rich is the material from the later Middle Ages in Northem Europe: North Germany, Denmark, Sweden and Finland. On wall paintings in churches the legend about the devil helping a woman to steal milk and
to make butter is described. This legend was popular even in later folk belief,
because butter was one of the most valuable products made. The pictures always show large staved chums to emphasise the amount of milk stolen.43
Mainly on the basis of the archaeological evidence, a timetable for the breakthrough of the pi unge churn can be established. Up to about the seventh century, only shake chums were in use in Northwestem Europe, and this continued to be the situation for most of the region until about or after A.D. 1000.
The pi unge chum was first introduced in an area along the coast of the North
Sea from Northem France/Netherlands to southem Jutland. Soon after the
tum of the millennium the innovation became more widely diffused in the rest
of Northwestern Europe.
Etymological data conceming the age of implements are to be handled with
great care. A technical innovation can adopt a word already existing in the language, and on the other hand linguistic changes can occur without corresponding changes in tools and artefacts.
In the case of the plunge churn, however, linguistic data provide an interesting contribution. The words for butter are different in the European languages; but the words for the plunge churn are more unified. They derive
from a Teutonic stem, in the forms chum, kam, kime, kärna, etc. in English,
Norwegian, Icelandic, Danish, Swedish, Dutch, German (with dialects), and
among non-Teutonic languages in Polish, Finnish, Estonian, Lettish and
even in Lithuania (along the coast). This diffusion of the word indicates that
the word has followed a new implement: the plunge chu~. Kustaa Vilkuna
has asserted that the linguistic form of the word in Finnish means that it, and
the pi unge chum, was taken over from Sweden to Finland <luring the Middle
Ages after c. A.D. 1000. The etymological data are thus congruent with the
archaeological.44
It is of interest in this context that butter in Europe was made of separated
cream. This resulted in a higher percentage of fat, and in this respect in a butter of higher quality. There does not have to be any connection between the
introduction of the plunge churn and the separating of the cream, but it has
been suggested that the word chum originally stems from a word for kernel
(Sw. kärna), which should point to the cream as the kemel of the milk.
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Fig. 8. Disks and lid to plunge churns (wilh reconstruction) from the excavation in Elisenhof, ]utland, dated to eighth or ninth centuries. From Szab6,
Grenander-Nyberg and Myrdal 1984, 82, Ta/ 16-17.
Pottery vessels with a spout near the bottom have been interpreted in
Germany as vessels for separating cream from skimmed milk. The earliest
vessels of that type are from the first half of the first millennium A.D. 45 If
this interpretation is correct, the cream separated (if it was meant for butter)
certainly must have been shaken or whipped to make butter. In later periods
the most common way to separate the cream was to take it off with a spoon or
to hold back the crearn when the skimmed milk was poured away. The phrase
renna mj6lk in Old Icelandic (i.e. running milk) indicates that the method of
pouring out skimmed milk when holding back cream was in early use.46

Conclusion
An investigation of the spread of the plunge churn in time and space leads naturally to the question of \vhy the invention spread. It may be appropriate to
start explanations with a diffusionistic approach. Was the plunge churn developed separately in Central Asia and Europe, or was it transferred from one of
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the regions? (To assume more titan these two regions of origin is certainly out
of the question.) In my opinion the similarities in the typical form of the
plunge churn in east and west argue against the assumption of two different
places of origin. This does not mean that the process of diffusion was a
simple one from a single starting point More probably tlte innovation was developed through an interchange within tlte technical development in different
regions. Trade and cultural contacts between east and west were from time to
time quite intense along the caravan routes.
Ishall sketch here the outline of a possible process. The making of koumiss
was certainly of great importance, and the churn staff was perhaps first used
for this purpose. In that case the churn staff was the contribution from the
east in the development of tlte plunge churn. But it was probably from the
west that the stave-building technique was introduced. With this the vessel
could be made in its perfect form around the disk or the cross, and staved vessels are well suited for keeping liquids. This sketch of a possible interaction
between east and west is stilla hypothesis, to be verified (or rejected) when
the oldest Asian material has been brought together and examined. But if the
breakthrough of the churn staff and the pi unge churn even in Asia OCCUITed
about A.D. 1000, the spread of the invention was rather fast.
Diffusion cannot explain the limits in extension of a certain object. lf we
tum to ecological factors instead (which determined economic factors), we
will find some fundamental features in common in the area of extension. The
plunge churn was spread over tlte Eurasian plains with surrounding mountain
regions around 40° to ':IJ0 of latitude. Cattle-breeding was of great importance
everywhere, and in some regions transhumance with cattle was well developed as in the Nordic countries, in the Alps and around Pamir.
But differences were also important. In Europe settled farmers lived in a
rainy climate, in Central Asia nomads dominated cattle-breeding and the
climate was arid. Furthermore a one-sided ecological approach cannot explain
why a technological innovation is introduced at a specific time.
The following discussion about chronology will be limited to Northwestern
Europe, for which a fairly certain date of introduction of the pi unge churn has
been established.
The plunge chum must be set in a wider technological complex as apart of
cattle-breeding and dairying. One of the most decisive changes in cattlebreeding before modern times was the introduction of cattle sheds.
The earliest cattle sheds in Northwestem Europe have been found in Holland, dating from the Bronze Age. In Denmark they are known from about
500 B.C., and in Northem Germany and most of Scandinavia they came into
use in the centuries around the birth of Christ. 47 (In England and France
cowsheds were not introduced on a general scale until the High Middle
Ages.)
Before that cattle were kept out of doors the whole year round. In winter,
smaller amounts of fadder could be given, but the keeping of cattle indoors
led to the greater importance of harvesting fodder, and especially hay. The
introduction of the cattle shed caused an intensification of cattle-breeding, and
the possibilities of milking must have increased. It became more desirable to
keep mainly milk cows.
However, the keeping of cattle outdoors in winter and summer can very
well be combined with the milking of cows, as shown, for instance, by the
nomadic tribes in Asia who have no cattle sheds, but for whom cow's milk is
a basic food.
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Also in Europe it can be shown that dairying is much older than the keeping
of cattle in cowsheds. Evidence can be got from osteological material, pictures and changing forms of pottery. In an interesting survey Andrew Sherratt considers that the milking of cows probably came into wider use in the
third millennium B.C.48
Among early pottery vessels some are interpreted as shake churns, and there
are also vessels perforated with holes and interpreted as having been used in
the making of curd. Originally curd certainly played a dominant role in
dairying. Its production follows naturally from the coagulating of milk, and
when dried it isa rather durable product. Gustaf Ränk among others considers that it belongs to the oldest layers in folk culture. 49 Butter was certainly
made in the millennia B.C., but in North-westem Europe had not attained the
dominant position it was later to achieve.
The advantage of butter compared with other dairy products is not primarily
its preserving qualities. The principal aim with butter-making was instead to
separate the fat and to get a product with a concentrated volume anda high
calorific value. The butter had to be preserved through special processes like
heating or salting.
The plunge chum was a more effective implement than the shake chum for
larger amounts of liquid. Where butter was of limited importance, there was
no need fora change from simple shake chums to plunge chums.
The introduction of the plunge churn could thus be connected with a more
widespread need for the production of butter. In a nomadic culture, a concentration of fat in milk can be practical, thereby facilitating transport and
movement. But in the settled f arming culture of Europe this advantage seems
to have been of less importance, if butter was not used in trade. And this, the
usage of butter as a commercial product, is in my opinion a major cause of
the general spread of the plunge churn in the West.
Between the ninth and eleventh centuries an economic change started in
Europe. Trade routes were established, and towns like Dorestad, Hedeby and
Birka evolved. The centre for this development was Frisia Simultaneously, a
general economic expansion started with land redarnation and a growing
population, combined with a gradual introduction of technological inventions
in agriculture. Around A.D. 1000 this economic expansion entered a new
phase of rapid development, into what has been called the medieval agricultural revolution. This also had consequences for trade and commerce.
Between A.D. 1000 and 1250 a number of towns were founded anda regional division of labour developed in North Europe, with the textile-producing
Flanders as its centre, a centre that had to be provided with food.
The plunge churn had its breakthrough in this period of change, at first
along the southern coast of the North Sea, and then in the whole of
Northwest Europe. In written sources butter features more prominently than
before, and it became one of the main components in interregional trade. so
Transport over long distances was required, and the concentrated percentage
of fat in butter became a great advantage.
Another important component in the growing trade was salt. This was used
for all sorts of conservation, and to a great extent for butter. Salting was a
necessity if the butter had to be transported fora long period. Growing interregional trade thus provided both the need and preconditions for an
expanding butter trade.
At this period Europe also underwent a fundamental social change. Asocial
structure that could be called feudal was firmly established, and all the pea208 JANKEN MYRDAL

sants were subjected to the landowning nobility and the church either directly
or through the state, and they had to pay rents and taxes. This meant that a
greater amount of surplus production went to the ruling groups, which also
promoted the production of such an easily transportable and valuable product
as butter. Over large regions butter became an important article in the tributes
the peasants had to pay.
These factors gave butter its dominant role in the dairy production of Northwest Europe, and also provided a stimulus for an innovation such as the plunge churn.
Butter was, <luring the High Middle Ages, established as a luxury article of
great importance. Both in the Middle Ages and in later times peasants produced but seldom ate butter. Their consumption of butter was limited to festivities, when it was given a central place at the table.
More recent support for the connection between a growing degree of commercialisation and a change in churn types is provided by the abovementioned development in Southeastern Austria. Large staved churns replaced smaller pottery vessels in connection with the changeover from the production of butter for home use to production for the market.
Perhaps the separating of cream, which raises the quality of butter, spread
more generally at the same time as the plunge churn achieved its breakthrough. Even if there are no connections in technical terms between the two
methods, the same general causes could have promoted both.
To conclude this discussion of the spread of the plunge churn, I shall use
the three classical dimensions propounded by the Swedish ethnologist Sigurd
Erixon: time, space and social context.
The spread of the plunge churn can partly be explained through a timedirected, diffusionistic, approach: the innovation developed and spread through a technical interchange between centres of innovation, and this occurred
especially <luring times of intense trading contacts.
The extension can also be partly explained from an ecological point of view,
with a space-orientated starting point: the spread of the innovation is limited
to around the same degrees of latitude in Eurasia, and to regions where cattlebreeding and the milking of cows were of special importance.
But the social (and economic) context has also played a decisive role: in Europe the general introduction and breakthrough for the plunge chum can be
connected with asocial and an economic change which meant that the peasanl-. had to deliver the best of their production, which included butter.
The form of the staved plunge churn appears to have fitted it well for its purpose, and in Europe it remained the dominating implement in dairying for
about three qua11ers of a millennium.
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LAGGBAND OCH MEDELTIDENS HANTVERK

"I de förkapital,istiska samhällena var tekniken nästan stillastående. "
"Produktivkrafterna tenderar att utvecklas genom hela historien."
Dessa två historiefilosofiska påståenden är diametralt motsatta. Det första påståendet är av Jon Elster, och han hävdar vidare att endast den kapitalistiska
produktionen är så komplex att den i sig framtvingar en ständig teknisk förändring, vilket skiljer detta samhälle radikalt från alla tidigare. Det andra påståendet, av marxisten G.A. Cohen, vidareutvecklas i texten med att det ligger i
den mänskliga naturen att övervinna knapphet med intelligens och att man därigenom får en ständig tillväxt av den tekniken (i marxistisk terminologi "produk:ti v krafterna').
Vi står här inför en grundläggande motsättning i synen på förändring i tidigare samhällen. Vi kan inom etnologin möta den i diskussionen mellan diffusionister (som betonar förändring) och strukturalister (som betonar kontinuitet). Motsättningen sträcker sig tillbaka över Adam Smiths optimism rörande ekonomins utveckling gentemot Malthus pessimism, och man skulle
kunna följa den vidare ned till ur-filosoferna - de försokratiska tänkarna och
deras diskussion om förändring kontra beständighet (t.ex. Herakleitos: allt
flyter).
I grunden handlar det om relativisering. Med vilket mått mäter vi förändring
och kontinuitet? Man måste mäta med tidens mått, men också ställa olika
epoker mot varandra. En förändrad böjning på skärans blad är en liten förändring jämfört med skördetröskans införande, men kan vara en stor om skärorna dessförinnan varit sig lika i århundraden.
Den enda vägen som blir oss anvisad är konkreta undersökningar av de
verkligt existerande föremålen. Bit för bit kan vi då klarlägga den materiella
kulturens ström. Den etnologiska forskningen har också givit de första mera
omfattande bidragen till kartläggandet.
'Den dumma bonden" som segt fasthåller vid det gamla bara därför att så
skall vara, är en myt Åtskilliga forskare har visat på genialiteten i den gamla
allmogekulturens tekniska lösningar. Ett exempel är Gertrud Grenander Nybergs undersökningar om vävning: "Om själva vävningen kan sägas fordra ett
gott handlag, så kräver vävuppsättningen ett tränat intellekt." Men den folkliga genialiteten kan användas för att motivera både tekniska nyheter (hur svårigheter löses) och tekniskt stillastående (eftersom den funktionella lösningen
uppnåtts).
Etnologerna kartlade ett tidsskikt (1800-talets senare del), och gjorde sina
tolkningar från detta. Vad de inte kunde se var tekniska lösningar som helt försvunnit, och deras tolkningar hade ofta ett drag av rationalisering med utgångspunkt från en tanke om utveckling från det okomplicerade till det komplicerade.
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Fig. I. Råfsrypernas u1bredning under senare delen av 1800-talet, ur
Myrdal 1984.

V
Fig. 2. Kluvet skaft 1ill räfsa,
från Västarmor i Leksand, darerad till omkring I 300, ur Myrdal
1984.

Räfsan
Räfsan kan tas som exempel. Etno logerna iakttog tre huvudtyper, där skaftets
fästande v id huvudet ski lde sig: de n enkelskaftade som hade en fästpunkt,
den med kluvet skaft som hade två fästpunkter; bågräfsan med tre eller fl era
fästpunkter. Den e nkelskaftade antogs vara älds t och fanns i Nordsverige,
den kluvna näst äldst och fanns i Mellansverige; bågräfsan antogs vara yngst
och fanns i Sydsverige. Enkelt och klart
Så kom det arkeologiska materialet och gav ett nytt djup åt undersökningen.
Enstaka belägg från medeltid och järnålder lät en ny bild träda fram. Den kluvna räfsan var äldre än den enkels kaftade i Dalarna! Fakta sparkade, och sparkade o mkull et nologernas vackra konstruktion. Järnålderns räfsor var visser1igen enkelskaftade, men av en annan typ än den senare enkelskaftade räfsan.
Den äldre järnålderns räfsor hade verkligen endast en fästpunkt, var ostadigare och hade därför också kortare huvud. Men de enkelskaftade räfsor som
vi mö ter i senare material har en bred nederdel av skaflet och kan därför ha
fler nistpunktcr och ett lika långt huvud som andra typer.
Det arkeologiska materialet har givit oss början till en helt ny utvecklingskedja (som även den kommer att korrigeras med nya fynd). Efter de enke ls kaftade räfsorna, som uppträder omkring Kristi födelse, kommer under yngre järnålde r de första beläggen på kluvna räfsor i Nordeuropa. Det hittills äldsta belägget på en utvecklad enkelskaftad räfsa är från Gästrikland och dater-
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ad till 1500-talet, det är inte osannolik.'1 att denna typ skapats under senmedeltid. Bågräfsan slår igenom under senmedeltid och blir dominerande i stora
delar av Europa upp till Skåne och Gotland. Bågräfsan är komplicerad att tillverka och dess införande hör sannolikt samman med uppkomsten av ett specialiserat räfshantverk.
En gång vart femhundrade till tusende år införs en viktig teknisk nyhet i räfsans grundkonstruktion. Den äldsta typen av räfsor försvinner helt, och kan
inte beläggas i senare material. Medeltiden förefaller ha varit en avgörande
tid.

Fig. 3. Den äldsta belagda räfsan med
enkelt skaft och två fästpunkter, från
1500-talets mitt i Gävle. Teckning av
Magnus Eljwelldah) som haft vänligheten att upplysa mig om detta fynd.
Medeltiden

Medeltiden som hantverkets gyllene tid leder närmast tankarna till William
Morris och hans konstnärsgrupp. Ligger det något annat än dröm och idealisering bakom dessa konstnärers bild av medeltiden? I Nordeuropa är århundradena omkring år 1000 e.Kr. stadsgrundandets tid. Oavsett om man anser att
städerna uppstår som ett redskap för maktens män eller centrum för handel
och hantverk har enbart förekomsten av dem inneburit att många hantverkare
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kunnat bli bofasta och i allt högre grad specialisera sig. I en mycket elegant
undersökning om benhantverket i det tidigmedeltida Lund kunde Axel Christophersen påvisa denna övergång. Som källmaterial använde han sig inte av tillverkningsredskapen, inte heller av produkterna utan av avfallet. Under 1100talet övergår man från flyttande hantverkare till fasta verkstäder. Verkstäderna
kan bli mera specialiserade, en inriktar sig mer på knappar, en annan på nålar,
etc. Tillverkningen effektiviseras och produktionen av kammar, som utgör
basen i benhantverket, övergår mot 1300-talet till en "massproduktion" med
enklare och mer stiliserade kammar. Verkstäderna har ocksa inneburit att utbildningen kunnat bli effektivare med lärlingar och gesäller. Det fasta verkstadshantverkets etablering i städer har medfört en potential för teknisk utveckling.
Om städerna är medel tidshantverkets ena karakteristika är skråväsendet dess
andra. Men detta tillhör inte högmedeltid utan senmedeltid. Forskare har tolkat skrå na som hantverkets försvarsåtgärder inför senmedeltidens ekonomiska kris, eller som en del i den tidens folkligt politiska mobilisering. Det
kan också ses som en naturlig följd av hantverkets ökade speciali sering och
organisation, och efter medeltiden får skråväsendet också rollen som hantverkets organisatoriska försvar mot den begynnande industrialiseringen.
Skråna har haft många belackare, som betonat deras monopolisering och
prishöjande strävan. Men de har också försvarare, exempelvis har ekonomhistorikern Karl-Gunnar Persson hävdat att i en outvecklad marknadsekonomi som den medeltida innebar en fri prissättning så stora kostnader (i tid)
till förhandlingar att en reglerad prissättning var ti ll fördel även för konsumenterna. Skrånas maktställning i ett feodalt och agrart samhälle var inte sådan
att de kunde driva upp prisnivåerna till orimli ga nivåer.
MedclLidshistorikem Sylvia T hrupp har påpekat att den tekniska utvecklingen i skrånas regi under medeltiden fak1iskt var omfattande. Endast sådana
nyheter som hotade skråorganisationen mötte hinder. Hon menar vidare att
först med 15()()-talet, och hotet från den framväxande industrin främst inom
textiltillverkning, får vi de klassiska exemplen på skrånas teknikmotstånd där
t.ex. nya snabbare vävstolar röstas ned av skrået i Liege.
Bilden av medeltiden som hantverkets gyllene tid är således inte he lt fel aktig, utan innehåller en kärna av sanning. Då framträder den specialiserade
hantverkaren ännu ohotad av industriell tillverkning. Därmed är jag framme
vid denna uppsats vikti gaste exempel: laggningen och närmare bestämt bandet
runt laggkärlet.
l.aggkiirlel

Laggkärlet är en genial uppfinning av förvaringskärl för våta varor. Stavarna
av trä som sätts runt en botten kommer att utvidga sig när de blir fuktiga och
därigenom skapa ett helt tä tt kärl. Tekniken tillåter tillverkning av nästan hur
stora (och hur små) kärl som helst. Man var inte längre bunden till storleken
på det ämne som skulle urholkas. Tekniken innebar ett språng framåt i förvaringens historia.
Laggtekniken kräver metallredskap så an man kan göra laggranden på staven
så att den med hög perfektion passar den anslutande bottnen. Under sen
bronsålder/tidi g järnålder, under det första årtusendet före vår tideräknings
börj an, uppträder de första laggade skålarna i fynd från Schweiz och England. När redskap av järn ersatte de av brons blev tillverkningen ännu effekti-
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Fig. 4a. Pilspet~formade band från
Elisenlwf, Schleswig, daterade till
700-800-tal. Ur Szab6, Grenander
Nyberg & Myrdal 1985.

Fig. 4b. Rekonstruktion av laggkärl med su"ade /Jand. Från
Elisenhof.

vare och från omkring Kristi födelse och därefter finns laggade föremål från
ett antal boplatser och andra fyndplatser som givit trä. I många områden kommer det nya effektiva träkärlet att tränga ut den tidigare helt dominerande
keramikskålen. Laggkärlet har nästan alla keramikens fördelar i täthet och möjlighet att tillverka i olika dimensioner. det är dessutom hållbarare och enklare
att reparera eller återanvända
Medeltidens stadsväsen innebar en ökad betydelse för förpackningar. Städerna utgjorde knutpunkter i ett transportnät som etablerades över Väst- och
Nordeuropa där varor som smör, öl, fi sk i saltlag, etc. lastades, förvarades
och vidaretransporterades. I de medeltida stadsgrävningarna utgör stavar, bottnar och även band till laggkärl karaktärsföremål. De uppträder i tusental.
Deras betydelse framträder i en fyndprofil, där den totala fyndmängden uppdelas i olika huvudkategorier. Intressant blir en sådan fyndprofil om grävLAGGBAND OCH MEDELTIDENS HANTVERK 217

ningar från olika miljöer jämförs. Jag har jämfört två stadsgrävningar med två
landsbygdsgrävningar. Den ena jämförelsen är mellan staden Hedeby och
bondbyn Elisenhof i södra Jylland. Båda fyndmaterialen är från 700- till 800tal. Den andra jämförelsen är mellan staden Oslo i Norge och bondbyn Västannor i Dalarna, båda med fyndmaterial från 1200- till 1300-tal. En svårighet
ligger i att avgränsa den totala f yndmängden. Här har gränsen satts vid alla
föremål som är tillvaratagna och katalogiserade, och bedömningarna har varit
någorlunda likartade vid de olika utgrävningarna (i stadsgrävningarna sammanlagt tusentals föremål, i utgrävningarna från bondbyama hundratals). Det
visar sig då att i de båda städerna utgör träföremål från laggkärl omkring en
tiondel av det totala trämaterialet, i de båda bondbyama utgör de omkring en
tjugondel. Denna skillnad visar otvetydigt på förpackningarna, erkannerligen
laggkärlens, stön-e roll i stadsmiljö.
Laggbandet

Förutom att få laggstavarna att passa till varandra och till botten fanns ett centralt tekniskt problem som måste lösas - lika centralt som fästningen mellan
skaftet och huvudet för räfsan. Detta var hur bandet, som lades runt stavarna
för att hålla ihop hela konstruktionen så att den inte föll i sär, skulle fästas.
Nästan alla laggband i de etnologiska museernas samlingar har en enahanda
konstruktion. Bandets båda ändar har försetts med ett hak. Haken är motriktade så att de griper i varandra. Bandändarna knäpps ihop, knäppningen
kallas lås. (En mindre vanlig typ, mera av konstnärlig karaktär är, att den ena
änden formas som en tunga och sticks in i en skåra i den andra. Detta kräver
breda band och liknar konstruktionsmässigt vissa svepkärl.) Bandet med
hakar knäpps ihop och träs över laggkärlet. När kärlet blir fuktigt och sväller
kommer bandet att spännas utåt och därmed sitta hårt fast. Lösningen är enkel
och genial. Under järnåldern fanns inga sådana band.
De första lösningarna av bandets fästning var väsenskilda från den senare.
Metallband som nitades fast fanns från början, men dessa kan vi här bortse
från. De var ovanliga och dyrbara och hör till festutrustning.
Träbanden hade normalt pilspetsliknande och avfasade ändar, dessa surrades ihop med rot. Ofta hade bandändan flera ''hullingar", och surrningen
var mycket lång. Det fanns också andra konstruktioner, exempelvis i Osebergsfyndet från 800-talet finns ett laggkärl där laggbandet av trä satts fast
med spikar. En enklare form av surrning, vid sidan av den normala, är belagd
från t.ex. Novgorod - den ena bandänden slås till en ögla och den andra träs
in i öglan. Lösningen där ena änden träs in i en skåra i den andra är belagd
från 1000-talcts Lund. Men i övrigt är det de pilformade ändarna, som surrades ihop, som dominerar.
De stora stadsarkeologiska materialen omfattar tiotusentals fynd. I dessa kan
man följa det knäppta bandets framträdande. Det som här presenteras är dock
bara en början. Jag har sammanställt litteratur, och gått genom samlingarna på
Statens historiska museum i Stockholm. Mycket återstår att göra.
I Lund är det knäppta laggbandet belagt redan från 1200-talet. I Lädöse finns det knäppta bandet belagt från slutet av 1200-talet eller omkring 1300. I
Novgorod dyker det knäppta laggbandet upp först under 1300-talet och ersätter då det tidigare dominerande surrade, även om enstaka exemplar av det
si stnämnda finns kvar. Ett flertal utgrävningar i Uppsala under senare år har
gett en stor mängd band från medeltid fram till 1600-tal. Här är band bevara2 18 JANKEN MYRDAL
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Fig. 5. Laggband med surrning (t.v.) respektive knäppning (t.h.), från medeltidens Novgorod. Ur Kolcin 1968.

de även runt små trattformade bägare, av den typ som var vanlig under medel tiden, och på dessa är bandens ändar surrade runt varandra. I övrigt dominerar de pilformade banden sammanhållna av surrning fullständigt. Först under 1500- och 1600,-talen dyker det knäppta laggbandet upp.
Nästa tidsavsnitt får vi i laggkärlen från Vasaskeppet, utrustat i Stockholm i
början av 1600-talet. De laggkärl som bevarats har knäppta laggband.
Vi kan här se hur nyheten långsamt spritts söderifrån. Har den uppstått i
Tyskland? För att avgöra detta krävs omfattande genomgångar av europeiskt
arkeologiskt material. Bildmaterialet från nordeuropeisk medeltid visar dock
nästan enbart surrade band. Dessa är lätt urskiljbara på grund av de många
små tvärstrecken på bandet. Den äldsta bilden av ett laggband med knäppning
jag sett är från 1400-talets Tyskland, och avbildad i Dexels arbete om tyskt
trähantverk. Efter 1500-talet försvinner det surrade laggbandet ur den folkliga
tekniken i Sverige. Hur fullständigt det försvunnit kan illustreras med följ ande historia. 1984 Jick jag i uppdrag att ta fram några rekonstruktioner till
Eketorpsmuseet på Oland. Förutom ett årder, en räfsa och några andra likLAGGBAND OCH MEDELTIDENS HANTVERK 219
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Fig. 6a. Ett, av hundratalet bevarade, lagg band med surrade ändar från medeltidens Uppsala. På detta från grävningen i kvarteret Rådhuset 2-3 är surrningen bevarad, och det syns här hur surrningen fästes mellan den yttre och inre
delen av laggbandsänden. Skalan i centimeter.
nande föremål föreslog jag också en smörkäma. I den ritningjag gjorde som
förlaga utrnstade jag na_turligtvis kä'.nan i:ned laggband av jämål<:Ierstyp, dvs.
surrade. Genom Katanna Ågren fick v1 kontakt med hemslöJdskonsulent
Kjell Wikström på Gotland, som i sin tur slussade ärendet vidare till den då
80-årige tunnbindaren Karl Lindom i Burgsvik. Denne var tunnbindare i sjunde generationen, och då Sveriges ende professionellt verksamme. Han vägrade fästa ihop laggbanden på det sätt jag föreslagit. Det var ett hån mot hans
yrkesstolthet att göra ett laggkärl som antagligen skulle falla sönder. Först
gjorde han en smörkärna med "riktiga" lås (för Eketorpsmuseet all ha i
rescn1 ) , och därefter allt på kärnan utom laggbanden som Wikström fick
göra. I en intervju i Gotlands Allehanda 3/4 1984 berättar Karl Lindom: "Jag
har aldrig gjort en sådan kärna tidigare, säger han. Banden som är gjorda av
idegran ska 'låsas' med granrötter. Jag har aldrig dragit upp en granrot i hela
mitt liv, så jag skickade hcmslöjdskonsulent Kjell Wikström till Norrland för
att dra upp granrot. Det gjorde Wikström."
Smörkäman på Eketorp är ännu, åtta år senare, i gott skick och står i utställningen. Kjell Wikström menar att smrningen med rottråd är en utmärkt mctcxl
och dessutom vacker. Dess nackdelar är att den tar längre tid än knäppningen,
och dessutom att del inte går alt göra laggkärl med handtag eftersom det inte
går att surra banden under handtaget.
Ur denna historia kan vi få en aning om det omvända. En gång har erfarna
och djupt kunniga mästare med generationers kunskap att falla tillbaka på,
stått lika misstänksamma inför den nya tekniken där laggband knäpps ihop.
"Det blir inte lika bra som förr" har de kanske sagt. Men hantverkare ur den
yngre generationen har velat pröva, och så har fördelarna exempelvis sänkt
priset och den nya tekniken segrat. Också misstänksamheten, eller snarare eftertänksamheten, är i viss mening rationell. I en produktion med små marginaler måste de nyheter som införs prövas noga.
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Fig. 6b. Två olika laggbandsändar från kvarteret Kransen. Den
övre är en ytterdel, den undre den
inre delen av bandänden. Vi kan
se hur pilformen är mycket mera
utpräglad än på. laggbandsändarna
från vikingatidens Elisenhof. Bandändarna är avbildade från sidan och
uppifrån. Teckningar av förf.

Fig. 7. Den bäst bevarade laggbandsånden på det äldsta laggbandet med knäppning från lJjdöse, daterat till omkring 1300.
Avbildadfrån sidan och uppifrån,
teckning av Kristina Carlsson,
[Jjdöse museum.
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Fig. 8. Ett av de äldsta beläggen på

knäppta laggband från Uppsala,
tunna från kvarteret Omen i Uppsala. Fotografi av Ylva Roslund, som
också hjälpt mig med dateringar.
Del hittills äldsta daterade knäppta
laggbandet i Uppsala är från samma kvarter och daterat till 1500-talets senare del.
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Fig. 9. Olika sammanfästningar av
bandändar, enligt Diderot, art.
Tonnelier.

Surrningen av laggband levde dock kvar länge. I Diderots Encyclopedia visas båda teknikerna under uppslagsordet ''Tonnelier". I Norge användes surrningen ännu sent för större laggade kar och tunnor.
Det återstår att spåra den nya teknikens uppkomst, troligen i samband med
den medeltida ekonomiska revolutionen omkring år 1000, och att klarlägga
den långa kampen mellan de båda lösningarna, som i huvudsak kan antas ha
avslutats på 1500-talet i Sverige. En teknik etableras och är förhärskande
långt mer än ett årtusende, en ny teknik slår igenom under en period av
knappt ett halvt årtusende. Denna nya teknik har inneburit en avsevärd ökning
av produktiviteten. Innovationen hade säkerligen sin bas i stadshantverkets
framträdande med dess specialisering och ökade krav på produktivitet. Den
tekniska omvandlingens långsamhet tycks framträda i tydlig relief, den står
"nästan" stilla. Men vi ser också att den förekommer, tekniken utvecklas "genom hela historien". Läggs laggbanden till räfsorna som läggs till detaljförändringar av plogar, till huskonstruktioner osv. framträder den materiella kulturen som i ständig förändring. Tekniker har uppstått - och helt försvunnit.
Denna utveckling är förutsättningen för den ekonomiska expansion vi ser
under århundraden före det industriella genombrottet. Genom laggbanden ser
vi det stora i det lilla.
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GREPAR, HACKOR, SPADAR OCH SKOVLAR I HUNDRATAL

Till vad skall museernas stora samlingar av likartade föremål användas? Detta
var en fråga som jag hade anledning att begrunda, när Nordiska museets
mycket stora samling av jordbruksföremål flyttades till Centralmagasinet i Julita under senare delen av 1970-talet. Här skall jag försöka ge några exempel
på hur dessa samlingar kan berika våra kunskaper.
Med föremålen i sin hand kan man studera detaljer hos dem på ett sätt som
inte är möjligt med annat källmaterial. Föremålen är också nödvändiga för
utställningar, eftersom de ger en historisk närhetskänsla Att föremålen ger en
rad upplysningar om människorna som använt dem, om deras sociala situation, vardagsliv etc. har Gertrud Grenander Nyberg och Matyas Szab6 beskrivit i Rig. I framställningen nedan kommer föremålens form och funktion
att stå i centrum. Varför har olika redskap en särpräglad form? I vilken mån
bestäms formen av funktionen?

Spadar upph.ängda på skärm i Centra/magasinet, Julita. Foto Bertil Höglund.
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Inom arkeologin har diskussionen om typindelning varit ganska livlig de senaste årtiondena. Framför allt Mats Malmer har fört fram strängare krav på
mätbara definitioner. Sådana strängare krav är inte möjliga att uppfylla utan
tillgång till bevarade föremål. Föreliggande genomgång är delvis inspirerad
av arkeologernas metoddiskussioner.
I allmogekulturen rådde en inom givna gränser mycket liberal formgivning
av föremålen, något som vi i ett standardiserat industrisamhälle är ovana vid.
I princip hade varje redskap, särskilt de hemtillverkade, sin individuella utformning. Dessa stora variationer i detaljutformningen måste man vara medveten om när man upprättar en klassificering. Den rika variationen inom allmogekulturens föremålsbestånd är också ett principiellt skäl för att spara många föremål av samma typ.
Variationerna i detaljutformningen gör att man får flera gränsfall mellan olika
huvudtyper eller redskapsgrupper. Det räcker därför inte med att upprätta en
typindelning inom gruppen, ett redskap måste i sig avgränsas mot andra till
formen likartade redskap. I de etnologiska samlingarna är katalogen ett viktigt
hjälpmedel vid bestämning av föremålens funktion, men ibland kan föremålen
vara felkatalogiserade, särskilt om de inte förvärvats direkt från brukaren.
Här skall tre redskapsgrupper behandlas, som är väl representerade i Nordiska museets samlingar: gödselgrepen, hackan och spaden/skoveln. Endast
icke fabrikstillverkade redskap har tagits med i undersökningen. Som nästan
enda källmaterial används själva föremålen och katalogen över dessa. Katalogen innehåller förutom upplysningar om funktionen även uppgifter om proveniens och ofta även om den siste brukaren.
Som källa har de bevarade redskapen vissa brister. Insamlandet har inte
skett systematiskt: några landskap eller regioner är överrepresenterade, andra
har försummats. De bevarade jordbruksredskapen i museerna är ytterst sällan
exakt daterade, men man kan med stor säkerhet anta att få är äldre än från
början av 1800-talet och att få av de allmogetillverkade är yngre än början av
1900-talet. De representerar således ett ganska långt tidsavsnitt med stora förändringar inom allmogekulturen. Eftersom få är exakt tidsfästa blir det svårt
att konstatera förändringar enbart med hjälp av dessa bevarade exemplar,
även om man kan skilja äldre typer från yngre.
Gtidselgrepen

Gödselgrepen användes vid utmockning i fähuset parallellt med dyngskoveln.
Grepen kunde också användas vid gödselspridning på åkrarna. Enstaka grävgrepar förekommer också. Till sin allmänna form liknar grepen hötjugan.
Grepen har vanligen tre eller flera klor, hötjugan nästan alltid bara två eller
tre. Grepen har alltid kraftigare och grövre klor, hötjugan har smala och
smäckra för att stickas in i höet.
Greparna kan indelas i två huvudtyper: de med klor av trä och de med klor
av järn. Gödselgrepen är ett av de i etnologisk litteratur minst behandlade redskapen. Sigurd Erixon har i sin bok om Skultuna i förbigående konstaterat att
järngrepar dominerade där, och att trekloiga trägrepar, "som sedan medeltiden
varit så utmärkande för nedre Sverige och för stora delar av kontinenten,
saknades i Skultuna liksom i allmänhet i övre Sverige". En genomgång av
Nordiska museets gödselgrepar bekräftar i stort sett detta konstaterande: järngrepen har varit dominerande norr om Mälaren och Vänern, trägrepen söder
därom. Denna tabell ger bara en allmän uppfattning, och är inget belägg för
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GtJdselgrep med tre ldor av trti,
Småland. Uingd 110 cm.
Tabell 1. Gödselgrepar i Nordiska museet. Landskapsvis.
Med träklor
Nb
Vb

Ån
:tv1e
Hr
Hs
Dr
Vnn
Vsm
Up
Sö
Os
Bo
yg
0g
Ha
Sm
Go
Sk
Summa

1
1
2
1
4
2
1
1

5

Medjämklor
2
6
3
2

10
6
18
2

2
5

3

4
6

5
5
5

2

10

5

4
8
68

63

de exakta relationerna. Om Dalarna skriver Levander att där förekom gödselgrepar både av trä och järn. Tabellen redovisar också föremål från en lång
tidsperiod: gamla och nya typer förekommer bredvid varandra
Tvåkloig göäselgrep av trä, Härjedalen.
Längd 103 cm.
Bland trägreparna framträder två typer. Den ena har tre klor sammanhållna
av två tvärslåar i en gallerkonstruktion. Denna typ var helt dominerande i södra och mellersta Sverige. Ibland är spetsarna på klorna järnskodda. Den andra
typen har två klor som är platta och breda, mitt på skaftet sitter ofta ett handtag. Större delen av de norrländska trägreparva i Nordiska museet är av denna
tvåkloiga typ: sju av de nio trägreparna fran Ångermanland, Medelpad, Härjedalen och Hälsingland. Dessutom finns ett exemplar av denna typ från Dalsland. Sigurd Erixon har påpekat att utbredningen av den tvåkloiga typen ansluter till en vidare utbredning i Norge.
Bland järngreparna är en trekloig grep den vanligaste i Nordiska museets
samling. Vanliga är också fyr- och femkloiga grepar. Det finns bara tre järnGREPAR, HACKOR, SPADAR OCH SKOVLAR I HUNDRATAL 227

grepar med två klor, de skiljer sig från hötjugor genom att klorna är platta
eller grova. Någon regional spridningsbild mellan dessa olika typer av järngrepar framgår inte av Nordiska museets föremålsbestånd.
Utan tvekan är järngrepen yngre än lr'ågrepen, men för att kunna bedöma när
järngrepen infördes måste annat källmaterial tillgripas. Axel Steensberg har belagt "greb og fork" av järn fdin dansk medeltid, men dessa synes huvudsakligen ha använts för hö. I Sverige kom det allmänna genombrottet för gödsel grepen av järn med säkerhet efter medeltiden. Den trekloiga trägrepen är
tekniskt mera komplicerad att tillverka än den tvåkloiga, och förmodligen också yngre som typ. Den trekloiga grepen är belagd från medeltid, den tvåkloiga
trägrepen redan från vikingatid. Att döma av typernas fördelning i Nordiska
museets föremålsbestånd har järngrepen i Nordsverige troligen på många håll
direkt efterträtt den ålderdomliga tvåkloiga trägrepen. Detta antagande stöds
av en trekloig järngrep från Ångermanland som behållit formdrag från den tvåkloiga trägrepen, främst i ett handtag mitt på skaftet. Vi skulle här i så fall ha
ett exempel på den blandning av nymodighet och ålderdomlighet som man även på andra områden kan belägga för Nordsverige.

T.v. gå"dselgrep med tre klor av järn, Värmland. Längd 97 cm.
T.h. gtidselgrep med fyra klor av järn, Västmanland. liingd 102 cm.
Järngreparna var starkare än trägreparna och lämpade sig därför också för
tyngre arbeten än gödselmockning. Bland de äldre allmogeredskapen finns
några få grepar som använts vid nyodling eller potatisupptagning. Dessa grävgrepar, som alla är av järn, kommer nästan samtliga från det område där
gödselgrepen av järn dominerade: två från Härjedalen och en från vardera
Hälsingland, Gäslrikland, Värmland och Närke samt en från Blekinge. Gödselgrepen av järn möjliggjorde utvecklandet av en grävgrep. När den fabrikstillverkade grepen kom, med sina elegant böjda järnklor, fick grepen också ett
betydligt större användningsområde än enbart som dynggrep; den kom delvis
att ersätta hackan och spaden.
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Hackan
Hackan används för att bryta upp, söndersmula eller förskjuta jord, gödsel,
torv eller dylikt. Inom jordbruket har den använts för nyodling, myllning av
säd, ogräsrensning, potatisupptagning, torvupptagning, m.m. Hackan har ett
mot skaftet vinkelställt huvud. Hackorna kan indelas i tre huvudtyper med
avseende på huvudets utseende. På en typ har huvudet utformats till en lång
spets. Vissa spetshackor har spetsar åt båda hållen. En sådan hacka kallas
ibland korp. En annan typ utmärks av att huvudet har två eller flera klor. Den
tredje typen har bladformat huvud.
Bladhackan är den vanligaste av dessa i samlingarna. För att kunna avgöra
vilka olika typer av den bladformade hackan som funnits har jag lagt in Nordiska museets hackor av denna typ på ett diagram med avseende på bladets
längd och bredd (i längden inräknas ej skaftfästningen). I diagrammet faller
större delen av beläggen i två grupper. I den ena har hackornas blad en längd
på 5-15 cm och en bredd på 3-12 cm, med ett förhållande mellan längd och
bredd som ligger på 1:1 till 1:2. I den andra har hackorna en längd på 15-26
cm och en bredd på 15-27 cm, och förhållandet mellan längd och bredd är i
regel omkring I : 1, det finns till och med en tendens att dessa större blad är
något bredare än vad de är långa. Det finns också en viss skillnad i formen på
bladet mellan dessa två typer. På de större hackornas blad är eggen alltid spetsig eller rundad, ofta hårt sliten. På de mindre hackorna är bladets form mera
varierande, en del har spetsovalt blad som ibland till formen liknar de större
bladen, andra har rakt avskuren egg. De hackor som inte tillhör någon av de
två viktigaste typerna har varierande utseende på bladet, ofta har de rakt avskuren egg.
För många av dessa hackor anges funktionen i katalogen. Inte oväntat visar
det sig att den större typen använts som flåhacka för nyodlingar. Av 25 funktionsbestämda av denna typ anges 19 som flåhackor eller i några fall som
hackor för nyodling. De fyra hackor som är bredare och längre än den större
typen är samtliga flåhackor. De övriga hackorna av den större typen anges
som torv hackor, jordhackor och en enstaka potatishacka. Av den mindre
typen är 33 funktionsbestämda, av dessa är 16 potatishackor, 6 jordhackor, 6
torvhackor, och dessutom bland annat en ploghacka, en mosshacka och en
nyodlingshacka. De hackor som varken tillhör den större eller mindre typen i
diagrammet har en än mer differentierad användning, bland dessa finns en
fjärj hacka för markering av tegar vid sådd, en torvhacka, ett par jordhackor
etc. Av de två viktigaste typerna är den större en specialiserad nyodlingshacka, den mindre en hacka huvudsakligen avsedd för arbeten i uppbruten
jord. Den större typen är yngre och har först sent kommit i användning.
Nils-Arvid Bringeus är den som utförligast har behandlat flåhackans utbredning. A ven Gustaf Utterström har tagit upp detta redskap. Flåhackan fanns redan i slutet av 1700-talel i Västergötland, men fick sitt genombrott i hela landet under 1800-talets första årtionden. Till en början spreds den i samband
med att en ny uppodlingsteknik infördes: brännodlingen. Torven på ängsmark eller mossmark hackades upp, fick torka och brändes, varpå säden såddes i askan. Flåhackan fi ck därigenom stor betydelse för den kraftiga utökningen av åkerarealen i början av 1800-talet. Brännodlingen minskade i
omfång före mitten av 1800-talet, men flåhackan fortsatte att användas bland
annat för andra typer av nyodlingar. Bringeus har beskrivit arbetsmetoden
med flåhacka, den svingades över huvudet för att arbetaren skulle uppnå full
kraft i hackandet. Flåhackan var därför en större och tyngre hacka än de man
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Diagram 1. Bladens längd och bredd på hackor i Nordiska museet.
tidigare använt. Undersökningen av bladens längd och bredd på Nordiska
museets hackor visar att flåhackan i detta avseende urskiljer sig, men också
att det fanns variationer inom denna typ. Denna variation inom typen kan man
inte påvisa utan tillgång till en större mängd bevarade föremål.
De mindre hackorna har haft ett varierande utseende, och även kunnat användas till olika uppgifter. Hackan har till och med använts som huvudredskapet vid sädesodling, under senare tid särskilt i Bohuslän. Som jag i ett
annat sammanhang påpekat visar tidigmedeltida avbildningar från Skåne ett
rent hackbruk, där hackan användes både för att bryta jorden och för att mylla
ned säden.
Spetshackor användes för byggnadsarbeten och stenbuggning, men mera sällan inom jordbruket. Enligt katalogen har några hackor av denna typ använts
vid potatisupptagning. Nordiska museet har ett par spetshackor helt av trä,
båda ganska små och använda vid potatisupptagning. De tlerkloiga hackorna
har två till fyra klor. Dessa hackor är i regel funktionsbestämda och av Nordiska museets trettiotal av denna typ har nästan samtliga använts som potatishackor. De flesta har klor av järn, ett fåtal av trä.
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överst: Flåhacka, Dalarna. Liingd 90 cm.
Nederst: Potatishacka,, Dalarna. Längd 98,5 cm.
En med hackan mycket närbesläktad form är rotyxan med tvärställt blad.
Dessa har dock ett smalt blad på ett extra järnskaft. De användes som vanliga
rotyxor vid nyodlingar för att hugga av rötter.
Spade och skovel
Spaden sticks ned i, skär upp och lyfter jord, torv eller dylikt. Skoveln skjuts
in under och förflyttar lös jord, säd eller dylikt. Ett av spadens viktigaste
användningsområden var dikesgrävning, men den användes också för andra
grävningsarbeten vid nyodlingar, torvtäkt, etc. Skovlar av olika typer användes för att mocka ut gödsel, för att skyffla eller kasta säd, för att skotta snö.
Dessutom kunde skovlar användas för att förflytta jord och annat material,
exempelvis vid byggnadsarbeten.
Spaden och skoveln är till formen mycket lika varandra, med skaft och brett
blad ofta i samma plan som skaftet. Men det finns några egenskaper som
skiljer dem åt. Jag har undersökt tre av dessa.
1) Vid spadgrävning tar den arbetande hjälp med foten och trycker ned bladet.
Spadar är därför utrustade med en eller två trampavsatser. På spadarna i Nordiska museet är denna trampavsats bladets överdel, skuldran, som därför är
rak. Skovlarna kan ha raka eller sneda skuldror. Samtliga spadar och skovlar
i Nordiska museet har skuldror på båda sidor, under medeltiden förekom spadar med en skuldra.
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2) På spad bladen, som skall stickas ned i jo rden, är nederkanten eller eggen
oftast spetsig eller rundad. Skoveln, som skall fösa ihop material , har en rak
nederkanL
3) Spadbladct är platt. Skovelns blad, som skall hålla samman det lösa materialet under förnyuningen, har ofta skål form eller är försell med kanter.
I ytterli gare ett par avseenden skiljer sig spaden och skoveln. Skoveln har i
regel bredare blad än spaden. Bland Nordiska museets icke fabrikstillverkade
spadar och skovlar är spadbladen i regel 20-25 cm breda, skovelbladen 25-30
cm. Arbetsställningen vid grävni ng gör att spaden hålls nästan vertikalt och
att skaftet och bladet därför är i nästan samma plan. Skoveln däremot skjuts i
regel utmed marken, och del finns därför ofta en markerad vinkel mellan skaft
och blad. På vissa skovlar är skaftet, huvudsakligen av denna anledning, fäst
ovanpå bladet. Av Nordiska museets 12 skovlar av denna typ kommer 9 från
S kåne, de övriga från Småland, Västergötland och Halland. Detta är den enda
skoveltyp som har en tydligt regionalt begränsad utbredning. Den är inte
medtagen i undersökningen nedan, inte heller andra specialiserade typer som
di kesslungor har medtagits.
Med utgångspunkt från beteckningarna i katalogen har fördelningen av de
tre nämnda egenskaperna på "spadar" respektive "skovlar" undersökls. Raka
skuldror definieras som en vi nkel på mindre än 100° mellan skaft och skuldra. Rak egg e ller nederkant definieras som en vinkel på mer än 70° mellan
bladets mitllinje och en linje från spetsen till bladkanten. Med denna definition
innefattas även de rakeggade blad som fån si n nederkant något rundad genom
slitage. Mellan platta och skålfonnade blad finns ingen glidande övergång,
antingen är de kraftigt skålformade, eventuellt försedda med kanter, eller i
stort sett platta.
Katalogen är dock inte något helt tillförlitligt instrument. Felbcnämningar
kan förekomma. Bland de "spadar'' i tabell 2 som har sneda skuldror har för
fem stycken angivits dialektala benämningar som visar att de betraktades som
skovlar: "skåvel ", "dalskyffel", "skoskovel", "skjure ", "räeku ". Och för två
omtalas all de användes för gödsel, dvs. som gödselskovlar. För att göra en
källkritisk kontroll kan man därför tillfalligt bortse från katalogen och göra en
jämförelse av egenskaperna i sig. Här jämförs skuldrornas utseende med
ncdcrkan tens.
Ett starkt samband föreligger. Spadar har nästan aldrig haft sneda skuldror
och oftast spetsig nederkant. Skovlar har så gotl som all tid rak nede rkant och
oftast sneda skuldror. Dessutom har spadarna aldrig skålformade blad, en del
skovlar har skålformade blad.
Att de gamla al lmogespadarna o ftast var försedda med spetsig eller rund egg
hörde samman med deras centrala funktion som grävredskap. Den mark de
användes i, för dikesgrävning eller nyodlingar, var ofta hård och stenbunden.
Som jämförelse kan nämnas att Wi lhelm Seedorf har hänvisat till några undersökningar från början av 1900-t.alet av spadbladens form i o lika delar av
Tyskland, där man fann ett tydligt samband mell an spadbladcts nederkant och
jordmånen: i områden med lättare jordar var spadar med rak nederkant vanligast, men i områden med hårda och steniga jordar användes spetsiga s padar.
De olika typerna av spadar och skovlar skall i korthet beröras. En huvudty p
~-~---\ har blad helt av järn. Denna typ är representerad med ett trettiotal föremål, näs-

:l

J
Huvudel till en rotyxa med tvärstäfll blad. Dalarna. Låi1gd 40 cm.
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Flerkloig hacka, Häl-

singland. Längd 125 cm.

Tal>ell 2. Skuldra, skålform och nederkant på spadars och skovlars blad i
Nordiska museet.

Spadar,
88 st

Raka skuldror
73
Skål fonni gt/
kantförsett blad
Spetsig nederkant 63

Skovlar,
60 st

17
25
2

Skovel med skaftet fastsatt ovanpå
bladet, Skåne. Längd 137 cm.

\

Tabell 3. Jäm/iirelse mellan skuldrans och nederkantens utseende på
bladen på spadar och skovlar i
Nordiska museet.

Raka
skuldror
Sneda
skuldor

Rak nederkant

Spetsig/
rundad
nederkant

28

62

55

3

Spade med blad av järn, Dalarna.
Längd 118 cm.
Nedre: Skovel med blad av trä,
Dalarna. Längd 100 cm.

tan enbart spadar. Järnspadarnas blad är ofta betydligt kortare än de järnskoddas, och åtgången av järn har inte varit mycket större till spadarna med
blad helt av järn. Typen är, att dö ma av Nordiska museets samling, spridd över större delen av landet. En annan huvudtyp är de med blad helt av trä Detta
gäller, med ett par tveksamma undantag, endast skovlar. Över hälften av skovlarna har blad helt av trä.
Den till antalet största huvudtypen har järnskott blad. Många bland dessa har
U- eller V-formad jämskoning. Spadar med denna skoning är den vanligaste
typen bland spadar över hela landet, även om utformningen av skoningen
kunde variera i detaljer. Järnskodda spadar och skovlar med rak egg har en
smal skoning längst ned. Några få spadar har över hälften av bladet inklätt
med järnskoning, för en spade av denna typ från Västergötland anges att den
var avsedd för täckdikning.
Funktionsbestämningar av spadar i katalogen är annars ganska sällsynta. En
typisk spade med U-formad järnskoning användes enligt uppgift vid dikesgrävning. En spade med blad helt av järn har använts för nyodlingar men
också för att skotta ut kolboltnar. Detta har förmodligen varit vanligt för de
nesta spadar, de har kunnat användas för olika uppgifter.
Bland skovlarna är funktionsbestämning något vanligare. Några skovlar
med platt blad helt av trä kallas gödselskovlar. Som en särskild grupp urskiljer sig sädesskovlar, använda för att skyffla säd eller för att kasta säden
vid rensning. Av de 16 sädesskovlar som är med i undersökningen hade 12
skålformigt blad, eller blad försett med kanter. Detta måste betraktas som sädesskovelns typiska fonn, även om sädesskovlar med platt blad också förekom. En annan särskild typ var snöskovlarna. Av sju snöskovlar i materialet
var samtliga platta och i regel bredare än övriga skovlar.
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l.iingst t.v. järnskodd spade, Dalsland. Längd 103 cm. Därnäst järnskodd
skovel, Dalarna. Längd 113 cm. Därnå:St spade med (jver hälften av bladet
järnskott, Västmanland. Längd 1 JO cm. Längst t.h. såäesskovel, Medelpad.
Längd 101 cm. Rakt.framifrån och.från sidan.
Sammanfattning
Bland en större grupp bevarade föremål kan man göra en klassificering med
utgångspunkt från tydliga skillnader, exempelvis den regionala fördelningen
av grepar med träklor respektive grepar med järnklor. För sådana undersökningar är det också möjligt att använda andra typer av källmaterial, som bouppteckningar. Föremålens fördel här är att de är otvetydiga, medan benämningarna i bouppteckningarna ibland kan vara tveksamma. Bouppteckningarna
å sin sida har givetvis en rad andra fördelar.
Föremålen kan också undersökas mera i detalj, exempelvis bladens längd
och bredd, vinkeln mellan skaft och skuldra. Sådana undersökningar är bara
möjliga på de bevarade föremålen. De kan inte heller ersättas, eller föregripas,
av detaljerad katalogisering, eftersom forskare med ny kunskap kan ställa nya
frågor till materialet. Exempelvis skulle man kunna undersöka flåhackans
tyngd, vinkeln mellan skaft och blad, skaftets längd för att få ytterligare kunskap om arbetstekniken vid flåhackning. För sådana undersökningar av de
bevarade föremålen är det värdefullt att det finns stora centrala samlingar där
forskaren snabbt kan skaffa sig en överblick över redskapsbeståndet i landet.
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THEHAYRAKE

Although the hayrake, along with the scythe and the sickle, is one of the more
importanl farm implements, ethnological research has not paid much heed to
it. As far as I know, Nils-Arvid Bringeus and Oskar Moser are the only ethnologists who have made more thorough investigations into the subject. In the
following I will try to trace the origins of the hayrake in Northern Europe and
will discuss the main types found in Sweden.
The earliest traces of the hayrake are from the centuries immediately following the birth of Christ and much evidence points to this being the period
when the rake was introduced. Two hayrake heads dating from the second
century A.D. have been found in Lake Käringsjön in Southern Sweden. Another hayrake head found in Hodorf in Northern Germany dates from the same time as those from Käringsjön. Hayrake teeth from the first to third centuries A.D. have been found in excavations in Feddersen-Wierde in Northwestern Germany. In an excellent study of early agricultural implements in
Britain, Sian E. Rees recently published data on a couple of iron teeth from
Roman Britain anda well-preserved rake head with similar iron teeth. This rake head was found in Newstead and dates to the first century A.D. Rees
thinks that rakes with iron teeth were used in haymaking, and this is possible,
but if so, there would have been some risk of destroying the turf with such an
implement. An alternative assumption is that they were used for cultivation of
some sort. Nevertheless, the rake from Newstead is useful for studying the
early construction of rakes.l
From Thorsbjerg, Jutland, there are four rakes dating from the first century
A.D. These are rather !arge - the best preserved is nearly two and a half meter long - and two of them had a crosstree in the handle so they could be pulled by two people. The Thorsbjerg rakes may have been used as harrows rather than as hayrakes. Unked with the early history of the hayrakes is the introduction of cattle shelters in Northem Europe.
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1. The Newstead rake, from Rees 1979.
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2. Map showing evidence oj the spread oj cow-sheds, from Myrdal 1984a.
J. Cow-sheds c. 1500 B.C.
2. Cow-sheds c. 1500-500 B.C.
3. Cow-sheds c. 0-500 A.D.
4. Cow-sheds c. 500-800 A.D.
The line ofshort dashes: Boundary oj distribution of the phenomenon during
the first millennium A.D.
The hatched arrow: Spread oj extensive swck-breeding in the middle ofthe
first millennium A.D., wilh the westward migration oj the Slavonic population.
The white arrow: Spread oj cow-sheds during the Viking era.
Callle Shellers

The phcnomenon of shelters for cattle was introduced on a !arge scale into
Holland during the Bronze Age and also spread to Southem Scandinavia. During the centuries around the birth of Christ it spread to the rest of Scandinavia and Northeastern Germany. Prior to this, cattle were kept out-of-doors all
year round. This was a more extensive system of stock-breeding. When cattle
were sheltered in cow-sheds the loss of cattle in severe winters was reduced,
the size of the herd was able to be controlled better than previously, and thus
pastures could be used more effectively, dairying became of greater importance, and the collection of manure was facilitated. (Also in an extensive system manure could be collected, especially in folds.)
Another change was that from now on the family, enlarged or not, had to
live close togethcr with the cattle, and that the members of the household took
a rnore direct, intense and dailv care of the cattle thev had in their cow-shed.
Cattle-shcltcrs must have bee~ connected with a stronger control by households over their livestock, and with the rnore pronounced ownership of pro238 JANKEN MYRDAL

perty by the family. Among the Slavonic population of the eastern part of Northern Europe, cow-sheds were not introduced before l(J(X) A.D. Peter Donat
believes that the less-developed private ownership of cattle was one of the main reasons for this late introduction of cattle-shelters in Eastern Europe. In
England the emergence of shelters for cattle appears to have been late, but this
may have been because of climatological reasons.
Another issue is the relationship between stock-breeding and farming. Here
manure is a crucial factor. With manure from the cow-sheds, the period of
fallow could be shortened, so there was less need for extensive field rotation.
Human geographers have recently shown that in northem parts of Europe the
change-over to more continually cultivated fields was more or less contemporaneous with the introduction of cattle-shelters.

The Scythe
The use of cattle-shelters rcquired more labor per animal than was previously
necessary. The collection of fodder crops became increasingly important. As
the use of cattle-shelters spread in the colder parts of Scandinavia, the gathering of fodder crops became of decisive importance, and it is about this time
that we have the earliest traces of both the hayrake and the scythe.
The scythe did not exist <luring the Bronze Age; it was invented by the Celts
in Central Europe in the centuries preceding the birth of Christ and was introduced into Northem Europe around 2000 years ago. The earliest scythes of
Scandinavia had a straight, broad and short blade. The blades never extended
more than 40 cm in length and were often about 30 cm.
One reason for the introduction of the scythe was the spread of cattle-shelters in Northem Europe and hence the need for more fodder. With the scythe,
greater quantities of hay could now be mowed. But the scythe is not immediately linked with the cow-sheds. In Roman Britain long scythes seem to have
been rather common, but to keep cattle in shelters were certainly not the dominant system of stock-breeding at that time.
Another important reason for the introduction of the scythe was the replacement of bronze by i ron. This meanl that nearly everyone had access to at least
a little metal. Moreover, ironis a much better material for implements than
bronze. In Northwestern Europe this shift in metals came in the fourth and
third centuries B.C. and paved the way for the spread of the scythe.
The scythe _c an not only be seen as a consequence of cattle-shelters, it must
also have been one of the pre-requisites for the spread of cattle-shelters into
Central and No1thern Scandinavia, where a large amount of fodder had to be
collected for the long winters. The use of cattle-shelters was probably nota realistic alternative for the peasant population before the appearance of the scythe.

Early Rakes
Hay mowed by a scythe can be galhered by hand. Perhaps this was the method used in some regions, but we really do not know. However, shortly after
the introduction of the scythe in Northern Europe the rake was invented as a
prolonged ann for gathering hay.
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3. Measurement and reconstruction
by the author ofthe Käringsjän rake.
Scale 1:5 and 1:1.

4. The Thorsbjerg rake, from
Engelhardt 1863. Scale 1:12.

The earliest rakes had a rather simple form: the handle was attached to the head through a single hole. This is true of the hayrakes from Käringsjön and
Hodorf and also of those from Schleswig and Brita.in. On the two rakes from
Käringsjön the handle was fastened with a wooden nail, and on the English
rake from Newstead one of the iron teeth also served as a nail into the handle.
The size of the hole for the handle in the rake head from Hodorf indicates that
its construction was the same. A wedge isa possible alternative toa nail, but
does not seem to have bcen used.
The handle of the larger Thorsbjerg rakes is considerably thicker and the attachment of the handle may have been different. Unforlunately neither the present reconstruction nor the publishcd pictures al1ow any close study of the details in the attachment of the handle.2
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This form of construction, with just one point of attachment, is unsteady,
since the head has a tendency to move back and forth. This influenced the
size of the rake heads. The two heads from Käringsjön can be reconstructed.
They were about 40 cm long and had ten teeth. The rake from Newstead is 35
cm long and has seven teeth. The length of the rake head from Hodorf cannot
be estimated. The best preserved rake from Thorsbjerg had a head about 75
cm long and twelve teeth.
Modern wooden hayrakes normally have heads around 60 cm long or longer
and about 20 teeth. Rakes with heads as short as those from Käringsjön and
Newstead are uncommon. 0n the rake from Thorsbjerg the head is relatively
short, compared to the length of the handle.
A better form of construction was made when the handle was attached into
two holes in the head. The lower part of the handle was split, placed into the
two holes, and secured with two wedges or nails. This type of hayrake predominated in many parts of Europe into modern times.
The first evidence of this type of rake is from an excavation in Elisenhof,
Schleswig, where four rake heads of this type were found dating from the 8th
or 9th centuries A.D. These rake heads were considerably longer than the earlier ones. They were about 60 cm in length and wholly modern in appearance. To the best of my knowledge, the earliest illustration of a rake with a
split handle was made in the 11 th century in Northern France. Later illustrations show that the type was well-established in Western Europe in the Late
Middle Ages. This type was probably invented and spread in the second half
of the first millenium of the Christian era.
The single-holed rake still continued to exist. A rake of this type from about
the same lime as the Elisenhof rakes has been found in Poland. In Novgorod,
some centuries later, both types existed, and also in Dalecarlia, Sweden, both
types existed in the 13th and 14th centuries.

5. The Elisenhof rake, from Szab6, Grenander-Nyberg and Myrdal. Length
49,3 cm.
The scythe also changed in the second half of the first millenium A.D. In
Scandinavia, and probably in Northern Germany as well, longer blades came
into use. Instead of blades 30-40 cm in length, the blades were made 50-60
cm long and sometimes even longer. These new scythe blades had a more
slender shape than the older ones. Axel Steensberg has made experiments
with copies of ooth types and has proven that the newer type was much more
effective in mowing hay.
Even if the evidence is sparse and dispersed one can establish a remarkable
coincidence between the new and improved hayrakes and the new and more
effective scythes. There has certainly been some connection between the two
new types, and they must have made haymaking more profitable in Northern
Europe.
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The Main Types oj Hayrakes in Sweden
Sigurd Erixon showed back in the 1930s that Sweden had three main types of
wooden hayrakes. The rake with the split handle was dominant in Central
Sweden. A rake where the handle was fastened to the head by one or more
bows passing through the handle predominated in Southem Sweden. A third
type with the handle attached to the head in a single hole was most common
in Northern and parts of Central Sweden.
Erixon was of the opinion that the North-Swedish type, the one-hole rake,
was identical to that which existed in the beginning of the Christian era, and
that in Northern Sweden it was a relic fighting a losing battle against new
types coming in from the south. Actually there isa crucial difference between
the one-hole rake of 19th-century Northern Sweden and that of the Iron Age.
The lower part of the handle of the Northern Swedish rake widens into a blade, and the hole in the head is likewise a wide one. This makes it possible to
fasten the handle at more than one point. The handle can be fastened with two
or three nails in the blade, with a pair of wedges, or the like. The one-hole rake in Northem and Central Sweden very seldom has just one point of attachment. This type is ac, steady as the rake with a split handle, and the rakes with
the Northern Swedish blade handle norrnally have a head as long as or even
longer than that of the rakes of Central Sweden with a split handle.

6. Simplified map oj the distribution oj rake types in Sweden, ajter Erixon
1957.

The North-Swedish typc of rake is not necessarily older than the Central
Swedish one. This is supported by an archaeological excavation made inrecent years in Leksand, Dalecarlia, in the middle of that area where the NorthSwedish single-hole rake predominated in modern times. Among many wooden objects from the 13th and 14th centuries found was the split handle of a
rake. This indicates that the split-handled rake had a wider distribution in the
Middle Ages than in the 19th century, and that it was later forced to retreat by
the blade-handled rake.
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7. The Leksandrake handle, from Myrdal 1984b. Length 77,5 + 34 cm.
We do not know when the blade-handled rake was invented or how its use
spread. Similar rakes exist in Austria, Italy, Yugoslavia, and Southem Germany, as well as in Norway, Finland and Northem Russia. It could have been
invented separately indifferent regions, and there is no need to presuppose an
influence between the North-European and the Central-European bladehandled rake. On the other hand such an influence can not be excluded.
The third type in Sweden is the bow-rake which is the youngest form. This
is the best constructed rake because the handle is attached to the head in three
or more holes. Making this rake is complicated and has normally been done
by professional or semi-professional craftsmen, whereas the other two types
were mostly made by the peasants themselves. Hence the spread of the bowrake often implies a certain leve! of social division of laber, i.e., an exchange
and commodity production, in the countryside. In the 19th century, the bowrake \Vas widespread, especially in Western Europe, but also in parts of Eastem and Central Europe. The earliest evidence of its existence is from late medieval illustrations in Western Europe.3
In Sweden the bow-rake predominates in Scania and on Gotland. Erixon believed that this rake came to Sweden in the 18th century, but Bringeus has
shown occurrences of this type from the early 17th century and there is an
even earlier representation. On a wall painting from about 1525 in the church
of Skarhult in Scania we find a bow-rake depicted.4ln the technical change of
rakes in the late-medieval period, Southem Sweden followed Western Europe
rather dosely.

Conclusion
The emergence of the hayrake in Northem Europe can in all probability be dated to the centuries immcdiately after the birth of Christ. It was invented and
spread largely as a consequence of, and played apart in, a deep-seeded change in agricultural production in Northem Europe. This change also included
the spread of the cattle-shclter and the scythe. Stock-breeding becarne more intense, and more people could be fed. But the association between the rake
and the cattle-shelter is not an absolute one. Such shelters existed before the
hayrake, and the hayrake spread into areas where shelters were of minor importance, such as Eastem Europe in the centuries before 1000 A.D.
The earliest rakes had shortcomings: the attachment of the handle to the head
wm; unsteady and thus the heads were rather short. After about 5(X) years a
new type developed in Northwestem Europe: the splithandled rake. In this type the wooden rake reached an early perfected form and it remained one of
the main types in Europe up to modem times.
Beside this type, a hayrake having a bladeshaped handle evolved. As yet we
do not know when and where, but it can be established that this type was not
more primitive, than the rake with the split handle.
In Sweden the most evolved type is the bow-rake. (I leave out of consideration other more evolved types in Western Europe.) This type spread into Western Europc c!uring the late medieval period and soon thereafter to Southern
Scandinavia.
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8. The rake from about 1525 in the church oj Skarhult. Photo National Museum, Copenhagen.
Notes
1. Rees also refers toa mosaic pavement in a Roman British villa that possibly shows a rake in a personification of the seasons, published in Smith
1969. But it is uncertain if the picture really shows a rake.
2. The reconstruclion of the Thorsbjerg rake is slightly different from that published by Engclhardt, especiaily the lower end of the handle which in the picture has a round cross-section and in the reconstruction a four-sided. I arn
most grateful to Dr. Arnold Ltihning in Schleswig-Holstcinischen Landesmuseum for giving me information about the Thorsbjerg rakes.
3. The oldest picture of a bow-rnke known to the author is in the famous Tres
riches heures of the Duke of Bcrry from ca. 1415.
4. Probably thc bow-rake came to Denmark at about the same lime.
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LANDBON, LADAN OCH LAGEN

Ekonomisk bakgrund

Den stora folkminskningen, som inletts i mitten av 1300-talet med Digerdöden, fortsatte till och med första årtiondena av 1400-talet. Omkring mitten av
1400-talet upphörde nedgången och en stabilisering präglade senare delen av
1400-talet, vilken under 1500-talet övergick i en nyodlingsfas.
När befolkningen minskade kunde inte odlingsintensiteten upprätthållas på
samma nivå som tidigare. Gårdar övergavs, åkrar lades igen. Särskilt stor
blev ödeläggelsen i regioner där förutsättningarna för jordbruk inte var särskilt gynnsamma. De sist komna nyodlarnas gårdar, ytterst mot utmarken, lades öde. Det skedde en koncentration till de bästa jordarna, och detta medförde att den genomsnittliga åkerjordskvaliteten steg.
De igenlagda åkrarna blev dock inte outnyttjade. De utnyttjades bara på ett
mera extensivt sätt av kringliggande gårdar, som ängs- eller betesmarker. Detta medförde att även ängsmarkerna och betesmarkerna ökade i genomsnittlig
kvalitet, och att vissa mindre givande eller otillgängliga ängar och betesmarker kunde överges.
Den ökade tillgången på goda ängar och beten har medfört att många bönder
kunde lägga större vikt vid boskapsskötsel och kunde hålla fler djur. Boskapsskötsel är i sig en mindre arbetskrävande syssla än åkerbruk och denna extensifiering av driften har förmodligen bidragit till att varje bondehushåll har kunnat producera en större mängd mat än tidigare.
Man har tidigare antagit att det inte skedde någon avgörande utveckling av
produktionsredskapen under senmedeltiden.i Men detta är inte någon korrekt
uppfattning. På flera områden skedde viktiga förändringar.2
Parallellt med en ~kad boskapsskötsel förbättrades redskapen för slåttern,
och då främst lien. A ven vallningen av djuren förändrades i effektiviserande
och arbetsbesparande riktning.
Inom åkerbruket var de viktigaste förändringarna att nya och förbättrade typer av plog, årder och harv infördes, och att plogen spreds till Mellan- och
Nordsverige där den tidigare inte förekommit. Vi kan här se inledningen till
den agrartekniska utveckling som under de följande århundradena skulle placera Nordsverige i främsta ledet på agrarteknikens område.
De tekniska nyheterna under senmedeltiden har ytterligare bidragit till att höja böndernas produktion.
Även om befolkningen sjönk i antal fram till mitten av 1400-talet har inte
1400-talet varit en period av kris i den meningen att produktionsmetodernas
utveckling avstannade. Tvärtom har produktionens utveckling, och överskottets ökade andel, givit ökade möjligheter till en differentiering i samhället. Det
sena 1400-talets och 1500-talets återuppodling och nyodling skedde med en
högre och mera utvecklad jordbruksteknik än den som använls under den motsvarande tidigmedeltida nyodlingsexpansionen.
Det ökade överskottet har gynnat städerna, bergsbruket och andra sekundära
näringar. Exempelvis de stora oxdrifterna från Sydsveriges skogsområden till
"·
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Så här framställdes ett färfallel stall under senmedeltiden. Jesu födelse i Husby-Sjutolfts kyrka i Uppland. Kalkmålning från 1480-talet.
Mellansveriges bergslag och städer, en viktig del av inrikeshandeln fram till
1800-talet, har säkerligen sin egentliga begynnelse i senmedeltiden.3
Ökade motsättningar
Senmedeltiden innebar också skärpta motsättningar mellan olika sociala klasser. Med sjunkande befolkning minskade den totala produktionen och då även de räntor och skatter som utbetalades av underklassen till överklassen.
Detta medförde skärpta motsättningar inom överklassen om fördelningen av
den minskade kakan, mellan adel och kyrka, mellan högadel och lågade), mellan inhemsk adel och invandrad adel, mellan enskilda. Men dessa motsättningar skall jag här lämna åt sidan. Istället skall jag koncentrera mig på motsättningarna mellan över- och underklass, eller snarare på en del av dessa motsättningar. Också dessa skärptes.
Befolkningsminskningcn förbättrade landbornas förhandlingsposition gentemot jordägarna. De stora jordägama hade ett överskott av gårdar i sin ägo jämfört med hur många som ville bruka dessa vilket medförde tre viktiga förändringar. 4
1. Räntan på jord sjönk under slutet av 1300-talet och början av 1400-talct.
Det gick inte längre att arrendera ut gårdarna till samma höga ränta som förut.
En större del av överskottsproduktionen stannade således hos landborna.
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2. Jordpriserna sjönk, dels på grund av de sjunkande räntorna som från de utlejande jordägarens synpunkt var en sjunkande avkastning, och dels på grund
av att utbudet av jord var större än efterfrågan.
3. Godsorganisationen förändrades. Den viktigaste delen av denna förändring
från landbornas synpunkt var att de minsta gårdarna försvann. Med ökade valmöjligheter för landborna gick det inte längre att få folk till de minsta gårdarna. Det skedde en utjämning av landbogårdarnas storlek samtidigt som den ~enomsnittliga storleken ökade. (Trots detta var de självägande böndernas gardar i slutet av medeltiden i genomsnitt större än landbornas.) Denna förändring påverkade också godsstrukturen i övrigt, främst genom att antalet storgårdar minskade, många av dem delades upp till landbogårdar.
Klasskamp i stort och smått

Särskilt sänkningen av räntan och den ökade genomsnittsstorleken för landbogårdar var förändringar som gynnade landborna. Givetvis försökte de olika
grupperna inom överklassen att kompensera sig för detta inkomstbortfall. Till
en början ökades skattetrycket på de självägande bönderna, och detta är en
viktig orsak till de stora nationella klasstriderna i Sverige under slutet av 1300talet och under 1400-talct. I resningar först mot Albrekt av Mecklenburg och
hans anhang av tyska rovriddare och därefter i den stora resningen mot Erik
av Pommern, Engelbrektsupproret, lyckades de självägande bönderna hejda
ökningen av skattetrycket och under Engelbrektsupproret även sänka grundskatten med en tredjedel.5
Vid sidan av ~e stora nationella resningarna förekom också en klasskamp i
mindre skala. A ven för de självägande bönderna var denna sida av kampen
viktig, med lokala förhandlingar och överenskommelser om skatter och andra
förhållanden. Men för landborna kom den lokala kampen att spela den avgörande rollen. I de stora resningarna i Sverige hör vi inte mycket om landbornas
krav, även om dokumenten visar att landborna på olika håll utnyttjade dessa
perioder av social omstörtning till att med mera skärpa framföra sina krav.6
Jordägarna har på olika sätt försökt hejda räntesäkningen, exempelvis genom att i brev om utlån av jord skriva in att räntan inte fick sänkas. Och i jordeböcker skrev man upp den gamla höga räntan ännu länge efter det att den
blivit inaktuell.
För landborna kom åtminstone till en början rymning att vara det viktigaste
vapnet i klasskampen. Passade inte villkoren gav man sig iväg till en annan
gård och en annan jordägare. Jordägarnas främsta motåtgärd var försök att
binda brukarna vid gården. I andra delar av Europa, exempelvis i delar av
Danmark, lyckades jordägarna under senmedeltiden knyta bönderna till jorden i en form av livegenskap. 1 Sverige finns bara ett par halvhjärtade försök
i den riktningen omkring 1440, direkt efter det att Engelbrektsupproret slagits
ned, men dessa försök mötte genast ett våldsamt motstånd bland allmogen
och fick skrinläggas.7
Jordägarnas andra viktiga motåtgärd var att införa nya skatter och plikter på
landborna för att därigenom kompensera sig. I några stadgor från 1400-talet
kodifierades de nya kraven.
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På Vädersolstavla11 från 1535 över Stockholm får vi de äldsta realistiska bilderna utanför de11 religir'im ko11ste11 av svensk byggnadskultur pä landsbygden
(den medeltida religiösa ko11slen är överhuvudtaget faflig på husavbildningar). Även om det är Stockholms dåtida förorter på Malmarna som här avbildats får vi e11 11ppfa1111ing om hur byklungoma av knultimrade och omålade
(grå) hus kan ha sett ut även i övriga landet.
Folo: Sören Hallgren, 1967. (ATA).

252 JANKf.,N MYRDAi,

landbostadgor
Det rör sig om tre viktiga stadgor, varav den yngsta i två versioner. De två äldsta är från 1414, den ena utfärdad i Skara och den andra i Växjö. Dessas giltighet var i princip begränsad till var sin lagsaga, dvs. Västergötland med
Dalsland respektive Tiohärad i Småland. I förslaget till ny landslag från 1442
inarbetades några av dessa stadgors bestämmelser, men detta lagförslag kom
inte att få någon större betydelse under senare delen av 1400-talet. I en stadga
utfärdad i Kalmar 1474, som var riksgiltig, togs återigen förhållandet mellan
landbo och jordägare upp och några år senare omarbetades denna stadga.&
Stadgorna finns i flera handskrifter från 1400-talet och de var säkerligen sin
tids viktigaste dokument på delta område, även om det kan ha funnits andra
mindre betydande lagstiftningsförslag i detta ämne som inte blivit bevarade till
eftervärlden. Bestämmelserna om förhållandet mellan landbor och jordägare
intar en central plats i stadgorna (och har givit dem deras namn i våra dagars
forskning), men de innehåller också en rad andra förordningar om vargskall,
lösdrivare ctc.9
Landbostadgorna kan betrak.ias som en mera samlad motreaktion från jordägarna gentemot landbornas förstärkta förhandlingsposition. Det viktigaste
kravet på nya pålagor var ett tiotal dagsverken om året, dessutom nämns f oder åt hästar och en extrautgift för öl troligen i första hand avsett för fogden
som skulle driva in skatten. Bevarade jordeböcker och räkenskapsböcker från
senmedeltiden visar dock att de dagsverken och småskatter som utkrävdes av
vissa landbor som regel kompenserades genom att dessa istället betalade mindre av den övriga räntan. I några fall finns antecknat att landborna avlöst sina
dagsverken med en mindre summa pengar. Det är därför knappast troligt att
de nya pålagorna, och då främst dagsverkena, kunnat utkrävas till fullo.10

Byggenskap
Vid sidan av dessa modesta krav på nya pålagor finns också utförliga bestämmelser om reparationer och byggenskap som landborna skulle utföra på
landbogårdarna. Detta nämns i alla de viktigaste nya stadgorna. Frågan gällde
hur mycket landbon skulle reparera. I Skarastadgan från 1414 står att landbon
va1je år skulle upprätta ett hus och att de större husen, sädeslada, boningsstuga och fähus skulle räknas som två års byggenskap (med upprätta avses
nybyggnad eller grundlig reparation, betydelsen har säkerligen varit tolkningsbar redan i samtiden). Enligt Växjöstadgan skulle landbon varje år reparera eller bygga så mycket att det var värt en mark och dessutom sätta upp tjugo famnar (ca 30 m) gärdesgård. I landlagen från 1442 följs Växjöstadgan, men kravet på nybyggnad har sänkts till en halv mark. I den ursprungliga Kalmarstadgan har endast kravet om nybyggnad av gärdesgårdar medtagits, men i
den några år senare utarbetade versionen medtogs dessutom Skarastadgans
krav om ett nytt hus per år.l 1
Att dessa bestämmelser inte blivit ett slag i luften visas av bevarade böteslängder från slutet av 1400-talet. I dem intar böter för bristande byggenskap
en framträdande plats, och detta har varit den konfliktorsak som oftast ledde
till rättegång mellan jordägare och landbo vid denna tid.12
Hur kommer det sig att f n'l.gan om reparation av hus som landbon lejde kunde bli en av de mest centrala orsakerna till konflikt mellan jordägare och landbo under senmedeltid?
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Man kan tänka sig åtminstone fyra olika förklaringsmöjlighetcr, som jag
skall behandla utförligare:
1. Jordägaren ville tvinga landbon att utveckla jordbruket, och bygga mer, så
att produktionen steg och en ökad avkastning därigenom kunde tillfalla jordägaren.
2. Jordägaren ville hindra förfall på gården orsakat av att landborna ständigt
flyttade till nya gårdar.
3. Sedan räntan stabiliscraL,; på en av traditionen bestämd nivå, liksom övriga
utgifter och pålagor, blev reparation och underhåll av husen en av de lättast
förhandlingsbara delarna av förhållandet mellan jordägare och landbo, där
jordägarna även kunde betrakta bötesintäkterna för bristande husunderhåll
som en extra inkomst.
4. Det har istället rört sig om landbornas kamp för att få ersättning för gjorda
investeringar utöver de som föreskrivs i stadgorna.
Öka antalet hus?

Alternativ nummer ett är mindre troligt. Målsättningen för jordägaren skulle i
så fall vara all öka antalet hus och gärdesgårdar på gården. Men det kan knappast ha medverkat till en effektivare produktion att ha för många hus och för
mycket gärdesgårdar, något som skulle stulit resurser från andra områden.
Det fanns tvärtom en strävan i jordbruket att minska exempelvis hägnadernas
längd genom att man hade stora gärden med gemensamma hägnader runt,
vars byggande och iståndhållande man delade på.
Den första möjligheten till jämförelse mellan jordägamas krav och den verkliga mängden gärdesgårdar ges på 1600-talet. De geometriska kartorna gör
del möjligt att beräkna den genomsnittliga längden på hägnaderna per gård i
olika byar, och från detta kan man sluta sig till hur mycket normalt behövde
nyhägnas eftersom det blivit för gammalt och ruttnat ned. Dessa uppgifter kan
jämföras med <len tidens husesynsföror<lning från 1681, som var direkt arvtagare till senmedeltidens bestämmelser om byggenskap. Jämförelsen visar att
den mängd gärdesgårdar som normalt bör ha behövt ny hägnas per år var betydligt större än den mängd husesynsförordningen krävde. Denna har närmast angivit ett minimikrav för nyhägnad. 13 Troligen har även 1400-talets
stadgor endast syftat till att ange en nödvändig miniminivå för reparationsoch nybyggnadsarbetcn.

Hindra Järfalf?
Jämfört med förklaringsaltcrnativ ett är nummer två troligare. Under agrarkrisen och dess ödeläggelse uppstod inte bara ett överskott av brukad jord
utan också ett överskott av hus. Det fanns därför inte samma anledning som
tidigare att bygga nya hus när de gamla ruttnade ned. Färdiga hus (eller virke
till hus) fanns ofta lätt tillgängliga på ödegårdar i närheten. Dendrokronologiska undersökningar på bevarade hus från medeltiden i Dalarna, genom vilka man exakt kan datera när virket till husen fälldes, visar att en del av dessa
byggts före ca 1350 och en <le] efter ca 1450, men från mellanperioden har
nästan inga hus daterats, vilket tyder på att nybyggnationen var låg under mellanperioden. Detta må,;te ha inneburit att gamla hus flyttades och att köpenskapen med separata hus har ökat. Hus påjordegcndom bör då också i allt högre
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Slcalo Alnor
Boarp och Fatekullen (lå·ngst ned) i Kråkshults socken i Småland enligt kartläggning 1643-45. Renritning i Sigurd Erixons Svenska. byar, 1960, s. 177.
Gärdesgårdarna är markerade med heldragna streck äverkorsade med små
dubbla streck. Den årliga omhängnaden har beräknats med utgångspunkt från
uppgifter i 1700-talets lantbru.kslitteratur om att man då lät en gärdesgård stå
omkring 10 år innan den omhängnades.
grad ha räknats som en särskild och viktig del av egendomen, vilket bekräftas
av att brev som räknar upp hus i samband med jordförsäljning är koncentrerade till perioden från ca 1350 till 1450.14 Dessförinnan och därefter tycks
man ha ansett det som självklart att det fanns en normal uppsättning hus på
jordegendomen, och i brev från dessa perioder nämns hus i samband med
överlåtelse av jordegendomar ytterst sällan.
Fr.1n landbornas synpunkt kunde det finnas två viktiga skäl till att inte sköta
de hus de övertagit på den gård de lejde. Det fanns ett överskott av lediga
gårdar som de kunde nytta till, och en del landbor kan däiför ha bedrivit kortsiktig rovdrift på den gårds hus som de ändå avsåg lämna inom en inte alltför
lång framtid. Det andra skälet till att inte bygga nytt var att det, som ovan
nämnts, ofta fanns övergivna hus tillgängliga i omgivningarna
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Från jordägarnas synpunkt har denna vanskötsel av hans hus sänkt värdet
på jordegendomen, och för honom har det därför varit viktigt au på olika sätt
upprätthålla kravet på att byggnader, inklusive hägnader, på enjordegendom
skulle återlämnas i samma skick som de överlämnats. Ett av huvudsyftena
med stadgornas byggnadsbestämmelser har därför, åtminstone till en början,
varit att ge jordägarna ett rättsligt stöd för att bekämpa den minskade nybyggnationen.

Fårhandlingsbart?
Det tredje alternativet är att detta var den mest förhandlingsbara delen av utsugningen. Jordeböcker och räkenskapsböcker visar att under början av 1400talet stabiliserades räntan på en ny och betydligt lägre nivå än hundra år tidigare. Visserligen har det även därefter förekommit förändringar och omförhandlingar, inte minst vid tillsättandet av nya landbor, men i stort sett kom
grundräntan och även övriga pålagor att ligga på en ganska konstant nivå.
Betydligt vanligare har då förhandlingar om reparationer varit. I princip har
landbostadgorna förutsatt årliga husesyner av landbornas hus och gärdesgårdar för att kontrollera att de påbjudna reparationsarbetena utförts. I praktiken har nog husesynerna inte alltid skett varje år, men ändå tillräckligt ofta
för att vara det förhållande mellan den enskilde landbon och hans jordägare
som oftast reglerades. Detta blir då en viktig orsak till att gårdsunderhåll ofta
nämns i böteslängderna.
Två gårdsfogdeinstruktioner har bevarats från senmedeltiden, den ena från
Vadstena kloster, i sin tidigaste version från 1443, och den andra för linköpingsbiskopens gods, från ca 1513-25. I båda påpekas att fogden måste driva in böter för husröta, och detta betraktas som en av de ordinarie inkomsterna. De utförligaste bevarade böteslängderna har vi efter Margareta Karlsdotters Bonde från åren omkring 1490. Hon hade cirka 300 underlydande
landbor i Götaland och av dessa bötfälldes varje år i genomsnitt två stycken
för bristande gårdsunderhåll. Hon fick därigenom ungefär två oxar varje år i
extra inkomst, en liten men inte föraktlig del av de totala intäkterna. Men samtidigt fick en gård sin avrad efterskänkt i flera år eftersom byggenskap utförts
på gården. 15
Även i andra bevarade uppbörds böcker kan man se att landborna kunde få
avdrag på räntan om de utfört förbättringar. Exempelvis i Vadstena klosters
uppbördsbok från 1465-1466 redovisas att omkring trettio stycken fick hela
räntan eller delar av den avdragen för byggenskap de utfört.16 Hur många
som bötfäl Ides för bristande gårdsunderhåll vet vi inte eftersom någon böteslängd för Vadstena kloster inte bevarats, men det är uppenbart att landbornas
synpunkter inte lämnats obeaktade vid husesynerna.

La1uibornas tolkning
Detta för över till den sista punkten, om landbornas ersättning för gjorda investeringar. En sådan ersättning innebär en tolkning av stadgorna i en för landborna gynnsam riktning, och här är det outsagda men underförstådda i stadgorna det viktiga, nämligen att om landbon gjorde något utöver det dessa föreskrev skulle han ha ersättning.
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Särskilt under återuppodlingsskedet från 1400-talets mitt och framåt måste
kravet på kompensation för gjorda förbättringar blivit allt viktigare från landbornas synpunkt.
I början av 1500-talet förde den uppländske prästmannen Hans Hansson räkenskaper som gör att vi i detalj kan följa hur en sådan kompensation gavs.
Under början av sin bana lejde han själv gården Tuna i Skå socken de åtta
åren 1506-1513, och mot slutet av sitt liv var hanjordägare gent.emot en landbo under de åtta åren 1527-1534. I båda dessa fall, både när han själv lejde
och när han var jordägare, utgjordes nästan hälften av räntan i form av byggnadsarbeten på gårdarna, således en mycket betydande del. Då Hans Hansson
lejde redovisar han i sina räkenskaper vad han låtit utföra: i två år reparerade
han gärdesgårdar runt åker och äng, under tre år tog han upp en linda och mot
slutet av legotiden byggde han en ny stuga och lada. För den senare perioden
redovisar inte Hans Hansson vad landbon gjort, men det framgår av räkenskaperna att en stor del av landbons byggenskap gjordes som ersättning för
ränteskulder han kommit i till Hans.17
Jämförelser med andra räkenskaper från senmedeltiden visar att dessa förhållanden, möjligen med undantag för byggenskapernas stora andel av räntan, har varit typiska.
Att sätta upp nya gärdesgårdar och hus kan tyckas vara sådant som landbostadgorna kräver som normalt underhållningsarbete, men exempelvis i ett
brev från 1440-talet erbjuds landbon avdrag på hela räntan för att bygga en ny
boningsstuga, och i Vadstena klosters uppbördsbok 1465-66 nämns i ett fall
att landbon fick sänkt avrad för att bygga en ny stuga. 18 Förhållandet kan ha
varit att en ny landbo tillträdde och reparerade vad tidigare brukare brustit i,
och därigenom kunde sägas göra mer än vad som krävdes i stadgorna. Men
det kan också förhålla sig så att avdrag medgavs för mera omfattande nybyggnader även om en del av nedslitningen skett under den sittande landbons
tid.19
Att landborna tilläts arbeta av restantier i form av byggenskap på gården var
inte heller ovanligt. Funbo kyrka i Uppland hade några underlydande landbor
under 1400-talet, och bevarade räkenskaper visar att landborna inte sällan hade restantier och ofta kunde ersätta dessa med byggenskap.20 Detta kan tolkas
som att stadgorna faktiskt kunde komma landborna tillgodo, där ett utbytande
av ränteskulder mot en antagligen inte alltför extraordinär byggnadsverksamhet kunde vara ett alternativ till att ränteskulderna efterskänktes. (Annars måste man anta att de landbor som hade ränteskulder ägnade sig särskilt mycket åt
byggnadsverksamhet och därigenom kunde få sina restantier upphävda, vilket
förefaller mig som en mindre trolig tolkning.)
För att sammanfatta. 1400-talets landbostadgor har inledningsvis, i början
av 1400-talet, säkerligen haft som huvudsyfte att förhindra kapitalförstörelse
på enskilda landbogårdar i form av att husen tilläts ruttna ned. Men under senare delen av 1400-talet har en annan tolkning av stadgorna, nämligen att landborna skulle få ersättning för gjorda förbättringar, i allt högre grad gjort sig
gällande, samtidigt som böter för husröta under hela senmedeltiden (och även
därefter) säkerligen sågs som en inte föraktlig extra inkomstkälla för de stora
jordägama.
Landbostadgorna har således, säkerligen under trycket av lokal klasskamp
och lokala förhandlingar, övergått från att helt rikta sig emot landbornas intressen till att åtminstone delvis gynna landborna.
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Nyodling underlättas
Det finns också en annan aspekt av denna kamp om reparationsplikten, och
den rör nyodlingarna. Det sena 1400-talets begynnande återuppodling övergick under 1500--talet till en kraftig odlingsexpansion. Det omfattande och välbevarade källmaterialet från denna tid visar att nyodlarna då fick ett antal
frihetsår, dvs. en pericx:l på omkring tio år eller mer, då de inte behövde betala
skatt till kronan. Detta var en viktig hävstång för de fortsatta nyodlingarna.
Gustav Vasas förordning om detta är dock knapphändig, och antalet frihetsår
varierar kraftigt regionalt. 21 Även om det både hos Gustav Vasa och hos representanter för överklassen före honom funnits en strävan att återbesätta de
ödelagda gårdarna har nyodlarnas år av frihet från skatt under 1500-talet troligen en del av sitt ursprung i senmedeltidens bestämmelser om landbomas22
byggnadsplikt och tolkningen av dessa i för landbon gynnsam riktning.
I byggenskap inbegrep man under senmedeltid också nyodlingar och nyupptagande av gårdar. Av de trettio i Vadstena klosters uppbördsbok från 146566 som fick sänkt avrad för byggenskap var tio sådana som nyodlade eller
återuppodlade ödegårdar. (Det kan påpekas att en ödegård utmärktes av att
den inte var bebodd, en del av gårdens åkrar var ofta brukade redan innan återupptagandet av gården.) Även i andra jordeböcker från slutet av 1400-talet
framgår att systemet med ett antal frihetsår för nyodlare var vanligt. Exemplet
från Magdalena Karlsdottcrs jordeböcker har redan nämnts, dessutom förekommer det i Vadstena klosters från 1480 och Arvid Trolles från 1498.23
I en äldre jordebok, Karl Knutssons för Färingtuna från början av 14.50-talet, nämns två nyodlare, men båda skulle betala avrad när de fick skörd. 24
Uppenbarligen har det inte varit självklart vid denna tid att ge nyodlare ett antal år utan avrad. Att ge någon form av kompensation för förbättringar ligger
dock nära till hands, och det finns exempel redan från tiden före befolkningsnedgången på detta. 25 Vad som hände under 1400-talet var att frågan om
reparationer och andra förbättringar kom i centrum för intresset, och att mera
preciserade bestämmelser rörande dessa storlek infördes men också att sedvänjor för ersättning vid byggenskap utöver stadgornas krav tog form.
Avdrag på ränta för nyodlingar och återupptagande av ödegårdar, de gjordes
med samma formuleringar som för nybyggad av hus. Att landbon skulle ha ersättning för nyodling och byggenskap utöver vad som krävdes för att upprätthålla gården utvecklades till en norm som kan ha bidragit till att underlätta systemet med frihetsår vid nyodling även för skattejord26 (här måste man också
räkna med skatte- och kronobönders och torpares egna lokala förhandlingar,
som om de var framgångsrika kan ha underlättat landborna.:;).
Efter det att jordräntan stabiliserats på en lägre nivå i början av 1400-talet har
landborna ganska väl lyckats försvara sina positioner under det fortsatta 1400talet. När det gäller bestämmelserna om byggenskap, som här behandlats, har
landborna delvis lyckats vända dessa till sin fördel.
Därigenom har landbornas kamp gynnat återuppodlingen, inte bara genom
att de åt sig erövrat en större del av överskottet som de kunnat återinvestera i
jordbruket, utan också genom att de relativt framgångsrikt krävt ersättning för
de förbältringar de utförde och därigenom gjort återuppodling och nyodlingar
mera lönsamma för den enskilda landbon, och kanske också bidragit till att ge
samma fördelar åt andra bönder.
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1. Se t.ex. J. Brunius, Bondebygd i förändring. Bebyggelse och befolkning i
västra Närke ca 1300-1600, Lund 1985, s. 21.
2. J. Myrdal, Medeltidens åkerbruk, Stockholm 1985, s. 155 ff.
3. Set.ex. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid art. Öksnehandel av
P. Enemark.
4. Rörande sänkningen av räntan se L.-A. Norborg, Storföretaget Vadstena
kloster, Lund 19.58 s. 204-205, 220-223; L.-O. Larsson, Det medeltida Värend, Lund 1%4, s.160ff. Det nordiska ödegårdsprojektet har behandlat
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förändrade godsorganisationen set.ex. Myrdal, a.a. s. 37-40.
5. T. Lindkvist, Staten och feodalismens kris i svensk medeltid (Folkets
Historia 1986/3).
6. I Linköpings domkyrkas register (Riksarkivet A 9 f 181r), står om ett antal
landbor i Godegårds socken i Östergötland ca 1440 att "därtill borde alla dessa landbor ge 2 1/2 pund humle årligen, men de sammangaddade sig efter
Engelbrekls regemente om att inte ge mer än vardera 1 skäppa och knappt det
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8. Skarastadgan är belagd i 6 medeltida handskrifter, Växjöstadgan i 3 och
Kalmarstadgan i dess båda varianter i sammanlagt 11 handskrifter från medeltiden. Någon fullständig utredning av dessa stadgors olika handskrifter och
deras förhållande till varandra har inte publicerats. Jfr dock t.ex. H. Schtick,
Rikets brev och register, Stockholm 1976, s. 393-394, 536 med där anförd
litteratur. Om sambandet mellan landbostadgorna och senmedeltidens kris på
ett mera allmänt plan se E. Lönnroth, Stadgorna om bönders skyldigheter under 1400-talet (Medeltid. Närbilder från fyra världsdelar, Stockholm 1986).
9. Ytterligare en stadga, Strängnässtadgan från 1437, tar upp vissa förordningar rörande landbor, särskilt att de landbor och bönder som under inbördeskriget givit sig av till städerna skulle återvända till sina gårdar Ufr not 7),
men denna stadga tar inte upp samma frågor som övriga landbostadgor och
kan inte räknas till dessa.
10. Norborg a.a. s. 163-169; I.-M. Munktell, Gods, godsägare och landbor
1450-1520, Göteborg 1982, s. 152-155.
11. J. Myrdal, Byggnadsplikt under 300 år. Från medeltida landbostadgor till
1734 års lag, Stockholms Universitet 1982 (stencil), ger en genomgång av
samtliga medeltida handskrifters text i avsnittet om byggenskap. Kravet på att
landborna skulle hålla gården i stånd fanns redan under tidig medeltid (se T.
Lindkvist, Landborna i Norden under äldre medeltid, Uppsala 1979, s. 114116), men det var först på 1400-talet som byggenskapsbestämmelserna blev
preciserade och utförliga.
12. T. Lindkvist & J. Myrdal, Senmedeltida saköreslängder (Folkets Historia
1984/1).
13. Byexemplen hämtade ur S. Erixon, Svenska byar utan systematisk reglering 1-2, Stockholm 1960, 1 s. 104-108, 111-114, 130-133, 145- 157, 161,
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173-177 184-187, 2 karta 39, 65, 78, 80, 81. Erixons kartor är inte kompletta vad gäller hägnad~r, och de ~ar ~ärför kont~ollera~s mot origi_n~en i
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avrn.dsbefriade gården se Riksarkivet C 24 f 27r, 50v.
16. Vadstena klosters jordebok 1500 jemte tilllägg ur klostrets äldre jordeböcker, Historiska Handlingar 16: 1, utg. av C. Silfverstolpe, Stockholm
1897, nr 167, 175, 178, 184, 226, 271, 504, 505, 565, etc. Klostrets hela
godsinnehav omfattade omkring tusen gårdar, men uppbördsboken från 14651466 har stora luckor. Det var således en ganska stor andel som blev befriade. Angående uppbördsboken och antalet gårdar se Norberg a.a. s. 17-19,
224, 284, 288, även s. 165.
17. H. Collijn, Herr Hans Johannis' i Skå anteckningsbok 1502-1535 (Upplands Fornminncsförenings Tidskrift 46:3, 1940), s. 198-199, 202-205.
18. Här avses det i not 5 nämnda brevet från Skånings-Åsaka 1445, i vilket
det finns en utförlig redogörelse för förhandlingarna rörande byggenskap.
Om Vadstena klosters landbo se Silfventolpe a.a. nr 305.
19. Vad gäller kvarnar anges i jordeböcker och andra räkenskaper ofta utförligt vem som skulle reparera vad, ägaren eller brukaren, men frågan om
kvarnarna kräver en särskild utredning.
20. C. -G. Andrre, Studier kring Funbo kyrkas räkenskaper (Historisk tidskrift 1965), s. 420,424.
21. Se t.ex. Brunius a.a. s. 115-117 och K. Bååth, Öde sedan stora döden
var. .. Bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltiden och
1500-tal, Lund 1983, s.153-154, 174-175.
22. Dessa bestämmelser gällde dock i princip också de självägande skattebönderna, men i praktiken tillämpades de inte för att kontrollera att dessa höll
gården i stånd (Gustav Vasa gjorde dock några försök i den riktningen).
23. Silfverstolpe a.a. nr 299 (6 års frihet), nr 334 (7 år från 1489) nr 374 (10
år). Arvid Trolles jordebok 1498, Historiska Handlingar 31, utg. av J.A.
Almquist, Stockholm 1938, s. 44 (10 år), 45 (8 år), 49, 83 (de båda sista avser lroli gen endast husbygge eller dylikt på befintliga gårdar).
24. Karl VIII:s jordebok över Färingö, utg. av 0. Bjurling, Lund 1977, s.
12, 26. I Vadstena klosters äldsta jordebok, från omkring 1450, nämns att ett
par gårdar åter bebyggdes, men det framgår inte klart om de måste ge avrad
omedelbart eller om de fick frihetsår. Vadstena klosters två äldsta jordeböcker, utg. av A. Larsson, Uppsala 1971, s. 32, 61.
25. T.ex. Diplomatarium Suecanum, Stockholm 1829, nr 4193 (1347).
26. Det är också intressant att i detta sammanhang konstatera att landbostad260 JANKEN MYRDAL

En av de äldre handskrifterna ur den utvidgade Kalmarstadgan som utfärdades åren efter 1474. Handskriften är från slutet av 1400-talet. Detta är också
den enda medeltida handskriften av de tre äldre stadgorna som inte finns i Sverige. Det markerade avsnillet handlar om byggnadsplikt för hus. British Museum, Add 30061, f 117v.

gornas byggenskapsbestämmelser under 1500-talet bryts ut till särskilda husesynsordningar, vilka bildade underlaget till den viktiga husesynsordningen
1681, som blev en komponent i indelningsverket. Men denna utveckling är
värd en egen artikel.
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Inledning
På mindre jordbruk har det inte förts räkenskaper och andra anteckningar
förrän på 1700- och 1800-talen, och de anteckningar av bondehand som är bevarade från dessa tider är mycket rudimentära, mest rör det sig om arbetsjournaler.2 På större jordbruk, som adliga och kungliga avelsgårdar, har produktionens storlek och antalet inblandade personer gjort verksamheten svåröverblickbar för dess ledning, och någon form av redovisning utöver den
muntliga har tidigt utvecklats.
Den redovisning, eller bokföring, som dessa större gårdar förfogade över bestämde ledningens och ägarnas möjligheter att tolka det ekonomiska utfallet
av olika verksamhetsgrenar,3 men ett minst lika viktigt syfte med redovisningen var att motverka svinn, att kontrollera produktionsprocessen. Dessa
båda målsättningar gör redovisningens utveckling till en viktig del av storjordbrukens historia. För historiker är äldre räkenskaper en av de viktigaste
källorna till jordbruksproduktionens och gårdsdriftens utveckling, och det är
även ur denna aspekt viktigt att förstå räkenskapsföringens struktur.
Här skall del svenska jordbrukets bokföring i dess inledningsskede behandlas. De äldsta svenska bevarade gårdsräkenskaperna är från 1400-talet. 4 (Den
allra äldsta i Sverige förda gårdsräkenskapen är visserligen från slutet av
1300-talet, men måste närmast räknas som en tysk räkenskap, förd av en tysk
för en tysk, överförd till och bevarad i Tyskland.) Under 1500-talet skedde i
Sverige en ma<isiv ökning av räkenskapernas antal, och även en förändring av
räkenskapsföringens teknik. (Med bokföring avses har räkenskapsföring som
resulterar i räkenskapsböcker, men i praktiken kommer båda begreppen att
användas som synonymer eftersom endast bevarade räkenskapsböcker behandlas nedan.)
Man kan knappast överskatta den betydelse som redovisning på karvstockar
haft i räkenskapsföringens äldsta historia, vilket också påpekats av Axel Grandell. 5 Rörande detta finns ett rikt och till största delen outnyttjat material från
de medeltida stadsgrävningarna. 6 Men som historisk källa är dessa pinnar
med inskurna punkter och streck givetvis underlägsna även den mest primitiva räkenskapsföring på papper eller pergament.
I England hade en omfattande bokföring för gårdsdrift fått spridning redan i
slutet av 1100-talet, i Frankrike under 1200-talet, och under 1300-talet skedde ett mera allmänt genombrott i hela Västeuropa Detta hörde i viss mån samman med att de storajordägamas egendrift ökade på 1200-talet, men minst li ka viktig var den ökade utbildningen som gav större tillgång på skrivkunniga,
samtidigt som det fanns en strävan att med hjälp av bokföring effektivisera
driften.7 För de svenska tidiga räkenskaperna har förmodligen tyska förebilder varit de viktigaste.8
Att 1500-talet innebar ett stort steg framåt för den svenska räkenskapsföringen är sedan länge känt.9 Att en statlig byråkrati ersattes av en decentraliseGÅRDSRÄKENSKAPER FRÅN 140().. OCH 1500-TAL 263

rad länsförvaltning gav underlag för en förbättrad kompetens på detta område, till en början i huvudsak begränsad till den centrala kammaren.10
I spetsen för bokföringens europeiska utveckling stod de italienska köpmännen. På 1300- och 1400-talen hade den dubbla bokföringen kommit i användning, där varje post som debiteras på ett konto krediteras på ett annat och med
en totalbalans, ett bokslut, för alla poster. De första beläggen på en fullständigt utveckad sådan dubbel bokföring kan i Sverige hänföras till början av
1600-talet. Det rör sig då om köpmannaräkenskaper och bokföring på en högre nivå i den centrala stadsförvaltningen.
Inom jordbruket fortsatte man fram till 1700- och 1800-talen att föra upp
poster under olika persedelkonton och räkna ut naturabalanser inom dessa.
Några totala bokslut där olika konton var jamförbara kunde inte göras eftersom varorna inte genomgående värderades i pengar.12
Den fråga man kan ställa är vad framstegen inom jordbrukets räkenskapsföring under 1500-talet innebar. Utgångspunkten för en sådan undersökning är å
ena sidan 1400-talets och å den andra 1500-talets gårdsräkenskaper. För
1500-talet har jag inriktat mig på räkenskaper från kronans gårdar, som hade
den mest utvecklade bokföringen för sin tid. (Adelns räkenskaper under 1500talet behandlas ingående i ett kommande arbete av Olle Ferm.)
Avelsgårdar

En massiv uppbyggnad av statsapparaten skedde under Gustav Vasa. Det av
vår tids forskning så kallade avelsgårdsprojektet var ett uttryck för dessa strävanden. Efter att under 1520-talet, av ekonomiska skäl, ha avvecklat gårdar under egen drift började kungen att från slutet av 1530-talet åter öka antalet avelsgårdar som ställdes direkt under kronan, och för vilka det förelåg en räkenskapsskyldighet.13 Åren 1555 och 1556 gick kungen ut med programmatiska
förklaringar om en utökad avelsgårdsdrift. Målsättningen var i första hand att
skapa ett underlag för en stående arme, men också att gårdarna skulle ge
vinst.14 Projektet anses ha blivit ett misslyckande, gårdarna var inte tillräckligt lönsamma och under Vasa-sönernas tid avvecklades projektet.IS
Det omfattande räkenskapsmaterialet från dessa gårdar finns redovisat i Kammararkivets register till landskapshandlingarna. Dessa register började upprättas i början av 1600-talet, men har sedan kopierats åtskilliga gånger, de
yngsta avskrifterna på maskin. För närvarande upprättas noggranna förteckningar, där Västergötland, Småland och Östergötland blivit färdigställda. 16
Dessutom har landskapshandlingarna utförligt presenterats i J.A. Almquists
klassiska verk om lokalförvaltningen, och hos Hans Forssell finns presentationer av statens avelsgårdar dels på 1550-talet och dels omkring 1570. 17
Med utgångspunkt från dessa sammanställningar kan en förhållandevis tillförlitlig kartering av 1500-talel<; avelsgårdar göras (Karta l A-B).18
I det egentliga Sverige har inte ökningen av antalet avelsgårdar varit särskilt
stor 1555- 1559. (I Finland tycks avelsgårdsprojektet både under dess korta
blomning och nedgång haft större verkningar.) Ett stort antal avelsgårdar
grundas dock omkring 1550 och i början av 1550-talet, dvs. strax före utfärdandet av förordningarna om avelsgårdar. Förordningarna kan kanske för Sverige snarast ses som en bekräftelse på en pågående process. Många av de planerade avelsgårdarna kom dock aldrig till stånd.19
Nedläggandet av avelsgårdsdrift, i form av bortförläning eller utarrendering,

264 JANKEN MYRDAL

Karta 1 A Kronans avelsgårdar ca 1540-1559
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Karta 1 B. Kronans avelsgårdar 1560-1599
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har inte heller varit av någon större omfattning i Sverige under 15CX)-talets senare del. Visserligen har flera gårdar tidvis, särskilt under Johans regeringstid,
varit bortförlänade men huvuddelen kvarstod i kronans drift. I hertig Karls
furstendöme kan man t.o.m. iaktta en expansion för antalet avelsgårdar. Den
stora nedläggningen av kronans avelsgårdsdrift kom först i början av 1600talet och då särskilt på 1620-talet
Det antal gårdar som staten haft i egen drift har således i stora drag följt det
statliga jordägandets utveckling. Gårdarnas geografiska spridning är också av
intresse. Det är främst fyra områden inom vilka avels gårdarna koncentrerar
sig: runt Mälaren, på Östergötlands slättbygd, utmed Kalmarsund och i Dalarnas bergslag. Deras existens är ofta motiverad av att de fungerat som jordbruksenhet åt ett intilliggande slott eller bergverk, vilket innebar att deras anläggande och upplösande i viss mån varit oberoende av det ovan nämnda
avelsgårdsprojektet, även om man naturligtvis inte kan bortse från dettas och
dess bakomliggande ideers betydelse.
Mängden bevarade räkenskaper per gård växlar starkt, från inte en enda bevarad (vilket gäller t.ex. Long och Härjevad väster om Skara) till så gott som
obrutna sviter från ca 1540 till 1599 (och därefter). Det sammanlagda antalet
avelsgårdar under 15CX)-talet är ca 1.00 och det samlade antalet redovisade räkenskapsår från dessa är över 1000. Det rör sig således om ett mycket stort
material, som svårligen finner sin motsvarighet i övriga Europa vid denna tid.

Räkenskapsfäringen
Fogdarnas räkenskaper sändes in till kammaren för revision, "förhör", och
det är dessa reviderade räkenskaper som har bevarats i Kammararkivet. I de
flesta fall är det av kammarens egna tjänstemän gjorda uppställningar som bevarats, men i vissa fall även av fogdarna insänt underlagsmaterial. I vilken
mån fogdarnas egna räkenskaper bevarats har diskuterats, men det är i allmänhet tämligen lätt att urskilja fogdens räkenskap från den i kammaren upprättade.20
Gårdsräkenskaperna utgör bara en mindre del av den totala räkenskapsmängden. En huvudpart är jordeböcker och till dessa knutna räkenskaper som
redovisar intäkter från skattebönder och kronobönder. Dessas uppställning
har behandlats utförligt i den vetenskapliga litteraturen.21 Här kan i korthet
nämnas att denna typ av redovisning redogör för den nominella skatt och avrad etc. som skulle utgå, för avkortningar, samt ger en redovisning av vad
som faktiskt inkommit inklusive varierande inkomster som sakören. Också utgifterna i samband med uppbörden och förvaltningen redovisas.
Kammaren hade från ca 1540 genomgått en grundläggande omorganisation,
den hade uppdelats i två avdelningar, räntekammaren och räknekammaren,
där den sistnämnda hade ansvaret för revisionsarbetet. 22 En kammarordning
hade utfärdats 1541 som betonade vikten av att föra räkenskaper av olika typer. Det är också från denna tid som vi får de första sammanhängande serierna av jordeböcker och gårdsräkenskaper.23
Gårdsräkenskapernas huvuduppgift var att redovisa inkomster och utgifter
vid avelsgårdarna, ibland är de dock sammanlagda med räkenskaper över omgivande häraders skatte- och avradsintäkter. En huvuddel av redovisningen
sker persedel för persedel, ibland med utgifter och inkomster separerade,
ibland sammanförda i samma persedelkonto. (Av samtiden kallade register el-
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ler längder; även Söderberg föreslår register som beteckning.24)
Förenklat och sammanfattat är de viktigaste persedelkontona eller huvudgrupper av persedelkonton: Pengar (förutom eventuellt inkommen avrad och
skatt även inkomster av försäljning, utgifter för lön, inköp av kläde etc.);
Spannmål (olika sädesslag, bakning, bryggning o. dyl.); Boskap (boskapsbesättning, avel, slakt, mejerihantering); Järn och ö"vriga metaller, småpersedlar
(som näver, honung, etc.); Hö även halm; Dagsverken. Pengar kommer nästan alltid först och därefter spannmål, dagsverken mot slutet. I övrigt kan ordningen variera något. Bakning och bryggning kan vara skilda från övriga
spannmålskonton, småpersedlar kan finnas insprängda på olika håll i räkenskapen.
En viktig princip för persedelkontona var att utgift jämfördes med inkomst
för att se hur stort överskottet eller underskottet blivit i varje konto (ibland
redovisas inkomster och utgifter var för sig, ibland är de sammanförda i ett
konto). Man strävade också efter att upprätta åtminstone ett inventariwn varje
år, oftast det ingående. Även detta gav en möjlighet till bedömning om tillgångarna ökat eller minskat. När särskilda inventarieförteckningar uppgjordes
medtogs ofta enklare löså"re som jordbruksredskap (sådant lösöre kunde också i enstaka fall redovisas i form av inventarieliknande persedelkonton.)
Förutom persedelkontona finns också andra längder som exempelvis fcirtäringskonton och mantalslängder. Under senare hälften av 1500-talet inleds
gårdsräkcnskapema oftast med en redogörelse, ett "index", över gårdens ägor

och produktionsenheter.25
I kontona över spannmål och boskap redovisas huvuddelen av aveln, produktionens omfattning, i kontona över pengar redovisas antalet anställda (förutom i lönekonton och mantalslängder), försäljning och inköp redovisas i huvudsak i kontot över pengar, produktionsmetoder och redskap nämns i inventarielistor och indirekt i flera olika konton.
Kammarrådet utfärdade 1547 en förordning där de bokföringsmässiga nyheterna delvis förklarades men framför allt motiverades. Här betonas vikten av
att, särskilt på avelsgårdama, upprätta inventarium över vad som blivit över
av årets inkomster. Räkenskapen skulle visa produktionen i detalj, så att man
exempelvis skulle kunna utläsa hur mycket smör varje ko gav, etc. Det påpekas också att fogden skulle låta upprätta olika persedelkonton, så att de
kunde summeras. Det tilläggs att kammarskrivarna skulle låta fogden få en
tidigare räkenskap som blivit ordentligt upprättad, för att han skulle kunna
följa denna. Förordningen avs! utas med följande stycke: 26 'Till det sista skall
det bli tillkännagivet vad som överblivet är, på det att man skall kunna veta
om aveln, eller vad helst det är för ränta, har sig förbättrat och förmerat, eller
vad det kan vara, om det något överblivet är etc., och detta är den största orsaken och huvudstycket varför räkenskaperna så noga blir förhörda och
ransakade etc."
I brev till enskilda fogdar påpekar Gustav behovet av räkenskaper och att
målsättningen med avelsgårdar var att allt på gården inte skulle bli förtärt, han
ville genom räkenskaper veta vad fördel han hade av gården.27
Eu konkret exempel - Stegeborg 1543

Som illustration har Stegeborg valts, delvis därför att det från ladugården vid
detta slott också finns 1400-talsräkenskaper bevarade vilket möjliggör en di-
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rekt jämförelse. För att illustrera det viktiga förändringsskedet inom bokföringen omkring 1540 har några år i början av detta årtionde utvalts. I den vetenskapliga litteraturen finns också flera motsvarande genomgångar och analyser
av gårdsräkenskapernas uppställning på 1500-talet28
Stegeborg hade varit förlänat till Svante Sture, men 1543 indrogs förläningen (på Svantes begäran), och som fogde tillsattes en av Gustav Vasas trotjänare, Esbjörn Skrivare. 1543 års räkenskap inleds med: 29 "Detta är Esbjörn skrivares räkenskap på Stegeborg som Östen slottsskrivare har gjort i
kungl majt:s kammare för all den uppbörd och utgift som han har till föreskrivna slott, ifrån 24 juni då Svante blev av med slottet till den 31 december
1543. Vilken räkenskap blev förhörd (=reviderad) av mig Rasmus Olsson på
Stockholms slott i november 1544."
Östen slottsskrivare var anställd på Stegeborg och nämns i lönelistoma. 30
Räkenskaperna fördes följande år i princip från nyår till nyår. Från senare
hälften av 1540-talet övergick man i gårdsräkenskaper till att använda en termin från mikaelis till mikaelis, för att skörden skulle redovisas konsumtionsåret.31 Rasmus Olsson nämns inte i annat material, men efternamnet är kanske en felskrivning för den Rasmus Nilsson som dessa år arbetade i kammaren.32 Under Stegeborg redovisades detta år ett antal kringliggande härader;dessa inkomster uppfördes i olika konton.
För att illustrera räkenskapens uppläggning och logik kan vi följa kornets
gång genom de olika kontona. Under rubriken för korn står under uppbärd,
dvs. inkomst, först ett inventarium av vad Svante lämnat efter sig. Dessutom
antecknas all inkommen skatt och avrad. Slutligen redovisas skörden av kom
på ladugårdens åkrar (6 pund). Under utgift redovisas vad som malts till mjöl
(5 pund och 1 spann korn till 5 pund 1 spann "biugmjöl'), och vad som
givits som boskapsfoder. Under utgift i komkontot uppförs också att man
sålt mjöl , men det påpekas särskilt att detta också återfinns i penningkontot,
där man mycket riktigt finner samma kommängd och penningmängd, men då
givetvis under inkomst, "uppbörd". Därefter avslutas kontot med "Också är
igen", dvs. överskottet till nästa år.33
Om vi sedan går till kontot för kornmj(il, "biugmjöl", finner vi där under
uppbörd samma summa kornmjöl som vi under kornkontot fann som utgift,
efter att först inventarium från föregående år angivits. Dessutom antecknas en
mindre mängd kornmjöl som tillförts utifrån. Under utgift redovisas att mjölet
tillsammans med skrädt rågmjöl, dvs. rågmjöl som siktats och rensats från
sådor, bakats upp till spisbröd. Spisbröd var en grövre föregångare till vår
tids knäckebröd. 34 Man hade använt 8 pund 2 spann 1 fjärding kommjöl och
3 pund rågmjöl och fått 5 läster och 9 tunnor spisbröd. Slutligen anges vad
som är igen, skillnaden mellan uppbörd och utgift.35
Längre bak i räkenskapen finner vi spisbr<'idskontot. Under uppb<'ird redovisas här det bröd som i mjölkontot noterades som utgift, efter inventariet
från föregående år. Kontot avslutas lakoniskt med: "Vilket är allt fortärt på
slottet''.36
Förutom att ett inventarium anges i början av varje konto finns också en
särskild inventarielista där hela det utgående inventariet för 1543 anges, och
där återfinns både korn- och kommjölsöverskottet. 37 Samma poster återfinns
också i ett särskilt ingående inventarium för 1544.38
Här kan vi alltså följa sädens gång från ax till kaka, och se hur den redovisas omväxlande som inkomst och utgift. Detta innebär att varje konto har
balanserats så att summor och avkastning kan räknas ut. Birgitta Oden har
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också påpekat att varje uppbördspost måste motsvaras av en av kammaren
godtagen utgift så att vägen från uppbörd till konsumtion noggrant kunde
kontrolteras.39 Svårast att kontrollera var den första uppbörden och de slutgiltiga utgifterna, till vilket jag strax återkommer.
Ofta kan kedjorna för en produktionsprocess redovisning i olika konton bli
mera komplicerade. Detta år gjordes exempelvis inget malt av kornet. Hade vi
valt att följa rågen istället så skulle fördelningen i konton komplicerats av att
man skiljt på skrädt och oskrädt mjöl och av att man också redovisade två
olika sorters bröd av endast råg, herrebröd och svennebröd förutom spisbröd
i separata konton.
I marginalen till persedelkontona gjordes uträkningar av hur mycket mjöl
som gått åt till varje tunna bröd och andra liknande kontrollberäkningar.
Om fogden ansågs ha gjort fel blev han skyldig. Så hade Esbjöm skrivare
t.ex. sålt I läst 2 1/2 spann korn för 6 öre spannen, men i revisionen av räkenskapen anfördes, i det avsnitt som behandlade Esbjörns skuld till kronan, att
han inte borde ha sålt till mindre än för 7 öre och att hans skuld till kammaren
därför var mellanskillnaden, över 12 mark.40
Till sin spets drevs denna övervakning och kontroll för att förhindra slöseri i
de ordinantier som upprättades, föreskrifter om avkastningens och utgifternas
storlek.41 Detta kunde gälla komtalets storlek vid skörden, eller förtäringens
storlek. Genom jämförelser mellan räkenskapen och dessa på förhand upprättade ordinantier kom fogden visserligen i skuld, men sådana skulder förefaller ofta ha efterskänkts. 42 Ordinantierna var inte bara avsedda att motverka
slöseri, de försvårade också fogdens möjligheter att berika sig på kronans bekostnad, han kunde exempelvis i räkenskapen ha angivit en större livsmedelskonsumtion än vad som verkligen åtgått.

Kammarens redigering
Stcgeborgs räkenskaper för år 1543 ger också en utmärkt möjlighet att i detalj
studera kammarens bearbetning, eftersom vad som måste vara fogdens, Esbjörns, och hans skrivares egen sammanställning har bundits in tillsammans
med den på kammaren upprättade (och ovan behandlade). Detta framgår dels
av de nedan redovisade skillnaderna, dels av att den innehåller överstrykningar och att lediga utrymmen lämnaL<; efter kontona för att nya poster skulle
kunna påföras. Förutom denna sammanställning eller fogdens huvudbok har
det också förts andra förteckningar på slottet. I Esbjörns och Östen skrivares
insända räkenskap hänvisas till veckoräkenskapen, den journal där utgifter
fördes upp vecka för vecka.
En jämförelse mellan fogdens och kammarens räkenskap visar flera viktiga
förändringar. I Stegeborgsfogdens räkenskap används måttet tiin, men i kammaren har man räknat om allt till pund. Tönen var 6 spann, pundet 8 spann.
Både tön och pund var på 1500-talet på reträtt som måttsenheter för spannmål
till fördel för tunnan. Anledningen till omräkningen är inte helt klar, men antagligen har man eftersträvat en standardisering och jämförbarhet med andra
räkenskaper. Måttsenheten tön levde kvar längst i Östergötland och försvann
även där i mitten av 1500-talet,43 och fogden på Stegeborg tillhör de sista
som använt detta föråldrade mått.
I kammarens renskrift finns kommentarer som visar att revisionen också inneburit en muntlig utfrågning. Exempelvis kornskörden nämns i fogdens räk-
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enskap utan kommentar, men i kammarens utskrift finns i samband med anteckningen om skörden en kommentar om Svante Stures sådd på våren, ''vilket han inte vet hur mycket det var". Han syftar här givetvis på fogden Esbjöm eller Östen skrivare som fått stå till svars för räkenskapen. 44 Hans eller
deras okunnighet i denna fråga gör att kammarens skrivare inte kunnat räkna
ut komtalet detta år, något som annars regelbundet gjordes för att kontrollera
avkastningen.
En annan viktig skillnad är att fogderäkenskapens skrivare, östen, nästan enbart använder romerska siffror, kammarens skri vare däremot endast arabiska.
Övergången från romerska till arabiska var ett avgörande framsteg, och underlättade summerandet av siffror.45
I de fall da,teringar förekommer använder även Östen skrivare det enkla sättet
att nämna dag i månaden. De medeltida dateringarna med angivandet av helgondagar, dagar i påskterminen, eller någon veckodag i närheten av sådana
märkesdagar finner man inget spår av.
Den viktigac;te skillnaden mellan de båda räkenskaperna är att fogdens räkenskap saknar jämfå"relser mellan inkomster och utgifter konto för konto. Det intrikata systemet av inkomster och utgifter som tar ut varandra i kammarens räkenskaper saknas därför i fogdens räkenskap. Så tas malningen av mjöl upp
som utgift i kornkontot, men detta mjöl saknas under uppbörden i mjöl kontot. Följaktligen kan inte summeringar göras, och i fogdens räkenskap
saknas också genomgående sådana. I kammarens räkenskap finns också delsummeringar inne i kontona, exempelvis över boskapsutfodringens storlek i
kornkontot, men också dessa summeringar saknas i fogdens räkenskap.
Fogderäkenskapen saknar sammanfattande inventarieförteckningar. I kammarens bearbetning men inte i fogdens ursprungsräkenskap finns beräkningar
av mjölåtgången till bröd etc. Där det i Esbjörn skrivares räkenskap varit
omöjligt att direkt och utan beräkning få en summering av utgifter och inkomster persedel för persedel och se överskottet, har den i kammaren utförda
omarbetningen under första halvan av 1544 medfört just detta, vilket också
var ett av huvudmålen för räkenskapsreformen enligt förordningen från 1547
och uppgifter i kungens brev.

Esbjörn skrivare
Vi kan knappast lämna Stegcborg i början av 1540-talet utan att några ord
sägs om Esbjörn Torkelsson, kallad skrivare. Detta ger också möjligheter till
att ytterligare beskriva bokföringen och dess problem.
Esbjörn var en av 1500-talets karriärister, som tog sig uppåt genom den
kraftigt utvidgade statsapparaten. Han fick sin fostran som fogde (och kanske
också skrivare) i biskop Hans Brasks välordnade förvaltning. Vi möter honom första gången i maj 1527 då han var biskopens fogde med ansvarsområde i västra delarna av Nordsmåland.
Samma år, efter rcformationsriksdagen på sommaren, flydde Brask och Gustav Vasa övertog biskopens gods och delvis även förvaltning. Esbjörn förblev sannolikt fogde över biskopslandbor, och fick ett av biskopens gårdskomplex, Brcvik i Södra Vedbo, sig förlänat. Under Västgötaherrarnas resning 1529 blev Brevik plundrat och bränt av de upproriskajönköpingsboma.
Esbjöm har säkerligen varit aktivt engagerad på Gustavs sida i dessa strider.
Han blev sedan fogde över några härader i norra Småland och utsågs under
dessa år till häradshövding i samma härader. Han kom under hela sin karriär
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att ha sin bas i häraderna Tveta, Vista, Norra och Södra Vedbo, även om han
också hade uppdrag utanför detta område.
1532 adlades han av kungen under namnet Bock, men var redan tidigare
som förläningstagare rusttjänstskyldig. (Av kungen kallades han dock genomgående Esbjörn skrivare, men i den bevarade fogderäkenskapen från 1543
kallar östen skrivare honom Esbjörn Torkelsson.)
Under Dackefejden tog han aktivt del på kungens sida. Genom giftermål
med Margareta ur den tågadliga släkten Some, från samma nordsmåländska
region, hade Esbjöm fått Germund Svensson till svåger. Germund var under
upproret fogde på Kalmar och ett av kungens främsta stöd.
I upprorets slutskede nådde Esbjöm toppen av sin karriär, fogdesysslan på
Stegeborg, där han bland annat fick till uppgift att bevaka Dackes son.
Stegeborg hade i februari, då det ännu var Svante Stures förläning, varit utsatt för anfall och belägring fr.1n upprorsstyrkoma, Esbjöm tillträdde som fogde i juni.
Efter att ha avgått som fogde vid Stegeborg den 13 februari 1546 drog sig
Esbjöm tillbaka, han avgick från två av sina tre häradshövdingebefattningar
1547 och den tredje 1553. 1549 tog Gustav ifrån honom några förlänade gårdar med motiveringen att han hafl dem länge nog och att han nu "gör föga
skäl därför". 46
1555 omtalas han som död. Hans sätesgård var åtminstone sedan 1534 Näs
i Norra Vedbo. Denna sätesgård förblev i släktens ägo ytterligare ett par
generationer. Med Esbjörns karriär grundlades den tågadliga släkten Bock
som på svärdssidan dog ut först under 1700-talets första del.47
Stegeborgs slott var 1543 centrum för ett omfattande upptagningsområde av
skatt (Hammarkinds, Skärkinds, Lösings och Bråbo härader). De mängder införd skatt som redovisas i räkenskapen är ansenliga. För att återknyta till exemplet ovan redovisas i räkenskapen mer än 42 läster kom som infört i skatt
och avrad.
12 februari 1544 skrev Gustav Vasa till Esbjöm om att han hört att fogdarna
i häraderna runt slottet låtit föra mycket spannmål, smör etc. dit: "Så förundrar oss vart det tagit vägen". 48 Två veckor senare, 27 februari, har verkligen en räkenskap kommit till kammaren, men kungen var inte nöjd. 'Du har
skickat en register på inventariet för det framlidna året 43, i vilket vi finner
ganska ringa underrättning", och han klagar över att det inte meddelats vad
fogdarna har fört dit och hur många får, kalvar och annan boskap som ladugården förökats med. 49 Esbjörn och hans skrivare har uppenbarligen senare
sänt dessa uppgifter eftersom de finns i den bevarade räkenskapen. Därefter
hade Esbjörn inför drottningen klagat på att mycket säd gick åt i förtäring och
den 10 juli kom ett argt svar från kungen där han undrade vad det var för folk
som gick på slottet, och begärde redovisning.50
Kungens misstankar gentemot Esbjörn rörande spannmålen var inte obefogade. Tio år senare uppdagades att Esbjörn tagit undan en del spannmål för
egen räkning. Förhör hölls med borgare i Söderköping 1555, och en bekännelse är daterad till 26 maj detta år. Det visade sig att Esbjöm uppburit över
15 laster malt år 1544 från Olof Bror (fogde över Alvastra och Skänninge
klosterlandbor), men inte infört detta i sin räkenskap. Av de bevarade förhörsprotokollen framgår att han istället lät några av borgarna i Söderköping sälja
spannmålen för 1487 mark, en stor summa.51
I Olof Brors räkenskaper för 1544 står mycket riktigt antecknat att Esbjöm
skrivare anammat den malt Olof hade i sjöbodarna i Söderköping, men denna
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uppgift saknades ursprungligen i Esbjörns räkenskaper. En senare hand har i
Olof Brors räkenskap antecknat att Esbjörn låtit borgarna i Söderköping sälja
mal ten. Samma hand har också senare gått in i Esbjörns räkenskaper för 1545
och korrigerat i uppgifterna rörande uppbörd på malt, utgift av malt och uppbörd av penningar.52 Säkerligen har Esbjörns undandöljande av denna betydande maltmängd upptäckts genom korskontroll med Olof Brors räkenskaper,
vilket troligen skett 1554 eller i början av 1555.
Förhören pågick vid tiden för Esbjörns hädanfärd och arvingarna fick betala
för vad som undanhållits.53 I juli 1555 uppmanade kungen Esbjörns son
Sven Esbjömsson att betala restantiema efter sin far, säkerligen avses det här
behandlade fallet. 54 Några omfattande repressaher eller rättsliga åtgärder
tycks däremot inte vidtagit-;, säkerligen till stor del beroende på att Esbjörn avlidit.
Detta fall visar på den svaghet som ovan nämnts i det omfattande kontrollsystemet. Vid införandet i räkenskapen kunde något undanhållas utan att det
märktes inom just den räkenskapen, men också på styrkan i att låta olika fogdars räkenskaper kontrollera varandra. Sådana korskontroller har regelbundet
utförts.55
Det är naturligtvis svårt att avgöra hur omfattande fogdarnas (och skrivarnas) bedrägerier mot kronan varit, men det finns också andra fall belagda.56
Fogdens syssla måste ha medfört en stark lockelse till sådana bedrägerier,
särskilt om han omhänderhaft betydande varu- och penningmängder. Från
1543 hade Esbjöm fått ett väldigt överskott av korn, över 43 läster. Under några dagar i juni och återigen i juli 1544 besökte kungen och hovet slottet och
konsumerade mer än överskottet från föregående år. År 1545 tycks Esbjörn
ha levererat ifrån sig en hel del av sitt överskott från 1544, men hade dessförinnan uppenbarligen förvaringsproblem. Kungen rekommenderade honom i
december 1544 att låta hämta en kronans strandbod från Söderköping för att
förvara spannmålen i.57
Möjligen kan också den hårdföra kontroll som kammarens sköntaxering av
fogdens förvaltning medförde tvingat fogdarna till manipulationer för att kompensera sina skulder, om dessa kom att utkrävas. Under sina tre år som slottsfogde antecknades Esbjörn för betydande varu- och penningskulder.58
1400-lalets räkenskaper

Från 1400-talets andra hälft har vi ett dussin gårdsräkenskaper bevarade,
dessa är genomgående av en enklare natur än de som bevarats från 1500-talet
i Kammararkivet. Från perioden före 1400-talets mitt har räkenskapsförandet
nä<;tan enbart begränsat sig till jordeböcker över godsinnehav.59
Låt oss återvända till Stegeborg ett halvsekel före Esbjörn skrivares tid. Sommaren 1487 hade Sten Sture d.ä. drivit ut Ivar Axelsson från Stegeborg, och
överlämnat borgen som förläning till sin nära förbundne Gregers Matsson (Li1ie), som behöll den till 1492. Denne Gregers är en av medeltidens tydligaste
människor, han har lämnat efter sig ett stort antal skriftliga dokument. Från
1466 till 1492 förde han räkenskaper över sina löneutbetalningar. På sin sätesgård Tyresö lät han föra räkenskaper som bevarats från 1470-talet och början
av 1480-talet, dessutom finns räkenskaper rörande avradsintäkter från dessa
årtionden, och från åren 1490-94 finns hans Iagmansdombok där han förde
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skaper som han lät föra är kostboken, veckoräkenskapen, från Stegeborg.
Den sträcker sig från början av oktober 1487 till slutet av maj 1492. Nästan
hela boken, utom några sidor i början och slutet, fördes av Frende skrivare.
Gregers Matsons administrativa apparat var begränsad. På sin sätesgård i Tyresö hade han en skrivare, och när Gregers fick Stegeborg i förläning anställde han ytterligare en skrivare. P--å Stegeborg hade han också en fogde. Liksom femtio år senare ansvarade fogde och skrivare för slottsräkenskapema.
Gregers kontrollerade själv räkenskaperna, och han motsvarade i sin person
den kungliga räknekammaren. Detta var den viktigaste administrativa skillnaden mellan den adliga gårdsräkenskapen från 1400-talets slut och den kungli ga fr.1n IS(X)-talets mitt.
Vecka för vecka fördes utgifter in i räkenskapsboken (den bok som har förts
över inkomster är inte bevarad). Ett typiskt exempel från 149():60

"Veckokost Wrdagen nästfiire Sankt Laurentius:
Il lön mjöl, därav Il tunnor bröd; 112 rökt nöt; III pund fläsk; Il/I
rökt får; Il tunnn bröd; III tunnor spisselil; Il// tunnor herreöl,· I

tunna torsk; I tunna smiir; I rådjur.
Till vårt eget folk i ladugården I tunnn öl"
Oftast, dvs. höst-vinter-vår, anges även utfodring av kornsäd till boskap.
Ibland anges från vilken källare ölen tagits och att smöret gått åt i stekarehuset. Särskilda utgifter som järn till smide tilläggs, om de förekommit, sist i
veckans räkenskaper.
Dateringen är typisk för medeltida dokument, helgondagarna är hållpunkterna i tidsuppfattningen. Här avses 7 augusti (lördagen var under större delen
av perioden den dag då anteckningarna skrevs ned).
Romerska siffror används genomgående i denna räkenskap liksom i andra
medeltida (enstaka exempel upp på arabiska siffror förekommer i de senmedeltida räkenskaperna, men inte genomfört i någon).
Till sin form är detta enjournal, utan försök till egentlig systematisering. Anteckningarna har införts vecka för vecka, visserligen oftast i en viss ordning
men överskådlighet saknas. Det är knappast troligt att någon annan mera systematiserad räkenskapsbok har funnits eftersom vissa summeringar införts i
veckoräkenskapen, och därefter i löneboken (se nedan).
Sådana veckojournaler bildade också grundvalen i 1500-talets räkenskapsföring. I Esbjörn skrivares räkenskap från 1543 hänvisas flera gånger till
veckor'åkenskapen, den journal som förts på gården. Förmodligen har ofta även veckoräkenskapen lämnats in för jämförelse, sådana har bevarats från kronans gårdar på 1500-talet.61 I kammarens instruktion från 1547 räknas också
förekomsten av en veckor'åkenskap som det utmärkande för en avelsgård.62
Summeringar saknas dock inte helt i Gregers och hans skrivare Frendes
Stegeborgsräkenskap. Längst ned på sidorna har skrivaren fram till senare delen av 1489 antecknat summeringar av korn, råg, malt etc. Dessa summeringar har sedan Gregers själv kunnat utnyttja vid den totalsummering han gjorde av Stegeborgsräkenskapen i sin räkenskapsbok över löneutgifter. Han skriver här att han första april 1489 höll räkenskap på Stcgeborg, och antecknar
vad som totalt kommit in i skatt och avrad sedan han övertog slottet, i råg,
malt, humle etc. Därefter summerar han vad som utgivits i mjöl, råg etc. 63
Y tterligare ett par summeringar finns i löneräkenskapen (som i viss mån kan
betraktas som ett rudiment till huvudbok), men de omfattar endast penning-
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uppbörden.64
Gregers Matssons räkenskap från Stegeborg tillhör de mera välutveckade
från senmedeltiden. 65 Hans son Folke lät föra en enkel journal där utgifter
och inkomster infördes direkt efter varandra tämligen ostrukturerat och utan
veckoindelning.66 En annan form möter oss i Birgitta Hansdotters räkenskaper från Åkerö. Också här har räkenskaperna journalform, men utgiftsräkenskaperna är uppdelade på olika konton för pengar, säd, etc. där posterna
fördes in kronologiskt allt eftersom de inträffar. De enskilda kontona avslutas
inte med summeringar, men för ett år finns en summering av den samlade
inkomsten av säd.67
Inventarier finns i räkenskaperna, men inte regelbundet. Oftast skedde inventeringar då gården bytte fogde, förvaltare eller ägare. Avsikten var då att kontrollera förmögenhetens, lösörets, storlek och inte att få fram avkastningen.
Därigenom ansluter de senmedeltida räkenskapsinventarierna till andra medeltida inventarieförteckningar, som prästgårdsinventarier vilka upprättades då
en ny präst tillträdde, och från 1300-talet enstaka brytegårdsinventarier upprättade då en ny bryte tillsattes. 68 Endast i ett enstaka fall finns ett tämligen
osystematiskt försök till kontroll av avkastningen, nämligen då Gregers Matc;son för 1473 upprättade tre inventarieförteckningar över boskapsstocken på
Tyresö.69
Utmärkande för de medeltida inventarieförteckningarna är också att de endast tar med det dyraste lösöret, vad gäller gårdsekononomin främst boskapen, medan de under 1500-talet i princip årligen upprättade inventarieförteckningarna har en betydligt högre detaljeringsgrad.
Minst lika välutvecklade räkenskaper som hos Gregers Matsson finner vi
inte oväntat i kyrklig miljö: i Uppsala domkyrkas räkenskaper från 14791509, som också behandlar biskopsgården i Uppsala. I dessa räkenskaper
finner vi en genomförd och år från år likartad kontouppställning, och oftast
summeringar efter varje konto. Det finns dock inte några försök till en
balansering av kontona, en jämförelse mellan utgifter och inkomster. Den
innehåller inte heller några inventarieförteckningar.70
Förutom domkyrkans räkenskaper finns också betydligt enklare kyrkliga räkenskaper, bland annat rörande flera sockenkyrkors ekonomi. Men domkyrkans räkenskaper visar ändå att den främsta kompetensen på detta område
under slutet av medeltiden var att finna hos kyrkans män, och det var också
ur denna grupp som Gustav Vasa hämtade många av sina skrivare.
Sammanfattning

Del som bevarats av senmedeltida räkenskaper visar oss en bokföring i sin tidigaste utveckling. Till en början, under 1300-talet, har räkenskapsföringen
inskränkt sig till att skriva upp vilka fasta egendomar som innehades och vad
dessa borde ge i ränta. Under 1400-talet börjar man också att i högre grad
skriva upp vad man verkligen fick i avrad. I mitten av 1400-talet uppträder de
första gårdsräkenskaperna. Dessa är då huvudsakligen enkla journaler där
uppgifterna införts kronologiskt. Ibland sker en kontouppdelning. Försök till
summeringar görs, men nästan aldrig konsekvent genomfört. Någon omedelbar uppfattning om olika verksamheters avkastning ger de inte.
1500-talets stora framsteg är att man kan se avkastningen för olika verksamhetsgrenar, dels genom att inventarier regelbundet upprättades, dels genom att
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persedelkontonas inkomster och utgifter summerades och jämfördes. Dessutom infördes andra viktiga förbättringar. de arabiska siffrorna kom i allmänt
bruk, dateringarna förenklades, man strävade efter mera standardiserade
måtts- och viktenheter.
Denna omvandling av räkenskapsföringen har inletts senast omkring 1540.
Exemplet från Stegeborg visar dock att en, i många avseenden, äldre och
enklare räkenskapsföring användes av fogdar och skrivare ute på gårdarna i
början av 1540-talet.
En jämförelse med senare räkenskaper från Stegeborg, exempelvis från
1580-talet, visar att de av kammaren renskrivna och reviderade räkenskaperna
har ungefär samma uppställning som de från 1540-talet, även om en allt starkare strävan efter standardisering är märkbar. Ett exempel på en nyhet som
tycks ha kommit under senare delen av 1500-talet är kolumnuppställning.
Den viktigaste förändringen efter 1540-talet var dock att kunskapen om och
användandet av den mera utvecklade räkenskapsföringen spreds utanför den
centrala räknekammaren, till gårdsfogdarna, och så småningom också till de
adliga gårdarnas fogdar och skrivare.71
Av intresse är här en jämförelse mellan två gårdsfogdeinstruktioner, dels
Hans Brasks från ca 1520 och dels Per Brahes från 1570- och 1580-tal, båda
skapade av sin tids främsta kännare på området. Linköpingsbiskopen Hans
Brask behöver knappast någon presentation, och om Per Brahe kan det räcka
med att påpeka att han var kammarråd, dvs. en av ledarna för kammarens
verksamhet, under 1540-och 1550-talen.
I Hans Brasks instruktion ges en uppräkning över allt som gårdsfogden måste göra räkenskap för. I denna uppräkning anges ett hundratal poster, och
även om flera av dem kan ha redovisats i gemensamma konton är det uppenbart att biskopen krävde en noggrann bokföring. Men ingenstans kräver han
att fogden skulle redovisa avkastningen.72
I Brahes gårdsfogdeinstruktion förhåller det sig helt annorlunda. Han har
uppräkningar på allt gårdsfogden skall redovisa för, men han inskärper också
gång på gång vikten av att jämföra utgift och inkomst för varje persedel och
att regelbundna inventeringar måste göras i syfte att se vad årets verksamhet
resulterat i. 73 Brahes husbållsbok korn att bli stil bildande och betraktas som
lärobok i ämnet under en mycket lång tid.
Efter ett inledningsskede i slutet av medeltiden har räkenskapsföringen för
jordbruksgårdar i Sverige tagit ett avgörande steg i mitten av 1500-talet. Detta
var den kanske mest betydande förändringen inom räkenskapsföringen före
den samhälleliga strukturomvandlingen under slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet, då en fullt genomförd dubbel bokföring med bokslut infördes
även för jordbruk.
Det har funnits element av dubbel bokföring redan i kungsgårdarnas räkenskaper från 1500-talet. Vad som därefter kan antas ha skett är att en allt större
andel av produktionen omfattades av penningekonomi, och dessutom att man
i allt högre grad tillägnat sig en internationellt erkänd terminologi och uppställning (t.ex. beteckningarna debet och kredit). 74 Här finns ett spännande fält
för forskningen, om räkenskapsföringens fortsatta utveckling på storjordbruk
under nyare tid.
Visserligen framhålls redan på 15(X)-talet att ett viktigt syfte med den utvecklade räkenskapsföringen var att kunna se avkastningens storlek. Men dessa
räkenskaper har inte varit utformade så att de möjliggjort någon överskådlig
jämförelse mellan olika verksamhetsgrenars avkastning och inte heller någon
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beräkning av den totala avkastningen. Ett annat och troligen i praktiken ännu
viktigare syfte för utvecklandet av räkenskapsföringen har varit att öka kontrollen över verksamheten, något som blivit nödvändigt i en centraliserad statsapparat byggd på naturahushållning. Utan en sådan kontroll skulle det funnits
betydande möjligheter för fogdar och andra i mellanställning att bedrägligt berika sig.
Men även om kontrollen varit den egentliga avsikten med reformeringen av
räkenskapsföringen, har denna förändring också givit de första möjligheterna
att tämligen lätt redan för samtiden iaktta avkastningen inom olika verksamhetsgrenar, vilket pekar fram emot de uppgifter som skulle bli den moderna räkenskapsföringens väsentligaste.
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JORDÄGANDET I SVERIGE FRÅN 1500-TAL TILL 1800-TAL

Inledning

Jorden var det grundläggande produktionsmedlet i det förindustriella samhället. En central fråga är hur jordägandet fördelades mellan olika samhällsklasser. Från Gustav Vasas tid får vi tämligen goda upplysningar rörande ägandefördelningen mellan adel, kronan och skattebönderna. De sistnämnda utgjorde i princip de självägande bönderna I längderna från Gustav Vasas tid registreras också hur mycket jord kyrkan hade innan reformationen.
Det ägande som registreras är förfoganderätten till jorden, det som gav rätt
att utse brukare och brukningsmetoder samt rätt att sälja och överlåta jorden.
En annan sak är rätten till avkastningen från jorden, dvs. rätten till den överskottsproduktion som brukaren själv inte konsumerade - räntan från jorden
som utbetalas som skatt eller avrad. Adelns och statens (kronans) äganderätt
gav också rätt till avrad från de underlydande landborna, frälsebönder och kronobönder. De självägande bönderna var skyldiga att lämna ifrån sig motsvarande avgifter i skatt till kronan. Kronan kan därför i viss mån uppfattas som
"ägare" till de självägande böndernas skatt.
Förenklat uttryckt har man följande huvudkategorier:
Frälsebönder - adelns landbor.
Kronobönder - kronans/statens landbor.
Kyrkobönder - kyrkans landbor.
Skattebönder - självägande bönder som betalar skatt till staten.
Landbon liknar vår tids arrendator, men arrendeförhållandet är delvis annorlunda än förhållandet mellan jordägare och landbo. Varje kategori av bönder
motsvaras i princip av enjordkategori, ')ordnatur", där frälsejorden och även
kyrkojorden var fri från huvuddelen av de statliga pålagorna.
Adel och bönder var de två huvudklasserna i det feodala systemet, och staten i sin dubbla roll av vågmästare mellan klasserna och företrädare för den
härskande klassen utgör otvivelaktigt en särskild kategori av jordägare.
Ståndssamhällets redovisning av jordägande täcker därtör en reellt existerande
verklighet. Den ger oss en bild av vågrörelsen i maktkampen mellan olika
samhällsklasser, och en möjlighet att bedöma dessa sociala grupperingars ekonomiska styrka.
Jordägandets fördelning har givit upphov till en omfattande vetenskaplig diskussion, vilken under de sista åren kommit att gälla enstaka procentenheters
förskjutning. Det kan då vara dags att sammanfatta diskussionen, för att klargöra vad vi vet med någorlunda säkerhet och vad vi vet mindre om.
I vidstående diagram, liksom i de flesta undersökningar, är måttsenheten
mantalet en skatteenhet. Ett mantal kunde omfatta nera gårdar, och olika mantal kunde ha olika bärkraft. Fördelningen av mantalet motsvarar därför inte exakt åkerjordens fördelning.
Beräkningen gäller Sverige, inklusive de områden som erövrades under
1600-talet (efter det att de erövmts), men inte Finland.
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Debatt om 1500- och 1600-tal

Eli Heckscher har vad gäller fördelningen av jordägandet, som i så många andra frågor inom svensk ekonomisk historia, givit utgångspunkterna för diskussionen och även fått rätt vad gäller förloppets huvuddrag. För mer än ett
halvsekel sedan publicerade han en sammanställning över jordnaturemas fördelning 1520, 1560, 1700, 1772, 1825 och 1878. Han angav dessutom
skattejordens andel år 1600 och diskuterade utförligt hur stor andel av jorden
frälset kontrollerade år 1652.
För de äldre perioderna har Heckschers siffror nagelfarits av Sven A. Nilsson. För 1520 och 1560 kunde Nilsson peka på ett rent räknefel hos Heckscher, och i senare upplagor rättade denne sina tabeller. Lars-Olof Larsson
har gjort en förnyad bearbetning av materialet, och dessutom påpekat att Heckscher för 1500-talet räknar med gårdetal men för senare perioder med mantal.
Larsson gör ett försök till omvandling av gårdetalet till mantal, vilket medför
en korrektare jämförelse med senare perioder. Detta ger en ökad andel för kyrkojorden och minskad andel för skatteböndernas jord i början av århundradet.
Lars-Olof Larsson har också givit en geografisk presentation av de olika jordnaturernas fördelning i landet i en serie kartor.
I polemik mot Larsson har Olle Ferm gjort en jämförelse mellan skattebönders och andra bönders genomsnittliga jordinnehav i attungar och markland,
jordmått som inte heller de ger en exakt beskrivning av åkerarealens storlek
men är en mera exakt mätare än mantalet. I dessa mått är de självägande böndernas jordinnehav i genomsnitt en fjärdedel större än övriga bönders, och
Ferm menar att fördelningen bör rättas därefter om man vill mäta innehavet av
produktiv jordbruksmark. Detta är ett viktigt påpekande, men jämförelsen över tiden kräver att man håller fast vid mantalet. Olle Fenn har också, tillsammans med Mats Johansson, påvisat att skattejord på 1500-talet inte alltid brukades av självägande bönder. I en skattelängd för Hagunda härad i Uppland
från 1550 anges ett stort antal bondelandbor. Landbor på skattejord förekom mer också i andra delar av landet och under senare perioder. Även om de
självägande böndemasinnehav av jord var tämligen väl överensstämmande
med skattejordens omfattning under 1500- och 1600-talen har den del av jorden som brukades av självägande bönder varit något mindre.
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S.A. Nilsson har beräknat frälsejordens ökning under perioden 1560-90.
Denna tämligen begränsade ökning gick, i synnerhet efter 1570, främst ut över kronojord. Heckschers siffra över skattejordens storlek år 1600 är förvånansvärt låg (20000 hemman), och om den vore korrekt borde en hel del skattejord ha överförts till andra jordkategorier under slutet av 1500-talet vilket
knappast förefaller ha skett. Här finns dock en osäkerhet.
En faktor som troligen ökat (eller motverkat en minskning av) kronojordens
andel är den starka nyodlingen under ca 1520-1620. Denna registrerades i första hand som kronojord, särskilt under senare delen av århundradet. En viktig
orsak är att kronan under denna tid stärkte sina regalrättsliga anspråk på allm_?finingarna där huvuddelen av nyodlingarna skedde.
A ven för 1600-talets mitt har Nilsson granskat Heckschers siffror och dessutom fört in nytt källmaterial, men detta medför bara en höjning av frälsets andel med några procentenheter. I dessa undersökningar avses den del av det totala mantalet för vilken adeln kontrollerade räntan.
I beräkningen av frälsets andel år 1700 har S.A. Nilsson begränsat sig till
det tidigare Sveriges omfattning medan Heckscher beräknar fördelningen för
hela landet inklusive de erövrade provinserna. Förvånansvärt nog skiljer sig
siffrorna för frälsets andel i de båda beräkningarna bara med något mer än en
procentenhet. Nilssons siffror bygger på djupare källgenomgång, men likheten med Heckschers siffror tyder på att reduktionens omvandling gjort de kronologiska skillnaderna större än de regionala. Här och i det följande är det fördelningen av hela Sveriges jordinnehav som avses.
En viktig svaghet i sammanställningen är att det för 1600-talet saknas mer
exakta och övergripande beräkningar om fördelningen mellan skattejord och
kronojord och om hur stor andel som utgjordes av skattefrälsejord.
Skattefrälse var den skattejord för ~ilken skatten avsöndrats från kronan,
och donerats eller försålts till adeln. A ven tidigare hade skattejord förlänats
bort, men inte under så för adeln säkra former som under 1600-talet. En intensiv diskussion har förts om skattefrälseböndernas sociala och rättsliga ställning, om huruvida dessa bönder gick miste om sin äganderätt. Det kan nu anses fastslaget att de i princip behöll sin ställning som självägande bönder.
Denna kategoris andel av jorden kan uppskattas med utgångspunkt från hur
mycket jord som återgick till skattejord vid reduktionen, eftersom reduktionen
inte innebar att frälsejord omvandlades till skattejord, utan till kronojord.
Heckscher har angivit att den till adeln överförda jorden ofta till omkring två
tredjedelar eller mer kom från skattejord, vilket också ger underlag för en ungefärlig beräkning.
En sådan uppskattning ger till resultat att skattefrälset utgjorde den överväl digande delen av skattejorden i mitten av 1600-talet. En undersökning av Oppunda härad i det adelstäta Södermanland visar att skattefrälset där utgjorde
mer än tre fjärdedelar av all skattejord. I detta område, liksom i flera andra,
var det bara några procent av skattejorden som fortfarande låg under kronan,
jord för vilken bönderna fortfarande betalade skatt till staten istället för till en
enskild adelsman. Här låg den grundläggande orsaken till statens ekonomiska
kris före reduktionen.
Först under senare delen av 1600-talet började adeln också förvärva jordägarrätten till skattefrälsejorden, inför statens hårdare anspråk tillsammans med
det allt mer överhängande reduktionshotet. Dessutom kom reduktionen, vars
främsta syfte var att förvärva jord till kronan, också att i viss mån innebära att
bondejord omvandlades till kronojord. En viss övergång från skattejord till
kronojord hade dock skett redan tidigare, genom att ett hårdare skattetryck
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från slutet av 1500-talet och under 16()()-talet framtvingade skattevrak, dvs.
att skattegårdar omvandlades till kronogårdar på grund av skatteskulder.
Reduktionen medför ~~Iför faktiskt att skattejordens formella andel av jorden når sin lägsta nivå. Andå måste reduktionen ses som en seger för de självägande bönderna. Omvälvningen ställde statens ekonomi på fötter och blev,
med Karl XII:s olyckliga äventyrspolitik som undantag, en inledning på en
lång period präglad av fred. Skatterna kunde därför låsas på en fast nivå, vilket underlättade en ekonomisk expansion för bondeekonomin.
Under reduktionen kunde frälset ofta förhandla sig till förändringar i den
geografiska fördelningen av sitt jordinnehav, bland annat byttes skattefrälse
mot frälse. Som regel strävade de efter att samla sina kvarvarande egendomar
runt säterierna, vilket ökade koncentrationen av adelns egendomsinnehav till
östra Mellansverige.
Debatt om 1700- och 1800-tal

För 1700-talet är skatteköpen - omvandlandet av kronojord till skattejord det centrala temat, och kronoböndernac; friköpande av den jord de brukade
utgjorde huvuddelen av denna förskjutning. Bönderna var dock förbjudna att
skatteköpa jord åren 1639-1701 och 1770(1773)-1789. Heckscher gjorde
1944 en fördjupad studie i denna fråga och nyare forskning har inte rubbat
hans resultat vad gäller omfattning och fördelning.
För den senare utvecklingen av jordägandet har Sten Carlsson klarlagt mellangruppernas expansion inom jordägandet, vilket saknas hos Heckscher.
Dessa grupper omfattade präster, (stads)borgare och ofrälse ståndspersoner.
Den förstnämnda gruppens jordinnehav var obetydligt, den sistnämndas dominerande.
Förskjutningarna mellan skattejord och frälsejord har i huvudsak klarlagts
av Heckscher samt Carlsson, den sistnämnde behandlar inte kronojordens omfattning. Under 1700-talet övergick en del kronojord (i form av skattejord) i
ståndspersoners ägo, men efter slutet av 1700-talet har detta mer än väl uppvägts av bönders köp av frälsejord, som tog fart efter 1789. En begränsad
försäljning av frälsejord till bönder hade förekommit redan tidigare, men i
förtäckta former.
Undersökningar av köp och försäljning av jord visar att ståndspersoners förvärv av ursprungligt skatte (förutom skatteköpen från kronan) varit obetydligt
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ännu i början av 1800-talet.
Frälsejordens fördelning över landet vid 1700-talets mitt har kartlagts av
Sten Carlsson. Koncentrationerna fanns i området runt Stockholm och i
Skåne-Halland, i Nordsverige fanns däremot nästan ingen frälsejord. Vid en
jämförelse med början av 1500-talet framstår frälsejordens expansion i nuvarande Stockholms och Uppsala län som den största förändringen. Jämförelsen haltar något eftersom Lars-Olof Larsson redovisar gårdetal, Sten Carlsson mantal. Pablo Wiking-Faria har gjort en kartering av de olika jordnaturerna på sockennivå i Mälardalen i början av 1800-talet.
Sten Carlsson har också visat att adelns reträtt först skedde i de områden där
de redan var svagast, som västra Sverige. I östra Mellansverige började
minskningen av adelns jordinnehav i större omfattning först under 1800-talets
första hälft.
Efter slutet av 1700-talet förlorar jordnaturema, särskilt skattejord respektive
frälsejord, alltmer sin ursprungliga betydelse som beteckning för vilken kategori som innehar jorden (efter 1809 hade adeln inte ens ensamrätt till ypperligt frälse, säterierna).
Ett principiellt problem, som redan berörts, är mätenheten mantalet. Denna
enhet för skattebetalning hade i princip fastlagts redan under 1500-tiden, och
antalet mantal förblir ungefär konstant under den redovisade perioden, omkring 60000-67000. Förmedlingar av mantalet, dvs. korrigeringar i förhållande till skattekraft, företogs tidvis. Men det ligger ändå i sakens natur att de
relativa talen blir förskjutna mellan de olika huvudgrupperna med nyodlingar
och andra omläggningar. Intressant vore att se vilka andelar av den odlade jorden som tillfaller olika sociala grupperingar. Trots omfattande förmedlingar
av mantalen i samband med reduktionen hade under 1700-talet skattejordens
och kronojordens utsäde per mantal genomgående blivit nära en femtedel större än frälsejordens i Skaraborgs län (skillnaden på gårdsnivå uppvägdes av att
frälsets gårdar bestod av större mantalsandelar). Att nyodlingarna var kraftigare på de självägande böndernas gårdar än på frälseböndernas gårdar under
1700-talet och början av 1800-talet bekräftas också av andra undersökningar.
Detta skulle tyda på att man från senare delen av 1700-talct (liksom för 1500talel, se ovan) måste höja de självägande böndernas andel om man vill beskriva det faktiska innehavet av produktiv areal.
Lars Herlitz har försökt komma förbi mantalets approximation på ett helt annat sätt. Han har beräknat det jordvärde som tillföll olika kategorier genom att
kapitalisera räntan (inklusive de självägande böndernas skatt, dvs. "ränta')
och genom att ta hänsyn till jordens pris. Denna beräkning genomförs för Skaraborgs län och ger en lägre andel av jordvärdet för de självägande bönderna.
Sten Carlsson har vid sidan av mantalet också redovisat taxeringsvärdet vid
olika tidpunkter. Frälsets andel av jorden blir då större och de självägande
böndernas mindre eftersom skatteförmåner, särskilt vid säterierna, gav frälsejorden ett högre värde. Men skillnaden mellan böndernas andel av mantalet
och taxeringsvärdet av jorden var ändå inte större än ca 6% år 1845.
Ståndssamhällets upplösning innebär att andra typer av redovisning av jordägandeL.;; fördelning alll bättre motsvarar den samhälleliga realiteten. Lee Soltow har för år 1845 mätt den ojämlika fördelningen av jord med utgångspunkt
från taxeringsvärdena, dvs. hur många procent av befolkningen som ägde hur
mycket jord - 5% av jordägama 25% av jorden etc. Men han konstaterar att
ännu vid denna tidpunkt var adelns relativt stora jordinnehav en faktor av betydelse.
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Debatt - definitionen av ägandet
Definitionen av jordägande är inte konstant utan skiftar över tiden. Detta skall
här kort beröras i anslutning till jordegendomens fördelning. Den övergripande tendensen har varit en strävan mot ett bättre definierat privat jordägande,
fram emot den franska revolutionens absoluta äganderätt med dess fullständiga privilegier och exklusiva förfoganderätt. Men det finns också kollektiv
äganderätt och statlig kontroll. Att enbart se tendensen till stärkt privatägande
är en förenkling. Som bekant är den statliga kontrollen över köp av jordbruksmark mycket hård idag.
Under 1500-talet var jordäganderätten vad gäller försäljning ännu djupt inbäddad i släktens kontroll, släktingarna hade förköpsrätt. Under 1600-talet
och särskilt 1700-talet befrias jordförsäljningen allt mer från dessa restriktioner.
På 1580-talet köpte många kronobönder rätten till sina hemman, men det
fanns en radikal skillnad mellan dessa "bördsrättsköp" och de skatteköp som
dominerade 1700-talets förändring (och förekom redan under 1600-talet).
1500-talets bördsrättsköpande bonde klassades fortfarande som kronobonde i
jordeböckerna, vad han köpte var en stärkt rätt till innehav och förfogande.
Staten behöll i princip rätten till återlösen.
1500-talets stora äganderättsförändring var istället kronans allt starkare regelrättsliga anspråk på utmarkerna. Gustav Vasa förklarade att "sådana ägor som
obyggde ligga, höra Gud, Oss och Sveriges krona till och ingen annan".
Den starka statsmakten gjorde också inskränkningar av den självägande bondens fullständiga förfoganderätt. En viktig sådan var kronans skärpta skattevraksbestämmelser, den självägande bonde som inte betalt sin skatt i tre år
ställdes inför hotet att fråntas äganderätten på sin gård och om släktingarna inte inträdde kunde gården omvandlas till kronojord. Den starka statens framträdande sätter sin prägel på definitionen av ägandet under 1500-talet.
Under 1600-talet tar diskussionen om äganderätten en annan vändning. Hade skattebönderna överhuvudtaget någon direkt äganderätt till sin jord? Detta
ifrågasattes av adelns främsta teoretiker under 1600-talet, som menade att endast den skattefria adeln hade full besittingsrätt till jorden, en uppfattning som
givetvis mötte mothugg och knappast fick något allmänt genomslag i rättsuppfattningen. Vissa väsentliga inskränkningar i skattebondens rätt att fritt
sälja och förfoga över sin jord infördes dock, till adelns förmån, under denna
period.
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Från 1700-talets början inträder åter en förändring. Skatteböndernas jordäganderätt ifrågasätts inte längre, istället svänger diskussionen över till att
ifrågasätta adelns ensamrätt till den skattefria frälsejorden. Adelns ideologiska
offensiv under 1600-talet förvandlas till en långvarig ideologisk reträtt under
de följande århundradena.
På en rad andra punkter stärktes den enskilda bondens rätt under 1700-talet
fram till början av 1800-talet. Några exempel: Statliga restriktioner som husesynsordningen inskränktes för självägande bönder; Jordmarknaden utvidgades med böndernas rätt att köpa kronojord och frälsejord. Bland landborna
kom kronobönderna att sitta säkrare på sina gårdar.
Herlitz menar att jordägande innehåller också rätten till överskottet. Han påpekar vidare att med denna uppfattning av jordägandet stärktes böndernas
ställning under 1700-talet även genom att de åt sig erövrade en större del av
överskottet, dvs. av den totala produktionen lämnade skattebonden ifrån sig
en allt mindre del i ränta.
En viktig del av äganderättens utveckling är skiftesrörelsen med dess uppdelning av utmarkerna och sammanläggning av åkrar och ängar på inmarkerna
till större enheter vilket gav ökade möjligheter till självständigt brukande.
Dessa förändringar sker i stort sett samtidigt som böndernas snabbt ökade
ägoinnehav och även om staten haft en avgörande roll i dessa förändringar
har böndernas inflytande inte varit obetydligt.
Äganderättens utveckling har en parallellitet med jordfördelningens utveckling. Under 1700-talet ökar de självägande bönderna inte bara sin andel av jorden, de stärker också sin rätt till den.

Diagrammet - sammanfattande synpunkter
Vidstående kurva har sina starka och svaga punkter. Väl undersökt är frälsets
andel av jorden. Även skattejorden och kronojorden vid mitten av 1500-talet
samt under 1700-talet och början av 1800-talet är väl kända En svag punkt är
fördelningen mellan skattejord och kronojord i mitten av 1600-talet, liksom
skattefrälsejordens andel. Ytterligare en svag punkt är mellangruppernas stigande andel, främst beroende på den definitionsmässiga avgränsningen. Böndernas ökade innehav fördelades inte jämnt, en grupp storbönder urskiljs allt
mer och närmar sig mellangruppen. Mellangruppen, som inkluderar prästerna, har också redan från medeltiden innehaft en liten andel av jorden, vilket
inte kunnat registreras i diagrammet.
Från 1700-talet har till skattebönder/självägande bönder inte bara förts skattejord utan också den frälsejord som de förvärvat. I diagrammet avser skattebönders/självägande bönders andel av jorden således inte riktigt detsamma under 1500- och 1600-talct som under 1800-talet.
Med tiden omkring och efter 1865 blir indelningen alltmer verklighetsfrämmande. Adeln existerar inte längre som klass eller stånd, istället uppstår
på landsbygden en ny grupp av godsägare och storbönder med gemensamma
intressen.
I detta diagram mäts den relativa fördelningen av det totala mantalet vilket är
den enda metoden som ger en helhetsbild över en lång period och för hela landet. Om man istället skulle registrera produktionskapacitet skulle man åtminstone för 1500-talet och senare delen av 1700-talet samt början av 1800-talet
höja de självägande böndernas andel med några procentenheter.
Ett annat principiellt problem är att diagrammet visar både fördelningen av
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jordägandet som innehav av ränta (för adel och stat) och som innehav av areal
(även för självägande bönder). Jag har i någon mån försökt lösa detta problem i konstruktionen av diagrammet för 1600-talet, genom att särmarkera
skattefrälsejordens omfattning. För att få skattejordens totala andel måste således skattefrälsejorden föras till skattejorden.
Egentligen borde även för en tidigare period den till adeln förlänta delen av
skattejorden särmarkeras (vilket skulle öka adelns relativa andel på kronans
bekostnad), men att skattefrälset på detta sätt särmarkerats under 1600-talet
beror på att avsöndringarna från kronan då gavs fastare och mern definitiva
former.
1500-talets förläningar har i detalj studerats av Sven A. Nilsson. Han betonar att under Gustav Vasa och hans söner försvann stora förläningar av medeltida karaktär och ersattes av små, vilka utformades närmast som ett avlöningssystem, dessutom fick ett stort antal ofrälse förläningar. Efter mitten av 1500talet minskade tidvis förläningarna i omfattning. Karl IX bedrev en dock en
tämligen expansiv förläningspolitik för att knyta adeln till sig efter inbördeskriget.
I diagrammet redovisas bara jordägandet. Med den industriella produktionens tilltagande betydelse kommer det att i allt mindre grad motsvara den produktiva egendomens fördelning i landet.

Sammanfattning
Under Gustav Vasa och hans söner har den starka staten en central ställning.
Den jord som dras in från kyrkan med reformationen behålls av statsapparaten. Med ett politiskt stöd gentemot adeln från en stark bondemenighet behöver kungamakten inte tillgripa jordutdelning till adeln för att sitta säkert. En
annan sak är att kronan med stigande skattekrav kommer i motsättning till bönderna, och efter bondeupproren präglas Gustav Vasas politik av tämligen stor
försiktighet.
Den starka ekonomiska basen ger också en stor del av underlaget för den exempellöst snabba utbyggnaden av den svenska statsbyråkratin, uppbyggandet
av den starka staten.
Från 1560-talet inleds en ny era, den expansiva utrikespolitikens. SverigeFinland blandar sig i den baltiska politiken samtidigt som ett blodigt oavgjort
krig likställer den svenska utbrytarstaten med den danska.
. Krigspolitiken expanderar i etapper och når ett första crescendo under 1620talet fram till Gustav Il Adolfs död. Då ansträngs landets resurser till det yttersta. Statsinkomstcr arrenderas ut till privatpersoner för att ge staten omedelbara penninginkomster. Nu inleds också avsöndringen av kronoegendom ,
men sin största omfattning får detta utlämnande av krono- och skattejord först
när kriget är slut och de adliga officerare som tidigare kunnat vara självförsörjande på krigsskådesplatsen återvänder. En arme i fredstid måste försörjas. Till detta räcker inte statsinkomsterna. Den svenska stormakten kräver
krig för att existera. Efter drottning Kristinas korta fredsperiod och slöseri
med statens fasta tillgångar följer så en ny framgångsrik period av erövringskrig.
.
Men även om den svenska staten var välorganiserad tärde erövringskrigen
på landet och statsmakten, och efter Karl X Gustavs död försäker förmyndarregeringen föra en fredspolitik och samtidigt skydda den jordägande högadelns, sina egna, intressen. Att detta är ohållbart visar det nästan framgångsJORDÄGANDET I SVERIGE FRÅN 1500-TAL TILL 1800-TAL 289
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rika danska återerövringsförsöket. Med stöd både av bönderna och av den stora statsbyråkratin, vilken kräver en stark stat för att kunna utfå sina löner, genomför Karl XI reduktionen.
Därmed tar kampen om jorden en ny vändning. Det är nu bönderna som är
på frammarsch, både de självägande och kronans landbor. Med politiska medel, men också genom att utveckla produktionen, rycker de åt sig en allt större del av landets ekonomiska bas - den produktiva jordarealen.
Efter 1789 blir frälsejord fri för inköp för vem som helst, och efter 1809 även säterierna. Om kronans minskade ägande dominerat 1700-talet blir det
adelns minskade ägande som dominerar 1800-talets utveckling. Denna process skedde i huvudsak utan våldsamma revolutioner, men inte helt smärtfritt.
Kampen fördes i det lilla. Ett exempel: Året efter 1789 ville baron Johan
Preiff sälja ett halvt hemman frälse i Björnome by i Gryts socken, Uppland.
Per Persson var villig att köpa och gav handpenning och skuldsedlar på resten av summan. Han övertog jorden. Men Preiff hade intecknat sin egendom,
även sitt säteri, upp till skorstenen. Detta var typiskt, de högre samhällsklassema.c; egendomar var intecknade i betydligt större omfattning än böndernas. Bonden Per Persson krävde att inteckningarna för den egendom han
köpt skulle utlösas innan han betalade kontant. Det blev rättegång, och Preiff
pressades att lova lösa in inteckningarna. Men detta lyckades han inte med
förrän två år senare. Det är här bonden som är den ekonomiskt starka och
adelsmannen som är den svaga (ytterligare ett år senare fick Preiff lämna sitt
säteri). Liknande historier upprepar sig gång på gång från slutet av 1700talet. När privilegieskyddet försvann eroderades adelns ekonomiska position,
och dess politiska makt undergrävdes därmed bit för bit.
Böndernas växande styrka når sin politiska kulmen med riksdagsreforrnen
1865-66, som ger de jordägandc klasserna den egentliga makten i landet, och
de jordägande klasserna vid denna tid är de självägande bönderna. Men denna
kulmen är också inledningen till böndernas tillbakaträdande som politisk
kraft. Bondegruppen i sig splittras i storbönder och småbönder.
Det industriella kapitalet framträder allt mer under slutet av 1800-talet som
en viktigare ekonomisk grundval för produktionen. Redan i jordägandets fördelning kan vi se hur mellangrupperna, framför allt bruken och bruksägarna,
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framträder som en snabbt växande ägarkategori under 1800-talet. Arbetare
och kapitalägare blev det nya samhällets huvudklasser.
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STRIDSHÄSTEN: ETT FÖRSLAG TILL GEMENSAM FORSKNING

Fö'r det första

* Ämnen avgränsas av material och metoder. Arkeologin definieras av utgrävningarna och inventeringar och det material dessa ger. Historieforskningen
(inklusive ekonomisk historia) definieras av att den sysslar med skriftligt källmaterial.
Orsaken till detta är den yrkeskunskap som undervisningen måste förmedla.
Tydligt framträder detta om vi jämför med osteologin. Denna definieras av
benmaterialet och den yrkeskunskap är att känna igen olika sorters ben. På
samma sätt måste den historiska undervisningen göra sina utövare till experter
på att hantera skriftligt material, den arkeologiska måste ge grundk:unskaper i
utgrävningsteknik och tolkning av dessas resultat etc.
Detta innebär givetvis inte att undervisningen enbart skulle ägnas åt att lära
ut material och metoder. En stor del av undervisningen, särskilt på grundnivå, går ju istället ut på att inpränta kontexten.
För det andra

* Inget ämne har monopol på frågeställningar eller teorier, givetvis under förutsättning att dessa kan relateras till källmaterialet.
Den arkeologiska forskningen kan tas som exempel. Under senare år har arkeologerna börjat ställa frågor som utgår från det historiskt centrala och inte
enbart från det omedelbart forskningsbara Den tidigare inriktningen på att typoch periodbestämma olika iögonfallande föremålsgrupper överges allt mer.
Men de nya frågeställningarna kan inte befria arkeologerna från deras basala
källmaterial. Föremålen, tolkningarna av utgrävningsresultat och inventeringarna fortsätter att vara ämnets styrka, men ger också dess begränsning.
Detsamma gäller givetvis för historiker, etc.
Om ämnesföreträdare reser gränser mot varandra i sin yrkesmässiga materialhantering måste de passera dessa gränser i sina försök att svara på övergripande frågeställningar. Den medeltida stridshästen kan tjäna som ett exempel
på ett ämne som både kräver specialisering och samarbete mellan specialister.
Jag skall här skissa vilka olika bidrag man kan förvänta sig från historiker, arkeologer, osteologer och även konsthistoriker. Jag börjar med och är utförligast rörande historikernas bidrag eftersom det är min utgångspunkt.
Stridshästen är inget oväsentligt ämne. Den är ett konstituerande element i
den medeltida feodala samhällsordningen. Den feodala våldsapparat med vilken adeln behärskade det övriga samhället kan sägas ha vilat på två av varandra beroende fundament - den bepansrade ryttaren och den befästa borgen.
Med den bepansrade ryttaren och den tunga stridshästen skapades under
1100-talet en stridsmaskin som på det öppna fältet var överlägsen alla tidigare
landstridskrafter. I land efter land besegras folkuppbåd av olika sammansättningar och makten etablerar sig i lansspets ände. Att vara en riddare, en beridSTRIDSHÄSTEN 293

en krigare, bli gränsen mellan världslig överklass och annat folk.
Men den tungt beväpnade ryttaren måste någon gång sitta av och det gör han
säkrast i borgens trygga hägn. Förbättringen av de offensiva vapnen krävde
också en utveckJing av de defensiva. De stora bygdeborgarna som kunde hålla bygdens folk och boskap ersattes av den mindre men bättre befästa borgen
för elittrupper. Det är inte längre bygdens borg utan borgen som behärskar
bygden.
Förändringen av stridstekniken har sin bakgrund i ekonomiska och samhälleliga förändringar. Rustning och häst växte till en väldig investering som kunde kosta mer än en bondgård, och den väl befästa borgen var en ännu större
investering, både häst och borg krävde dessutom stora underhållskostnader.I
Några intressanta frågeställningar kan vi identifiera omedelbart:
* Hur stora var kostnaderna för att hålla stridshästar?
* Hur stor var rytteriets slagstryka?
* Till vilken tid kan man datera uppkomsten av det bepansrade rytteriet?
* Finns det en militärteknisk utveckling under medeltiden av det bepansrade
rytteriet?
* Den tunga stridshästens försvinnande, under trycket av den nya tidens artilleri, och hur denna övergångsperiod sett ut.
Med dessa konkreta frågor kan vi närma oss andra centrala frågor som stridshästens betydelse för den feodala utsugningen och för den feodala våldsapparaten samt slutligen också dess ideologiska betydelse.
Vad är då det historiska källmaterialets bidrag till dessa frågor? Att vi i detta
material kan finna svaret på stridshästens rättsliga och ideologiska ställning är
självklart. En riddare definierades rättsligt genom att han kan ställa upp en
häst med rustning till en viss kostnad, det är detta som ger honom skattefrihet.2 Det historiska källmaterialet ger oss också enstaka beskrivningar av
slag och strider där hästen kommit till användning. I krönikor och annan litteratur möter vi också den idealiserade bilden av riddaren till häst, sin tids hjälte. Han är faktiskt sin tids hjälte så starkt att detta ideal blir odödligt och lever
kvar i vår tids saga.
Detta leder vidare till en av den medeltida ideologins hörnpelare - treståndsläran, den samhälleliga uppdelningen mellan de som ber, de som strider och
de som arbetar. För krigarkasten - adeln - är hästen det konstituerande. 3
Om man går ned på en mera konkret nivå kan det historiska materialet svara
på frågan om kostnaderna för stridshästen. I rader av testamenten, pantsättningsbrev, köpehandlingar omtalas hästen som en av de viktigaste ägodelarna. Här framträder också en rik flora av benämningar på olika typer av hästar,
vilket också visar på hästens betydelse.4 I de svenska landskapslagarna skilde
man mellan hå:,;1 till 5-6 mark U (UL, MEL), sto till 3-4 mark (SdmL, VsmL,
DL, MEL jfr VGL) passgångare för 6-12 mark (SdmL, VsmL, DL), springare för 4-6 mark (SdmL, VsmL, DL) och stridshäst till 24 mark (VsmL). I
Magnus Erikssons rusttjänststadga från 1345 står att en frälseman måste ha
en häst, inklusive rustning, värd minst fyrtio mark.5 Detta skall jämföras med
att en oxe vid denna tid som regel kostade 3-4 mark.
Under perioden 1320-50 var en fjärdedel av de hästar som nämns med pris i
det brevmaterialet från dåtidens Sverige värda mer än 24 mark. 6 Detta säger
visserligen inget om förekomsten av dyra hästar eftersom billigare hästar är
kraftigt underrepresenterade, även om åtskilliga hästar värda 4-5 mark
nämns. Men spridningen i pris är intressant. De dyraste hästarna kostade sällan mer än 100 mark. Det fanns enstaka mycket dyra hästar, exempelvis en
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som 1349 taxeras till hela 220 mark. I det medeltida materialet finns gott om
belägg på att kostnaden för en häst kunde skuldsätta en adelsman kraftigt, jag
har tidigare givit exempel, 7 ytterligare ett är från 1412 då en hel attung jord
pantsattes för en häst. De hästar som var värda mer än 24 mark var som regel
hingstar, dvs. säkerligen stridshästar eftersom den tunga stridshästen alltid
var en okastrerad hingst.
Det skriftliga materialet kan även berätta för oss om uppfödning av hästar,
dvs. det som gjorde stridshästarna så dyra. I andra länder hade man särskilda
hästgårdar för att rätt hingst skulle kunna betäcka rätt sto. 8 Detta var mindre
vanligt i Sverige, åtminstone under äldre medeltid. Av lagarna och av brev
framgår att man här hade frigående hästhjordar, s.k. stod, i skogarna. En sådan hjord utgjordes av en hingst med några ston som han fick försvara på egen hand, mot rovdjur och andra hingstar. Fölen infångades och föddes upp
till stridshästar. I senmedeltidens hushållsböcker, hos Olaus Magnus, Peder
Månsson och Hans Brask, får vi ganska utförliga beskrivningar om arrangemangen runt dessa stod - hur man valde ut hästar till att gå i stod, hur dessa
hästar lönnmärktes för att skyddas mot stöld, etc. Här kan man komma långt
genom en detaljanalys av källorna. När fölet vilket skulle bli den stora stridshästen, som kunde bära en riddare i rustning, väl hade utvalts och fötts upp
krävde den betydande omkostnader i underhåll. Vanliga bondhästar livnärde
sig på hö och halm, och fick kraftfoder någon gång om året, till jul och till
vårbruket. Stridshästarna däremot krävde säd varje dag de inte gick på bete.
Några bevarade räkenskaper berättar om denna utgift.
Från Stegeborgs slott finns bevarade och mycket utförliga räkenskaper från
1480-talet fram till början av 1490-talet, förda för Gregers Matssons (Lilie)
räkning, och vi kan följa vecka för vecka och i vissa fall häst för häst vad de
fick i foder.9 En större ridhäst fick som mest omkring 5-6 kilo kornsäd per
dag då den användes för ritt eller andra arbetsuppgifter. Detta är helt jämförbart med vad de starkaste hästarna fick under 1800-talet, en omnibushäst i
Paris fick då 8-9 kilo havre, en svensk kavallerihäst 5-6 kilo havre per dag under tjänstgöring.
Av det första diagrammet för Stegeborg (figur 1) fram går ganska tydligt betesperioden på sommaren, då hästarna var utsläppta och ingen fodersäd utdelades. Denna omfattade normalt veckorna 20/25 - 35/40. Av det andra diagrammet för Stegeborg framgår samma sak (figur 2), och dessutom den typiska extratilldelningen av säd vid jul. Att ge hästarna julbröd var f.ö. också vanligt i
senare tiders allmogesamhälle. Ett par särskilda förteckningar över hästar i räkenskaperna visar att det på Stegeborg fanns omkring 20-30 ridhästar. Alla
dessa fick givetvis inte kraftfoder varje dag. När någon storman kom på besök kunde foderåtgången öka, exempelvis under september 1490 gästade Åke
Jönsson Svarte Skåning slottet med sitt följe och fick sammanlagt 11 spann
kom till sina hästar.
Hundra år äldre räkenskaper från Nyköpings slott ger en likartad, men också delvis annorlunda bild. De är från inbördeskrigets år på 1360-talet. Räkenskaperna fördes åt Raven von Bamekow, en tysk länsherre under Albrekt av
Mecklenburg.10 Nyköping utgjorde en bas för tyskarnas operationer, härifrån
sändes expeditioner ut i länet och erövringståg ut i landet. I räkenskapen noteras också noggrant varje förlust av hästar, de flesta förstörda i strid. Sammanlagt förlorades under de två år räkenskaperna fördes 102 hästar, en hel
del av dessa gick åt på ett krigståg mot Dalarna. Fodergivornas storlek per
vecka och häst har sannolikt varit desamma som på Stegeborg, I spann i
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Fig.1. De veckor hästar utfodrades med säd på Stegeborg 1487-1492.

Fig. 2. Den genomsnillliga utfodringen med säd per vecka till hästar 14871492 på Stegeborg.
veckan. På Nyköping redovisas utgifterna dag för dag, och vid resor ut i länet kr.ivdc hästarna ofta 18-24 spann korn per dag vilket bör motsvara truppenheter på 125-150 hästar. Figur 3 visar att både sommarens betesperiod och
extratilldelning vid jul funnits här liksom på Stegeborg. Dessutom har det dragit förbi mycket stora följen, se figur 4. Exempelvis julen 1366-1367 drogs
truppanhopningar samman vid slottet och det gick åt över 100 spann fodersäd
om dan - antalet stridshästar har varit minst 700. Detta måste varit en imponerande syn, men det var också det maktmedel med vilket "rovfåglarna", för
att använda det samtida Vadstena-diariets ord, använde för att krossa det
svenska motståndet.
Det skriftliga materialet visar också att man vid denna tid ännu inte börjat ge
hästarna havre, utan endast det tyngre och dyrbarare kornet. Först under senmedeltid och 1500-talet blir havreutfodringen mera betydande och i 1500talets kungsgårdar kan vi göra en detaljerad mätning av havrets betydelse som
fodersäd.11
Stridshästen krävde inte enbart säd utan också järn, framför all t till hästskorna. Även här ger oss räkenskapsmaterialet vissa kunskaper. I min avhandling har jag visat att man både kan identifiera järnåtgång till enstaka hästskor och, men ännu viktigare, vi kan se vilken stor roll hästskorna har i det totala smidet. 12 En väldig mängd av den svenska järnproduktionen har helt enkelt nötts ut av hästarna på vägarna, och då naturligtvis inte bara av stridshästar.
Vi kan med det skriftliga materialet skapa oss en bild av det betydande produktionsuttag som stridshästen krävde. Det skulle vara möjligt att åtminstone
diskutera ungefärliga skattningar av vad som krävdes i säd och järn för att
hålla medeltidens tunga rytteri gående. Och därav följer också att det behövdes både den medeltida agrarrevol utionen och den samtida feodala omvälvningen med dess ansamling av makt och resurser för att skapa denna rnilitärmaskin.
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Fig. 3. Den genomsnittliga utfodringen med säd per vecka. till den ordinarie
besänningen av hästar 1365-1367 på Nyköping.

Fig. 4. De veckor besökande hästar utfodrades med säd 1365-1367 på Nyköping.

Blir det då något kvar till arkeologin och andra i övergripande mening historiska vetenskaper? Ja, sannerligen! Med det skriftliga källmaterialet kommer
vi inte längre tillbaka än till slutet av 1200-talet, vi kan således inte enbart med
detta fånga det tunga rytteriets uppkomst och tidigaste utveckling. Det finns
dessutom många viktiga detaljer som lämnas obesvarade. Jag skall mera kortfattat beröra de övriga ämnenas insatser och då mera ställa frågor än ge svar.
Osteologin är naturligtvis helt central. Här får vi uppgifter om hästarnas storlek deras höjd och kanske också muskelmassa. Deras sjukdomar och kanske
också de påfrestningar de utsatts för. Naturligtvis har stridshästen varit
mycket mer sällsynt än bondhästen och vi kan inte räkna med särskilt många
fynd. Vad osteologin förhoppningsvis kan ge oss är upplysningar om när de
första stora och tunga ridhästarna börjar dyka upp i materialet, samt vissa
upplysningar om hästarnas utseende.
Arkeologin ger oss föremålen runt hästen. Ett -~lassiskt fynd på alla borg.grävningar, som jag tittat på, är hästskrapan. Annu intressantare är hästskorna Här finns redan en del forskning och huvuddragen till en kronologisk
typologi, men denna kan drivas betydligt längre.13 Stigbygeln och dess utveckling är också mycket central. Visserligen kan man vara kritisk till den
teori som Lynn White en gång framförde, om att stigbygeln gav de helt avgörande förutsättningarna för det tunga rytteriet eftersom först denna tillät ryttaren att både stöta med lansen och sitta kvar. Kritiken mot denna tes inriktades främst på att framhäva betydelsen av den samhälleliga omvandlingen.14 Men omvänt framträder då även den samhälleliga omvandlingen i föremålen.
Sadeln är central i sammanhanget. Det finns visserligen få grävningar som
ger trämaterial, men dessa måste analyseras desto noggrannare. Den helt doSTRIDSHÄSTEN 2g-;

minerande sadeltypen vid denna tid var givetvis bomsadeln, 15 men även bomsadeln har en utvecklingskedja. Det finns också betsel, seldon, etc. att studera. Borggrävningar kan ge oss en uppfattning om stallbyggnader och andra
ekonomienheter knutna till hållandet av stridshästar.
En annan intressant faktor är den tyngd som hästen måste bära. Vissa rustningar från 1500-talet finns bevarade i sin helhet (i Livrustkammaren). Vad
finns motsvarande i det arkeologiska materialet? Exempelvis från Kronoberg
finns en hel hjälm bevarad i det opublicerade arkeologiska materialet.
Arkeologin kan således ge oss betydande kunskaper om hur den medeltida
vapenteknologin utvecklades i detalj att en sådan utveckling har skett råder det
ingen tvekan om, och dess politiska och sociala betydelse behöver man väl
knappast orda om i tider som dessa. Därtill kommer arkeologin liksom osteologin att kunna ge bidrag till diskussionen om det bepansrade rytteriets tidigaste utveckling.
Konsthistorien slutligen ger oss även den både konkret och ideologisk kunskap. I kyrkokonsten framträder riddaren som det godas idealgestalt främst i S:t Göran-bilder.16 Men riddaren finns också som en hotande förtryckare - i t.ex. bilderna av den heliga familjens flykt till Egypten och
Herodes förföljande soldater.
Jag menar att konsthistorien förutom de ideologiska aspekterna också ger
oss kunskaper om medeltida materiella förhållanden i Sverige, även om den
källkritiska aspekten alltid måste hållas aktuell. Här kan vi få en uppfattning
om hästarnas utseende - och jämföra med osteologernas resultat. Bilderna
av rustningar, hästskor och andra föremål kan jämföras med arkeologernas
fynd.
Förutom kyrkokonsten finns också sigillen. I dessa framträder den bepansrade riddaren med schabrak och fana i alla sin glans redan på 1100-talet. Detta
är bilder som både ger kunskap om riddaren som idealgestalt och om stridshästen som en krigsmaskin.
Med skilda ämnesföreträdares olika specialkunskaper kan en ganska fullödig
bild av en av medeltidens viktigaste faktorer skapas. Jag vill inte alls påstå att
historikern ger den bästa kunskapen, men på vissa områden är historikerna
bäst, liksom arkeologen är bäst på andra och - det är viktigt - de övergripande frågeställningarna kan vara gemensamma.
Noter

1. Duby 1981 s. 179 beskriver förändringen för Europa.
2. Se vidare rörande dessa aspekter Myrdal 1986.
3. Treståndsläran och om hästens roll i denna se Duby 1982 s. 178.
4. Andreas Ropeid_~ar en utmärkt artikel om olika beteckningar för hästar i
KLNM, art. Häst. Ovriga Norden. Likaså i Hildebrand 1879-1903, 1 s. 194,
951 f.
5. DS 3972.
6. Detta baseras på en genomgång av del tryckta diplomatariet för dessa år, ett
trettiotal hästar har registrerats. Jämför Hildebrand 1879-1903, 1 s. 194,
951 f som också sammanställt medeltida prisuppgifter för hästar. Göran Bäärnhielm har utarbetat en fullständig genomgång av prisuppgifter från 1300-talet,
som kommer att utges av Riksarkivet.
7. Myrdal 1986.
8. Davis 1986.
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9. RA C 33.
10. Räkenskaperna förvaras i Schwerin, men en kopia finns på RA. Jag har
också haft förmånen att få studera en utskrift av räkenskaperna som gjorts av
Birgitta Fritz.
11. Myrdal & Söderberg 1991 s. 269-71.
12. Myrdal 1985 s. 263.
13. Engwall 1936 för Lund, Holmquist 1945 för övriga Sverige, se även
KLNM, art. Hestesko. Sverige av R. Norberg.
14. White 1967, kritiserad på denna punkt av Sawyer 1963.
15. Vår tids ridsadel kommer ju långt senare, se Myrdal 1986.
16. Om riddaren som idealgestaJten i europeisk konsl se Duby 1981b s. 288f.

Otryckt, källmaterial
Riksarkivet
C33 Raven von Barnekows räkenskaper (kopia på svenskt diplomatarium).
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LEGOBOSKAP

Inledning
På senare år har den amerikanske historieteoretikern Karl Polanyi blivit allt
mer uppmärksammad. Hans främsta bidrag är hans teori om de skilda distributionsformer som dominerat under olika perioder, från reciprocitet (symmetriskt utbyte) över redistribution (genom en central ''hövding" eller centralmakt) till marknadsekonomi. Till denna uppdelning (som i viss mån även är
en utvecklingskedja) knyter Polanyi sin centrala tanke om att ekonomin före
marknadens dominerande ställning varit inbäddad i sociala relationer, ekonomin var innesluten och underordnad politiska och religiösa förhållanden,
familjeförhållanden etc. I
Mot denna tanke kan man hävda att också marknadsekonomin är starkt bestämd av sociala och samhälleliga relationer. Vår välutvecklade sociala struktur, med dess väldiga juridiska apparat, omfattande organisation för ideologi
och kunskapsspridning etc., är en förutsättning för den invecklade och känsliga marknadsekonomins existens. Man kan snarare se detta som ett dialektiskt förhållande där en komplicerad ekonomisk struktur motsvaras av en komplex social (och ideologisk).
Däremot är det helt klart att de personliga förhållandena spelade en större roll
inom ekonomin före marknaden (inklusive naturligtvis arbetsmarknaden). Jag
skulle därför vilja omformulera Polanyis tanke till att ju mer komplicerad den
samhälleliga och ekonomiska strukturen är desto mindre komplicerade kan de
personliga ekonomiska relationerna vara. I en tämligen okomplicerad ekonomisk struktur är det möjligt för enskilda att hålla reda på ett stort antal
personligt-ekonomiska relationer. (Och därigenom är dessa relationer synbarligen, på ytan, mera socialt bestämda än vår tids.)
Ett av de svenska historievetenskapernas få erkänt missaktade genier, Börje
Hanssen, har uttryckt en liknande uppfattning. Han skriver att "transaktioner
in natura och svårigheterna att anskaffa pengar såsom allmänt betalningsmedel nödvändiggjorde personliga - ofta t.o.m. cumpaniska - relationer mellan kontrahenterna ".2 Som ett viktigt exempel på detta undersöker han
utlejandet av boskap i sydöstra Skåne under 1600-talet, och beskriver detta
som ett virrvarr av rättigheter som korsade mellan grannarna ifråga om ägande och disposition av boskap vilket knöts till ett system av personliga kontakter.3
Jag skall nedan ta upp frågan om boskap som lejts ut och även sådan som
lämnats till utfodring, med tyngdpunkten lagd vid senmedeltiden i Sverige,
och därigenom försöka belysa några drag i de personligt-ekonomiska relationernas utveckling i äldre tid. De ekonomiska formerna runt utlämnandet av boskap har varit tämligen förbisedda av svensk forskning, främst därför att de
efter medeltiden förlorade i betydelse, men också på grund av källäget.
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En dold ekonomi

Bristen på källmaterial rörande utlejandet av boskap är markant. Den i våra ögon helt överskuggande, och även faktiskt dominerande, ekonomiska relationen var den rörande jorden och då främst jordägarens utlejande av jord till landbon. Det rörde sig om stora värden vid varje överlåtelsetillfälle, jordägande
och jordöverlåtelse kom också att bli de ekonomiska förhållanden som först
fästes på pergament eller papper. Redan från senare delen av 1200-talet förekom jordeböcker i Sverige, och i större omfattning från 1300-talet och därefter.
Vid tidsbestämt överlåtande av boskap var de värden som överläts relativt begränsade. Som regel har överenskommelserna varit muntliga, och därför för
oss osynliga. Men det finns i det medeltida materialet några belägg som ger
oss en möjlighet att uppskatta betydelsen av denna ekonomiska relation.
Det kanske viktigaste är ett par blad i C-serien på Riksarkivet (RA) med beteckningen C 50: IX. Jag kommer därför att uppehålla mig utförligt vid detta.
Just numret C 50 är en övergripande beteckning för ett antal räkenskapsfragment i C-serien som inte närmare kunnat bestämma<;, därför krävs också
en relativt utförlig diskussion om var C 50: IX hör hemma. I denna boskapslista finns de båda huvudtyperna av utlämnad boskap: legoboskap och foderboskap.
Norrmannen Kristian 0stberg är den som utförligast skrivit om utlämnad boskap i Norden, och han har påvisat att det finns en grundläggande skillnad
mellan legokreatur och foderkreatur. Legokreatur var produktiva djur som
mjölkande kor eller dragande oxar, och dem fick man betala för att ta hand
om. Foderkreatur däremot var improduktiva djur som växande ungnöt, och
dem fick man ersättning för att ta hand om och utfodra. 0stberg menar vidare
att foderkreatur är djur som omhändertogs under vintern och de kunde då
även vara kor och oxar. 4 Men eftersom betesmarken inte var bristvaran har
foderkreaturen nog ofta fåll gå även sommartid med de boskapsflockar som
de stått tillsammans med under vintern. I vissa fall framgår också att foderboskap omhändertogs under sommaren, exempelvis stutar som utlämnats för
att tämjas in till oxar.

Boskapslista C 50:/X

Räkenskapen daterar sig själv till 1447-48. Texten är en blandning av latin
och svenska, och detta är en av de äldsta räkenskaperna vid sidan av jordeböckerna. Först från 1460- och 147O-talen och därefter får vi ett större antal
gårdsräkenskaper som behandlar frågor rörande boskapsbestånd, utsäde,
skörd etc. Dessa senare räkenskaper är nästan genomgående skrivna på svenska, med undantag av de kyrkliga där latin kom till användning medeltiden ut.
Överskriften på C 50: IX är Compotus boum, dvs. räkenskap över boskap.
Därefter följer en lista som i huvudsak gäller vilka som lejt boskap. Den
inleds: "Prästen Erik i Gudhem ett par oxar och han skall ge råg i betalning;
Peter Svensson i Ugglum ett par oxar och han har betalat i råg;"
I 56 poster nämns 50 olika personer, varav 39 år 1447 och 7 år 1448 samt
de övriga utan tidsbestämning till något av åren. 42 personer har lejt boskap,
18 har fodrat och 4 stycken har köpt (var sin ko). Ett par har både köpt och
lejt, några har lejt och utfodrat. Ett par personer förekommer båda åren.

302 JANKEN MYRDAL

De flesta som lejde betalade i råg. En tunna råg för två oxar var den normala
taxan. För kor betalades hälften så mycket.· Legoperioden var säkerligen ett
år, och i ett par fall anges också detta uttryckligen, exempelvis ifråga om en
ko som innehades "anno instanti ", dvs. innevarande år.
Förutom att betala med råg kunde ersättningen för lejd boskap också vara utfodring av kreatur. T.ex. Håkan skräddare i Stenum hade en oxe och utfodrade i gengäld ett ungnöt. Den genomgående taxan var fodring av ett ungnöt
för att en oxe fick användas.
Ett tredje alternativ var att så utsäde, och här räckte det med en halv tunna
för att leja en oxe. Säden såddes säkerligen i hälftenbruk och utlejaren fick då
rätt till hälften av skörden.
Några mer speciella fall anges också. Jon Klevsson i Torsö gav en oxe i
städja,5 men fick behålla denna till Botulfsdagen, den 17 juni, dv~: till efter
vårarbetets avslutande. För detta fick han ge ett halvt pund humle. Aven Jöns
Olsson i Gudhem mottog ett par oxar som han hade till Botulfsdagen, vilket
han betalade med råg.
Fyra bönder, en av dem Sven i Bjurum, har tagit emot stutar till tämjning.
Det är möjligt, men knappast troligt, att användandet av stuten var tillräcklig
kompensation för besväret med inkörningen. 6 I räkenskapens marginal anges
att Lars Svensson i Bjurum tog tjuren, dvs. avelstjuren. Vi vet att räkenskapens ägare hade landbor i Bjurum (se nedan) och Sven och Lars Svensson
var säkerligen landbor vilka fick ta hand om boskap som en del av sin ränta.
Dessutom nämns att fyra personer fått "fodernöt", troligen som en del av
räntan (två av dessa hade också lejt djur).

Fig. 1. Boskap utlämnad från Bjurum 1447-1448. Kartan visar Västergötland
mellan Vänern och Vättern, med Skara (S) och Falkäping (F). Orter belagda i
boskapslistan C 50:IX på Riksarkivet är markerade med punkter.
Innan jag fortsätter analysen av detta räkenskapsfragment måste det bestämmas för vem och var någonstans det är skrivet. I de båda bevarade bladen
finns ingen direkt upplysning om detta.
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Utgångspunkten är en kartläggning av alla orter som nämns. Det visar sig att
de som är identifierbara nästan alla ligger inom en tämligen begränsad del av
Västergötland, med en koncentration strax nordväst om Falköping och en
annan omedelbart öster om Skara (se fig. 1).
Den södra av dessa koncentrationer ligger runt den adliga storgården Bjurum. Från denna gård har vi andra senmedeltida räkenskaper, vilket gör det
sannolikt att även C 50: IX upprättats på denna gård. Det skulle i så fall
tillhöra den samling av olika räkenskaper som genom arv och överlåtelser
hamnade på Åkerö i Södermanland och därifrån i räfstema i början av 1600talet överfördes i kronans (och så småningom Riksarkivets) ägo. Jag har tidigare påvisat detta samband? och med fragmentet C 50: IX kan vi komma ytterligare ett par generationer tillbaka i arvskedjan.
Magdalena Karlsdotter överlät 1491 Bjurum på Hans Åkesson, gift med hennes systerdotter och Åke Hanssons far (jfr nedan). Själv hade Magdalena ärvt
gården från sina föräldrar Karl Knutsson Bonde och Katarina Karlsdotter.
Katarina hade fått gården efter sin barnlöse bror Gustav Karlsson som ärvt
den efter deras far Karl Ormsson Gumsehuvud.
Med Karl Ormsson är vi nere vid den tid då räkenskapen skrevs. Han hade
haft Bjururn som sin sätesgård redan på 1430-talet, och var död före 25/9
1449. Man vet att han hade landbogårdar i Bjurum. Att räkenskapen avser
Karl Ormssons boskap tyder också det förhållandet på att han från 1443 och
säkerligen fram till sin död var hövitsman på Axvall, kronans centralfäste i
Västergötland. Den andra koncentrationen av utlämnad boskap, öster om Skara, ligger i anslutning till Axvall.8
Det var ett ganska stort antal nötkreatur som Karl Ormsson lämnade ut, sammanlagt över 100 stycken år 1447 och 1448. Hans ställning som hövitsman
på Axvall har säkerligen bidragit till att han kunnat förvärva mer oxar, kor
och ungnöt än han haft möjlighet att utfodra. Här kan nämnas att Åke
Jönsson Svarte Skåning var livligt engagerad i handel med boskapsprodukter, i hans fall smör, under den tid han var hövitsman på Axvall i början av
1460-talet. Positionen har givit möjligheter att utnyttja regionens överskottsprodukter.9
Andra Bjurumslistan

Från Bjurum finns ytterligare ett dokument som belyser dessa förhållanden:
C 6 i Riksarkivet. Det är en boskapslista upprättad åt Åke Hansson Tott
någon gång 1504-10, troligen i början av perioden. Listan omfattar två år. JO
Listan har överskriften "Detta är fiboken", och därefter följer: 'Fick jag Jöns
Andersson i Östatorp en ko; fick jag Lasse Andersson en ko;" etc.
Fick jag betyder här (liksom i andra räkenskaper) att någonting lämnats ut av
räkenskapsföraren. Att det är en lista över utlämnad boskap framgår också av
att den t.ex. redovisar att en oxe gavs bort, och att andra oxar och lamm sålts
på marknaden i Skara, och att djur lämnats bort som betalning för tjänst. I
den därefter följande "Svineboken" framgår att svin lämnats till olika personer, exempelvis Torsten i Bronäs fick 6 svin och "skall ha två för att han föder
de fyra". En kartläggning av beläggen visar ungefär samma spridning som i
den femtio år äldre listan.
C 6 ger oss dock ingen möjlighet att skilja ut legokreatur från foderkreatur.
Fäboken är i huvudsak uppdelad efter djurslag. Den inleds med (i två om-
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gångar eftersom det är två år som redovisas) produktiva djur som kor, oxar
och får och avslutas med improduktiva djur som ungnöt. Man kan anta att de
flesta av koma och oxarna givits ut som legokreatur, men en del kan ha givits
ut som foderdjur över vintern. I ett fåtal fall har direkt angivits att djur försålts. Fäboken innehåller 112 poster och Svinboken 16, gällande sammanlagt
116 personer. Av dessa är 4 poster i Fäboken försäljning/betalning och 10 i
Svinboken. Svinförsäljningen har således varit lokalt inriktad, exempelvis till
Falköping.

Tabell över boskap utl,ämnad från Bjurum.

År

Oxe

1447-48 61
1504-10* 20

Ko

Nöt
Tjur

18
66

6
6

Ungnöt
Kalv

Får

Get

Svin

141

48

92

16

37

* 2 år
Källa: RA C 6, C 50:IX.
I C 50: IX kunde vi se att djur inte lämnades ut enbart till de egna landborna,
t.ex. hade prästen i Gudhem mottagit djur.11 I C 6 kan boskapslistan jämföras med en bevarad jordebok över en del av Åke Hanssons landbor (i C 6
samt även i C 13). Knappt 15 % av personerna i boskapslistorna kan identifieras som landbor, och även om detta anger en minimisiffra för de egna landbornas andel har en stor del av de som fått boskap troligen inte stått i ett mera
konstant beroendeförhållande till Åke Hansson. En delvis annorlunda tolkning är att vi här har ett tidigt exempel på att fodemöt i stor omfattning överlämnats till landborna som en del av räntan (se nedan), men jag håller det för
en mindre trolig tolkning. 12 Även i denna lista är det ett fåtal personer som
fått djur båda åren.
I båda listorna omfattar det andra året betydligt färre boskap än det första. I
Fäboken i C 6 omfattar första året 65 poster, andra 47. Troligen har listorna
sparats vid ägarens frånfälle, mitt under året, för att kunna redovisa utestående fordringar vid ett arvsskifte, vilket i så fall daterar Karl Ormssons död
till 1448 och C 6 till åren 1509-10.
Åke Hansson hade samma ställning som Karl Ormsson haft före honom, hövitsman över Västergötland (även om Axvall blivit nedrivet under mellantiden), vilket gav honom möjligheter att mobilisera stora mängder boskap.
1505 kunde Åke Hansson, då han trodde att han skulle få Västerås slott i förläning (vilket visade sig vara en missuppfattning) snabbt organisera ett parti
oxar som han lät driva mot Västmanland som förtäring åt borgbesättningen. 13
De båda boskapslistoma från Bjurum hör samman med den stora omsättningen av kreatur som fanns i Västergötland, förutsättningen för boskapsdrifterna mot Uppsveriges städer, borgar och bergslag. Att dessa båda stormän hade boskap på lega eller fodring innebar att de själva slapp föda de djur
de ägde samtidigt som de inte behövde köpa upp en mängd djur för att samla
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ihop en kreatursdrift. Fäboken innehåller dock inte bara ungnöt, utan även
uppgifter om får och getter samt en hel del svin, och att lämna ut djur på lega
och fodring har inte enbart varit en förberedelse för boskapsdrifter.
I många fall organiserades också oxdrifterna av köpmän i städerna i Västergötland och Småland, och då kom köp säkerligen mera till användning vid anskaffandet av boskap. 1571 års silverskatt visar att borgarna i dessa städer
kunde ha ansenliga silvermängder.14
Övriga belägg från senmedeltiden

I andra räkenskaper och inventarier från senmedeltiden finner vi ytterligare några uppgifter om !ego- och foderboskap.15 I samband med den långdragna
tvisten mellan Ture Turesson Bielke och Erik Eriksson Gyllenstiema rörande
äganderätten till Kråkerum på smålandskusten lät den sistnämnde upprätta en
lista över det han ansåg att Ture Turesson stulit 1457. Denna lista anger 2
oxar och 6 kor som inventarium på avelsgården Kråkerum, men därutöver
också 20 oxar och 13 kor samt några får utlejda i häraderna kring gården.
I Kalmar Nunnekloster upprättades två boskapsinventarier 1484 och 1486.
Det första året hade man 3 oxar och 23 kor vid avelsgården intill klostret samt
en oxe utlejd, det andra året hade man 2 oxar och 26 kor på gården samt 1
oxe och 3 kor utlejda.
I övriga intentarieförteckningar och räkenskaper, som huvudsakligen stammar från östra Mellansverige, finns inga belägg för legoboskap eller foderboskap. Inte ens i den utförligaste av dessa, Gregers Matssons från Tyresö
1471-73, antecknas några legodjur. Att han inte borL<;åg från detta visas av att
han dessa år fick ärva Värhul ta i västra Södermanland och då antecknar att hela gårdens boskapsstock sattes ut på lega, dvs. till den som han lät bruka gården och det rör sig inte om utlejandet av enstaka djur.
Det var inte bara de rikaste adelsmännen som lejde ut djur. I Nils Svenssons
testamente från 1434 i Närke ges en utförlig redogörelse över lösöre. Förutom djur i sina två gårdar Kälkestad i Edsbergs socken och Valby i Ekeby
socken skänkte han 6 legooxar placerade på olika håll, och dessutom en utestående skuld på en mark i oxlega. Det framgår att en del av överenskommelserna upprättats av förvaltaren Ingemund i Valby. Nils skriver ''I Gryta i
Hellesta socken har jag en oxe, Ingemund vet det, Erik tror jag han heter som
har den", och ''Item har Ingemund låtit uppå lega två oxar, en vit och en röd''.
Kyrkokor

En annan viktig boskapsutlejande institution vid sidan av storgårdarna var
kyrkan. Genom gåvor hade många sockenkyrkor redan tidigt samlat på sig
boskap utan att ha någon produktionsenhet där denna kunde användas. (Prästgården brukades av prästen, och dess egendom skildes från sockenkyrkans.)
Skänkt boskap måste därför, om den inte såldes, lejas ut.
Från 1400-talct har vi flera räkenskaper från sockenkyrkor, och i några av
dessa registreras inkomna avgifter för legoboskap. Det gäller exempelvis Bolstads kyrka i Dalsland, med räkenskaper från 1451. 16 De utförligaste uppgifterna har vi dock från Kumla kyrka i Närke. Här anges under perioden
från 1420-talet till 1480-talet inkomster från kolega. Oftast anges inte antalet
utlejda djur, men eftersom avgiften tycks ha varit fast över perioden - 1 öre
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Fig. 2. Antal utlejda djur från Kumla kyrka, enligt uppgifterna om kolega i räkenskapsboken. Källa: Samzelius 1946.
och en örtug per djur och år - kan man räkna ut en ungefärlig kurva över
antalet djur. Inkomsten kunde tidvis vara ganska betydande, motsvarande
ungefär en tredjedel av avraden eller en femtedel av tiondet.17 Koma lejdes ut
till ett stort antal sockenbor, sällan hade någon mer än ett djur.
Två gånger anges det exakta antalet, 1423 var 2 oxar och 16 kor utlejda,
1440 var det 12 kor. I kyrkornas utlejande var korna dominerande. Detta
gäller även Bolstads kyrka, exempelvis 1494 var 11 kor utlejda. Orsaken är
att kor vanligen var det djurslag man gav till kyrkorna, om djur ingick i gåvan.
Iögonfallande är att antalet kyrkokor i Kumla varierade kraftigt över tiden.
(Restantierna som redovisas har inte medräknats i kurvan över den årliga
utvecklingen i vidstående diagram, fig. 2, däremot i genomsnitten.) Huvudförklaringen är att antalet påverkats av försäljning, slakt och nya gåvor. Uppenbarligen har man inte haft så kallade jämkor, som kunde förekomma på
kontinenten, dvs. att en gåva av en ko förvandlades till en fast avgift oavsett
om kon levde eller ej. Att sådana tendenser kan ha förekommit även här i norr
framgår dock av ärkebiskop Jöns i Uppsala stadga för Jämtland från 1425,
där han förbjuder kyrkans ämbetsmän att ta ut kolega när kon inte längre är i
livet.18
Från 1460-talet minskar inkomsterna från kolegor till Kumla kyrka för att på
1480-talet helt upphöra. Räkenskapen fortsätter dock in på 1500-talet, och
kor överlämnades genom testamenten och andra gåvor. Man har övergått till
att omedelbart sälja de kor som erhölls.
Det kyrkliga utlejandet av kor upphörde dock inte överallt med medeltiden,
utan kan i vissa fall beläggas fram till omkring 1600 om än inte i samma omfattning som i Kumla.19
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Sammanfatming senmedeltid

De spridda uppgifterna om utlämnande av boskap visar att denna ekonomiska
institutio n varit betydelsefull särskilt i de boskapsskötande de larna av södra
och västra dåvarande Sveri ge. Boskapslisto rna från Bjurum visar alt ett spindelnät av ekonomiska förbi ndelser har spunnits över den omgivande bygden
med si ll centrum i storgårde!?, vid sidan av de mindre fl exibla förbindelser
som vari t knutna till jorden. A ven om Karl Ormsson och Åke Hansson innehade särskilt privilegierade positioner kan ullejandet av boskap från deras gårdar knappast ha varit ett unikum, det unika är endac;t att nedskrivna förteckningar bevarats. Inventarieförteckningen från Kråkerum, i eu viktigt boskapsuppfödande o mråde i Småland, visar att också andra storgårdar lejde ul boskap i betydande omfattning.
Dessutom har vissa kyrkor kunnat leja ut ett ganska stort antal djur. I vilken
omfattning bönderna lånat djur av varandra under medeltiden undandrar sig
bedömning, men fönnodligen har storgårdarna, som kunnat samla betydande
förmögenheter i boskap, spelat en central roll i utlämnandet av boskap.
Jag har här lämnat fodring av hästar åt sidan. Denna rör främst adelns och
kronans stridshästar, som kunde sl uka ansenli ga mängder foder, och fodringen hade under 1400-talet utvecklats till en årlig pålaga för bönderna. Denna typ av fodring hör dock snarare till mili tärsektorn än produktionssektom
och ett utredande av denna passar bäure i etl annat sammanhang. Det förekom
dock också att arbetshästar lämnades ut. Uppgifter o m detta har vi rörande
medeltidens bäst dokumenterade hästar, de som var i Helga Lekamens gilles i
Stockho lm ägo under 1500-talets andra årtionde. 1513 antecknades i gillets
räkenskaper att en bonde i Vallentuna socken hade gillets häst på stall det
året. 20
1500- och J600-tal
Under 1500-talet tycks utlämnandel av boskap förenklas och standardiseras. I
Hans Brasks instruktion från ca 1520 för Linköpingsbiskopens avelsgård står
alt fogden skulle ha uppsikt över bland annat legonöt. Men i Per Brahes hushå llsbo k från 1580-talet slår att fogden skulle förö ka si n herres rä nta med
fodernöt 21 Detta återspeglar en förändring mot ökad betoni ng av foderboskapen, där ullämnandet av djur till fodring är en betydligt enklare transaktion, särskilt för storgårda r som kunde låta fodringen ingå i räntan.
Olle Ferm har i sina undersökningar av adliga storgods under 1500-talet kunnat påvisa att fodernöt var en tämligen viktig del av rtintan. Denna typ av avgift fanns redan i bö1jan av 1500-talcl men fic k en starkare ställning mot mitten av århundradet. Den förekom främst i S måland och Västergötland och
angränsande delar till dessa landskap, men också i Uppsverige. Där fodemöt
förekom var alla landbor som regel tvungna a ll ta emot boskap eller lämna avlösning för detta. 22 Här har man således gått ytterligare ett steg i standardisering, boskapen lämnades inte längre ut enligt fria överenskommelser, utan
knyts helt till jo rdägar-landboförhållandet. Fodemötsavgiflc n avlöstes dessutom ofta i pengar.
En för hela landet täckande material är landskapshandlingarna, där kronans
landbors avgifter registreras. Jag har gåll igenom Västergötland, Småland, Östergötland, Dalsland och Värmland för tre perioder: 15.50, 1572-73 och 1600.
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År 1550 förekommer fodemötsavgifter av kronolandbor, kyrkolandbor etc. i
enstaka härader i södra Småland, som Uppvidinge. 1572-73 tas fodemöt ut i
stora delar av södra och östra Småland, som Norra och Södra Möre, Handbörd och Stranda, Sunnerbo och Västbo. Dessutom har ett fåtal fodemöt utkrävts i Vadsbo i norra Västergötland. Fodemöt nämns i samband med städjan, dvs. den avgift landbon betalade för att tillträda en ny period på gården,
~h i längderna över Norra och Södra Möre ges en förklaring till fodemöten:
"Ar vetandes att fodernöten av södra och norra Möre utgår och påläggas av
böndernas egna kalvar, vart 6:e år för alla krono, kyrko, klosters, prebendes,
prästers och biskops landbor, så att dessa bönder är 2, 3 eller 4 om ett fodernöt". Detta var en ren pålaga, och det skedde inte ens formellt någon utlämnande av djur till bönderna, utan fodemöt uttogs av deras egna djur. (Det var
dock en mindre tyngande pålaga än städjan, som också den utkrävdes vart
sjätte år men där bonden var ensam om utlägget) År 1600 förekommer fodernötsavgifter i större delen av Småland, Dalsland och Västergötland samt även
i några östgötska härader, men den är då nästan genomgående avlöst i pengar. A ven i härader där man tidigare lämnat ut nöt, som Sunnerbo och
Uppvidinge, betalar man nu istället fodemötspengar. Fodemöten har således
först reducerats till en räntepersedel och sedan avlösts i pengar, och den har
förlorat all kontakt med sitt ursprung, att djur lämnades ut för att utfodras.23
Någon legoboskap eller betalningar av lega för sådana har jag inte observerat i kronans landskapshandlingar från 1500-talet. Det kan också nämnas
att i de boskapslängder som upprättades vid förmögenhetstaxeringarna 1571
(Älvsborgs lösen) och 1599-1601 (hjälpskattema) nämns mig veterligt inget
om legoboskap eller fodernöt Ufr nedan om de finska längderna).
Legoboskap förekom dock fortfarande på 1500-talet. I ett memorial från
1572 till sin fogde på Läckö i Västergötland skriver Hogenskild Bielke att de
från Ulvåsa komna magra oxarna skulle utlämnas till goda bönder på lega mot
en betalning av 6-8 skäppor kom (här kan det dock röra sig om fodernöt). I
ett annat memorial från 1586 skriver han att Läcköfogden skulle upprätta ett
register över hur många oxar som varit på lega, och hur mycket som kommit
in i legoavgifter. Han planerade då att minska på utlejandet och skriver att han
haft så lite nytta av sina legooxar vid Läckö att 4-5 gamla avlagda dragoxar
skulle drivas till Ulvåsa i östergötland.24 l domböckerna finns enstaka belägg
på legoboskap, exempelvis en oxe som Ture Bielke hade utlejd i Södermanland 1597.25
I de för egentliga Sverige upprättade boskapslängderna från 1620- till 1640talet nämns inget om legoboskap eller foderboskap. Längderna har flitigt utnyttjats av kulturgeografer men nästan samtliga förbiser frågan om utlämnande av boskap. Endast Gunnar Lindgren tar upp detta och konstaterar att boskapslängdema för Falbygden i Västergötland inte ger en uttömmande redovisning av boskapsbeståndet eftersom domböcker visar att det förekom en
ganska omfattande vinterfodring med alla slags husdj~r. dvs. att oxar, ~~utar,
kor och kvigor lämnades till utfodring under vintern. Aven i Småland, Ostergötland och Södermanland ger domböckerna upplysningar om djur som
lämnats för utfodring under vintern, och rättsfallen handlar främst om anklagelser för svältfödning.26
I de tryckta uppländska domböckerna från 1500- och 1600-talen lyser både
foderboskap och legoboskap med sin frånvaro, med undantag av något enstaka fall av lån mellan grannar. 27 Delvis kan denna regionala skillnad förklaras
med att hästen och inte oxen varit den viktigaste dragaren i dessa områden,
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och att det därför inte funnits någon oxuppfödning för avsalu.
Utlejning av boskap har vissa drag gemensamt med hälftenbruk med fasta inventarier där även boskap kunde ingå, vilket har förekommit exempelvis i
Östergötland under 1600-talet, dock inte i någon större omfattning. 28 Under
1500-talet och början av 1600-talet har legoboskapsinstitutionen i stort sett
försvunnit. I förhållandet mellan adeln och kronan å ena sidan och dess landbor å den andra har fodernötsinstitutionen omvandlats till en del av räntan,
vilken dessutom till största delen avlöstes med pengar. Inom allmogen förefaller utlämnandet av fodemöt över vintern fortfarande ha spelat en viss roll.
Övriga Norden

Utanför det dåtida egentliga Sverige kan !ego- och foderboskap beläggas under 1500- och 160O-talet. För sydvästra Finland redovisades i några fall i
1571 års förmögenhetslängder "inventarieboskap", boskap som jordägaren
lämnat ut till landbon. Så mycket som mellan en tredjedel och två tredjedelar
av boskapsstocken hos de relativt fåtaliga frcilsebönderna utgjordes av inventarieboskap. Även under 1600-talet förekom legoboskap.
I Skåne var legoboskap vanlig ännu på 1600-talet, och 1671 års jordrevningsprotokoll visar att en ganska stor andel av koma och oxarna betecknades
som '1ejeboskap". Det var framförallt de fattigare hushållen som lejde och
bland utlejarna fanns många stadsbor.30
I Skåne liksom i övriga Danmark kom foderboskapen som pålaga på bönderna att spela en mycket stor roll. Under 1500-talet ökade handeln med oxar
kraftigt, och denna export kom att bli en av Danmarks främsta inkomstkällor.
Genom att till välla sig rätten att sälja de oxar som stallats in hos underlydande
och samtidigt införa fodemötshållningen som en plikt för underlydande bönder kom adeln och kronan att helt dominera produktionen av oxar för avsalu.
Exporten ur landet kom visserligen att förbli i köpmännens händer, men efter
I 530 fick plikten att hålla fodernöt en allmän spridning, vilket medförde att
adeln kunde göra stora förtjänster på oxexporten. 31 Men även denna utveckling innebär delvis förenklade ekonomiska relationer, eftersom fodernötshållningen i praktiken kom att bli en del av räntan. (Den svenska fodemötsavgiften under 1500-talet, om även av mindre betydelse och varaktighet, kan
således åtminstone delvis ha påverkats av den danska)
En intressant parallell finns på Island där legoboskapen spelade en betydande roll. Under senmedeltid förvandlades denna ekonomiska institution från
fria överenskommelser till en fast pålaga på landborna, vilken kvarlevde långt
fram i tiden.32
Särskilt i Danmark, där adelns ställning var starkare än i Sverige, förblev fodemötshållningen av betydelse. Adeln kunde därigenom inta en dominerande
ställning i den lönsamma oxhandeln. Detta kan delvis ses som ett fasthållande
vid äldre organisationsformer, men samtidigt är det en utveckling bort från
det tämligen fria utlämnandet av djur enligt tillfälliga och tidsbestämda överenskommelser. På lokal nivå, mellan bönder och borgare, har ett sådant utlejande av djur spelat en viss roll ännu på 1600-talet exempelvis i Skåne.
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1700- och 1800-talet
Under senare år har framför allt ekonom-historiker ägnat sig intensivt åt den
agrara utvecklingen i Sverige under 1700- och 1800-talet. Bouppteckningar
och godsarkiv har varit centrala källmaterial för deras undersökningar. I dessa
borde utlämnade kreatur ha omnämnts om de förekommit. Men inte i någon
av dessa undersökningar tas denna fråga upp. Systemet med att lämna ut boskap mot lega eller till fodring har tydligen upphört i större delen av Sverige
vid denna tid.
Ytterligare ett belägg är de förändrade lagbestämmelserna. I de medeltida
landskapslagarna och även i landslagen intar bestämmelserna om legokreatur
en ganska framträdande plats med egna paragrafer. Detsamma gällde fortfarande i det s.k. Rosengrenska lagförslaget från 1600-talets första år. Men i
1734 års lag har bestämmelserna om foderboskap förvisats till en enda mening påhängd slutet av en av paragraferna om ollonsvin - egentlig legoboskap nämns inte.33
I det nordsvenska fäbod området förekom utlån av boskap långt fram i tiden,
men det rörde sig då om sommarlega från betesfattigare byar till sådana med
tillgång till vidare betesmarker. Betalning för lånet erlades sällan, betesmarken i sig var nog. Detta är ett helt annat system än det som är belagt i de senmedeltida boskapslängderna. Även i det sydsvenska boskapsområdet förekom tidsbegränsat utlämnande av boskap i samband med uppfödning av boskap ännu på 1800-talet. Men också här har det en förenklad form, torpare
kunde ta hand om stutar och ta hand om inkörningen över sommaren mot att
de fick del i försäljningspriset när den inkörda oxen såldes.34
För Norge har Kristian 0stberg sammanställt belägg för 1700- och 1800talet. Då var utlämnandet av legoboskap och fodernöt ännu relativt vanligt.
Årslega kom dock så småningom att allt mer ersättas av sommarlega, dvs.
man fick samma system som i de nordsvenska fäbodområdena. Även i
Danmark förekom utlejning av boskap ännu under 1700- och 1800-talet.35
Utlämnandet av boskap har i Sverige gradvis förlorat i betydelse efter senmedeltiden. Den avgörande förändringen skedde förmodligen under 1500och 1600-talen, och på 1700- och 1800-talet fanns lego- och foderboskap i
mycket begränsad omfattning eller knappast alls. Det komplicerade och omfattande nätverket av ekonomiska relationer runt utlämnad boskap hade spelat
ut sin roll.
Äldre medeltiden
Denna skiss kan inte bli fullständig om vi inte försöker följa utlämnandet av
boskap så långt tillbaka det går, till äldre medeltid.
Landskapslagarna behandlar frågan om legoboskap oc~. foderboskap relativt
utförligt. Detta tas upp redan i den äldsta av lagarna, Aldre Västgötalagen,
och det äldsta bevarade fragmentet av denna lag, från I 220-talet, innehåller
händelsevis bestämmelsen om legoboskap.
Förutom i Västgötalagarna behandlas frågan också i Östgötalagen, Södermannalagen, Upplandslagen, och Hälsingelagen. I de båda götalagarna
nämns såväl foderfä som legofä, vilka jämställs, medan svealagarna endast
nämner legofä. 36 Det förefaller som om utlejandet av boskap vid denna tid varit en mera betydelsefull institution än utlämnandet till fodring. Att institu-
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tionen varit mycket etablerad i det allmänna medvetandet framgår av att Lydekini excerpter till Västgötalagarna benämner en lejd mördare med det skymfliga uttrycket '1egooxe".
Det är också intressant att konstatera att dragdjuren, hästar och oxar, helt
dominerar bland de djur som räknas upp. Endast Västgötalagarna nämner
dessutom kor (och ansluter därmed till de norska lagarna). I Hälsingelagen,
som gällde för de nordsvenska områden där oxar knappast förekom, nämns
enbart hästar.
Paragraferna handlar genomgående om att djuret skulle lämnas tillbaka i
samma skick som det mottogs, och lagtexten redogör också mer eller mindre
utförligt för vad som skulle betraktas som olyckshändelser respektive vanvård. Ingenting nämns om formerna för överlämnandet, men förmodligen har
de liknat dem som användes vid köp med vittnen.
De norska lagarna är betydligt utförligare vad gäller legokreatur. I dessa är
det kor som omtalas oftast. Troligen har denna ekonomiska institution haft en
starkare ställning i detta land än i Sverige.
På brytegårdarna i den tidiga medeltidens Sverige fanns ofta fasta inventarier
med boskap. Bryten kom att inta en ställning mellan landbo och förvaltare.
Systemet med fasta inventarier till brytegårdarna försvann efter 1300-talets
mitt, samtidigt som hela brytegårdsinstitutionen försvann. Detta kan delvis
betraktas som en administrativ reform, med en övergång till rena avelsgårdar
och specialiserade fogdar.37
Fasta inventarier kan endast beläggas för brytegårdar, landbor och andra
bönder har sannolikt istället lejt djur för kortare perioder. Lagarnas bestämmelser om detta tyder på att tidsbegränsade överlåtelser av djur varit vanliga.

Sammanfattning
Utlämnande av boskap, bortlejd eller till fodring hade en stor betydelse under
medeltiden. Det har funnits regionala skillnader, i det boskapsskötande Västsverige har utlämnandet av boskap redan under tidig medeltid varit viktigare
än i Uppsverige, och än mer ekonomiskt betydelsefulla har dessa ekonomiska
förhållanden varit i Norge. Men den fortsatta historien om !ego- och foderboskap är en historia om institutionens försvinnande. Under senmedeltiden
och därefter har !ego- och foderboskap huvudsakligen funnits i de södra och
västra delarna av dåtidens Sverige (och har då troligen haft ett visst samband
med den ökade handeln med oxar). På 1500-talet har det enklare utlämnandet
av boskap till fodring fått större betydelse än utlejandet av boskap. Dessutom
har fodringen av nötboskap blivit en fast pålaga på landborna som kunde
avlösas med pengar. Under 1600- och fram till 1700-talet förlorade uppenbarligen både legoboskap och foderboskap helt i betydelse, och endast reminiscenser levde kvar i de boskapsdominerade regionerna av Sverige.
En viktig bakomliggande orsak till förändringen var säkerligen penningekonomins utveckling, som gjorde det lättare att låna pengar till boskap än att
låna själva boskapen, eller att köpa upp boskap till en oxdrift istället för att ha
den utlämnad som legoboskap eller foderboskap.
Men jag tror att man i ett försök till förklaring också måste ta hänsyn till de
allmänt mera komplicerade samhälleliga relationerna. Under 1500-talet skedde en snabb administrativ omvandling av godsförvaltningen.38 En standardiserad avgift för utfodring av nöt på varje landbo kan ses som en förenkling,
liksom det var en ränteböjning. När den administrativa apparaten på stor-
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gårdarna rationaliserades kan det tidigare enskilda utlejandet av boskap ha
kommit att framstå som otympligt och onödigt kostsamt. (Inte heller den standardiserade fodernötspålagan hade någon framtid i Sverige, förmodligen
beroende på att den svenska adeln inte lyckades rycka åt sig någon dominerande position inom oxhandeln.) Eftersom storgårdarna har spelat en central
roll (tillsammans med kyrkorna) för denna ekonomiska institution har underlaget för dess existens därmed avsevärt försvagats.
Legoboskapsinsti tutionen medförde ett tätt ekonomiskt nätverk på landsbygden, där bönder lånat boskap från olika håll, ett nätverk av relationer som ständigt förändrats, där förhandl ingar skett och skiftande överenskommelser ingåtts. Säkerligen har man inte enbart sett till det ekonomiska utbytet, utan
också till ömsesidiga sociala förpliktelser.
När denna institution gradvis försvann återstod naturligtvis en rad andra personligt-ekonomiska nätverk, exempelvis i anslutning till byarnas tegskiften
eller det flitiga lånandet av kontanter bönder emellan. 39 Men dess gradvis minskade betydelse kan ses som en del av en process där de ekonomiska relationerna, redan före marknadsekonomins definitiva genombrott, avpersonifieras
till större standardisering och förenkling.

Kommentar
Ett viktigt källmaterial som jag inte utnytljat i den här artikeln är den stora
mängden otryckta domböcker. En genomgång av dessa skulle kanske visa att
systemet med utlåning respektive fodring av boskap levt kvar som en "dold''
ekonomi på lokal nivå liingre än vad jag antagit i artikeln.

Noter

1. Polanyi s. 7 ff, 65; Dalton s. XII f. Polanyi värjer sig visserligen mot att
beskriva detta som en utvecklingskedja, men eftersom kategorierna i allt
väsentligt har karaktären av en sekvens kan hans reservation i detta avseende
betraktas som en brasklapp av den typ som måste fogas till varje övergripande teori. Sedan är det en annan sak att han inte betraktar marknadsekonomin som historiens slutstation.
2. Hanssen s. 40.
3 A.a. s. 46.
4. 0stberg s. 53 ff. Boskap som sattes bort endast över sommaren kallas
"kreatur paa havn". Hela två kapitel i 0stbergs första band av Norsk bonderet
ägnas åt !ego- och foderkreatur, 70 sidor med bland annat en noggrann
genomgång av de norska medeltidslagarnas bestämmelser.
5. Uppenbarligen stod han i ett landboförhållande till Bjurums ägare, men det
går inte att avgöra om det är Torsö i Vadsbo eller det Torsö som sedan uppgick i Otterstad socken på Kålland som avses.
6. Två av bönderna fick också fodra en ko. I alla övriga fall lejdes korna, dessa två är de enda gånger då fodring av kor nämns, förmodligen avses fodring
över vintern. Ännu under 1800-talel förekom att fattigare bönder tog emot oxar till inkörning över sommaren, men fick då en viss del i försäljningssumman, se Svärdströms. 154.
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7. Myrdal 1985 s. 250-251.
8. Rörande Karl Ormsson, se Styffe 164-65; Äldre svenska frälsesläkter s.
63.
9. Hammarströms. 150-155.
10. Myrdal 1985 s. 244 f.
11. C 50:IX kan jämföras med den jordebok (C 39) som upprättades över
Karl Ormssons son Gustav Karlssons jordegendomar strax efter dennes död
1486. Men jag har endast lyckats identifiera två orter som förekommer både i
jordeboken och boskapslistan, varav den ena är den ovan nämnda Bjurum.
Se Lundholms utgåva av denna jordebok.
12. Denna lista har tidigare tolkats utan föregående noggrann analys. Detta
gäller särskilt Munktell s. 97, 123, 265, som antar att samtliga djur "lejdes ut
på landbor för utfodring" (sic) till "112" landbor. Men förutom djur som
betalades i lön eller såldes, har också t.ex. Lasse Bödel fått en ko.
13. Bidrag till Skandinaviens historia 5, s. XX, 98.
14. Forssell, s. 94, 174, 228, 256.
15. Myrdal 1985 s. 223, 225-226, 237.
16. Hallström s. 5 ff.
17. Samzelius s. LXXXIII; jfr angående beräkningen av antalet djur Svalenius s. 404 not 1.
18. Om järnkor se Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 21 sp. 255257 (a1:~- Kyrkjeknzmer av H. Bj0rkvik och G. Berg, med litteraturhänvisning). A ven Poulsen s. 75-76 om Slesvig på 1400-talet och bö1jan av 1500talet, men där har järnkor i realiteten fungerat som ett penninglån, dvs. man
var tvungen att betala tillbaka även om kon hade dött; Synodalstatuter s. 4344.
19. Johanssons. 294 med exempel från Östergötland.
20. Handlingar rörande Helga Lekamens gille 2-4 s. 40.
21. Arnell s. 110 (Brask); Brahe s. 85,222, jfr 247.
22. Ferm 1984 s. 25, 29-34, 64-65; Ferm 1986 s. 15-17.
23. Kammararkivet: Landskapshandlingar, Småland, Västergötland, Dalsland, Östergötland 1550, 1572-73, 1600. Under Dacke-upproret var en av
punkterna i en besvärsskrivelse 1542 från Tjust, att landbon ålagts hålla ett
fodernöt årligen åt sin husbonde vilket tidigare inte varit sed. Larssons. 338.
Utlämnandet av enstaka djur till fodring förekom också, se Gustaf den förstes
registratur 17 ( 1545) s. 133, om det stora antal oxar som tillföll kronan efter
Dackeupprorcts soningsgärder. Omkring 1550 förefaller Gustav Vasa närmast inställd på all dra in fodernöten till kronans avelsgårdar. Gustav den
förstes registratur 22 (1551) s. 113, 202, 251.
24. Ödberg s. 27. På s. 62 not 18 skriver han att Bielke vissa år hade 60 "legooxar" "på utfodring" hos friherreskapets bönder. Troligen rör det sig här
om fodernöt. Memorialet 1586 se Bielke s. 93.
25. Sönnländska häradsdomböcker från 1500-talet s. 68. Lindgrens. 54-55;
Helmfrid s. 72 (Norrköpingsborgare som lejer ut djur över vintern i början av
1600-talet. Östra härads i Njudung domboks. 37 (En hustru Karin som lämnat ut djur till utfodring 1602); Sörmländska härads domböckers. 59, 81. I
dessa fall rör det sig om boskap som vinterfodrats, dvs. den enklare typen av
foderboskap. Legoboskap har jag bara funnit enstaka exempel på i det publicerade rättsmaterialet, jfr not 25. Lagerstedt s. 30 kan på indirekt väg med utgångspunkt från kartmaterialets uppgifter om tillgång på betesmark sluta sig
till att några byar i Uppland måste ha låtit sina djur beta på grannbyarnas betesmarker under 1600-talet. Men lejande av bete är ytterligare en annan form
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skild från lejandet av boskap. Rörande samma typ se Utterströms. 239 not
24.
27. Eg. ett lån av en ko i Vendels socken 1633. Uppländska domböcker I
(Vendels sockens dombok 1615-45) s. 104. I de övriga publikationerna i denna serie: Uppländska konungsdomar från Vasatiden, Uppländska häradsrättsdomböcker från 1500-talet, Långhundra härads dombok 1545-70, Upplands
lagmansdombok från 1578-79, Upplands lagmansdombok 1581 och 1586,
Lagläsare Per Larssons dombok 1638, nämns inga tvister om utlämnad boskap, med undantag av ett par mera tillfälliga lån av hästar.
28. Wennberg s.137-138.
29. Orrman s. 145-147, 176. I de svenska längderna anges, mig bekant, endast den boskap som landborna själva äger. Men lego- och foderboskapens andel bland landbornas djur har förmodligen sällan varit så hög som i de sydvästfinska socknar Orrman undersökt.
30. Dahls. 151-152; Hanssen s. 44-46. I Blekinge, på Johannishus fideikommiss, förekom att underlydande brukare tog emot boskap till "leja" i början av
1700-talet, men här rör det sig endast om utnyttjande av betesmark sommartid. Torbrand s. 310.
31. Enemark s. 17-22 har givit en utförlig redogörelse för den rättsliga bakgrunden till, och striderna om, plikten att hålla fodernöt i Danmark under
1500-talet. Om senmedellida utlejande av oxar se Poulsen s. 75-77. Poulsen
skiljer mellan ett äldre system med utlejande och ett yngre från 1500-talets
början med utlämnande av boskap till utfodring hos bönderna. Enligt Ladewig Petersen s. 141 kan fodernötsplikten för landbor beläggas så tidigt som
1497 i Danmark. Frandsen s. 197-199 har med en instruktiv karta över Fyn
visat hur fodernötspålagan var allmänt förekommande på 1600-talet. Bjurling
s. 257-259 visar att den skånska adeln kvarhöll sin stallningsrätt av oxar hos
underlydande även under den svenska tiden.
32. Gustafssons. 171 ff.
33. 1734 års lag Byggningabalken 12 § 2; Lagförslag i Carl den niondes tid
s. 421-422 (Köpamålsbalken 8). I de utgivna Förarbetena till Sveriges rikes
lag 1686- 1736 nämns denna förändring inte alls, lega av djur diskuteras
endast i förbigående i samband med lejning av hästar vid gästgivargårdarna,
t.ex. I s. 368.
34. Levander s. 175-176; Svärdström s. 154.
35. Christensens. 61. Rörande utlämnande av gäss i Skåne på 1800-talet se
Genrup 1975 s. 126-138. Denna sena form av foderboskap kan betraktas
som det sista uppflammandet för boskapsutlämnande med naturaersättning i
S yd~_veri ge.
36. Aldre Västgötalagen Rättlösabalken 12, Förnämesbalken 6; Yngre Västgötalagen Rättlösabalken 28, Utgärdabalken 13; Östgötalagen Byggningabalken 26; Upplandslagen Köpmålabalken 6; Södermannalagen Köpmålabalken 7; Hälsingelagen Köpmålabalken 4, Magnus Erikssons Landslag Köpmålabalken 5; Yngre Västgötalagen, Lydekini excerpter 109.
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