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Kapitel 1 

Inledning 

Då Gud hade skapat de norra och mellersta delarna av Sverige vände han 

söderut och såg konturerna av Skåne. Han tyckte mycket om det han såg och 

beslöt att göra landskapet vackert och bördigt med vidsträckta åkrar och ljusa 

böljande fält. Nöjd med sitt verk vände Gud blicken mot norr och såg till sin 

förfäran att bakom hans rygg hade djävulen skapat ett annat landskap, Små-

land. ”Vad har du gjort”, utbrast Gud, ”varför har du gjort det så kargt och 

stenigt, varför har du gjort det så magert och mörkt?” Bekymrad bestämde sig 

Gud att ge detta fattiga landskap en strävsam och idog bonde som skulle kunna 

ta vara på de få tillgångar som fanns. Och så skapade Gud smålänningen. Men 

under tiden hade djävulen passat på att smyga söderöver. Han lär ha lett i 

mjugg, för det var han som skapade skåningen!
1 

Under 1700- och 1800-talet omvandlades det svenska jordbruket vilket var en 

del av en europeisk utveckling som uppvisar övergripande likheter. De genom-

gripande förändringarna och deras betydelse för den långsiktiga samhälls-

utvecklingen motiverar att man talar om en agrar revolution. Ser man till den 

tidigare forskningen, såväl internationell som svensk, slutar emellertid enigheten 

ungefär här. Man konstaterar omfattande tekniska, institutionella och sociala 

förändringar i jordbrukssektorn men när det kommer till omvandlingens orsaker, 

drivkrafter och förlopp, går meningarna isär. Trots övergripande likheter rymde 

den agrara revolutionen såväl regionala som lokala variationer och tidsförskjut-

ningar. Och när den slutligen nådde Sverige omfattade den inte bara de bördiga 

lerslätternas spannmålsbygder utan även de steniga och oländiga skogsbygderna 

samt alla tänkbara typer av blandbygder däremellan. En huvudsaklig utgångs-

punkt för avhandlingens undersökningar är att de naturliga förutsättningarna i 

grunden präglade jordbruket och därmed även jordbruksomvandlingens karaktär 

och förlopp. Genom en systematisk undersökning av jordbrukets produktion, 

markanvändning och långsiktiga utveckling mot bakgrund av de naturliga förut-

sättningarna, bidrar avhandlingen med ny kunskap och sätter därmed en av de 

viktigaste episoderna i den långsiktiga samhällsutvecklingen i ny belysning.  

                                                      
1
 Petrén 1990, s 153. 
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1.1  Problem, syfte och frågeställningar 

Den svenska jordbruksomvandlingen under 1700- och 1800-talet yttrade sig 

spektakulärt som en produktivitetsökning som möjliggjorde ett överskott av 

livsmedel samtidigt som arbetskraft frigjordes. Processen rymde emellertid vari-

ationer och tidsförskjutningar. Att avgränsa förloppet till endast en revolution 

med tyngdpunkt på en kortare tidsperiod och ett begränsat antal faktorer har där-

för problematiserats av den tidigare forskningen. För England, där revolutionen 

anses ha kommit först, har hela sex stycken ”revolutionsfaser” avgränsats 

mellan åren 1560-1850 beroende på vilka förändringar och episoder den tidigare 

forskningen valt att framhäva.
2
  Var och en av dessa faser har sina förespråkare 

som ofta gör anspråk på att just deras fas rymmer den ”riktiga” revolutionen. 

Vissa framhäver till exempel förändringar i det institutionella ramverket genom 

stärkta privata äganderätter, i England genom så kallade ”parliamentary enclosu-

res” med tyngdpunkt på 1700-talets senare del och i Sverige genom enskiftet 

och laga skiftet under 1800-talet. Andra avvisar betydelsen av dessa ”jordskif-

ten” och menar istället att den huvudsakliga produktivitetstillväxten skedde 

redan före 1750 och inom ramen för det traditionella bondejordbrukets samord-

nade produktion och blandning av privata och kollektiva äganderätter.
3
 Många 

av de intensifierande odlingstekniska lösningar som fick sitt stora genombrott på 

bred front i Västeuropa under 1700- och 1800-talet var dessutom redan kända 

sedan långt tidigare.
4
 Att till exempel ersätta trädans funktion med årlig odling 

och växtföljder innehållande foderväxter, hade utprövats lokalt redan under 

1300-talet i tätbefolkade områden såsom Norditalien och Flandern.
5
  

 Även schematiska sammanställningar av den agrara revolutionens 

spridningsförlopp har problematiseras. Tidigare forskning har till exempel illu-

strerat spridningen likt ringar på vattnet där England utgör nedslagspunkten och 

att den agrara revolutionen så småningom kom till Sverige via bland annat 

Danmark.
6
 Invändningarna mot dylika generaliseringar hänvisar till regionala 

och lokala variationer samt tidsförskjutningar. Jordbruksomvandlingens karaktär 

och förlopp varierade således beroende av olika villkor varav ett är jordbrukets 

naturliga förutsättningar. Inom såväl svensk som internationell forskning talas 

om särpräglade bygder eller jordbruksområden med olika karaktärer och förut-

sättningar. Till exempel har jordens beskaffenhet framhävts som en viktig 

                                                      
2
 Overton 1996. 

3
 Allen 1992. 

4
 Slicher van Bath 1963, Campbell & Overton 1991, Campbell & Overton 1993.  

5
 Braudel 1982, s 100-102. 

6
 Bairoch 1969.  
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bestämmande faktor för spridningen av nya jordbrukstekniker.
7
 Att studera jord-

brukets karaktär och diversifiering med utgångspunkt i de naturliga förutsätt-

ningarna är vanligt inom de geografiska forskningsdisciplinerna.
8
 Mot denna 

bakgrund är det förståeligt att även flera agrarhistoriska studier väljer att lyfta 

fram det regionalt eller lokalt specifika som annars tenderar att försvinna i mer 

övergripande undersökningar av den agrara revolutionens karaktär och förlopp.
9
 

Studierna är emellertid mer fåtaliga när det kommer till att mer precist studera 

hur de naturliga förutsättningarna påverkade produktionen och vilken betydelse 

de hade i förhållande till andra påverkande faktorer. Inte heller har jordbruks-

omvandlingen i olika bygdetyper speglats mot varandra på ett mer systematiskt 

sätt. Här finns således en kunskapslucka att fylla och det är mot denna bakgrund 

avhandlingen formulerar sitt syfte. 

 Avhandlingens syfte är att studera hur naturliga förutsättningar och 

institutioner påverkade jordbrukets produktionsmönster under 1700- och 1800-

talets jordbruksomvandling. Fokus ligger på att värdera betydelsen av naturliga 

förutsättningar, traditionella bygder och brukningsorganisation för vad som pro-

ducerades och syftet uppfylls genom empiriska undersökningar utifrån produk-

tionsskattningar på mikronivå. Resultaten bidrar till att bättre kunna förklara 

jordbruksomvandlingens karaktär och förlopp inom områden med skilda natur-

liga och institutionella förutsättningar.  

 I avhandlingen används ett källmaterial för produktionsskattningar på 

mikronivå, närmare bestämt prästtiondelängder, som nyligen fångat forskning-

ens intresse.
10

 Detta är emellertid första gången det används för en mer omfat-

tande studie av jordbruket produktionsmönster. Produktionsskattningar utifrån 

prästtiondelängderna innebär nya möjligheter eftersom ett påtagligt problem för 

den tidigare forskningen som studerat produktionen i det förindustriella jord-

bruket har varit bristen på källmaterial. Medan det ofta finns bevarade räkenska-

per för godsens jordbruk, är materialet betydligt mer tunnsått för bondejord-

bruket. Sporadiska räkenskaper finns bevarade för enstaka gårdar men proble-

met med detta material är representativiteten och de begränsade möjligheterna 

att dra generella slutsatser. Den offentliga statistiken är obefintlig för 1700-talet 

och kvaliteten på de siffror som samlades in av präster, landshövdingar och hus-

hållningssällskap under 1800-talet är bristfällig.
11

 Alternativa sätt att skatta pro-

duktionen har till exempel byggt på skattningar av hela landets konsumtion av 

                                                      
7
 Overton 1996, s 5ff. 

8
 Björkman 1922, Campbell 1928, Nelson 1945, Höijer 1952, Helmfrid 1985.  

9
 Se t ex Andersson Palm 1997, Rosengren 2001, Nyström 2003, Gustafsson 2006, Wiking-Faria 

2009. 
10

 Olsson 2005, Olsson & Svensson 2009, Olsson & Svensson 2010. 
11

 Gadd 1999. 
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kalorier per capita, på korntalsberäkningar eller på arealen uppodlad jord.
12

 En 

annan vanlig typ av källmaterial som använts av den tidigare forskningen är 

bouppteckningar som ger inblickar i produktionen för en viss gård vid ett visst 

tillfälle.
13

 

 Den tidigare forskningen kring produktionsutvecklingen under den agrara 

revolutionen domineras av studier av England.
14

  Här har man omvärderat den 

tidigare förhärskande bilden av att tillväxt skapades först och främst på de kapi-

talistiska storjordbruken och istället riktat fokus mot de mindre bondejord-

bruken.
15

 Av denna anledning har intresset ökat även i övriga Europa för studier 

på regional nivå och med hänsyn till böndernas specifika förutsättningar.
16

 I 

dessa studier saknas emellertid en mer djupgående analys av hur de naturliga 

förutsättningarna påverkade böndernas produktionsstrategier.   

 Avhandlingens undersökningsperiod omfattar perioden ca. 1700-1870 som 

rymmer den svenska jordbruksomvandlingens kärna. Det traditionella jord-

brukets karaktär och begränsningar vid undersökningsperiodens början liksom 

de genomgripande förändringarna det genomgick under den förhållandevis korta 

perioden diskuteras mer ingående i kapitel 3 och 4. Undersökningsperioden har 

sin naturliga slutpunkt i den så kallade frihandelserans högkonjunktur och en 

omfattande svensk spannmålsexport.
17

 Därefter följde nämligen en jordbrukskris 

varefter jordbruket gick in i en ny utvecklingsfas som präglades av andra meka-

nismer och villkor.
18

  

       För att uppfylla avhandlingens syfte har det brutits ner i följande 

huvudsakliga frågeställningar vilka utgör utgångspunkter för avhandlingens 

empiriska undersökningar:  

 Förelåg, framförallt under den tidiga delen av undersökningsperioden, 

lokal särprägel med avseende på jordbrukets produktions- och mark-

användningsmönster som överensstämmer med tidigare forsknings anta-

ganden om olika hushållningssystem i de tre bygdetyperna slätt-, ris- och 

skogsbygd?  

 Vilka var de generella tendenserna med avseende på produktionens sam-

mansättning och långsiktiga utveckling? När inträffar viktiga trendbrott 

och vilka faktorer kan de sättas i samband med? Förelåg skillnader mellan 

bygdetyperna i dessa avseenden? 

                                                      
12

 Schön 1995, Gadd 2000. 
13

 Se t ex de Vries 1975, Gadd 1983. 
14

 Se t ex Chambers & Mingay 1966 och Overton 1996. 
15

 Allen 1992. 
16

 Hoffman 1993, de Vries 2001. 
17

 Fridlizius 1957, Schön 1987, s 225ff. 
18

 Morell 2001. 
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 Vilka faktorer påverkade enskilda gårdars produktionsmönster? Vilken 

inverkan hade till exempel jordskiften, marknadsincitament och skillnader 

i jordbrukets naturliga förutsättningar? Ökade vissa faktorers betydelse 

över tid medan andras minskade?  

 Den sista frågeställningen syftar till att spegla allmänna tendenser mot 

fallstudier på bynivå. Var skillnaderna med avseende på markanvänd-

ningens och produktionens sammansättning och långsiktiga utveckling 

omfattande nog för tala om olika utvecklingsvägar i de tre bygdetyperna 

under jordbruksomvandlingen?  

Avhandlingens syfte och huvudsakliga frågeställningar har formulerats med 

utgångspunkt från vår bristande kunskap kring betydelsen av de naturliga förut-

sättningarna, var för sig och i förhållande till andra faktorer, för jordbrukets pro-

duktionsmönster och dess omvandling. För att underlätta förståelsen av hur detta 

infogas i en allmän bild av jordbruksomvandlingen och för att klargöra de 

inbördes förhållandena mellan förklaringsfaktorerna, presenteras i nästföljande 

avsnitt två tidsspecifika teoretiska modeller. 

1.2  Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt presenteras två schematiska modeller, en för undersökningsperio-

dens tidigare del och en för dess senare, med hypotetiska orsakssamband som 

testas genom avhandlingens undersökningar. Här diskuteras även de viktigaste 

teoretiska utgångspunkterna samt den forskning som ligger till grund för 

modellerna. Det bör emellertid noteras att diskussionen vidareutvecklas i 

avhandlingens bakgrundskapitel, det vill säga kapitel 3 och 4. Modellerna utgör 

en utgångspunkt och vägvisare för avhandlingens undersökningar. Den är inspi-

rerad av en schematisk sammanställning enligt figur 1.1 som illustrerar olika 

ekonomiska och sociala samband som tidigare forskning diskuterat för Englands 

förindustriella jordbrukssamhälle.
19

  

 Syftet med att här presentera Overtons schematiska sammanställning är inte 

att förklara alla dess faktorer och orsakssamband utan istället att visa hur den 

inspirerat två modifierade modeller för avhandlingens undersökningar. Av figur 

1.1 framgår att agricultural practice (fritt översatt till ”jordbrukets utövande”) 

antas bero av market (marknaden), natural environment (naturmiljön) samt field 

system som avser huruvida produktionen skedde inom ramen för tegskifte eller 

enskifte. Det är framförallt dessa faktorer och samband som ligger till grund för 

modellerna som redovisas i figur 1.2 och 1.3. 

                                                      
19

 Overton 1996, s 57.  
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Figur 1.1 Sammanställning av ekonomiska och sociala förhållanden i det tidigmoderna 

England. 

 

 

 

Källa: Overton 1996, s 57. 
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Figur 1.2 Hypotetiska orsakssamband för undersökningsperiodens tidigare del.  

 

 

 

 

 

Figur 1.3 Hypotetiska orsakssamband för undersökningsperiodens senare del.  
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Med utgångspunkt i Overtons schema avgränsas således två modifierade model-

ler. Detta innebär att olika hypotetiska orsakssamband skisseras för den tidigare 

(se figur 1.2) och den senare (se figur 1.3) delen av undersökningsperioden. Här-

igenom kontrasteras 1700-talets traditionella jordbruk präglat av bland annat 

tegskiftet mot 1800-talets mer kommersialiserade jordbruk som genomgått stora 

förändringar i bland annat enskiftets kölvatten. Modellerna är uppbyggda kring 

undersökningsobjektet och det som ska förklaras, det vill säga jordbrukets 

produktionsmönster. Här avses jordbrukets två huvudsakliga produktionsgrenar, 

vegetabilieproduktionen och djurhållningen, proportionen dem emellan samt 

deras respektive sammansättning och långsiktiga utveckling. Bygd, naturliga 

förutsättningar, marknad samt odlingssystem och -teknik förväntas således ha en 

direkt inverkan på jordbrukets produktionsmönster. Brukningsorganisation, som 

avser huruvida produktionen skedde inom ramen för tegskifte eller enskifte, för-

väntas inverka på jordbrukets produktionsmönster indirekt genom faktorerna 

bygd samt odlingssystem och -teknik. Orsakssambanden diskuteras närmare 

nedan liksom att vissa samband förväntas vara olika starka under den tidigare 

och senare delen av undersökningsperioden vilket indikeras i modellerna genom 

streckade linjer.  

 Vad beträffar faktorn bygd så refereras till tidigare forskning vars antagan-

den prövas genom avhandlingens undersökningar. Såväl internationell som 

svensk geografisk forskning har konstruerat olika indelningar i syfte att fånga 

regional och lokal särprägel i jordbruket som ett resultat av variationer i de 

naturliga förutsättningarna.
20

 För Skånes del har detta resulterat i en indelning av 

det tidiga 1700-talets jordbrukssamhälle i tre typer av bygder (slättbygden, ris-

bygden och skogsbygden), var och en med sin egen unika särprägel med avse-

ende på bland annat produktion, markanvändning och kulturyttringar.
21

 Efter-

som bygdeindelningen baseras på antagandet att jordbrukets karaktär ytterst 

berodde på de naturliga förutsättningarna, indikeras i våra modeller ett samband 

mellan bygd och naturliga förutsättningar. I avhandlingens undersökningar tes-

tas antagandet om bygdetypernas särprägel genom en kvantifiering av såväl pro-

duktion som markanvändning. Detta är ett nytt angreppssätt som inte testats 

förut. Som en viktig upprätthållande faktor för bygderna framhäver den tidigare 

forskningen tegskiftets homogeniserande inverkan genom att jordbrukets pro-

duktion och aktiviteter samordnades såväl inom som mellan byar genom så kal-

lade bya- eller vångalag.
22

 Detta samband indikeras i figur 1.2 som en pil mellan 

brukningsorganisation (tegskifte) och bygd. Övergången från tegskifte till 

enskifte förväntas därför innebära ett försvagat samband mellan bygd och pro-

                                                      
20

 Se t ex Björkman 1922, Höijer 1952. 
21

 Campbell 1928. Campbell beskriver olika hushållningssystem i de tre bygdetyperna. Termen 

hushållningssystem avser i bred bemärkelse jordbrukets produktionsmönster och markanvändning.  
22

 Campbell 1928, s 51, s 54. 
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duktionsmönster vilket indikeras med en streckad linje i figur 1.3. Bygdegreppet 

diskuteras mer ingående i kapitel 4. 

 Med naturliga förutsättningar avses av naturen bestämda faktorer som 

antas ha en grundläggande betydelse för jordbrukets aktiviteter. Inom den växt-

vetenskapliga forskningen är studier av hur naturliga förutsättningar såsom 

exempelvis klimat, nederbörd och jordmån inverkar på jordbruksproduktionen 

mycket vanliga. Bland annat har det resulterat i olika modelleringar för att skatta 

klimatfaktorers inverkan på spannmålsskördar i det moderna jordbruket.
23

 Även 

studier av det förindustriella jordbruket har berört de naturliga förutsättningarnas 

betydelse.
24

 Däremot är studierna mycket fåtaliga när det kommer till att söka 

kvantifiera hur till exempel jordens beskaffenhet inverkade på jordbruksproduk-

tionen.
25

 I figur 1.2 indikeras ett svagare samband mellan naturliga förutsätt-

ningar och produktionsmönster medan ett starkare samband indikeras i figur 1.3. 

Man kan fråga sig hur detta går ihop eftersom de naturliga förutsättningarna i 

princip är tidskonsistenta. Förklaringen ligger i huruvida produktionen skedde 

inom ramen för tegskifte eller enskifte. Eftersom produktionen inom tegskiftet 

samordnades såväl inom som mellan byar antas eventuella skillnader i de natur-

liga förutsättningarna ha en begränsad betydelse. Dessutom låg gårdarnas tegar 

spridda inom byn, bland annat som en följd av tegskiftets riskminimerande stra-

tegier. I och med enskiftets individualisering och sammanslagning av tegar blev 

produktionen den enskilde bondens privata angelägenhet. Man kan uttrycka det 

på två sätt: antingen som att bonden nu stod ensam och var underkastad de 

enskiftade ägornas naturliga förutsättningar, framförallt med avseende på jor-

dens beskaffenhet, alternativt att det nu var fritt fram för honom eller henne att 

optimera och anpassa produktionen efter de nya naturliga förutsättningarna.  

Häri ligger förklaringen till att ett starkare samband mellan naturliga förutsätt-

ningar och produktionsmönster indikeras för den senare delen av undersök-

ningsperioden i figur 1.3. Sambandet mellan jordbrukets naturliga förutsätt-

ningar och dess produktionsmönster samt hur det undersöks i avhandlingen dis-

kuteras mer ingående i kapitel 4.  

 Marknadens inverkan på jordbrukets produktionsmönster antas vara star-

kare under den senare delen av undersökningsperioden vilket indikeras i model-

lerna. Detta är i linje med tidigare forsknings antagande om att den agrara revo-

lutionen kännetecknades av en övergång från riskminimerande till vinstmaxi-

merande strategier.
26

 I ett större och längre europeiskt utvecklingsperspektiv kan 

detta även ses som en huvudsaklig brytpunkt i övergången från ett feodalt till ett 

kapitalistiskt samhälle vilket resulterade i ett alltmer kommersialiserat jord-

                                                      
23

 Otter & Ritchie 1984.  
24

 Björkman 1922, Domaas 2007, Svensson 2008.  
25

 Se t ex Brunt 2004. 
26

 Gadd 2009, s 16. 
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bruk.
27

 I vår undersökning studeras marknadens inverkan framförallt på två sätt: 

dels genom förändringar i det institutionella ramverk som reglerade handeln och 

dels genom prisincitament. Kortsiktiga prisvariationer är dock inte i fokus här 

utan istället beaktas långsiktiga pristrender som antas ha främjat mer omfattande 

omläggningar av produktionen genom till exempel nyodling. Marknadens inver-

kan på jordbruksproduktionen diskuteras mer ingående i avsnitt 3.2. Redan här 

kan vi emellertid uppmärksamma att ökande priser och efterfrågan på jord-

brukets produkter av tidigare forskning framhävts som en viktig drivkraft i den 

agrara omvandlingsprocessen.
28

 I det inledande skedet uppnåddes produktions-

ökningen i regel genom extensiva strategier såsom nyodling men sedan avta-

gande avkastning gjort sig gällande fordrades en intensifiering genom till exem-

pel införandet av nya former av växelbruk. Tidigare forskning har även visat att 

en produktionsökning genom ökad odlingsareal ofta sammanföll med en ”vege-

tabilisering” av produktionen eftersom vegetabilier producerar mer livsmedel 

per ytenhet än djur.
29

 Snarare än prisernas uppgång framhäver andra forskare 

betydelsen av ökad prisstabilitet till följd av till exempel marknadsintegration 

samt förbättrade transporter och handelsinstitutioner.
30

 Andra framhäver 

betydelsen av bönders ändrade konsumtionsvanor som förklaring till jordbrukets 

tilltagande specialisering och marknadsanpassning under den agrara revolutio-

nen.
31

  

 Med odlingssystem avses de traditionella odlingssystemen en-, två- eller 

tresäde men även de nya former av växelbruk som i Sverige introducerades på 

bred front i enskiftets kölvatten under 1800-talet.
32

 Med odlingsteknik avses 

framförallt jordbruksredskapen. Genombrotten för och spridningen av nya 

odlingssystem och -tekniker var en viktig del av den agrara revolutionen efter-

som de möjliggjorde en ökad produktivitet. De är väl beskrivna av såväl svensk 

som internationell forskning och diskuteras mer ingående i avsnitt 3.4.
33

 Där 

avhandlas även hur det nya växelbruket möjliggjorde rubbandet av den nödvän-

diga balans mellan olika mark- och produktionstyper som jordbruket tidigare 

varit underkastat 

 Sammanfattningsvis har två modeller skisserats för den tidigare respektive 

senare delen av undersökningsperioden. Genom att innefatta faktorer och 

orsakssamband som antas ha haft en större inverkan på jordbrukets produk-

tionsmönster, fungerar modellerna som en vägvisare för avhandlingens under-

                                                      
27

 Gadd 2000, s 13f.  
28

 Allen 2009. 
29

 Campbell & Overton 1991. 
30

 Persson 1999. 
31

 de Vries 1975. 
32

 Gadd 2000, s 285, s 307ff. 
33

 Slicher van Bath 1963, Dahl 1989, Overton 1996, Gadd 2000.  



11 

 

sökningar. Det bör emellertid påpekas att syftet med modellerna inte är att, lik-

som Overtons schematiska sammanställning i figur 1.1, söka illustrera alla tänk-

bara hypotetiska orsakssamband. Vi kan däremot notera att det förekommer 

indirekta samband som inte antyds i modellerna varav somliga diskuteras i 

kapitel 3 och 4. Som exempel kan nämnas ett hypotetiskt samband mellan 

marknad och odlingsteknik under senare delen av undersökningsperioden i och 

med uppkomsten av en handel med industritillverkade järnplogar under 1800-

talet.
34

 Ett annat tänkbart samband är mellan marknad och brukningsorganisa-

tion utifrån antagandet att marknads- och prisincitament drev fram enskiftets 

privatisering och individualisering.
35

 

1.3  Disposition 

Avhandlingen består av tre delar. Den första delen omfattar kapitlen 1-4 som 

utgör en bakgrund till avhandlingens två analytiska delar som består av kapitlen 

5-7 samt det avslutande kapitel 8. I kapitel 2 diskuteras avhandlingens huvud-

sakliga källmaterial och metodiska överväganden. Kapitel 3-4 diskuterar jord-

brukets karaktär, förutsättningar och utveckling under 1700- och 1800-talet med 

särskilt fokus på de faktorer och orsakssamband som sammanfattas i inlednings-

kapitlet.  

 Avhandlingens andra del omfattar kapitlen 5-7 som är tre analyskapitel. I 

kapitel 5 studeras vegetabilieproduktionens och djuravelns sammansättning och 

långsiktiga utveckling. I kapitel 6 illustreras och analyseras långsiktiga föränd-

ringar i jordbruksproduktionens inriktning.  Kapitel 7 utgörs av fallstudier som 

syftar till att komplettera och fördjupa analyserna från kapitel 5 och 6 samt att 

studera den agrara revolutionens karaktär och förlopp i de tre bygdetyperna.   

 Avhandlingens tredje och sista del är kapitel 8 som utgörs av en samman-

fattande diskussion. Där syntetiseras resultaten av undersökningarna samt åter-

kopplas till inledningskapitlets frågeställningar, modell och teoretiska utgångs-

punkter. 

                                                      
34

 Jirlow 1958, Hallén 2003. 
35

 Pettersson 1983. 
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Kapitel 2 

Källmaterial och metodiska övervägan-

den 

För att uppnå det syfte och besvara de frågeställningar som formulerades i 

inledningskapitlet används flera olika typer av källmaterial. I detta kapitel pre-

senteras och diskuteras de viktigaste av dessa liksom huvudsakliga metodiska 

övervägandena av betydelse för flertalet av avhandlingens undersökningar. Mer 

specifika källmaterial och metodiska överväganden diskuteras mer ingående i 

avhandlingens analyskapitel. Merparten av källmaterialet har sammanställts i 

Skånes agrarhistoriska databas (SAD) som presenteras i avsnitt 2.1. I avsnitt 2.2 

diskuteras prästtiondelängderna och i avsnitt 2.3 huvudsakliga metodiska över-

väganden förknippade med produktionsskattningarna.  I avsnitt 2.4 presenteras 

övriga källmaterial.  

2.1 Skånes agrarhistoriska databas 

År 1780 tog en man vid namn Åke Andersson över skattehemmanet Veberöd nr 

1. Hemmanet omfattade 2/3 mantal och bestod vid denna tid av ett hushåll. 

Enligt jordeboken var hemmanet ålagt att betala skatt till domkyrkan i Lund. 

Åke var gift med Bengta och paret hann bara driva gården tillsammans i fyra år 

fram till Åkes död 1784. Paret hade ingen son som kunde ta över utan ägandet 

övergick till Bengta som ensam drev gården i hela tjugosju år, sannolikt ända 

fram till sin död. Hon verkar ha drivit gården väl. Även om skördevolymerna av 

de odlade grödorna korn, råg, havre och bovete inte ändrades nämnvärt under 

hennes tid som änka var djuraveln betydligt mer omfattande än när hennes make 

ägde gården. Bengta födde upp föl, kalvar, lamm och gäss, allt enligt prästens 

årliga och noggranna anteckningar. Prästen var nämligen berättigad till en tretti-

ondel av skörden och vart tionde levande fött djur genom det så kallade präst-

tiondet. 1810 bytte hemmanet ägare och samtidigt klövs det i två lika stora delar 

om vardera 1/3 mantal. Hemmanet genomgick stora förändringar under 1800-

talet. Bland annat revs gårdarna ner till grunden och byggdes upp på en ny plats 

eftersom hela hemmanet ålades att flytta ut från den gamla bykärnan i samband 

med 1830 års laga skifte.  

 Den inledande introduktionen illustrerar delar av den information som ryms 

i den databas som upprättats för avhandlingens undersökningar: Skånes agrar-
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historiska databas (SAD).
36

 Åke och Bengtas gård är en av databasens drygt 

2000 mantalssatta gårdar i 34 skånska socknar som tillsammans täcker perioden 

1702-1881. Databasen är uppbyggd kring produktionsstatistik på gårdsnivå och 

skattningarna baseras på prästtiondelängder som diskuteras närmare nedan. Till 

följd av prästtiondelängdernas karaktär och begränsningar är emellertid ingen 

enskild gård närvarande genom hela undersökningsperioden. Istället överlappar 

och avbyter gårdarnas produktionsserier varandra. I databasen har varje mantals-

satt gård ett unikt individnummer och om gården klyvs får de nya hemmansde-

larna/gårdarna ett nytt individnummer. Skånes agrarhistoriska databas rymmer 

en mängd information om de enskilda gårdarna. Baserat på prästtiondelängder-

nas uppgifter anges den årliga skörden av råg, korn, blandsäd, havre, bovete, 

bönor och ärtor. Därtill redovisas djuraveln som det årliga antalet födda föl, kal-

var, griskultingar, lamm, gäss och getter.
37

  Andra variabler indikerar 

gårdsspecifika förhållanden såsom bygdetillhörighet, jordnatur, eventuell tid-

punkt för storskifte, enskifte och laga skifte samt naturliga förutsättningar som 

indikeras genom en gradering av jordens bördighet.
38

  

 Gårdarna i Skånes agrarhistoriska databas är fördelade på 34 stycken sock-

nar vilkas geografiska läge åskådliggörs i figur 2.1. Databasen omfattar alla 

äganderättsliga och geografiska förhållanden i Skåne vilket gör att analyser av 

olika kontexter är möjliga för hela undersökningsperioden.
39

 I tabell 2.1 ges en 

förteckning över databasens 34 socknar och de tidsperioder de är representerade 

i undersökningen. Perioderna bestäms av de år för vilka prästtiondelängderna 

kan användas för att kvantifiera produktionen. I tabellen redovisas även sock-

narnas bygdetillhörighet samt jordens genomsnittliga bördighet enligt den tio-

gradiga skalan.
40

 Dessutom redovisas frälsets andel av socknarnas totala mantal 

enligt Gillbergs beskrivning från år 1765.
41

 Notera att vid beräkningarna av 

socknarnas totala mantal har säterier och prästgårdar exkluderats. Den redovi-

sade mantalsfördelningen avser således bondejordbruket och den andel som inte 

är frälse utgörs således av krono- och skatte.   

                                                      
36

 Skånes agrarhistoriska databas är ett resultat av det större forskningsprojektet ”Ekonomisk 

omvandling och social dynamik, svensk jordbruksomvandling i europeiskt perspektiv” som 

genomförts vid Ekonomisk-historiska institutionen i Lund med finansiellt stöd av Vetenskapsrådet. 

Databasen är registrerad vid Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet.  
37

 Notera att uppgifter för samtliga grödor och djurslag inte finns tillgängliga för alla gårdar. I vissa 

fall måste detta korrigeras för genom metodiska tillvägagångssätt som diskuteras mer ingående i 

avhandlingens analyskapitel.  
38

 Se avsnitt 4.2.3 för en närmare beskrivning av den tiogradiga graderingen med avseende på jordens 

bördighet.   
39

 I samband med flera av avhandlingens undersökningar görs emellertid inskränkningar i samplet för 

att möjliggöra representativa jämförelser.  
40

 Den etnografiska forskning som ligger till grund för bygdeindelningen samt bördighetsgraderingen 

diskuteras mer ingående i kapitel 4.  
41

 Gillberg 1765. 
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Figur 2.1 De undersökta socknarnas geografiska spridning i Skåne. 
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Tabell 2.1 Tidsperioder och karakteristika för databasens socknar. 

Socken Period Bygd Jord- 

kvalitet 

Andel 

frälse (%) 

Billinge 1720-39, 1754-1860 skog 5,7 39 

Bosarp 1781-1848 skog 6,5 37 

Brandstad 1711-45, 1790-1819 ris 6,9 34 

Everlöv 1765-1847, 1850-64 ris 3,8 52 

Gråmanstorp 1833-51 skog 6,4 75 

Gödelöv 1737-79 ris 6,7 94 

Halmstad 1804-27 ris 7,8 97 

Hjärnarp 1758-1832 skog 5,1 16 

Häglinge 1702-19, 1727-50 skog 3,8 64 

Hög 1734-96, 1799-1820 slätt 8,9 0 

Kågeröd 1794-1837 skog 6,2 96 

Kävlinge 1734-96, 1799-1820 slätt 8,8 0 

Lilla Harrie 1760-1826 slätt 7,6 53 

Lyngby 1737-79 ris 6,9 59 

Röstånga 1720-39, 1754-1860 skog 5,0 0 

Saxtorp 1810-45 slätt 7,0 5 

Sireköpinge 1804-27 slätt 8,6 100 

Skartofta 1724-34, 1773-83 ris 6,8 55 

Sankt Ibb 1772-1833 ris 9,7 0 

Stenestad 1794-1837 skog 5,0 4 

Stångby 1766-85, 1794-1802 slätt 9,5 3 

Södra Rörum 1702-19, 1725-68 skog 3,7 52 

Södra Åsum 1711-45, 1790-1845 ris 3,7 98 

Tostarp 1758-1832 ris 6,2 23 

Vallkärra 1766-85, 1794-1802 slätt 10,0 0 

Veberöd 1768-91, 1807-31, 1854-56 ris 4,8 39 

Viken 1831-51 ris 5,0 0 

Vomb 1768-91, 1807-30, 1855-57 ris 3,4 100 

Väsby 1831-56 ris 7,3 8 

Västra Karaby 1791-1845 slätt 7,2 11 

Västra Strö 1781-1840 ris 7,5 95 

Örtofta 1760-1850 slätt 7,2 100 

Österslöv 1740-1807 ris 6,0 94 

Öved 1730-34, 1773-83 ris 5,6 100 

Källa: SAD, Gillberg 1765, Göransson 1972.  

Den ytterst begränsande faktorn för databasens omfattning är förekomsten av 

användbara och bevarade prästtiondelängder. Med användbara menas att präst-

tiondelängdernas uppgifter kan ligga till grund för produktionsskattningar vilket 

inte alltid är fallet av olika skäl. Socknarna i Skånes agrarhistoriska databas har 

således valts utifrån detta kriterium och framförallt socknar med längre serier 

har prioriterats. De utgör merparten av de socknar vars prästtiondelängder under 
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perioden cirka 1700-1870 uppfyller kraven för att kunna kvantifiera vegetabilie-

produktion och djuravel. Genom att olika gårdsstorlekar, jordnaturer och geo-

grafiska förhållanden finns representerade i databasen, möjliggörs longitudinella 

analyser av de viktigaste kontexterna i det (syd)svenska jordbruket under 1700- 

och 1800-talet. 

2.2 Prästtiondelängder – en ny källa för 

produktionsskattningar 

Sedan medeltiden var tiondet en viktig del av skattesystemet i Europa och 

bestod i vissa områden ända fram till 1900-talet. Eftersom ett faktiskt tionde 

uttogs som en förutbestämd andel av produktionen och därmed varierade med 

produktionsutfallet, har tiondelängder av olika slag fångat forskningens intresse 

som källor för produktionsskattningar. Produktionsskattningar för det förindust-

riella jordbruket har visat sig problematiska till följd av en bristfällig och frag-

mentarisk källsituation.
42

 Tiondet som beskattningsform i Sverige har studerats 

av den tidigare forskningen, även med särskilt fokus på Skåne.
43

 Tiondet hade 

olika mottagare och bestod av kronotionde, kyrktionde och prästtionde. Först-

nämnda avskaffades 1904 och det andra 1900 i samband med att grundskatterna 

på jord avvecklades. Prästtiondet avskaffade något senare, närmare bestämt 

1910, när kyrkoherdarnas löner reglerades. Alla tre tionden omfattade spann-

målsproduktionen (stråtionde) men prästtiondet omfattade även djuraveln 

(kvicktionde). Tionde uttogs av den mantalssatta jorden oavsett jordnatur. I 

Skåne fixerades år 1683 krono- och kyrktiondet till en fast årlig summa pengar 

som i praktiken baserades på jordinnehav eller rättare sagt en bedömning av 

betalningspotentialen av ett visst jordinnehav.
44

 Prästtiondet förblev emellertid i 

många skånska socknar ”rörligt” (det vill säga att den mängd spannmål och djur 

prästen erhöll som tiondebetalning varierade med böndernas årliga produktions-

utfall) varför prästtiondelängderna kan användas för produktionsskattningar.  

 Prästtiondet var prästernas uppbörd av allmogen vilket det tillkom dem 

själva att samla in och bokföra. Det är således prästens egenhändiga anteck-

ningar om socknens gårdars skördar och djuravel som utgör prästtiondeläng-

derna. Enligt en förordning från 1681 var prästerna berättigade till en tredjedel 

av stråtiondet, det vill säga en trettiondel eller tertialen, av den årliga spannmåls-

skörden. Därtill var de även berättigade till vart tionde levande fött djur, det så 

kallade kvicktiondet. Av de studerade prästtiondelängderna framgår att tiondet 

även kunde omfatta andra grödor och produkter samt även tjänster vilket 
                                                      
42

 Se t ex Olsson & Svensson 2010. 
43

 Sommarin 1938, Weibull 1952, Olsson 2005.  
44

 Olsson 2005, s 59. 
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exemplifieras av följande notering i prästtiondelängden för Västra Karabys 

socken 1810: ”häruti uppföres vete där den finns, råg, korn, havre, ärtor, lin, 

helgonskyld, föl, kalv, lamm, gås, grisar, kycklingar, påskmat bestående av 

bröd, fågel och ägg, ved- och gödseläcka, samt ostmjölk. Denna tiondebok vill 

jag så föra och föra låta, att jag det vid min salighet inför Gud ansvara vill.” 

Helgonskylden var en gammal beskattningsform i de tidigare danska provin-

serna (Skåne, Halland och Blekinge) som tillföll prästen eller klockaren och som 

utgjordes av en fast mängd tröskad säd. Påskmaten betalades som en mindre 

mängd livsmedel såsom exempelvis smör, bröd och ost.
45

 Prästen kunde även 

utkräva dagsverken av bönderna och för många av de studerade socknarna 

bokfördes till exempel så kallade ved-, skogs-, och/eller gödseläckor vilket 

åsyftar en transport/körsla med dessa produkter.  

 I regel uttogs stråtionde av spannmål (korn, råg, havre och ibland även 

blandsäd och vete) samt kvicktionde av föl, kalvar, lamm och gäss. I vissa sock-

nar uttogs även tionde av andra grödor såsom bönor och ärtor samt kvicktionde 

av grisar och getter. Variationer mellan socknarna med avseende på vilka grödor 

och djur som omfattades av tiondet har till stor del sin förklaring i skillnader i 

vegetabilieproduktionens och djuravelns sammansättning, bland annat till följd 

av geografiska faktorer och traditionella produktionsmönster. Det fanns till 

exempel en förordning som förbjöd getter i områden där skog var en bristvara 

eftersom getternas där ansågs göra för stor åverkan.
46

 Således fanns inga getter i 

Skånes västra slättbygder under undersökningsperioden. I många fall kan vi 

alltså dra slutsatsen att grödor och djurslag som inte redovisades i 

prästtiondelängderna för en viss socken inte förekom överhuvudtaget alternativt 

att produktionen var försumbar. I andra fall är det emellertid inte så enkelt och 

det kan inte uteslutas att fler grödor och djurslag förekom men att de inte 

redovisades i prästtiondelängderna. Bland djuren är grisar ett särfall eftersom det 

rådde oklarheter kring hur tiondet skulle utfalla.
47

 Det förekom också att prästen 

uttog vissa grödor och djur som ett rörligt tionde medan andra uttogs som en fast 

årlig mängd alternativt att de betalades för med pengar eller att prästen endast 

valde att notera att betalning skett utan att specificera volym, antal eller belopp. 

Det fanns således en viss flexibilitet i tiondesystemet och olika avtal och över-

enskommelser mellan präst och församlingsbor kunde förekomma. Förordning-

arna är dock mycket tydliga med att tiondet skulle omfatta tertialen av spann-

målsskörden samt vart tionde levande fött djur. Det finns emellertid många 

exempel på konflikter mellan präster och bönder med avseende på tiondets 

omfattning och nivåer. Till exempel uppstod vid 1815 års riksdag en häftig ord-

växling mellan prästeståndet och bondeståndet rörande prästrättigheterna. Bön-
                                                      
45

 Sandstedt 1986, s 13. 
46

 Se avsnitt 3.4.4 för diskussion och referenser.  
47

 Se avsnitt 5.2.1 för diskussion och referenser. 
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derna menade att ”Den ena dagen målar prästen misstroendet likar emellan 

såsom en avskyvärd last, den andra räknar han åhörarnas sädesskärvar på åkern 

för att tillse att han erhåller var trettionde därav.”
48

 Någon reglering av 

tiondenivåerna i Skåne kom dock inte till stånd förrän 1860, trots att frågan upp-

repade gånger förts på tal dessförinnan. Vi ska inte gå djupare in på de olika 

varianter som förekom i de undersökta socknarna med avseende på tiondebetal-

ningarna. Det viktiga att uppmärksamma i detta sammanhang är att det i vissa 

fall får konsekvenser för avhandlingens analyser. Därför görs en kontinuerlig 

källkritisk granskning av materialet i samband med avhandlingens olika under-

sökningar.
49

  

 Hur väl lämpar sig prästtiondelängderna för produktionsskattningar jämfört 

med andra källor? Internationellt har tiondelängder av olika slag framgångsrikt 

använts för produktionsskattningar.
50

 För Sverige har kronotionden för 1500- 

och 1600-talet använts i försök att skatta den totala produktionens utveckling. 

Detta visade sig emellertid vara problematiskt, bland annat på grund av svårig-

heterna att identifiera antalet tiondebetalare samt tiondets omfattning och princi-

perna för dess insamling.
51

 Genom att använda prästtiondelängder elimineras 

många av dessa problem eftersom uppgifterna är bokförda för enskilda gårds-

hushåll. Dessutom förändrades inte principerna för prästtiondets insamling för-

rän under senare delen av 1800-talet. Stråtiondet bokfördes och insamlades som 

travar och nekar, det vill säga som otröskad säd direkt från åkern.
52

 Prästen var 

alltså i många fall själv med och valde ut ”sina” kärvar, vilket bland annat indi-

keras av böndernas vassa inlägg vid 1815 års riksdag som återgavs ovan. I de 

fall prästerna av olika anledningar inte kunde närvara vid skörden, vidtogs ofta 

åtgärder för att se till att tertialen av spannmålsskörden verkligen tillföll dem. 

Detta var inte alltid konfliktfritt. Konsistorieprotokollet från den 8 augusti 1805 

meddelar att vakanspredikanten Carl Magnus Ryberg begärt att order skulle ges 

genom landshövdingens försorg till kronobetjänter att lämna handräckning ”vid 

sädens räkning å åkern med Högs och Kävlinge församlingars tiondegivare.”
53

  

Kvicktiondet bokförde prästen i regel som det årliga antalet levande födda djur 

på gårdarna för att försäkra sig om vart tionde djur verkligen fann sin väg till 

prästgårdens stall och ladugård. Det är viktigt att notera att prästernas bokfö-

ringar endast gjordes för deras egen skull och eventuellt för att visa för de tion-

debetalande bönderna. De granskades således inte av något kontrollorgan varför 

                                                      
48

 Sandstedt 1986, s 24.  
49

 Se framförallt kapitel 5.  
50

 Se Olsson 2005, s 70f. för en fördjupad diskussion kring den internationella tiondeforskningen. 
51

 Leijonhufvud 2001. 
52

 Nekar är den sydsvenska dialektala benämningen på de kärvar som bands vid skörden och som 

sattes samman i ett visst antal för att torka på störar. Se Weibull 1952. 
53

 Sandstedt 1986, s 37. 
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det inte fanns någon anledning för prästerna att, till exempel ur beskattningssyn-

punkt, uppge felaktiga uppgifter.
54

 Förfarandet vid insamling och bokföring bor-

gar för prästtiondelängdernas trovärdighet liksom det faktum att prästen levde 

nära församlingsborna, kände dem personligen och dessutom hade god känne-

dom om det lokala jordbrukets villkor.  

 Från och med 1800-talets mitt försvåras användandet av prästtiondelängder 

för produktionsskattningar, framförallt eftersom tiondet allt oftare fixerades till 

en fast årlig nivå eller en viss mängd pengar enligt ett ingånget avtal mellan 

präster och bönder. Riksdagen uppmärksammade dessutom att prästernas 

inkomster hade ökat otillbörligt mycket till följd av jordbrukets produktivitets-

ökning vilket medförde upprepade nedsättningar av tiondets nivåer.
55

 Detta 

påverkar emellertid inte avhandlingens undersökningar eftersom nedsättningarna 

skedde först efter vår undersökningsperiod. Prästernas hade redan inkomster 

från det egna jordbruket men åtnjöt dessutom privilegier i form av dagsverken 

från bönderna samt ökade inkomster av prästtiondet. När vi ändå diskuterar 

prästtiondet är det således värt att uppmärksamma att prästernas ökande 

inkomster indikerar att de var ekonomiska aktörer av rang, inte bara i lokalsam-

hället.
56

  

 Prästtiondelängderna är således ett intressant och förhållandevis nytt käll-

material men har redan legat till grund för flera publicerade studier som under-

söker olika aspekter av bondejordbrukets produktion under 1700- och 1800-

talet.
57

 Källkritiska granskningar av materialet för dessa studier har visat på god 

överensstämmelse mellan kvalitativa källors uppgifter om goda respektive 

dåliga skördeår och produktionsvariationer enligt prästtiondelängderna. Styrkan 

jämfört med till exempel bouppteckningar är att prästtiondelängderna ger en mer 

kontinuerlig bild för enskilda gårdar utifrån produktionens output, det vill säga 

de årliga skördarna och djuraveln. Erfarenheterna från tidigare studier talar för 

att prästtiondelängderna är ett relevant och trovärdigt källmaterial som lämpar 

sig väl för avhandlingens syften. Det bör emellertid noteras att avhandlingens 

undersökningar framförallt intresserar sig för proportioner mellan olika grödor 

samt mellan grödor och djur snarare än att skatta den totala vegetabilieproduk-

tionens utveckling. De jämförelser som görs med andra källmaterial för att 

styrka prästtiondelängdernas trovärdighet jämför således framförallt proportio-

ner och inte totalnivåer.  

                                                      
54

 Olsson & Svensson 2010, s 280. 
55

 Av samma anledning beslutades redan i början av 1800-talet att potatisodlingen inte skulle omfattas 

av prästtiondet. 
56

 Sandstedt 1986, s 94-124 beräknar att kyrkoherdarnas nettoinkomster i Lunds stift vid 1800-talets 

början var betydligt högre än till exempel en överstelöjtnants. Från och med 1820-talet överträffades 

även lundaprofessorernas inkomster. 
57

 Olsson 2005, Olsson & Svensson 2010, Bohman kommande 2011. 
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2.3 Huvudsakliga metodiska överväganden  

Detta avsnitt ägnas åt att diskutera mer övergripande metodiska överväganden 

av betydelse för flertalet av avhandlingens undersökningar. Det första rör 

omräkningen av stråtiondet, det vill säga spannmålskärvarna, till tröskad säd. En 

sådan omräkning är nödvändig eftersom en mer exakt storhet för spannmåls-

skörden än travar och nekar krävs för att kunna skatta produktionens värde. 

Prisuppgifter för spannmål anges till exempel per volymenhet tröskad säd. Vi 

behöver följaktligen ”tröskvärden” för olika delar av Skåne vid olika tillfällen, 

det vill säga uppgifter om mängden tröskad säd som erhölls från de skördade 

kärvarna/nekarna. Lyckligtvis har prästerna i flera fall redovisat i prästtionde-

längderna hur många kärvar av olika sädesslag han skickade iväg till den lokala 

kvarnen och hur många tunnor och skäppor tröskad säd han fick tillbaka. För de 

socknar och perioder prästerna inte redovisade tröskvärden, har istället dylika 

uppgifter från godsräkenskaper använts. Här har en så god geografisk och tids-

mässig överensstämmelse som möjligt eftersträvats.
58

 Eftersom den tröskade 

säden angavs i de äldre måttenheterna tunnor, skäppor och kappor, har dessa 

omräknats till hektoliter utifrån tidigare forsknings uppgifter om äldre svenska 

spannmålsmått.
59

 För att skatta gårdarnas totala årliga vegetabilieproduktion 

måste olika sädesslag och grödor omräknas till en gemensam enhet. Här tilläm-

pas en metod som utarbetats av tidigare forskning och som använder sig av 

enheten ”råg/kornekvivalenter”.
60

 Detta innebär att skörden av varje gröda 

multipliceras med sitt relativpris i förhållande till råg och korn på årlig basis.
61

 

Därefter adderas grödorna varvid vi får en sammanräknad årlig produktion för 

gårdarna uttryckt som hektoliter råg/kornekvivalenter.
62

  

 Ett annat huvudsakligt metodisk övervägande rör potatisodlingen.
63

 Efter-

som den inte omfattades av prästtiondet måste den skattas utifrån andra källor. 

Vi vill inte exkludera en så viktig gröda från våra undersökningar eftersom det 

hade medfört en underskattning av gårdarnas totala vegetabilieproduktion, 

                                                      
58

 Olsson & Svensson 2010. 
59

 Se framförallt Sahlgren 1968 men även Olsson 2002. På en skånsk spannmålstunna gick det sex 

skäppor eller 36 kappor vilket motsvarade 165 liter.   
60

 Olsson & Svensson 2010. 
61

 Priser enligt Jörberg 1972 samt för perioden före 1732 enligt Bengtsson & Dribe 1997. Relativpriset 

innebär att priser för varje gröda divideras med genomsnittspriset för råg och korn på årlig basis. 

Anledningen till att genomsnittspriser för råg och korn används är att rågpriserna ökade något 

snabbare än kornpriserna. Att endast använda rågpriser hade således inneburit en viss överskattning av 

den sammanräknade produktionen: se Olsson, & Svensson 2010.  
62

 Varje gång vi hädanefter i samband med avhandlingens undersökningar hänvisar till den totala 

vegetabilieproduktionen är det denna enhet som åsyftas. För enkelhetens skull uttrycks den i texten 

något ledigare som ”hektoliter spannmål” istället för det mer otympliga ”hektoliter 

råg/kornekvivalenter”. 
63

 Potatisodlingens utbredning och omfattning diskuteras och studeras mer ingående i avsnitt 5.1.4. 
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åtminstone för 1800-talet. Som redan diskuterats ökade prästernas inkomster av 

prästtiondet ”otillbörligt” till följd av jordbrukets produktivitetsökning. En 

kunglig kungörelse från år 1808 fastställde därför att prästtiondet inte skulle 

omfatta potatisen som vid denna tidpunkt på allvar börjat göra sitt intåg i bon-

dejordbruket.  För att inkludera potatisodlingen i våra skattningar av gårdarnas 

vegetabilieproduktion tillämpas en metod som utarbetats av tidigare forskning.
64

 

Denna innebär i korthet att potatisens läggs som ett procentuellt påslag till går-

darnas vegetabilieproduktion som skattats utifrån prästtiondelängderna. Skörde-

uppgifter för potatis på sockennivå finns tillgängliga för perioden 1802-20 

genom de så kallade prästberättelserna. Prästerna hade sedan 1749 ansvarat för 

insamling av uppgifter till det befolkningsstatistiska tabellverket och sedan 

intresset väckts även för en näringsbaserad statistik ålades prästerna att även 

rapportera skördeuppgifter. Protesterna mot prästernas ökade arbetsbörda lät 

emellertid inte vänta på sig och slutligen befriades de från uppdraget som istället 

ålades kronan och statsförvaltningen. Tidigare forskning har visat att präst-

berättelsernas uppgifter i viss mån underskattar produktionen. För vår undersök-

ning har detta emellertid mindre betydelse eftersom proportionerna mellan de 

redovisade grödorna visat sig vara korrekta.
65

 Ytterligare ett nedslag med 

uppgifter om potatisodlingen på sockennivå fås genom BiSOS, Serie N: jord-

bruk och boskapsskötsel, för året 1866. BiSOS är det viktigaste och mest 

omfattande verket med svensk officiell statistik för perioden från mitten av 

1800-talet och fram till 1911 då det ersattes av Sveriges officiella statistik. 

BiSOS omfattar en rad ämnen fördelade på 23 serier. Serie N (jordbruk och 

boskapsskötsel) utgavs för första gången 1866.
66

 Utifrån prästberättelsernas och 

BiSOS uppgifter beräknas potatisens andel av den totala vegetabilieproduktio-

nen enligt samma tillvägagångssätt som beskrevs ovan.
67

 Härigenom fås en pro-

centandel för varje socken för åren 1802-20 samt 1866 som läggs till gårdarnas 

produktion som skattats utifrån prästtiondelängderna.
68

 För övriga år fås ett pro-

centvärde utifrån en interpolerad serie för potatisandelen för perioderna 1790-

1801 samt 1821-1865. Således har potatisens andel av vegetabilieproduktionen 

satts till 0 procent år 1790 utifrån antagande att grödan dessförinnan var mycket 

ovanlig i bondejordbruket där genombrottet kom först i början av 1800-talet.
69
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 Olsson & Svensson 2010. 
65

 Gadd 1999. 
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 Källa: Statistiska centralbyrån, www.scb.se. 
67

 Detta innebär att potatisskörden och skörden av de andra grödorna multipliceras med sitt relativpris i 

förhållande till råg/korn på årlig basis. Därefter beräknas potatisens andel av den totala 

vegetabilieproduktionen skattad som råg/kornekvivalenter.  
68

 Resultatet avviker inte nämnvärt om fler år från 1860-talet inkluderas.  
69

 Se avsnitt 5.1.4 för fördjupad diskussion och referenser.  
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2.4 Övriga källmaterial 

Vi kommer nu i korthet att presentera de övriga källmaterial som används för 

avhandlingens undersökningar. 1800-talets jordbruksstatisk har redan diskute-

rats, det vill säga de så kallade prästberättelserna som omfattar perioden 1802-20 

samt BiSOS med startåret 1866. Vi har även nämnt den viktigaste källan för 

prisuppgifter som redovisar priser för grödor (dock ej potatis) och djur för peri-

oden 1732-1914 och på länsnivå.
70

 Som indikator på jordbrukets naturliga förut-

sättningar används en modern tiogradig gradering för jordens bördighet. Denna 

gradering samt de jordartskartor som används för vissa av avhandlingens under-

sökningar diskuteras mer utförligt i kapitel 4. Informationen om jordarnas bör-

dighet har sammanställts på bynivå med hjälp av programvara för GIS där histo-

riska lantmäterikartor skärmdigitaliserats och rektifierats med hjälp av gummi-

duksprojektion och flygfoton.
71

 Därefter har byarnas arealer och bördighetskar-

tan överlagrats för att beräkna jordarnas genomsnittliga bördighet inom byarna.  

 Lantmäteridokument av olika slag spelar en viktig roll för avhandlingens 

undersökningar. Bland annat ger de kvalitativ information om de undersökta 

byarnas ekonomiska förhållanden men framförallt har de använts för att identifi-

era ägor samt byars och gårdars arealer och fördelning av olika marktyper. De 

ger också information storskiftets, enskiftets och laga skiftets genomförande. 

Andra viktiga arkivmaterial är jordeböcker och mantalslängder från Lunds 

landsarkiv. Dessa har använts för information om gårdarnas mantal, jordnatur 

och klyvningar.  

 Metodiska överväganden förknippade med de källmaterial som redovisats i 

detta avsnitt diskuteras i samband med avhandlingens olika analyser.   
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 Jörberg 1972. 
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 Ett likartat tillvägagångssätt finns mer utförligt beskriven i Svensson 2008.  
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Kapitel 3 

Jordbruksomvandlingen under 1700- 

och 1800-talet 

I detta kapitel diskuteras jordbruksomvandlingen under 1700 och 1800-talet med 

särskilt fokus på de faktorer och orsakssamband som diskuterades i inlednings-

kapitlet.
72

 Här fördjupas resonemangen kring avhandlingens teoretiska utgångs-

punkter och tidigare forskning som endast i korthet berördes i inledningskapitlet. 

Kapitlet inleds med avsnitt 3.1 som diskuterar bondeklassens villkor och hur de 

ändrades under perioden. I avsnitt 3.2 diskuteras marknadens inverkan på jord-

brukets produktionsmönster och undersökningsperiodens tilltagande kommersi-

alisering. I avsnitt 3.3 diskuteras jordskiftena, det vill säga storskiftet, enskiftet 

och laga skiftet, och hur de antas ha påverkat jordbrukets produktionsmönster. I 

avsnitt 3.4 diskuteras de viktigaste förändringarna som odlingssystemen och 

odlingstekniken genomgick och vilka konsekvenser de fick för produktionen. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning i avsnitt 3.5 som länkar vidare till 

avhandlingens analyser i kapitlen 5-7.  

3.1 Böndernas ägande- och skatterättsliga villkor  

Tidigare forskning har olika definitioner av vilka som bör räknas till gruppen 

bönder.
73

 Bland annat har jordinnehav som bidrog till försörjningen använts som 

avgränsande faktor för att utesluta till exempel landsbygdens lönearbetare. 

Denna avgränsning är emellertid problematisk eftersom det i praktiken är svårt 

att göra åtskillnad mellan en bonde och till exempel en torpare samt de grupper 

som försörjde sig på hantverk parallellt med ett eget jordbruk. I denna avhand-

ling tillämpas den vanligaste definitionen av bönder som är ägare och/eller bru-

kare av den mantalssatta jorden.
74

 Det är även denna grupp som omfattas av 

avhandlingens undersökningar.
75

 Inom denna grupp varierade emellertid villko-

ren beroende på de ägande- och skatterättsliga förhållandena.  
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 De etnografiska bygderna och jordbrukets naturliga förutsättningar diskuteras i kapitel 4. 
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 Svensson 2001, s 57ff. Jonsson 1980, s 49f. 
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 Gadd 1991, s 16, Winberg 1981. 
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 Att undersökningen endast omfattar de bönder som brukade den mantalssatta jorden innebär att 

vissa grupper av landsbygdens befolkning hamnar utanför primärt fokus. Dessa grupper är likväl 
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 Utifrån skatte- och äganderättsliga förhållanden fanns tre jordnaturer: 

skatte-, krono- och frälsejord. Skattejorden ägdes och brukades av bönder som 

hade brukande- och förfoganderätt till jorden och som betalade skatt till kro-

nan/staten. Kronojorden ägdes av kronan och brukades oftast av arrenderande 

kronobönder som för brukanderätten till jorden betalade jordränta till kronan.
76

 

En del av kronojorden var upplåten som boställen för präster, officerare och 

ämbetsmän. Frälsejorden var helt eller delvis befriad från skatt till kronan och 

kunde ursprungligen endast ägas av adliga personer. Frälsejorden delades dels in 

i domänjord, som var de adliga sätesgårdarnas jordbruksmark och som brukades 

bland annat av dagsverkspliktiga bönder, dels i jord som arrenderades av frälse-

bönder som för brukanderätten till jorden betalade jordränta till den adliga jord-

ägaren. Jordräntan var en kombination av arbetsplikter, naturalier (främst 

spannmål) och penningar. Arbetsplikterna var oreglerade varför det inte fanns 

något formellt hinder för godsherrens uttag av arbete.
77

 Arrendekontraktet var i 

regel på livstid och vanligtvis gick kontraktet i arv även om det inte fanns någon 

lagstadgad garanti för att så skulle ske.
78

 Man gör även en åtskillnad mellan all-

mänt och ypperligt frälse varav förstnämnda betalade viss skatt till kronan. 

Ypperligt frälse var däremot helt befriat från skatt till kronan och de frälsehem-

man som räknades till denna kategori låg inom samma by som sätesgården, med 

andra ord inom byns rågång, varför de benämndes råhemman. Frälsehemman 

som inte låg i samma by som sätesgården hörde till kategorin allmänt frälse och 

benämndes rörshemman. I Skåne omfattade befrielsen från skatt till kronan alla 

frälsehemman inom samma socken som sätesgården varför man använde 

benämningen in- och utsockne frälse.
79

 

 Mantalet i Sverige som helhet var vid 1700-talets början jämnt fördelat 

mellan krono-, skatte- och frälsejord. De regionala skillnaderna var emellertid 

stora och medan Gotland, Dalarna och Norrland hade mycket liten eller ingen 

frälsejord alls, dominerade frälsejorden i Skåne samt i Stockholms, Söderman-

lands och Hallands län sett till den odlade arealen.
80

 Jordnaturens fördelning 

förändrades över tid som en följd av ändringar i det institutionella ramverket 

som reglerade äganderätten till jorden.
81

 Ursprungligen kunde bara adliga perso-

ner äga samt köpa och sälja frälsejord. Detta innebar en stor begränsning för 

                                                                                                                                                                      

indirekt närvarande i undersökningen eftersom prästtiondet uttogs av den mantalssatta ”huvudgården” 

vars samtliga underliggande hushåll bidrog till skatternas betalning. 
76

 En äldre benämning på krono- och frälsebönder är landbo. 
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 Olsson 2002, s 99. 
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 Dribe, Olsson & Svensson, pågående arbete. 
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 För en mer ingående diskussion om frälseböndernas villkor och godsekonomin i allmänhet, se 

Olsson 2002. 
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 Gadd 2000, s 42ff. 
81

 Härigenom avreglerades och expanderade jordmarknaden vilket tillskrivits en viktig roll i den agrara 

omvandlingsprocessen. Se t ex Svensson kommande 2010.  
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jordmarknaden eftersom frälset endast utgjorde en knapp procent av befolk-

ningen medan frälsejorden uppgick till en tredjedel av det totala mantalet i Sve-

rige, i Skåne närmare hälften. Genom 1789 års förenings- och säkerhetsakt 

medgavs att bönder fick besitta den allmänna frälsejorden genom ett så kallat 

frälseköp.
82

 Grundlagsriksdagen år 1809 gick ett steg längre och medgav att 

bönder fick friköpa även råhemman, det vill säga den insockne frälsejorden 

enligt den skånska benämningen. År 1825 hade 10 procent av frälsejorden i 

Skåne friköpts av bönder.
83

 

 Kronobönderna var liksom frälsebönderna formellt sett arrendebönder. 

1789 stärktes kronoböndernas ärftliga besittningsrätt men redan tidigare hade 

kontraktet i regel överlåtits inom familjen utan inbladning av kronan. Genom ett 

så kallat skatteköp kunde kronobönderna köpa förfoganderätten till jorden som 

därmed ändrade kameral status från krono- till skattejord. Skatteköp av krono-

jord var en process som fortskred mellan åren 1701 och 1870 med undantag för 

några avbrott under Frihetstiden. En anledning till att kronan beviljade skatteköp 

var behovet av snabba intäkter i samband med det Stora Nordiska kriget under 

åren 1700-21. Möjligheten att kunna köpa förfoganderätt och garanterad ärftlig 

besittningsrätt har framhävts som ett viktigt incitament för bonden för att för-

bättra och investera mer långsiktigt i sin gård och jord.
84

 Efter ett skatteköp 

kunde bonden dessutom inteckna jorden vilket frigjorde kapital för invester-

ingar. Av dessa anledningar har tidigare forskning betraktat skatteköpen som en 

indikator på böndernas entreprenörsbenägenhet och pådrivande kraft i 

jordbruksomvandlingen.
85

 Hemmansklyvning, det vill säga uppdelning av ett 

mantalssatt hemman i flera separata gårdshushåll, var en reglerad process. 1747 

trädde en lagstiftning i kraft som medgav klyvning av skatte- och kronohemman 

i sådan utsträckning som de lokala myndigheterna och domstolarna bedömde att 

de nya enheterna kunde föda en familj.  

 Trots att villkoren skiljde sig åt i många avseenden har tidigare forskning 

visat att det reella skattetrycket vid 1700-talets början var förhållandevis likartat 

för krono-, skatte- och frälsebönder.
86

 Krono- och skatteböndernas skattetryck 

minskade emellertid successivt under 1700-talet. Detta har bland annat tillskri-

vits en framgångsrikt bedriven intressepolitik tack vare böndernas plats i den 

riksdag som styrde Sverige under den så kallade Frihetstiden under perioden 

1719-1772.
87

 En annan viktig bidragande orsak till skattetryckets minskning var 
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 Förenings- och säkerhetsakten tillkom under kung Gustav III:s regeringstid (1771-1792) som 

karakteriserades av en brytning mellan kungamakt och adel.   
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 Dribe & Olsson 2006. 
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 Se t ex Kyle 1987 och Rydeberg 1985.  
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 1719 upphävdes det kungliga enväldet varvid makten försköts till riksdagen. 1772 genomförde kung 

Gustav III en statskupp som ånyo gav kungen större makt.  
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en kraftig inflation under 1700-talet som urholkade den del av grundskatten som 

betalades med pengar. En grupp av kronobönder som inte gynnades i samma 

utsträckning av inflationens effekt på jordräntan var rusthållsbönderna som 

genom det militära indelningsverket fått en del av sin jordränta omvandlad till 

att på olika sätt bidra till krigsmaktens försörjning, till exempel genom att för-

sörja en soldat och förse honom med häst och utrustning.  För att kunna uppbära 

dessa kostnader tillföll i vissa fall penningräntan från andra kronohemman rust-

hållen. När denna ränta successivt urholkades av inflationen minskade följaktli-

gen rusthållarnas inkomster medan deras försörjningsbörda förblev oförändrad.  

 Fram till 1700-talets mitt minskade även frälseböndernas skattetryck. 

Under perioden stagnerande godsekonomin och tidigare studier av Skåne har 

visat att dagsverkesnivåerna förblev oförändrade.
88

 Dagsverken och andra 

arbetsplikter utgjorde den rörliga delen av frälseböndernas jordränta och till 

skillnad från övriga ränteformer såsom pengar och naturalier, var de inte regle-

rade och inskrivna i jordeböckerna. Godsekonomins expansion under andra 

hälften av 1700-talet sammanföll med ett ökat uttag av dagsverken varvid fräl-

seböndernas reella skattetryck ökade.
89

 Trots omfattande protester uteblev en 

kontraktsenlig reglering av frälseböndernas arbetsplikter.  

 Skattetrycket har av tidigare forskning använts som en indikator på bön-

dernas ekonomiska handlingsutrymme. Studier har visat på ett likartat skatte-

tryck för krono-, skatte- och frälsebönder under 1660-talet men att skillnaderna 

med tiden ökade, framförallt efter 1700-talets mitt, och att skattetrycket, räknat 

som procentandelar av bruttoproduktionen, för krono- och skattebönder mins-

kade medan det ökade för frälsebönderna. År 1900 var frälseböndernas skatte-

tryck ungefär trettio procentenheter högre än krono- och skatteböndernas.
90

 En 

tydlig klyfta med avseende på det ekonomiska handlingsutrymmet växte således 

fram mellan framförallt två grupper där krono- och skattebönder stod på den ena 

sidan och frälsebönder på den andra.  

3.2 Marknaden och jordbrukets produktionsmönster 

I detta avsnitt utvecklas diskussionen kring sambandet mellan marknaden och 

jordbrukets produktionsmönster. I inledningskapitlets modeller indikeras ett 

svagare samband för undersökningsperiodens tidigare del och ett starkare för 

dess senare del med hänvisning till en tilltagande kommersialisering. Här dis-

kuteras detta antagande mer ingående. 
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 Bönder har alltid, åtminstone i någon utsträckning, engagerat sig i 

marknadsaktiviteter. Även om produktionen i huvudsak må ha varit präglad av 

självhushållning måste produkter köpas som inte kunde produceras inom det 

egna hushållet. En monetär ekonomi fordrade även betalningsmedel för den del 

av skatterna som betalades med pengar. I ett längre historiskt europeiskt utveck-

lingsperspektiv kan framväxten av en alltmer monetariserad ekonomi härledas 

tillbaka till perioden efter senmedeltidens kriser då ett kapitalistiskt samhälle 

växte fram där feodalismens naturalieräntor ersattes av penningräntor.
91

 De 

institutionella förändringar som därpå följde anses bland annat ha drivit fram en 

kommersialisering av jordbruket.
92

 Ett helt kommersialiserat förindustriellt jord-

bruk, det vill säga med produktion i princip uteslutande för marknaden, anses 

dock ha varit begränsat till ett fåtal mindre områden kring större urbana centra.
93

 

På de flesta håll i Europa var jordbruket dock präglat av självhushållning och 

med endast ett litet överskott för marknaden.  

 Så hur motiveras antagandet om en lägre kommersialiseringsgrad i vårt 

undersökningsområde under 1700-talet i jämförelse med 1800-talet? Vi kan 

strukturera vår diskussion utifrån de tre huvudsakliga punkterna utbud, efterfrå-

gan och det institutionella ramverket. Delar av Skåne hade redan under 

dansktiden ett överskott av spannmål för export. Efter att landskapet övergått till 

Sverige 1658, kom det att bli en av landets så kallade ”kornbodar” varför den 

inrikes handeln med jordbruksprodukter mellan över- och underskottsområden 

var de skånska spannmålsböndernas viktigaste avsättningsmarknad.
94

 Under 

slutet av 1700-talet har en ökad inrikeshandel och utförsel av skånsk spannmål 

till framförallt Stockholm, Göteborg och Norrland påvisats.
95

 Sverige som helhet 

var emellertid ännu nettoimportör av spannmål varför exportförbud rådde fram 

till 1825.  I kapitel 4 diskuteras en etnografisk ”modell” för Skåne vid 1700-ta-

lets början som beskriver slättbygden som specialiserad på spannmålsproduk-

tion. Specialiseringen sägs ha varit möjlig eftersom övriga bygdetyper, närmare 

bestämt ris/mellan- och skogsbygden, kunde förse slättbygden med dragdjur 

alternativt erbjuda betesmarker samt tillgodose behovet av skogsprodukter 

såsom exempelvis ved och byggnadsmaterial.
96

 Snarare än att tala om en mer 

kommersiell marknadsspecialisering beskrivs detta ”bygdesystem” som en regi-

onal arbetsdelning utifrån de naturgeografiska förutsättningarna inom ett system 

som i huvudsak var präglat av självhushållning.  
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 Jordbrukets överskott och därmed utbud var lägre under 1700-talet i jämfö-

relse med 1800-talet, bland annat till följd av en lägre teknologisk nivå.
97

 Orsa-

kerna till en lägre kommersialiseringsgrad under 1700-talet kan också sökas på 

efterfrågesidan. Tidigare forskning framhäver ofta en ökad efterfrågan och 

ökade priser på jordbrukets produkter som en viktig drivkraft för jordbruksom-

vandlingen. För Englands del framhävs till exempel stadsbefolkningens tillväxt 

och ökande efterfrågan som en viktig drivkraft.
98

 De svenska städerna var 

emellertid ännu under 1700-talet jämförelsevis små.
99

 Under 1800-talet tilltog 

kommersialiseringen och såväl utbuds- som efterfrågesidan stärktes. Enskiftet 

spreds snabbt i slättbygderna och så småningom även laga skiftet i bland- och 

skogsbygderna vilket åtföljdes av nyodling och jordbruksteknologisk utveckling 

som möjliggjorde ett ökat överskott. En annan effekt av 1800-talets enskifte var 

en accelererad hemmansklyvningsprocess och tilltagande proletarisering. Efter-

som stora grupper kom att stå utan möjligheter att själva producera sina livsme-

del växte en ny (hemma)marknad fram vars betydelse diskuteras närmare nedan. 

 En tidigare studie som sökt skatta överskottsproduktionens omfattning i 

Skåne finner ett stadigt överskott av spannmål i slättbygden redan under 1700-

talet. För andra delar av landskapet påvisas samma utveckling först under 1800-

talet första hälft.
100

 Ungefär samtidigt som Sverige som helhet under 1820-talet 

övergick från importberoende till att producera överskott av spannmål, tilltog 

den sociala differentieringen på allvar och de agrara underklasserna såsom back-

stugsittare och statare växte snabbare än tidigare.
101

 Eftersom dessa grupper 

endast hade en liten eller ingen egen produktion alls, var man tvungna att köpa 

sina livsmedel. Samtidigt ökade konsumtionspotentialen i den andra änden av 

landsbygdens sociala stege i och med de besuttna böndernas ökade inkomster 

och köpkraft. En stark hemmamarknad växte således fram som efterfrågade 

olika typer av produkter.  

 Den tilltagande kommersialiseringen karakteriserades också av föränd-

ringar i det institutionella ramverket som reglerade handeln. Den 22 mars 1775 

avskaffades förbudet mot så kallat landsköp vilket innebar att spannmålshandeln 

släpptes fri i de provinser som vanligtvis producerade ett överskott, närmare 

bestämt Skåne, Östergötland, Skaraborgs län, Södermanland, Västmanland, 

Uppsala län, Stockholms län, Gotland samt Finland. Från och med den 30 

november 1780 utsträcktes lagstiftningen till att gälla hela landet. I praktiken 

innebar lagändringen att enskilda personer, oavsett socialt stånd samt tid och 

plats, fick rätten att köpa, lagra, transportera och sälja spannmål varvid städernas 
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och borgerskapets monopol upphörde.
102

 Omdömena om betydelsen av det 

avskaffade förbudet mot landsköp skiljer sig emellertid åt och kanske bör det 

främst ses som en bekräftelse på den interregionala inhemska handelns utveck-

ling under andra hälften av 1700-talet.
103

  

 Väl inne på 1800-talet talas utifrån ett långcykliskt perspektiv framförallt 

om två perioder av tilltagande kommersialisering.
104

 Till att börja med framhävs 

perioden från och med seklets tidigaste år och fram till ungefär 1815 då spann-

målspriserna var osedvanligt höga, framförallt på grund av Napoleonkrigen. 

Under åren kring 1820 förändrades situationen i och med ett relativt prisfall på 

spannmål, sannolikt till följd av både en normalisering på världsmarknaden och 

ett ökat utbud. Nästa period av tilltagande kommersialisering förläggs till 1840-

talet i och med en ökad internationell efterfrågan på spannmål och handelspoli-

tiska förändringar både inom och utanför landets gränser.
105

 1810 avskaffades 

den så kallade Lilla Tullen eller Landstullen som beskattat alla varor som fördes 

in i städerna från landsbygden. 1825 upphävdes exportförbudet för spannmål 

och 1846 inleddes den så kallade frihandelseran som resulterade i en export-

boom för svensk spannmål i och med Storbritanniens avskaffade importtullar.
106

 

Storbritannien växte snabbt till den viktigaste svenska exportmarknaden och 

från att ha mottagit 34 procent av spannmålsexporten under perioden 1831-35, 

växte andelen till 88 procent under 1840-talets sista år.
107

 På hemmaplan resulte-

rade den vidgade exportmarknaden i en rad förbättringar såsom till exempel 

utbyggda hamnar samt bättre lagrings- och transportmöjligheter.  

 Snarare än endast prisernas ökning har tidigare forskning även framhävt 

betydelsen av deras ökade stabilitet under 1800-talet. Till följd av bättre integre-

rade marknader som ett resultat av till exempel förbättrade transporter och han-

delsnätverk samt en liberaliserad handelspolitik, minskade prisvariationerna. En 

studie som beräknat variationskoefficienter (VK) för olika perioder för en pris-

serie för London och åren 1274-1899, fann att VK under perioden efter Napole-

onkrigen, det vill säga 1800-talets tre sista fjärdedelar, var lägre än under alla 

föregående perioder.
108

 Liknande studier av prisserier för Stockholm bekräftar 

bilden.
109

  Tidigare forskning har även framhävt en tilltagande specialisering 

som en viktig orsak till ökad effektivitet i jordbruket. En tilltagande specialise-
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ring i en alltmer kommersialiserad ekonomi har även tillskrivits bönders ändrade 

konsumtionsmönster.
110

 Detta enligt resonemanget att bönderna, när marknaden 

kunde erbjuda bättre produkter än de man själva producerade, övergav viss pro-

duktion (framförallt sådan som inte var kopplad till jordbrukets primära aktivi-

teter) och istället specialiserade sig på till exempel spannmålsodling.
111

  

 Sammanfattningsvis blev jordbruket och ekonomin som helhet alltmer 

kommersialiserad under vår undersökningsperiod och framförallt under 1800-

talet. Detta till följd av förstärkningar på såväl utbuds- som efterfrågesidan samt 

genom förändringar i det institutionella ramverk som reglerade den inrikes och 

utrikes handeln. Det är dessa resonemang som ligger till grund för antagandet 

om att marknadens inverkan på jordbrukets produktionsmönster var starkare 

under den senare delen av undersökningsperioden än under den tidigare. 

3.3 Från tegskifte till enskifte  

Men naturligtvis hade enskiftet inte enbart fördelar med sig. Till nackdelarna 

hörde, att tråkigheten nu bredde ut sig över landsbygden. De gamla, glada 

byfesterna var oåterkalligen slut. Och på många håll förvandlades bönderna 

från muntra kooperatörer och kollektivister till dystra individualister.
112

  

Ett av skiftenas viktigaste syften var att åstadkomma en konsolidering av jorden 

för att motverka ineffektiviteterna som ansågs komma av tegsplittringen. Över-

gången från tegskifte till enskifte innebar även att byalagens inflytande över 

produktionen kraftigt reducerades samt att allmänningar delades upp och priva-

tiserades. Orsakerna till skiftets genomförande är omdebatterade och forsk-

ningsläget berörs här endast i korthet. Fokus sätts istället på hur skiftena och den 

rådande brukningsorganisationen antas ha inverkat på jordbrukets produktions-

mönster. 

 Utifrån de tre förordningar som reglerade skiftenas genomförande kan 

skiftesrörelsen i Sverige sägas ha tre huvudsakliga milstolpar, närmare bestämt 

storskiftet, enskiftet och laga skiftet. Lantmäteriingenjören Jacob Faggot påpe-

kade problemen med att böndernas ägor splittrades i allt fler och mindre tegar 

genom klyvningar och arvskiften. 1749 fick hans tankar genomslag i lagstift-

ningen genom en lantmäteriförordning som uppmuntrade till sammanslagning 

av tegar, allra helst till ett enda sammanhängande storskifte för varje gård. Den 

första storskiftesförordningen upprättades 1757 och utkom i reviderade former 

1762 och 1783. Redan i storskiftesförordningen stipulerades principen om skif-
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tesvitsord vilket innebar att alla jordägare, oavsett ägornas storlek, kunde ansöka 

om skifte. En delägares begäran om skifte var tillräckligt för att dra in alla del-

ägare i skiftesprocessen varvid de tvingades betala sina respektive delar av kost-

naderna. Principen om skiftesvitsord bestod även i senare skiftesförordningar. 

Tidigare forskning är av uppfattningen att en konkret vinst av storskiftet var 

ökad produktion genom nyodling, framförallt i skogsbygderna, vilket påvisats 

bland annat genom en snabbare befolkningstillväxt i storskiftade byar i jämfö-

relse med oskiftade.
113

 Produktionsvinster kom även av att jordbearbetningen 

underlättades när jorden slagits samman till större sammanhängande lotter. 

 Storskiftet innebar en rationalisering av tegsystemet men det var först i 

samband med enskiftet och laga skiftet som en ny brukningsorganisation tog vid 

och byarna splittrades. Enskiftets historia i Sverige börjar med friherren Rutger 

Mackleans skifte av godsets Svaneholms frälsebyar i Skurups socken under åren 

1783-1787.
114

 1803 kom enskiftesförordningen för Skåne som möjliggjorde för 

skatte- och kronobönder att ansöka om enskifte. Härefter spreds enskiftet snabbt, 

framförallt i slättbygdens uppodlade landskap.
115

 1804 kom en enskiftesförord-

ning för Skaraborgs län och 1807 en för alla län söder om Norrland samt Kop-

parbergs län. Utanför slättbygderna spreds emellertid enskiftet långsamt och 

storskifte förblev den vanligaste formen av skifte. En orsak var diversifieringen 

med avseende på olika marktyper och den större utbredningen av till exempel 

skogs- och betesmarker som ägdes och nyttjade kollektivt. Att ha två parallella 

skiftesförordningar, som dessutom i många avseenden var otillräckliga, blev 

med tiden alltmer ineffektivt. Som lösning på problemet upprättades år 1827 

laga skiftesstadgan som avskaffade och ersatte storskiftes- och enskiftesförord-

ningen.
116

 Denna nya stadga tog hänsyn till många av de problem förknippade 

med andra marktyper än åkern och tillät till exempel separata skogsskiften.  

 Med tiden framstod tegskiftet alltmer som en hämsko för jordbrukets 

utveckling varför enskiftet och laga skiftet ofta framhävs som en förutsättning 

för att till exempel nya odlingstekniker skulle kunna få sitt genombrott. Innan 

detta resonemang vidareutvecklas bör emellertid tegskiftets förtjänster framhä-

vas eftersom det var en mycket långlivad brukningsorganisation. Tidigare forsk-

ning menar att tegskiftet, givet bland annat en lägre teknologisk nivå, länge var 

helt i överensstämmelse med ekonomisk effektivitet och nyttomaximering.
117

 

Tegsplittringen innebar en spridning av riskerna i och med att varje gård fick 

tillgång till jordar av olika beskaffenhet. Vidare minskade tegskiftet arbetsbör-
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dan av de resurskrävande hägnaderna eftersom inägorna inhägnades gemensamt 

och som en enhet. Tegskiftets kollektiva betesrätt på inägorna efter skörd och 

slåtter samt under trädesperioden hade även stor betydelse, framförallt i den 

uppodlade slättbygden där andra möjligheter för bete var begränsade eller 

obefintliga. Tidigare forskning för England hävdar att allmänningarna bestod så 

länge som de gjorde eftersom det före 1750 i allmänhet var olönsamt att privati-

sera dem genom skiften. Därefter ska ändrade relativa faktorpriser, genom att 

priset på land ökade snabbare än priset på arbetskraft, gjort privata äganderätter 

något mer lönsamma.
118

  

 Men tegskiftet innebar även en rad begränsningar och med tiden blev 

ineffektiviteterna alltmer uppenbara. Bland annat medgav de långa och smala 

tegarna endast jordbearbetning i längsgående riktning och inte på tvären. En 

samordning av olika arbetsmoment inom byn såsom exempelvis plöjning, sådd 

och skörd var dessutom nödvändig eftersom den enskilde bondens tegar låg 

spridda inom byn. Den kollektiva betesrätten på inägorna hindrade även den 

enskilde bonden från att nyttja sin trädesmark till exempel för sådd av 

foderväxter eller andra grödor. Det har också hävdats att den selektiva aveln 

försvårades i och med att byns djur var hänvisade till samma betesmark. Ett 

upphävande av den kollektiva betesrätten på inägorna har framhävts som en 

förutsättning för införandet av nya odlingssystem. Det har också hävdats att nya 

former av växelbruk infördes snabbt efter enskiftet.
119

 Enskiftet medförde också 

produktionsvinster genom nyodling när gårdarna flyttade ut från bykärnan, ofta 

till tidigare obrukad mark. Även stenröjning och dränering underlättades vilket 

skapade nya odlingsmarker samtidigt som befintliga förbättrades. Därigenom 

kunde nya och effektivare odlingsredskap nå sin fulla potential. 

 Sammanfattningsvis kan äganderätter ses som en dynamisk faktor som 

ändrades och anpassades för att optimera effektiviteten i ett ekonomiskt 

system.
120

 Ett sätt att betrakta tegskiftet är som ett hårt knutet socialt nätverk där 

informella strukturer med en avsevärd stabilitet utvecklades i frånvaro av ett 

alternativt institutionellt ramverk som reglerade privata äganderätter. Ett sådant 

alternativt ramverk erbjöds i Sverige i och med enskiftet och laga skiftet.  
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3.4 Odlingssystem och -teknik samt grödor och djur  

3.4.1 Det traditionella jordbrukets karaktär och odlingssystem  

Benämningen traditionellt jordbruk används här som sammanfattande benäm-

ning för dess karaktär inom ramen för tegskiftet och de traditionella odlingssy-

stemen, det vill säga före enskiftet och det nya växelbrukets införande. Trots 

variationer inom Sverige fanns en gemensam nämnare i den nödvändiga balan-

sen mellan olika mark- och produktionstyper som brukar sammanfattas i 

uttrycket ”äng är åkers moder”.
121

 Åkerbruket krävde dragdjur och gödsel vilket 

i sin tur förutsatte betesmarker samt ängsmarker för produktion av vinterfo-

der.
122

 Ofta integrerades betet med inägorna varvid djuren fick beta på åker och 

äng efter skörd respektive slåtter och/eller på den åker som för tillfället låg i 

träda.
123

  

 I det traditionella jordbruket syftade hägnaderna till att freda åker och äng 

från de betande djuren under växtsäsongen. Bete på trädan förutsatte att den 

kunde avgränsas från den besådda åkern. Detta var möjligt genom att byarnas 

inägor delades in i flera någorlunda lika stora delar, så kallade gärden eller 

vångar enligt den skånska benämningen, som hägnades separat. Den regel-

bundna växlingen mellan odling och betad träda utgjorde ryggraden i de tradi-

tionella odlingssystemen som diskuteras mer ingående nedan. Jordens beskaf-

fenhet spelade en grundläggande roll för markanvändningen och den bästa jor-

den blev i regel åker, den näst bästa äng och det som eventuellt blev över förblev 

obrukad utmark eller betesmark. Marktyperna tenderade att lägga sig i cirklar 

runt byn, ofta med en fägata som förbindelselänk, med åkern längst in följt av 

ängen och längst ut utmarken. Givet en mindre utvecklad jordbruksteknik kunde 

emellertid potentiellt bördiga jordar, såsom till exempelvis låglänta och fuktiga 

lerjordar, ratas till förmån för mer lättbrukade men naturligt magra sandjordar.
124

 

I och med odlingsteknisk utveckling och arbetsinsatser såsom exempelvis dräne-

ring, omvärderades ofta tidigare obrukade jordar som lades under plogen.
125

   

 Svedjebruk samt en-, två- och tresäde var det traditionella jordbrukets för-

härskande odlingssystem. Ensäde i dess renaste form innebar att all åker och äng 

i en vång årligen brukades och fredades med hägnader för att efter skörd och 

slåtter betas av djuren. Ett årligt brukande av jorden förutsatte god gödsling och 
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separata betesmarker som kunde livnära boskapen mellan sådd och skörd. Bara 

för att en by tillämpade ensäde behövde det nödvändigtvis inte betyda att byn 

endast hade en odlingsmark. Ofta förekom ensäde i flera vångar som var 

avskilda från varandra av till exempel topografiska skäl. Generellt sett var 

ensäde vanligare i mer glesbefolkade områden och/eller där åkerproduktionen 

var mindre utvecklad, till exempel i skogsbygderna. Den regelbundna växlingen 

mellan odling och betad träda var två- och tresädets signum vilket förutsatte att 

vångarna fredades separat med hägnader. Tvåsäde innebar att inägorna var 

uppdelade på två vångar som växlade mellan odling och betad träda med 

varierande periodicitet. Tresäde innebar att inägorna var uppdelade på tre sepa-

rat hägnade delar varav en regelbundet, oftast årligen, låg som betad träda. Tre-

säde var karakteristiskt för de bördiga slättbygderna där uppodlingsgraden var 

hög och separata betesmarker ofta saknades helt. Genom att byarna sammanslöt 

sig i så kallade vångalag och samordnade odlingsrotationen så att trädesvång-

arna gjordes angränsande, uppstod vidsträckta sammanhängande ytor för sam-

fällt bete vilket lättade bördan av de resurs- och arbetskrävande hägnaderna.  

3.4.2 Grödor och djur 

Spannmålen utgjorde vegetabilieproduktionens ryggrad. Andra vanligt före-

kommande och viktiga grödor före 1800-talet var framförallt bovete, lin, hampa, 

ärtor och i viss mån även åkerbönor.
126

 Dessutom odlades stundtals humle, träd-

gårdsväxter av olika slag och vicker. Tidigare studier har visat att utsädes- och 

skördevolymer samt odlingsarealer för dessa grödor i regel var små i jämförelse 

med spannmålens.
127

 Ett undantag var linet som lokalt i till exempel Svealand 

var en viktig gröda vilket har sin förklaring i en gryende textilindustri. För Väst-

sverige, dock ej Skåne, talas om ett uppsving för linodlingen under perioden 

cirka 1780-1840 med en topp omkring 1810 vilket satts i samband med en väx-

ande hemindustri. Lokalstudier för Halland visar emellertid att linets andel av 

utsädet, trots ökningen, förblev liten i förhållande till spannmålens. Odlingens 

regionala och lokala variationer var emellertid stora och de ovan nämnda grö-

dorna odlades nödvändigtvis inte överallt och på alla gårdar. Tidigare studier på 

gårdsnivå och för Halland har visat att till exempel lin och ärtor odlades spora-

diskt och att deras andel av utsädet var liten.
128
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 Även före 1800-talet förekom att flera grödor odlades på åkern enligt en 

enklare men systematisk ”växtföljd” som ytterst var underkastad de traditionella 

odlingssystemens regelbundna växling mellan odling och träda. Av denna 

anledning har tidigare forskning föredragit benämningen ”odlingsrytm”.
129

 

Många grödor som förknippas med dagens jordbruk odlades inte överhuvudtaget 

under vår undersökningsperiod. En gröda som ökade kraftigt i betydelse under 

1800-talet var potatisen. Under 1700-talet var den dock ännu ovanlig, i synner-

het i bondejordbruket, men odling i mindre skala förekom i trädgårdarna och 

ibland även på svedjor och/eller i inhägnader på trädan. Potatisodlingen sägs ha 

fått sin största utbredning i områden med magrare jordar och där spannmåls-

odlingen av olika skäl var mindre framgångsrik och omfattande.
130

 

 De odlade grödornas förekomst och proportionerna dem emellan varierade 

såväl regionalt som lokalt inom Sverige, framförallt beroende av de naturliga 

förutsättningarna. För att börja med spannmålsodlingen var vetet förvisso det 

värdefullaste sädesslaget sett till energiinnehållet i förhållande till volymen men 

dess stora genomslag i Sverige kom först under 1900-talet sedan förädlings-

arbete resulterat i härdigare sorter. Dessförinnan förekom veteodling endast i 

liten utsträckning, framförallt i landets södra slättbygder.
131

 Kornet hade länge 

varit det viktigaste sädesslaget i Sverige men under 1700-talet blev rågens 

frammarsch alltmer uppenbar. Regionalt, framförallt för Östsverige, beskrivs till 

och med en successiv utkonkurrering av kornet.
132

 För Skåne beskrivs i fallande 

turordning kornet, rågen och havren som de viktigaste och mest odlade grödorna 

under 1700- och 1800-talet men proportionerna dem emellan varierade lokalt 

beroende av jordens beskaffenhet.
133

 I äldre lantmäteriakter benämns i regel de 

bästa åkrarna inom en by råg- och kornjord. Kornet var mer krävande än rågen 

såtillvida att det krävde en naturligt bördig jord som regelbundet gödslades för 

att bibehålla mullhalten. Vidare förknippas kornodling framförallt med styvare 

och/eller mer sidlänta jordar. Rågen var mer anspråkslös än kornet eftersom den 

växte bra även på lättare jordar.
134

  

 Havren var än mer flexibel med avseende på odlingsbetingelserna. Havre-

jordarna var i regel av sämre kvalitet än råg- och kornjordarna och låg ofta 

längst bort från bykärnan. Tidigare studier av Skåne visar att havren ofta odlades 

på någorlunda naturligt bördiga jordar som inte eller mycket sällan gödslades 

varvid bördigheten bibehölls endast genom träda.
135

 Havre användes både som 
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djurfoder och livsmedel och energiinnehållet av en havretunna var ungefär hälf-

ten i jämförelse med en råg- och korntunna. Tidigare studier av sädesslagens 

volymmässiga andelar av utsädet under 1800-talets första del finner att havren 

regionalt, framförallt i Västsverige, intog en dominerande ställning.
136

 Efter att 

exportförbudet för spannmål upphävts 1825 och i synnerhet under den så kallade 

frihandelseran, talas i litteraturen om ett uppsving för havreodlingen. Den 

svenska havren ska nämligen ha spelat en viktig roll som drivmedel i framförallt 

Londons transportsystem som utgjordes av hästdragna droskor.
137

 Havrens 

ökade status till följd av den ökade internationella efterfrågan framhävs ofta som 

en gynnsam omständighet framförallt för områden där jordkvaliteten generellt 

sett var sämre.
138

 Som utsäde förekom även en blandning av olika sädesslag som 

benämndes blandsäd eller blandkorn. Blandsäden bestod i regel till största delen 

av havre och sägs i Skåne endast ha utgjort en mycket liten del av utsädet.
139

  

 Som tidigare diskuterats var det traditionella jordbruket beroende av en 

balans mellan vegetabilieproduktion och djurhållning. Men djurens bidrag var 

naturligtvis mycket mer än endast gödsel och muskelkraft till åkerbruket och 

genom flera användningsområden och produkter bidrog de till böndernas för-

sörjning. Liksom vegetabilieproduktionen varierade djurhållningens omfattning 

och sammansättning såväl regionalt som lokalt inom Sverige. Allmänt före-

kommande var hästar, nötkreatur, får, grisar och fjäderfän (gäss, ankor, kalkoner 

och höns).  I vissa områden förekom även getter. 

 Hästen var det mest mångsidiga arbetsdjuret och hade stor betydelse inte 

bara i jordbruket utan även inom transport- och skjutsväsendet samt militären. 

Hästar krävde emellertid mer och bättre foder än oxar. Hästuppfödningen i 

Skåne var omfattande. Tidigare forskning uppskattar att en femtedel av landets 

hästar såväl år 1805 som 1905 fanns i Skåne.
140

 Den stora mängden hästar upp-

ges emellertid inte ha varit någon fördel för den selektiva aveln utan allmogens 

skötsel beskrivs som undermålig. Ännu under 1800-talet första hälft rapporteras 

om att hästar och nötkreatur svältföddes under vintern då de fick gå utomhus 

utan erforderlig skötsel och utfodring. En omständighet som uppges ha gynnat 

hästarnas antal i förhållande till nötkreaturens var de boskapspester som under 

1700-talet kraftigt reducerade nötkreatursstocken.
141

  

 Oxar var till skillnad från hästen slaktdjur och bidrog därmed med kött och 

inkomster i slutet av livscykeln. Korna gav förutom kött även mjölk men mjölk-

hushållningen var före 1800-talet underordnad uppfödningen av arbetsoxar och 
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den bedrevs främst för husbehov och inte för kommersiella syften. I litteraturen 

beskrivs för Skåne före 1700-talet en omfattande nötkreatursuppfödning som 

genererade ett överskott för export.
142

 De ofrälse stånden var inte helt utestängda 

från denna handel men frälset åtnjöt starka handelsprivilegier som omsorgsfullt 

bevakades eftersom oxhandeln utgjorde en viktig inkomstkälla. En vanlig livs-

cykel för böndernas oxar omfattade knappt tio år. Vid tre års ålder togs de togs i 

bruk som arbetsdjur och nyttjades för detta syfte till cirka sju eller åtta års ålder. 

Därefter såldes de på hösten till herrgårdarna för stallning och gödning under en 

eller två vintrar varefter de slaktades eller såldes som slaktdjur.
143

 1700-talets 

inledning var dyster i och med det Stora nordiska kriget (1700-21) som gick hårt 

åt jordbruket. I såväl Europa som Sverige härjade dessutom under större delen 

av seklet upprepade boskapspester. Pesten kom till Skåne 1721, sannolikt över-

förd med hudar från preussiska Danzig, och dess första utbrott varade till 1724. 

Fyra större utbrott följde, något grovt räknat och med reservation för lokala 

variationer, under åren 1745-47, 1750-51, 1763-65 och 1767-71. De sista efter-

dyningarna rapporterades i början av 1772 då pesten för sista gången förödde 

den skånska nötkreatursstocken. Under dess värsta härjningar kunde pesten döda 

så många som fyra av fem nötkreatur inom ett härad.
144

 De stora boskaps-

pesterna hade av förståeliga skäl en negativ, om inte ruinerande inverkan, på 

många bönders ekonomi och särskilt hårt drabbades skogsbygderna vars 

hushållning i större utsträckning var grundad på boskapsskötsel. Som exportarti-

kel förlorade de skånska oxarna snabbt sin betydelse under 1700-talets senare 

del på grund av utförselförbud i boskapspesternas spår.  

 Fåren gav ull, hudar, kött och mjölk. Enligt samtida källor hade i princip 

varje bonde får vid 1800-talets början vilket var en nödvändighet för att till-

godose det egna behovet av (ylle)kläder i en tid då ingen eller endast en liten 

textilindustri fanns.
145

 Av hävd var fårbeståndet större i skogs- och risbygden 

där betesmarkerna var mer omfattande än i slättbygden.
146

 Från statligt håll 

fanns under Frihetstiden ett uttalat intresse för att förbättra fåraveln med syftet 

att göra landet självförsörjande på ylletextil. Några större ansträngningar sägs 

däremot inte ha gjorts från böndernas sida vilkas fåravel och -skötsel under 

1700-talet och 1800-talets första hälft beskrivs som undermålig.
147

 Fåren gick i 

regel ute under hela eller större delen av året. Eftersom de klipptes vår och höst 

saknade de sitt naturliga skydd under de perioder som de mest behövde det 

medan ullen var som tjockast under den varma sommaren. Känsligheten för 
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väderskiftena var därför den vanligaste orsaken till såväl sjukdomar som 

dödsfall.  

 Grisar hölls för köttets skull och gick utomhus under större delen av året. 

Vår och sommar gick de på fäladsmarken eller trädesvången tillsammans med 

de andra djuren och på hösten släpptes de på åkern efter skörden för att äta av 

spillsäden. Angående grisarnas förekomst på böndernas gårdar under 1700-talet 

kan man att läsa att även om antalet naturligtvis varierade så ”torde näppeligen 

någon gård eller stuga på landet hava saknat detta husdjur.”
148

 För grisarnas 

utfodring var ollonåren, det vill säga de år när bok och ek gav särskilt mycket 

frukt, betydelsefulla. Om bok- och ekskog saknades i närområdet var bönderna 

villiga att överbrygga stora avstånd och betala för att låta grisarna finna föda i 

till exempel herrgårdarnas skogar.  

 Getter hade sedan länge förekommit i det svenska bondejordbruket. De 

regionala skillnaderna var emellertid stora och det var framförallt i landets norra 

delar och i skogsbygderna som geten hade större utbredning. Av statistik från 

1820-talet framgår att getternas antal i Sverige var ungefär en tiondel av 

fårens.
149

 I Skåne sägs geten aldrig ha haft någon större utbredning frånsett de 

övre skogbygderna i gränsområdet till Småland. Om getaveln i Malmöhus län 

står att läsa att den aldrig någonsin torde ha varit av betydenhet eftersom slätt-

bygderna inte lämpade sig för denna typ av djur överhuvudtaget.
150

 Alltsedan 

1500-talet hade getaveln inskränkts genom olika regleringar som skärptes ytter-

ligare under 1700-talet.
151

 På grund av den skada getterna orsakade på den 

värdefulla uppväxande lövskogen, infördes redan under 1500-talet restriktionen 

att getter endast fick beta fritt på hedar och i högskog. Efter framställning av 

landshövdingen i Kristianstads län förordnades 1784 att getter helt skulle för-

bjudas i de delar av länet där bärande träd växte.
152

 Däremot fick getter alltjämt 

hållas i barrskogsområdena i länets allra nordligaste delar, dock med kravet att 

de stod under ständig tillsyn av vallhjon. Om getterna ännu vid 1700-talets mitt 

varit ganska talrika i delar av skogsbygderna, bland annat som en följd av 

boskapspesterna, skedde en kraftig minskning efter 1784 års förbud.  

 Fjäderfäna, det vill säga gäss, ankor, höns och kalkoner, gav dun, kött och 

ägg. I Skåne hade gåsen en särställning och gässen uppges ha varit särskilt tal-

rika i slättbygdens öppna landskap och vanliga försäljningsvaror från dessa 

trakter var såväl levande gäss som gåsbröst- och fjäderpennor.
153

 Under sin 
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skånska resa sommaren 1749 skrev Linné om trakten mellan Lund och Malmö 

att gässen ”sågos i en otrolig myckenhet på dessa slätter, där var inhyses gumma 

även har sina gäss, och det är allmänt, att gässen trivas bättre på slätten än i 

skoglänta orter.”
154

 Angående fjäderfästockens storlek under 1700-talet och 

1800-talets första hälft är uppgifterna mycket bristfälliga.
155

  

3.4.3 Det nya växelbruket 

I detta avsnitt diskuteras innebörden av det nya växelbruket och förutsättning-

arna för dess genombrott.  Införandet av nya grödor och växtföljder var en viktig 

del av den agrara revolutionen och förändrade i grunden jordbrukets produk-

tionsmönster, markanvändning och landskapsbild.  

 Växelbruket innebar att nya foderväxter och vallodling integrerades med 

åkern i en regelbunden växtföljd varvid behovet av träda och separat ängsmark 

minskade kraftigt. Härigenom kunde man rubba den balans mellan olika mark- 

och produktionstyper som det traditionella jordbruket varit underkastat.  Många 

av de nya grödorna hade den positiva egenskapen att de tillförde jorden näring 

genom att fixera luftens kväve och i symbios med särskilda bakterier i rotzonen 

omvandla det till former som växterna kunde tillgodogöra sig. England och 

Nederländerna utgjorde tätgruppen men först under 1800-talets tidigare del kom 

växelbrukets stora genomslag på bred front i Europa och Sverige.
156

 Viktigt att 

notera är emellertid att foderväxter redan under medeltiden integrerats i åkerns 

växtföljder i det tätbefolkade Norditalien.  

 Redan före 1800-talet förekom i delar av Europa ett slags förstadium till 

växelbruket genom att marken växelvis nyttjades som åker och äng för att opti-

mera avkastningen.
157

 Ett exempel från Sverige är det så kallade koppelbruket i 

Bergslagen under 1700-talet. Bergsbrukets efterfrågan på arbets- och transport-

djur men även på animaliska livsmedel i kombination med brist på åker- och 

ängsmark skapade där incitament för intensifiering. Därigenom uppstod koppel-

bruket som innebar att delar av åkern lades i långvarig, obearbetad träda där 

självsått gräs tilläts växa och som skördades som vinterfoder. Enligt en beskriv-

ning av Linné från 1734 kunde ett koppelbruk på en ny odlingsmark se ut på 

följande sätt: under ett första arbetsintensivt år röjdes och rensades marken på 

sten varefter den plöjdes och gödslades.
158

 Året efter såddes spannmål som gav 

goda skördar under tre år varefter gräs tilläts växa under åtta till tio år med årlig 

höskörd. Linné noterar att även om höskörden för varje år minskade volymmäs-
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sigt så ökade dess foderkvalitet. Efter vallperioden plöjdes jorden varefter den 

låg i svart träda och gödslades under en säsong för att därefter återigen besås 

med spannmål. Koppelbrukets sammanlagda omloppstid var således tolv till 

fjorton år.
159

  

 Tidigare forskning menar att det nya växelbruket fick snabbast spridning i 

Västsverige och sydvästra Skåne och initialt framförallt på godsens storjordbruk 

snarare än på bondejordbruken vilket bland annat förklaras med att godsen var 

bättre rustade att möta de kostnader som övergången medförde.
160

 En annan 

hämsko var de traditionella odlingssystemen som inte tillät den tidshorisont som 

vallodlingen krävde eftersom trädan var kortvarig och dessutom nyttjades till 

samfällt bete. Viljan att införa det nya växelbruket har därför framhävts som en 

viktig drivkraft för skiftenas genomförande av såväl svensk som internationell 

forskning.
161

 Därmed inte sagt att tegskiftet och de traditionella odlingssystemen 

helt uteslöt vallodling. Det finns exempel på småskaliga experiment genom att 

till exempel en del av trädesmarken fredades för detta syfte. Tidigare studier för 

Sverige har även visat att det före enskiftet var ganska vanligt att två- och tre-

sädesbyar fredade en del av trädan för odling av olika slags grödor som inte fick 

plats på den jord som besåddes med den värdefulla spannmålen.
162

 Emellertid 

var det långt ifrån alltid frågan om foderväxter utan potatisen sägs ha gjort sitt 

intåg på åkern på detta sätt. 

 Det stora genombrottet för det nya växelbruket sammanföll med enskiftet 

och laga skiftet. I Skånes slättbygd, där enskiftet spreds snabbt under 1800-talets 

första decennier, gick bönderna snabbt över till ett växelbruk med bland annat 

fodergrödan vicker i växtföljden.
163

 Utanför slättbygden lät emellertid skiftet 

och växelbrukets införande vänta på sig till efter 1827 års laga skiftesstadga.
164

 I 

större delen av landet kom sju- eller åttaåriga växelbrukssystem att dominera.
165

 

Växelbrukets karaktär varierade emellertid såväl regionalt som lokalt och i till 

exempel de skånska slättbygderna inskränktes ofta vallodlingens omfattning.
166

 

Som förklaring har de höga spannmålspriserna och därmed jordpriserna fram-

hävts vilket gjorde att odling av andra grödor än spannmål inte var ekonomiskt 

försvarbart.
167

 Vallodlingens omfattning uppges ha varit större i områden där de 

naturliga förutsättningarna för spannmålsodling var sämre och produktionen av 

hävd var inriktad mot djurhållning.  
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3.4.4 Odlingsteknisk förändring 

Den skånska plogen var i synnerhet i slättbygderna ett anmärkningsvärt otymp-

ligt ekipage som kunde omfatta hela fyra par dragare och i vissa fall ännu fler. 

Linné jämför med Bergslagen där den så kallade lindmarken, det vill säga mark 

som i åratal varit kraftigt gräsbevuxen, plöjdes med en mindre plog och endast 

ett par hästar.
168

 När Linné frågade den skånska bonden varför han använde en 

så tung plog fick han svaret att det var nödvändigt eftersom jorden var svårbru-

kad på grund av ogräsrötter av framförallt ”ljungpinnar” och ”kärringtarmar” 

(blåhallon) som alldeles tagit över jorden. Linné noterar att han endast sett 

mycket lite ”kärringtarmar” och faktiskt inga ”ljungpinnar” alls i de uppsvenska 

åkrarna. Senare forskning ser ingen anledning att invända mot Linnés observa-

tioner utan utvecklar resonemanget med att den skånska slättbygdens goda jord 

och tresädets regelbundna träda gav rotogräset särskilt goda möjligheter att eta-

blera sig. Som jämförelse framhävs ensädesjorden vars årliga brukande försvå-

rade rotogräsens etablering varför en lättare plog och färre dragare var tillräck-

ligt.
169

 Linné resonerar även kring om den tunga skånska plogen och dess många 

dragare var ett uttryck för prestige och högfärd snarare än ett rationellt bru-

kande. Detta påstående tar emellertid senare forskning bestämt avstånd ifrån och 

hävdar att det knappast fanns utrymme för ett sådant resursslöseri.
170

 Istället 

hänvisar man till jordbrukets naturliga förutsättningar och odlingssystemen. 

Slättbygdens styva lerjordar motiverade således användandet av den tunga så 

kallade kärrplogen som med sina maximala sju par dragare kunde utgöra ett hela 

tjugo meter långt ekipage. Man kan lätt tänka sig hur ineffektivt och svårmanöv-

rerat, om inte omöjligt, ett sådant ekipage hade tett sig på skogsbygdens små och 

steniga åkerstycken där man istället använde en lättare plog eller endast årder.  

 Plogarnas funktion förbättrades under 1700- och 1800-talet vilket tillskri-

vits bland annat frihetstidens ökade intresse för jordbruksnäringen. Vid ett 

forskningsinstitut i Uppsala, det så kallade Theatrum oeconomicum mechani-

cum, studerade nationalekonomen Anders Berch modeller av de i landet före-

kommande allmogeplogarna för att utröna deras effektivitet. Bland annat note-

rade Berch att den svängda järnskiva som allmogesmedarna i Dalarna lade till 

plogen förbättrade jordbearbetningen jämfört med den raka kantställda bräda 

som ännu var allmänt utbredd i större delen av landet. Det har hävdats att Berchs 

observationer påskyndade den svängda järnskivans snabba spridning under 

andra halvan av 1700-talet.
171

 Med tiden blev plogtillverkningen alltmer 

specialiserad och lokalt tillverkade allmogeplogar spreds över landet. Den 
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fabrikstillverkade plogens historia började med majoren Stjernswärds tillverk-

ning på Engeltofta gods strax norr om Ängelholm. Tidigare forskning har emel-

lertid avfärdat Stjernswärds tillverkning av engelsk-skotska plogar som ett ”för-

sta märkligt, ehuru ekonomiskt misslyckat experiment.”
172

 Från och med unge-

fär 1840-talet började de fabrikstillverkade plogarna slå igenom på allvar och 

konkurrera ut allmogeplogarna. I en första våg var det främst frågan om mindre 

och lättare plogar efter amerikansk förlaga men sedan vallodlingen slagit ige-

nom krävdes en kraftigare plog med långsamt vändande skiva efter engelsk för-

laga men med svensk tillverkning.
173

  

 Ännu under 1700- och 1800-talet användes emellertid ofta årder och plog 

parallellt. Valet berodde dels på jordens beskaffenhet men även på redskapens 

lämplighet för olika arbetsmoment. Plogen var arbetsbesparande såtillvida att 

den krävde färre körningar över åkern men många ansåg att årdret var bättre på 

att luckra jorden vilket också påverkade förhållandet mellan arbetsinsats och 

jordens avkastning.
174

 Plogen medgav däremot, till skillnad från årdret, så kallad 

ryggning vilket innebar att bonden vid plöjning vände jorden in mot mitten av 

varje teg varvid det bildades en långsträckt åkerrygg. Härigenom åstadkoms en 

dräneringseffekt som gjorde ryggens jord varmare och torrare.
175

 Inte bara plo-

gen utan hela det agrartekniska komplexet genomgick stora förändringar under 

1700- och 1800-talet eftersom de tekniska lösningarna och redskapen var bero-

ende av varandra.
176

 Effektiviteten vid olika arbetsmoment förbättrades markant 

genom till exempel förbättrade räfsor och liar.
177

 Eftersom jordbrukets 

intensifiering krävde starkare redskap blev det agrartekniska komplexet alltmer 

beroende av järn.
178

  

 Hittills har diskussionen kretsat kring jordbruksredskapen men även andra 

odlingstekniska förändringar kom att få stor betydelse. I sammanhanget kan 

framförallt stenröjning och dränering nämnas vilket i många fall var en förut-

sättning för nyodling och införandet av nya jordbruksredskap. De steniga 

moränjordarna krävde ständig rensning och stenmurarna stod som monument 

över bondens ansträngningar. Framförallt i skogsbygderna kunde en odlings-

jords status bedömas utifrån kvaliteten på de omgivande stenmurarna och medan 

tillfälliga lyckodlingar fick hålla till godo med så kallade bråtesgärden där röj-

ningsmaterialet staplades i åkerns utkanter, bevärdigades mer bestående 
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odlingsmarker med omsorgsfullt lagda stenmurar.
179

 Stenröjningen tilltog under 

1800-talet och som skäl framhävs bland annat nödvändigheten att bana väg för 

nya och mer effektiva men också mer kostsamma järnredskap. Stenröjningen 

accelererade i samband med laga skiftet då behovet av nya odlingsmarker och 

hägnader ökade.
180

  

 Under 1700- och 1800-talet var naturliga våtmarker betydligt vanligare än 

idag vilket satte sin prägel på såväl landskapsbild som jordbrukets markanvänd-

ning och produktion. Som tidigare diskuterats föredrogs ofta höglänta och torra 

jordar medan låglänta och fuktiga men potentiellt bördigare jordar ofta förblev 

obrukade. Genom att leda bort vatten genom dikning skapades nya odlingsmar-

ker samtidigt som befintliga förbättrades.
181

 Gårdar som i samband med enskif-

tet och laga skiftet flyttade ut från den tidigare bykärnan fick ofta ägolotter som 

bestod av sanka ängs- och utmarker som lades om till åker. Men eftersom de nya 

odlingsjordarna var fuktigare, blev odlingen mer känslig för extrema neder-

bördsmängder och köldskador samtidigt som ogräset hade lättare att konkurrera 

med de odlade grödorna. Behovet av dräneringsarbeten blev alltmer påtagligt 

och ett antal osedvanligt nederbördsrika år under 1830-talet sägs ha ökat det 

ytterligare.
182

 Tidigare forskning har framhävt jordens privatisering som en vik-

tig pådrivande faktor men även enskiftets geometriskt välordnade och rätlinjiga 

ägofigurer anses ha varit en förutsättning för effektiva dräneringsarbeten.
183

 

Under 1840-talet instiftade riksdagen särskilda anslag för att understödja mer 

omfattande dräneringsarbeten.
184

 De mer effektiva men kostsamma täckta 

dikena med dräneringsrör var emellertid en senare företeelse som blev mer all-

mänt förekommande först efter 1870-talet.
185

  

3.5 Sammanfattning  

I detta kapitel har vi diskuterat olika aspekter av jordbrukets karaktär samt de 

huvudsakliga förändringar det genomgick under perioden cirka 1700-1870 med 

avseende på institutionella, äganderättsliga, kommersiella och odlingstekniska 

förhållanden. Vidare har diskussionen fördjupats kring de faktorer och hypote-
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tiska orsakssamband som presenterades i inledningskapitlets modeller. I detta 

avsnitt sammanfattas kapitlets diskussioner för att belysa olika utvecklingsfaser 

under perioden.  

 Ett förhållande som vi inte berört närmare är vegetabilieproduktionens och 

djurhållningens långsiktiga utveckling satt i relation till varandra vilket är av 

intresse för avhandlingens undersökningar. Tidigare forskning har beskrivit vad 

som kallas för ”nyodlingens dilemma” vilket åsyftar en rubbad balans mellan de 

bägge produktionstyperna.
186

 Man observerar att den kraftigt ökande 

vegetabilieproduktionen till stor del åstadkoms, framförallt i det inledande ske-

det, genom nyodling och omläggning av ängs- och betesmark till åker. Häri lig-

ger själva dilemmat, det vill säga att när behovet av gödsel och muskelkraft från 

djuren ökade till följd av en ökad åkerareal, underminerades successivt djurhåll-

ningens försörjningsbas. Man har försökt påvisa nyodlingens dilemma på olika 

sätt, dels genom ändrade proportioner mellan olika marktyper, framförallt åker 

och äng, och dels genom att undersöka kreatursstockens förändring i absoluta tal 

samt i förhållande till åkerarealen.
187

 Alla forskare är emellertid inte av samma 

uppfattning. En studie av sammanlagt fem socknar fann att dragdjurens antal 

ökade i samma takt som åkerarealen i tre socknar (två sörmländska och en öst-

götsk) medan dragdjurens antal i övriga två socknar (en östgötsk och en små-

ländsk) inte höll jämna steg med åkerns utvidgning. I sistnämnda fallet noteras 

emellertid att det inledningsvis fanns ett överskott av djur i förhållande till 

åkern.
188

 Oavsett om tidigare forskningsresultat talar för eller emot nyodlingens 

dilemma, är det tydligt att förhållandena varierade inom landet och mellan olika 

bygdetyper. Ytterligare undersökningar är således motiverade.   

 Istället för att endast tala om ett nyodlingens dilemma har andra forskare 

tagit ett steg längre och menar på att det europeiska jordbruket kring sekelskiftet 

1800 på många håll befann sig i en ekologisk kris till följd av ohållbara strate-

gier.
189

 Trots krissymptomen avstannade inte nyodlingen utan istället tilltog den 

under 1800-talet. Att detta överhuvudtaget var möjligt förklaras av de organisa-

toriska och odlingstekniska förändringar som diskuterats ovan. Kärnan i detta 

resonemang är således att den agrara revolutionen föregicks och drevs fram av 

en kris i det traditionella jordbruket.  

 Genom att sammanfatta kapitlets diskussioner kan tre hypotetiska utveck-

lingsfaser urskiljas varav den första beskriver utgångsläget vid undersöknings-

periodens början, det vill säga 1700-talets tidigare del. Sett till det reella skatte-

trycket var förhållandena för skatte-, krono- och frälsebönder likartade men det 
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institutionella ramverket som reglerade de äganderättsliga villkoren skiljde sig åt 

i flera avseenden. Vidare var jordbruksproduktionen mer präglad av självhus-

hållning och med ett mindre överskott att avyttra på en marknad som var 

begränsad och dessutom hårt reglerad. Med hänvisning till de hushållnings-

system som tidigare forskning föreslagit för de tre bygdetyperna slätt- ris och 

skogsbygd, antas lokalt särpräglade produktions- och markanvändningsmöns-

ter.
190

  Tegskiftet kan givet de rådande förutsättningarna ses som ett rationellt 

institutionellt arrangemang som i kombination med de traditionella odlings-

systemen inverkade homogeniserande på jordbrukets produktionsmönster. Den 

andra delperioden, grovt räknat från och med ungefär 1750 till cirka 1800, 

karakteriserades av en accelererande befolkningsökning och en tilltagande 

kommersialisering som drev fram nyodling och omläggning av ängs- och 

betesmark till åker. Trycket på förändring växte allt starkare eftersom tegskiftet 

och de förhärskande odlingssystemen och -teknikerna alltmer framstod en 

hämsko för fortsatt expansion. Det är således nu vi kan förväntas stifta bekant-

skap med ”nyodlingens dilemma” eller rentutav den jordbruksekologiska kris 

som diskuterades ovan. Sett till det ekonomiska handlingsutrymmet ökade skill-

naderna inom bondeklassen till följd av skattetryckets förändringar. Den tredje 

delperioden inleddes med enskiftet och laga skiftets genomförande som möjlig-

gjorde genombrottet för nya odlingstekniska lösningar och fortsatt expansion. 

Genom såväl nyodling som odlingsteknisk förändring förväntas en tilltagande 

vegetabilisering av produktionen genom att djurhållningen kom att spela en 

alltmer tillbakadragen roll.  Samtidigt tilltog kommersialiseringen till följd av 

såväl en expanderande hemmamarknad som en ökad internationell efterfrågan 

på spannmål samt handelns successiva avreglering. Lokala skillnader och tids-

förskjutningar i förändringsprocessen kan emellertid förväntas beroende på olik-

heter i trycket på förändringskrafterna och i de förutsättningar som präglade 

jordbrukets produktion.  
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Kapitel 4  

Jordbrukets bygder och naturliga 

förutsättningar 

Syftet med detta kapitel är att ge en fördjupad diskussion kring faktorerna bygd 

och naturliga förutsättningar samt de hypotetiska orsakssambanden mellan 

dessa faktorer och jordbrukets produktionsmönster som skisserades i inled-

ningskapitlets modeller. I avsnitt 4.1 diskuteras tidigare svensk och internatio-

nell forskning om geografiska indelningar av jordbruket till vilken det etnogra-

fiska bygdebegreppet relateras. I avsnitt 4.2 diskuteras hur tidigare forskning 

undersökt sambandet mellan jordbrukets naturliga förutsättningar och dess pro-

duktionsmönster. Hur det studeras i vår undersökning diskuteras i avsnitt 4.2 

och 4.3.  

4.1 Geografiska indelningar av jordbruket 

Från klimat, jordart och växtsamhälle går över åker, odling och bygd en serie 

av kausalsammanhang fram till folkliv och folktradition. Fastän vi ännu blott 

ana detta sammanhang, förvånas vi likväl ej, då vi finna hur språkforskaren 

prickat in sina gränsområden utefter linjer, som dragits av geologen eller geo-

grafen.
191

  

De allra flesta geografiska indelningar av såväl det moderna som historiska 

jordbruket lägger stor vikt vid naturgeografiska förhållanden.
192 

I detta avsnitt 

diskuteras inledningsvis olika geografiska indelningar av såväl det förindustri-

ella som det moderna jordbruket. Särskild uppmärksamhet ägnas åt Campbells 

etnografiska indelning av Skåne vars antaganden om bygdernas hushållnings-

system är föremål för prövning genom avhandlingens undersökningar. Dylika 

indelningar har problematiserats av den tidigare forskningen varför vi inleder 

med en översikt av forskningsområdet.  

 Historiska jordbrukssamhällens mångfald med avseende på exempelvis 

odlingssystem, bosättningsmönster och äganderättsliga förhållanden kan på ett 

enkelt sätt illustreras genom geografiska indelningar. Men utan tolkning eller 

analys är dessa indelningar endast illustrativa och att utifrån dem analysera och 
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förstå jordbruksamhällets mångfald har visat sig problematiskt. Till exempel kan 

flera alternativa indelningar göras beroende på vilket syfte som eftersträvas och 

dessutom kan samband mellan olika faktorer felaktigt antas bara för att de delar 

samma rumsliga ramverk. Vi kan exemplifiera genom att låta jordtyp, odlings-

system, bosättningsmönster och jordnatur dela samma rumsliga ramverk vilket 

implicerar orsakssamband mellan faktorerna. I själva verket har emellertid var 

och en av dessa faktorer sin egen regionala geografi som inte nödvändigtvis är 

lämplig för att studera övriga faktorers. Två huvudsakliga problem föreligger 

således med de geografiska indelningarna, dels svårigheten i att konstruera en 

universell historisk geografisk indelning av jordbrukssamhället och dels risken 

för att antyda skensamband mellan faktorer som avsiktligt eller oavsiktligt delar 

samma rumsliga ramverk.  

 Naturgeografiska förhållanden har legat till grund för en historisk geogra-

fisk indelning av England och Wales i så kallade agricultural regions (jord-

bruksregioner) med avseende på perioden 1640-1750.
193

 Där tillämpas följande 

definition av en agricultural region: 

 […] a territory, large or small, in which the conditions of soil, topography and 

climate (and perhaps natural resources also) combine to produce sufficiently 

different characteristics of farming practice and of rural economy to mark it off 

from its neighbouring territories.
194

  

Allteftersom indelningarna modifierades genom nya forskningsinsatser, ökade 

komplexiteten eftersom man tog hänsyn till allt fler faktorer. Samtidigt förblev 

många orsakssamband mellan faktorerna ofullständigt utredda vilket illustrerar 

den problematik som beskrevs ovan. Indelningen i så kallade jordbruksregioner 

är inte det enda försöket att fånga regional särprägel i Englands förindustriella 

jordbruk. En senare indelning beskriver istället åtta stycken så kallade pays vars 

gränser endast till viss del överensstämmer med jordbruksregionernas trots att de 

avser samma tidsperiod.
195

 Begreppet pays introducerades av franska geografer 

och åsyftar distinkta landsbygdsområden som en produkt av geologi, jord, topo-

grafi och klimat men även historiska olikheter i bosättningsmönster och kultur-

yttringar.  

 Ett annat problem med geografiska indelningar av jordbruket är att de kan 

ge sken av att produktionsmönstren var regionalt homogena vilket inte nödvän-

digtvis var fallet. Genom att undersöka den geografiska spridningen av olika 

gårdstyper har etablerade geografiska indelningar ifrågasatts. En sådan studie 

omfattade norra England och baserat på bouppteckningar från senare delen av 
                                                      
193
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194
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195
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1500-talet klassificerades tretton olika gårdstyper, med avseende på produktio-

nens sammansättning, vilkas geografiska spridning därefter studerades.
196

   

Slutsatsen av studien var att inte bara kunde samtliga gårdstyper återfinnas inom 

en och samma jordbruksregion, utan den statistiska mätningen av spridningen 

visade dessutom att endast en gårdstyp var benägen att förekomma i samman-

hållna grupper, så kallade kluster. Produktionen var således betydligt mer diver-

sifierad än vad de geografiska indelningarna lät påskina. 

 För Sverige har den geografiska forskningen resulterat i en regional indel-

ning av landet i tolv så kallade naturliga jordbruksområden utifrån de naturför-

hållanden som anses ha störst inflytande på jordbrukets karaktär, närmare 

bestämt berggrund, jordart, jordmån, topografi samt klimatfaktorerna temperatur 

och nederbörd.
197

 Skåne omfattas enligt denna indelning av tre naturliga jord-

bruksområden: den Skånska Sydvästslätten, Östra Skåne-Blekinge läns slättbygd 

samt det Sydsvenska höglandet. Andra regionala indelningar av det svenska 

jordbruket är, trots att de upprättats för olika syften, förhållandevis likartade. 

Senare indelningar baseras ofta på tidigare och ibland är den enda skillnaden att 

justeringar gjorts för ändrade administrativa gränsdragningar. För det moderna 

jordbruket tillämpar Statistiska centralbyrån (SCB) och Jordbruksverket en 

indelning av Sverige i åtta stycken så kallade Produktionsområden som ligger 

till grund för insamling och sammanställning av jordbruksstatistik.
198

 Dessa pro-

duktionsområden baseras på en sammanslagning av de tidigare så kallade natur-

liga jordbruksområdena med vissa korrigeringar för ändrade administrativa 

gränsdragningar. Vart och ett av de åtta produktionsområdena är i sin tur inde-

lade i Skördeområden. Skördeområdena, för Skånes del sjutton stycken, ligger 

till grund för sammanställning av jordbruksstatistiska uppgifter men även för 

beräkningar av skördeskadeskydd i det moderna jordbruket. Skördeområdenas 

gränsdragningar följer i huvudsak församlingsgränserna med undantag för de 

fall då tydliga naturgeografiska gränser inom församlingarna motiverar en annan 

gränsdragning.  

 Mot bakgrund av diskussionen kring olika geografiska indelningar riktar vi 

nu fokus mot den etnografiska bygdeindelning som presenterats för Skåne. 

Etnografi är till att börja med en vetenskap som studerar och jämför olika kultur- 

och samhällstyper genom fältstudier. I grunden är det en holistisk vetenskap 

utifrån antagandet att olika aspekter av en företeelse inte kan analyseras och för-

stås oberoende av varandra. Åke Campbells avhandling från 1928 hör till denna 

forskningstradition och är ett bidrag till en större forskningsinsats som strävade 

efter att skapa en allsidig etnografisk regionalsyntes för hela Sverige. Avsnittets 
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inledande citat är från Campbell och kan sammanfattas som följande orsakssam-

band: 

 

 

 

Campbells teoretiska utgångspunkt är således att likartade naturgeografiska för-

hållanden inom ett avgränsat geografiskt område gav upphov till en lokal sär-

prägel inom en bygd med avseende på jordbrukets produktionsmönster och i 

förlängningen även med avseende på folkliv och folktradition. Empirin som lig-

ger till grund för bygdeindelningen diskuteras mer ingående nedan. Campbell 

refererar till samtida geografisk forskning som utifrån kulturformernas utbred-

ningsområden sökt nå fram till en allsidig geografisk regionindelning för 

Sverige.
199

 Han menar att en systematisk etnografisk sammanfattning av den 

svenska allmogens kultur hade varit önskvärd men konstaterar att den etnogra-

fiska forskningen ännu inte lyckats uppnå detta mål. Det är mot denna bakgrund 

Campbell formulerar det övergripandet syftet med sin undersökning.
200

 Vidare 

menar Campbell att tidigare studier hade begränsat sina undersökningar till att 

endast omfatta enskilda företeelser av allmogens kultur, till exempel byggnads-

kulturen.
201

 Han utvidgar därför sin studie till att omfatta flera olika företeelser.  

 Campbells etnografiska bygdeindelning liknar i flera avseenden den 

geografiska indelningen av England i så kallade pays eller landsbygdsområden 

eftersom den söker fånga flera aspekter av jordbrukssamhällets karaktär och 

villkor. Härigenom uppstår emellertid samma problematik som redan påpekats 

genom att låta flera element med oklara inbördes orsakssamband dela samma 

rumsliga ramverk. Bygdeindelningen baseras på en undersökning av nedanstå-

ende faktorer vilka Campbell menade stod i omedelbar inbördes kausal samver-

kan:
202

 

i) Odlingssystemets och hushållningens framträdande i landskapsbilden 

(bygdens yttre gestalt) i och med de karakteristiska marktyperna (slag 

av ägor eller odlingar) samt hägnadssystemen med hägnadstyperna.  

ii) Byggnadsmaterialet och byggnadstyperna, varvid särskild hänsyn 

tagits till om materialet är importerat eller eget. 
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Figur 4.1 Skånes etnografiska bygder enligt Campbell. 

 

Källa: Campbell 1928, s 279. 

 

Bygdeindelningen är således baserad på en syntes av tre faktorer: odlingssystem, 

hägnadstyper och byggnadsskick. Utifrån rumsliga överensstämmelser med 

avseende på dessa faktorer avgränsades bygderna från varandra och kopplades 

till de historiska termerna slätt, ris- och skogsbygd. Campbells källmaterial är 

dels arkivaliskt och dels litterärt. Det litterära materialet utgörs av, förutom 

tidigare studier av till exempel byggnadstyper, ögonvittnesskildringar från 1700-

talet, framförallt av Carl von Linné som reste genom Skåne sommaren 1749.
203

 

Det främsta arkivaliska materialet utgörs av vad Campbell benämner skattlägg-

ningsakter från Lantmäteristyrelsens arkiv från början av 1700-talet vilka 
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inte tagit det mer välkända namnet von Linné.  
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beskriver byars produktionsförhållanden, markanvändning, hägnadstyper med 

mera.  

 Med avseende på 1700-talets första hälft delade Campbell in Skåne i fem-

ton etnografiska bygder som illustreras i figur 4.1. De femton bygderna sorteras 

i sin tur in under de tre bygdetyperna slätt-, ris/mellan- och skogsbygd.  

4.1.1 Slättbygden 

[…]ett Kanaans land med de härligaste åkrar och den skönaste säd, så långt 

ögonen kunde se.
204

   

Skånske slättbon […] är, som alla slättboar, som odla en tacksam jord, trög; 

men stark, lugn men ändå kraftfull.
205

 

Slättbygdens hushållningssystem präglades av åkern och spannmålsproduktio-

nen. Skånes slättbygder är enligt Campbell tre till antalet: Söderslätt, Lund-

Landskronaslätten (tillsammans benämnda Västerslätt) och Österslätt. Slättbyg-

den representeras i avhandlingens undersökning av de nio socknarna Saxtorp, 

Västra Karaby, Sireköpinge, Hög, Kävlinge, Stångby, Vallkärra, Lilla Harrie 

och Örtofta varav samtliga är belägna i Lund-Landskronaslättens slättbygd. 

 Slättbygden i dess mest extrema form saknade helt material till gärdesgår-

dar och risgärden varför jordvallar och diken var den vanligaste hägnads-

typen.
206

 Arbetet med hägnaderna var arbetskrävande och i synnerhet jordvallar 

var en obeständig lösning som krävde kontinuerligt underhåll. Följaktligen strä-

vande man efter att minimera såväl materialåtgången som underhållsarbetet vil-

ket är en anledning till ett av slättbygdens mest framträdande karaktärsdrag, 

nämligen att inom ramen för tresädet samordna närliggande byars växling mel-

lan odling och bete på trädan. Genom att se till att byarnas betade trädesvångar 

alltid gränsade mot varandra, behövdes de inte inhägnas separat vilket sparade 

såväl arbete som hägnadsmaterial. Samarbetet mellan byarna genom de så kal-

lade vångalagen kunde vara mycket välutvecklat. På Söderslätt nådde vånga-

lagen sin största utbredning och kunde där omfatta uppemot tiotalet byar och 

sträcka sig över sockengränserna.  

 I de fall naturgränserna var mycket tydliga använde Campbell dem som 

utgångspunkt för sina gränsdragningar. Söderslätts nordliga gräns mot Lund-

Landskronaslätten utgörs till exempel av Segeån och dess östra gräns av slättens 
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plötsliga övergång i Romeleåsens skogbevuxna sluttningar. På Lund-Landskro-

naslätten var antalet byar i vångalagen färre än på Söderslätt eftersom naturgrän-

serna var fler och betesmarkerna mer omfattande.  En folklivsskildrare beskriver 

en annan aspekt av vångalagen i Skytts härad på Söderslätt vid 1800-talet bör-

jan. Han påstår nämligen att den regelbundna odlingsrotationen inom vånga-

lagen spelade en central roll för böndernas tideräkning på samma sätt som 

”olympiaderna för greken”.
207

  

 På Lund-Landskronaslätten dominerade tresädet men bygden var inte lika 

homogen som Söderslätt. Campbell menade att Lund-Landskronaslätten rymde 

såväl byar där uppodlingen nått sin yttersta gräns, och där möjlighet till bete 

endast fanns på trädesvång och stubbåker, som byar med betydande betesmarker 

och välutvecklad djurhållning. Runt Lunds stad präglade till exempel betesmar-

ken landskapsbilden, idag ihågkommet genom de yttre stadsdelarnas namngiv-

ning efter de tidigare ”fäladerna”. Medan gränsen mot Romeleåsens skogsbygd i 

sydöst är lätt att urskilja är Lund-Landskronaslättens nordliga och östra gränser 

mot risbygden mer diffusa. Övergången från åkerns till betesmarkens dominans 

var nämligen gradvis varför Campbell låter övergången från jordvallar till ris-

gärden utgöra grunden för gränsdragningen. I jämförelse med Söderslätt beskri-

ver Campbell Lund-Landskronaslättens (särskilt Landskronaslättens) hushåll-

ning som varande på ett lägre utvecklingsstadium eftersom ”primitiva, extensiva 

och mera naturpräglade drag spåras i hushållning och odlingar.”
208

 Vidare 

beskrivs en större variation med avseende på odlingssystemen och i till exempel 

bygdens norra delar var tvåsäde vanligt. Här förekom även årligt bruk i så kal-

lade nyvångar, det vill säga nyupptagen åker på tidigare utmark.  

 Den tredje slättbygden, Österslätt, utgör Skånes sydöstra hörn och gränsar 

till skogsbygd i väster och skogrik risbygd i norr. Campbell använder den tyd-

liga kontrasten mellan skogen och slättens trädlöshet som utgångspunkt för 

gränsdragningen mellan bygderna. Frånsett gränsområdenas variationer menade 

Campbell att Österslätts kärnområde, den sedan länge uppodlade spannmåls-

bygden, uppvisade stor homogenitet och stabilitet med avseende på hushållning 

och odlingssystem. Här fanns ett välutvecklat tresäde och inga eller få separata 

betesmarker. Timmer, ved och hägnadsmaterial importerades utifrån. 
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4.1.2 Risbygden  

Det måste i denna kultur finnas moment, som verka ej stabiliserande utan labili-

serande på landskap och hushållning. Man måste förmoda, att det här är den 

ensidiga inriktningen mot äng och fälad med åsidosättande av jordbruket i 

vången och hänsynslös fäladsbildning på utmarken genom skogens tillintetgö-

rande, som gör risbygdskulturen i längden omöjlig. Bönderna, som väl en gång i 

stort sett varit självhushållare, drivas ut på vägarna, och som forbönder eller 

mellanhänder vid slättens förseende med ris och ved missköta de 

modernäringen.
209

  

Risbygdens hushållningssystem präglades i idealfallet av en välutvecklad djur-

hållning samt goda betes- och ängsmarker. I vissa fall kunde emellertid bristen 

på vinterfoder utgöra en begränsande faktor för djurhållningens utveckling var-

vid en situation uppstod där arbetsdjur infördes från andra områden och nyttja-

des under odlingssäsongen varefter de såldes vidare under hösten.
210

 En annan 

möjlig inkomstkälla var att upplåta sommarbete för slättbygdens djur. De 

skånska risbygderna var enligt Campbell åtta till antalet. Den östligaste, Kristi-

anstadslättens område, var sitt namn till trots ingen slättbygd. För en nutida 

betraktare är det svårt att beskriva området som något annat än en slätt och man 

är därmed i gott sällskap eftersom även Linné gjorde så. Campbell menar emel-

lertid att många faktorer, åtminstone under 1700-talet första hälft, talar för att 

klassificera området som risbygd snarare än slättbygd. I avhandlingens under-

sökning är området representerat av Österslöv socken som är belägen i gräns-

området mot den övre skogsbygden. En närmare diskussion av Kristianstadslät-

tens område är intressant för att förstå den begreppsmässiga skillnaden mellan 

slätt och slättbygdshushållning. Medan gränsområdena bestod av gles skog och 

skogslundar var området runt Kristianstad en öppen slätt ”med bebyggelsen 

samlad i många, även stora byar, kring vilka vidsträckta odlingar, betesgång och 

skogshygge förött skogen, men ej förmått giva det sålunda skoglösa området en 

slättbygds vanliga karaktär av intensiv odling, givande överskott av säd.”
211

 

Denna risbygd kan således beskrivas som en aspirerande slättbygdshushållning 

som inte nått målet, dels på grund av att man vid 1700-talets första hälft befann 
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sig på ett tidigt utvecklingsstadium men framförallt på grund av den naturligt 

magra och sandiga jordmånen.  

 Campbell menar att den lätta jordmånen uppmuntrade extensiva strategier 

genom upptagande av ny odlingsmark på utmarken. Dessa ”lyckor” gödslades 

emellertid inte utan odlades tills jorden utarmats varefter de lämnades öppna och 

sterila varvid nya lyckor upptogs.  Med tiden uppstod således en slätt men utan 

slättbygdshushållningens framgångsrika spannmålsproduktion. Den magra 

jordmånen lämpade sig heller inte särskilt väl för bete vilket hämmande djur-

hållningens utveckling. Vidare var möjligheterna att bilda vångalag begränsade 

på grund av naturgränserna och lyckornas slumpartade spridning. På Kristian-

stadslätten dominerade risgärden som var primitiva hägnader av kvistar och gre-

nar, antigen direkt på marken eller på en grund av jordvallar eller stenar. Det är 

för övrigt dessa risgärden som givit risbygden dess namn. Den lätta jorden läm-

pade sig inte för jordvallar och lyckodlingens tillfälliga natur motiverade inte det 

arbetskrävande uppförandet av stenmurar, trots den rikliga förekomsten av sten i 

markerna.  

 I nordvästra Skåne ligger Skälderviksbygden som i avhandlingens 

undersökningar representeras av kustsocknarna Väsby och Viken samt Tostarp 

socken. Bygden omges i norr och öster av skogsbygd och naturgränserna mellan 

bygdetyperna är ofta mycket skarpa. Campbell fann att såväl risbygdens som 

skogsbygdens hägnadstyper kunde återfinnas inom en och samma by varför 

bygdegränserna i vissa fall går tvärsigenom byar. Skälderviksbygden som helhet 

var varierad med tanke på att Kullabergs klippor, kustlandet och Söderåsens 

sluttningar ryms inom dess gränser. Likväl föreslår Campbell likartade förhål-

landen med avseende på hushållningssystemet. Trävirke och ved för husbehov 

fanns på spridda ställen, framförallt i gränsområdena, men inte i tillräcklig 

utsträckning för att kunna uppnå en renodlad skogsbygdshushållning. Campbell 

menar att de styva och svårbearbetade lerjordarna krävde många dragdjur samt 

hämmade nyodling. Karakteristiskt för Skälderviksbygden var därför en omfat-

tande djurhållning och vidsträckta betsmarker som hägnades gemensamt och där 

flera byars kreatur betade ”klöv om klöv”. Kompletterande näringar förekom 

såsom fiske i kustsocknarna och lokalt även specialiserade verksamheter såsom 

kalkbränning och bearbetning av ull.
212

  

 I söder övergår Skälderviksbygden i den Västra risbygden som i avhand-

lingens undersökningar representeras av socknarna Sankt Ibb, Halmstad och 

Västra Strö.
213

 Bygdens östra del är smalare än dess västra och utgör ett över-

gångsområde mellan ris- och skogsbygd. Bygdens västra del hade enligt 

Campbell en mer utpräglad risbygdshushållning liknande Skälderviksbygdens 
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med omfattande ängs- och betesmarker snarare än åker. I söder är övergången 

till slättbygden gradvis och Campbell baserar sin gränsdragning på övergången 

från risbygdens halva stengärden med torvklädd överdel till slättbygdens jord-

vallar. I bygdens norra del var förhållandena i stort sett samma som i Skälder-

viksbygden och hägnaderna syftade till att skilja de permanenta betesmarkerna 

från inägorna.  Ju längre söderut i bygden desto vanligare blev bete på trädes-

vången i och med den gradvisa övergången till slättbygden. Därmed var även 

sammanslutningar mellan byar genom tresädets vångalag vanligare. 

 I mitten av Skånes södra halva ligger den bygd som Campbell benämner 

Området mellan Sövdesjön och Vombsjön. I avhandlingens undersökningar är 

bygden representerad av socknarna Vomb, Veberöd, Everlöv och Södra Åsum. 

Tillgången på sten var dålig och den sandiga jorden lämpade sig inte för jord-

vallar varför dessa hägnadstyper var ovanliga.  Linné benämnde området 

”Moslätten” och Campbell beskriver det som en utarmad skogsbygd, alltså lik-

nande Kristianstadslätten, om än med sin egen särprägel. Campbell menar att 

extensiva odlingsstrategier och bristfällig gödsling successivt hade utarmat den 

naturlig magra jorden på mullämnen så att endast sanden återstod. Härigenom 

uppstod svåra problem med flygsand. Eftersom en fortsatt odling på den redan 

ansträngda jorden hotade att förvärra problemen, hölls åkerbruket på en primitiv 

utvecklingsnivå. Liksom i andra områden med liknande problem såddes bovete 

på de allra magraste jordarna som inte dög för spannmålsodling.  

 Öster om ovan beskrivna bygd ligger den risbygd som Campbell benämner 

Vångaskogarnas område i Färs härad och som i avhandlingens undersökningar 

representeras av socknarna Skartofta, Öved och Brandstad.  Begreppet vånga-

skog kommer av att träd (framförallt ädlare trädslag) växte i vångarna, det vill 

säga i åkern och ängen. Linné och hans kritiker Hallenborg reflekterar över 

fenomenet och drar slutsatsen att anledningen var att freda dessa särskilt värde-

fulla trädslag som visserligen inte lämpade sig för lövtäkt till kreaturen men som 

i gengäld gav rikligt med högkvalitativt gagnvirke.
214

 Visserligen omfattade den 

lagstiftade rätten till skog såväl inägor som utmarker men sannolikt kunde de 

värdefulla trädslagen lättare fredas i vången än på utmarken ”där en mängd 

skogsavverkare med eller utan tingsattest tämligen okontrollerat kunde vara i 

verksamhet året runt”.
215
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4.1.3 Skogsbygden 

De äro således hantverkare, och hos dem vilar således jorden, tills skogen är 

all. Här voro de alla gladast och muntrast jämförelsevis mot slättbonden, som 

är jordarbetare. Det ser då ut, som vore jordbruket för plumpa människan, och 

som hantverket skulle odla henne.
216

  

Skånes skogsbygder är fyra till antalet med Furuskogarnas område längst i norr 

följt i sydlig riktning av Övre skogsbygden, Nedre skogsbygden samt Romele-

åsens skogsbygd som är avskuren från förstnämnda tre. Campbell gör åtskillnad 

mellan två typer av skogsbygder: furuskogsområden och bokskogsområden. 

Campbell menar att hans metafor om Skåne som ett enda hushåll, där slättbyg-

den utgjorde åkern, risbygden ängen och betesmarken och skogsbygden skogen, 

hade en parallell i verkligheten. I anslutning till Romeleåsen fanns nämligen 

byar vars åker låg i slättbygden, fäladen i gränsområdet till skogsbygden på 

åsens sluttningar och skogen uppe på åsen.  

 I skogsbygden skedde odlingen ofta i svedjor eller i skogslyckor och det 

var vanligt med träd i den hägnade vången. Betesmarken var ofta gles skogs-

mark men djuren kunde även släppas på oinhägnat bete i skogen oberoende av 

årstid.
217

  De lämnades att ”bita knopp” ute i markerna där man även samlade 

löv och kvistar för djurens vinterutfodring.  Man märker en viss förtjusning i 

Campbells framställning av skogsbygdens hushållningssystem vilket han menar 

i dess mest uttalade form representerade ett ursprungsstadium. Det största hotet 

mot skogsbygdens hushållningssystem var enligt Campbell ett ökat inslag ris-

bygdselement.  

 Utpräglade skogsbygdshemman hade sina viktigaste inkomster av skogen 

för vilken de ofta var skattlagda. De producerade till exempel timmer, kol, tjära 

samt beck- och pottaska. Skogsbygdens hägnader utgjordes av alltifrån primitiva 

så kallade bråtesgärden till mer avancerade flätgärden (”gärdesgårdar”) och 

stenmurar. Material fanns i överflöd och när skogslyckor och svedjor upptogs 

staplades röjda träd, buskar och stenar i dess utkanter, därav benämningen brå-

tesgärde. Vid tomtgränser och ut mot bygatorna var stenen i regel mer omsorgs-

fullt lagd och man kan tala om mer regelrätta stenmurar. 

 Längst i norr ligger furuskogarnas område som enligt Campbell försåg 

övriga Skåne med trävaror och timmer av furu. Bygden bestod av vidsträckta 

skogsmarker och beskrivs som präglad av svedjebruk, betesgång, tjärhygge (vil-

ket innebar att furorna tappades på kåda för framställning av olika produkter) 

samt timmer- och vedhygge.  
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 Den Övre skogsbygden representeras i avhandlingens undersökningar av 

socknarna Häglinge, Hjärnarp och Gråmanstorp. I bygdens inre delar var skogs-

bygdens hushållningssystem som mest utpräglat. Odlingen var ofta ett regelrätt 

svedjebruk där svedjorna brukades som ensädesjordar i att antal år för att där-

efter lämnas att växa igen varvid ny odlingsmark röjdes. Särskilt värdefulla träd-

slag såsom ek och lind fredades ofta inne i den hägnade vången medan djuren 

betade i skogen. I bygdens östra del, närmare bestämt öster om Finjasjön vid 

dagens Hässleholm, var jorden lokalt bättre och uppodlingsgraden högre. 

Campbell liknar hushållningssystemet i detta område vid vångaskogarnas i 

Kristianstadslättens utkant.   

 Den Nedre skogsbygden är i avhandlingens undersökning representerad av 

socknarna Stenestad, Kågeröd, Röstånga, Billinge, Bosarp och Södra Rörum. 

Bygdens nordvästra del utgjordes av Söderåsen som enligt Campbell saknade 

bebyggelse och istället utgjorde utmark till byar och säterier i Skälderviksbyg-

dens östligaste del. Liksom i övrig skogsbygd var ensädet det vanligaste 

odlingssystemet. 

 Den fjärde skogsbygden är Romeleåsens skogsbygd som är ett bokskogs-

område. Dess västra gräns är skarp i och med åsens övergång i slättbygd medan 

de norra och östra gränserna är mer otydliga. På håll ger skogen ett kompakt 

intryck men den nyttjades i själva verket ofta som betesmark. Campbell proble-

matiserar klassificeringen av området som skogsbygd eftersom hushållnings-

systemet i många avseenden liknade risbygdens med vidsträckta betesmarker 

och en omfattande djurhållning. I allmänhet var hushållningssystemet diversi-

fierat och Campbell menar att en utpräglad skogsbygdshushållning endast åter-

fanns i bygdens innersta delar och framhäver byn Dörröd, uppe på själva åsen, i 

Veberöd socken som ett exempel. De av områdets socknar som är represen-

terade i denna avhandlings undersökningar, närmare bestämt Lyngby och 

Gödelöv, klassificeras som risbygd eftersom de ligger i bygdens utkant och i 

övergångsområdet till slättbygden.  

 Campbell menar att åkerbruket i Romeleåsens skogsbygd ofta var primitivt 

på grund av den magra jordmånen. Ensäde var vanligt och hägnaderna bestod 

främst av ris- och stengärden. Ytterligare en faktor som präglade hushållnings-

systemet var jordnaturen och Campbell beskriver området som ett godsens och 

frälseskogarnas landskap där skogen nyttjades som jaktmark. Campbell resone-

rar kring hur detta förhållande kan ha hämmat det optimala nyttjandet av skogen 

och därmed skogshushållningssystemets utveckling. Eftersom jakten tog bön-

dernas arbetskraft i anspråk genom bland annat assistans och inkvartering under 

perioder då den som bäst behövdes i jordbruket, blev följden ett eftersatt bon-

dejordbruk. 
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4.2 Jordbrukets naturliga förutsättningar  

I föregående avsnitt diskuterades hur olika geografiska indelningar tar hänsyn 

till jordbrukets naturliga förutsättningar.
218

 I inledningskapitlets modell indike-

ras ett samband mellan naturliga förutsättningar och bygd eftersom även Camp-

bells bygdeindelning baseras på antagandet att naturgeografiska förhållanden har 

en grundläggande inverkan på jordbrukets karaktär. Men som redan påpekats 

bygger de geografiska indelningarna på en generalisering av dessa geografiska 

förhållanden och Campbell menar att till exempel variationer i jordens beskaf-

fenhet kan förklara variationer i hushållningssystemet inom bygderna. I avhand-

lingen studeras det direkta sambandet mellan jordbrukets naturliga förutsätt-

ningar och jordbrukets produktionsmönster. I detta avsnitt diskuteras tidigare 

forskning på området samt den moderna gradering av jordens bördighet som i 

avhandlingen används som representant för jordbrukets naturliga förutsättningar.  

 Sambandet mellan jordbrukets naturliga förutsättningar och dess produk-

tionsmönster framhävs ofta som viktigt vid studier av såväl nutida som histo-

riska jordbruk. Givet en primitiv jordbruksteknik ratades ofta fuktiga och svår-

brukade men potentiellt bördiga lerjordar till förmån för magrare men mer lätt-

brukade sandjordar.
219

 Studier har även visat på ett samband mellan tyngre 

lerjordar, särskilt i fuktiga klimat och låglänta områden, och ett jordbruk som 

var mer inriktat mot djurhållning än åkerproduktion.
220

 Till följd av ett ökat 

odlingstryck men också odlingsteknisk utveckling, omvärderades mark som 

tidigare varit obrukad.  Genom till exempel dränering och införandet av tyngre 

och mer effektiva järnplogar, kunde även dessa jordar tas i bruk. Man ser därför 

tendenser till att odlingen under jordbruksomvandlingen ”flyttade” i landskapet 

och bort från jordar som nyttjats under generationer.
221

  

 Jordens beskaffenhet kunde påverka jordbrukets produktionsmönster på 

olika sätt. Mer allmänt genom proportionen mellan vegetabilieproduktion och 

djurhållning men också mer specifikt genom vilka grödor som odlades. 

Eftersom varje gröda har sina egna specifika krav på jord och klimat kan emel-

lertid endast huvuddragen belysas här. I kapitel 3 diskuterades att de skånska 

bönderna i regel sådde korn på de bästa jordarna, där bördigheten bibehölls 

genom regelbunden gödsling, som ofta var sidlänta och fuktiga lerjordar. Rågen 

såddes däremot på höglänta, lättare och torrare sandjordar medan havren och 

framförallt bovete fick hålla till godo med de sämre jordarna som aldrig eller 
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sällan gödslades.
222

 Potatisen, vars stora genombrott i Sverige kom först under 

1800-talet, är en gröda som med fördel odlas på en lättare jord.  

 Jordens beskaffenhet har av tidigare forskning tillskrivits så stor betydelse 

att den framhävts som förklaring till länders relativa ekonomiska framgång. Ett 

exempel på en sådan studie hävdade att England under 1700-talet hade en kom-

parativ fördel gentemot Frankrike i och med en jordmån som i kombination med 

klimatet lämpade sig särskilt väl för veteodling.
223

 Före 1840 var jordbruket den 

engelska ekonomins största och viktigaste sektor och veteodlingen lämnade det 

enskilt största bidraget till nationalinkomsterna. Senare forskning har bekräftat 

detta påstående men tonar emellertid ner betydelsen av markens beskaffenhet 

och framhäver istället klimatets betydelse.
224

  

4.2.1 Bördighet – markens produktionsförmåga 

Markens produktionsförmåga eller bördighet (bonitet är en äldre benämning) 

bestäms av flera faktorer. Till att börja med görs en åtskillnad mellan naturlig 

och kulturbetingad bördighet. Den naturliga bördigheten bestäms av faktorer 

såsom klimat, bergrund, jordart samt fysikaliska, kemiska och biologiska pro-

cesser i jorden.
225

 Kulturbetingad bördighet bestäms av jordbrukets aktiviteter 

såsom jordbearbetning, gödsling, dränering, växtföljder med mera. Bördighet är 

i viss mån tidsberoende och för åkermark såväl som för skogsmark talas om det 

aktuella och potentiella näringstillståndet. Det aktuella näringstillståndet avser 

markens innehåll av lättillgängliga eller lättlösliga näringsämnen som är upptag-

bara under en relativt kort tidsperiod såsom en växtsäsong. Det potentiella när-

ingstillståndet avser markens förmåga att över en längre tidshorisont leverera 

näringsämnen och bestäms av den naturliga bördigheten.
 226

 

 Olika försök har gjorts för att klassificera markens bördighet varav vissa är 

samtida med avhandlingens undersökningsperiod. Mer allmänna och kvalitativa 

bedömningar av åkerjorden återfinns till exempel i lantmäteriakter samt i Gill-

bergs ekonomiska beskrivning av Skåne där benämningarna ”nödtorftig”, ”till-

räcklig” och ”god” används konsekvent.
227

 För kvantitativa syften har emellertid 

sådana kvalitativa bedömningar begränsad användbarhet. I skiftesdokument till-

lämpas en sexgradig skala för jordarnas taxering inför skiftets omfördelning.
228

 

Denna gradering har emellertid visat sig ha flera brister.  Dess syfte var att mäta 

den naturliga bördigheten men graderingen kom likväl att bero av kvalitativa 
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Tabell 4.1 Gradering av åkerjorden utifrån relativtal för kornets normskörd. 

Gradering Relativtal 

5 89-91 

6 91-93 

7 93-98 

8 98-102 

9 102-106 

10 >110 

Källa: Göransson 1972. 

bedömningar. En lantmäteriförordning från 1783 gav riktlinjen att om till exem-

pel den bästa jorden i en by ansågs kunna ge sex gånger kornet så skulle den 

åsättas graden sex medan de sämre åkrarna graderades till fem, fyra, tre och så 

vidare efter de proportioner som bönderna ansåg var bäst överensstämmande 

med den naturliga bördigheten. I praktiken blev det emellertid ofta så att de 

bästa jordarna inom en by åsattes graden sex utan att hänsyn togs till den fak-

tiska avkastningen.
229

 Historiska bedömningar av jordens bördighet är således 

bristfälliga varför tidigare forskning föredragit moderna graderingar för sina 

undersökningar.
230

  

 I avhandlingens undersökningar tillämpas en modern tiogradig gradering 

av åkerjordens bördighet. Fördelen med denna gradering är framförallt att den 

fångar lokala variationer i jordens naturliga bördighet på ett tillfredställande sätt. 

Graderingen fastställdes under tidigt 1970-tal och kompletterade en redan exi-

sterande nationell och objektiv tiogradig gradering med subjektiva bedömningar 

utifrån intervjuer med personer med god lokalkännedom och kunskap om jord-

bruk.
231

 Framförallt intervjuades lantbruksnämndens ortsombud och ordföran-

dena i Lantbrukarnas riksförbunds lokalavdelningar. I figur 4.2 illustreras hur 

graderingen fångar lokala variationer i jordens beskaffenhet i Lunds närområde. 

De lägre graderingarna närmare kusten förklaras framförallt av naturligt magrare 

sandjordar som utgör en kontrast till de bördiga moränlerorna som graderas 

betydligt högre. Överensstämmelsen med jordartskartorna är för övrigt överlag 

god. 

 Vid intervjuerna ställdes frågan hur mycket kornskördarna lokalt vanligtvis 

avvek från normskördarna i länet som helhet. Att korn valdes som jämförelse-

gröda motiverades utifrån erfarenheten att de jordar som gav goda kornskördar 

vanligtvis gav goda skördar även av andra grödor. Utifrån de lokala skördarnas 
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230
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Figur 4.2 Åkerjordens bördighet i Lunds närområde. 

  

Källa: Göransson 1972. 

relation till normskörden upprättades den tiogradiga graderingen enligt tabell 

4.1. Ett relativtal på 100 innebär således att skördarna vanligtvis var i paritet 

med normskörden i länet varvid jorden fick graderingen åtta. Som en nationell 

jämförelse kan nämnas att jordar med graderingarna 8-10 återfinns endast i 

västra Skåne och den högsta graderingen 10 endast i ett bälte som omfattar Ven 

och vidare sträcker sig över Landskrona, Lundaslätten, Malmö och Söderslätt. 

Av övriga Sveriges samlade åkerjordar graderas 80 procent inom intervallet 1-5.  

 Sammanfattningsvis motiveras valet av den tiogradiga graderingen för 

avhandlingens undersökningar av flera anledningar. Framförallt ger den en god 

och detaljerad täckning av undersökningsområdet och återspeglar på ett tillfred-

ställande sätt jordens naturliga bördighet. Eftersom bördigheten ytterst beror på 

tidskonsistenta faktorer såsom jordart och klimat, lämpar den sig väl även för 

undersökningar av det historiska jordbruket.  
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4.3 Sammanfattning och förväntningar inför de empiriska 

undersökningarna 

I detta avsnitt sammanfattas hur orsakssambanden mellan faktorerna bygd samt 

naturliga förutsättningar och jordbrukets produktionsmönster undersöks i avhan-

dlingens analyskapitel. Här formuleras även övergripande förväntningar på 

resultaten av undersökningarna.  
 Genom avhandlingens undersökningar testas Campbells antaganden om 

bygdetypernas hushållningssystem. I avsnitt 4.1 diskuterades hur geografiska 

indelningar av det historiska jordbruket kritiserats, särskilt om de liksom Camp-

bells indelning låter flera faktorer dela samma rumsliga ramverk. Campbells 

bygdeindelning baseras på en ibland oklar rumslig överlappning med avseende 

på faktorerna odlingssystem, hägnadstyper och byggnadsskick. Vi studerar 

istället bygdetypernas hushållningssystem genom att kvantifiera såväl produk-

tion som markanvändning.   

 I kapitel 5 studeras vegetabilieproduktionens och djuravelns sammansätt-

ning och långsiktiga utveckling. Utgångspunkten för dessa undersökningar är att 

andra grödor än spannmål, till exempel bovete, ärtor, bönor och med tiden även 

potatis, hade större utbredning i ris- och skogsbygden än i slättbygden. Här stu-

derar vi även hur jordens beskaffenhet påverkade vegetabilieproduktionens 

sammansättning. Djuraveln förväntas vara mer omfattande och dessutom mer 

diversifierad i ris- och skogsbygden i jämförelse med slättbygden. Med hänvis-

ning till Campbells antagande om slättbygdens specialiserade spannmålspro-

duktion förväntar vi oss att djuraveln där framförallt syftade till att förse 

åkerbruket med arbetsdjur, det vill säga hästar och oxar.  

 I kapitel 6 studeras bygdetypernas hushållningssystem genom en kvantifie-

ring av hur stor andel av gårdarnas produktionsvärde som utgjordes av vegeta-

bilier respektive djur. Här är vår förväntning att ris- och skogsbygdens hushåll-

ningssystem återspeglas av mer balanserade proportioner mellan de bägge pro-

duktionstyperna medan produktionens tyngdpunkt i slättbygden förväntas ligga 

på vegetabilieproduktionen. I kapitel 6 analyseras även betydelsen av bygd och 

naturliga förutsättningar i förhållande till andra faktorer för enskilda gårdars 

produktionsinriktning genom multivariata regressionsanalyser. Härigenom testas 

de hypotetiska och tidsberoende orsakssamband som presenterades i inled-

ningskapitlet.   

 I kapitel 7 studeras bygdetypernas hushållningssystem genom fallstudier. 

Här detaljstuderas tre byar, en i varje bygdetyp, med avseende på markanvänd-

ningens samt produktionens sammansättning och långsiktiga utveckling. Resul-

taten av fallstudierna speglas mot de generella tendenser som konstaterats 

genom undersökningarna i kapitel 5 och 6. 
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Kapitel 5  

Grödor och djur 

I detta kapitel studeras vegetabilieproduktionens och djuravelns sammansättning 

och långsiktiga utveckling. Det övergripande syftet är att generera ny kunskap 

om bondejordbrukets produktionsmönster under 1700- och 1800-talet, framför-

allt med avseende på skillnader mellan olika bygdetyper och på hur produktio-

nen påverkades av de naturliga förutsättningarna.  

Mer specifikt syftar kapitlets undersökningar till att besvara följande frågeställ-

ningar: 

 Hur utvecklades vegetabilieproduktionen och djuraveln under perioden? 

När inträffade viktiga trendbrott?  Hur utvecklades de bägge produk-

tionstyperna i förhållande till varandra?  Vilka skillnader förelåg mellan 

bygdetyperna i dessa avseenden? 

 Fanns det variationer i vegetabilieproduktionens sammansättning, det vill 

säga med avseende på vilka grödor som odlades och proportionerna dem 

emellan, som kan kopplas till bygdetyp och jordbrukets naturliga förut-

sättningar? 

 Förelåg skillnader mellan bygdetyperna med avseende på djuravelns 

omfattning och sammansättning?  

Kapitlet är indelat i tre avsnitt varav det första studerar vegetabilieproduktionens 

och det andra djuravelns sammansättning och långsiktiga utveckling. Det tredje 

och avslutande avsnittet utgörs av en sammanfattande diskussion. 

5.1 Vegetabilieproduktionen 

I detta avsnitt undersöks vegetabilieproduktionens sammansättning och lång-

siktiga utveckling genom tre delundersökningar. Till att börja med studeras i av-

snitt 5.1.1 hur vegetabilieproduktionen förändrades under perioden. Därefter 

studeras i avsnitt 5.1.2 spannmålsproduktionens sammansättning och i avsnitt 

5.1.3 odlingen av andra grödor än spannmål. Eftersom potatisen intar en sär-

ställning bland dessa övriga grödor, studeras potatisodlingen separat i avsnitt 

5.1.4.  
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5.1.1 Vegetabilieproduktionens långsiktiga utveckling  

Att skatta produktionsutvecklingen i det förindustriella jordbruket har visat sig 

problematiskt, framförallt till följd av en bristfällig källsituation.
232

 För 1800-

talets första två decennier finns förvisso de jordbruksstatistiska uppgifter som 

samlades in av prästerna och från och med 1865  BiSOS med uppgifter om 

bland annat jordbruk och boskapsskötsel. Båda källorna redovisar aggregerade 

uppgifter på sockennivå men har i många fall visat sig underskatta produktio-

nen.
233

  

 För att uppnå syftet med avsnittets undersökningar lämpar sig 

prästtiondelängdernas uppgifter mycket väl. Vegetabilieproduktionen skattas här 

som ”råg/kornekvivalenter” per mantal med ett procentuellt påslag för potatis-

produktionen, allt enligt beskrivning i kapitel 2. Genom att vegetabilieproduk-

tionen beräknas per mantal skattas produktiviteten av totalarealen, det vill säga 

för summan av alla marktyper, för de undersökta hemmanen. Till följd av att 

samplets sammansättning ändras över tid fordras emellertid särskilda meto-

dologiska överväganden för att ge en sammanhängande bild av vegetabiliepro-

duktionens utveckling för hela undersökningsperioden. Här tillämpas en metod 

som utvecklats av tidigare forskning och som möjliggör en sammanlänkning av 

de trettiofyra socknarnas produktionsserier till en produktionsserie för hela 

undersökningsperioden.
234

 För att exemplifiera tillvägagångssättet utgår vi från 

de två av samplets socknar som har de tidigaste produktionsserierna, närmare 

bestämt Södra Rörum och Brandstad med startåren 1702 respektive 1711. För 

vardera socknen beräknas den genomsnittliga vegetabilieproduktionen per 

mantal för de fem första år som socknarnas produktionsserier överlappar var-

andra, det vill säga 1711-15. Därefter divideras genomsnittet för Södra Rörum 

socken med genomsnittet för Brandstad socken vilket ger en omräkningsfaktor 

utifrån hur socknarnas produktionsnivåer förhåller sig till varandra. Produk-

tionsserien för Brandstad socken multipliceras därefter med omräkningsfaktorn 

varvid den nivåjusteras och länkas till produktionsserien för Södra Rörum 

socken. Proceduren upprepas för varje anslutande socken varigenom en unik 

omräkningsfaktor erhålls för var och en av socknarna. Varje gårds produktions-

uppgifter multipliceras därefter med den sockenspecifika omräkningsfaktorn 

varvid de nivåjusteras efter övriga samplet. De årliga medelvärdena av dessa 

”justerade” produktionsserier ligger till grund för figur 5.1 nedan som dock 

genomgått ytterligare en nivåjustering utifrån hur den genomsnittliga 

vegetabilie-

                                                      
232

 Se Olsson & Svensson 2010 för en sammanfattning av hur tidigare forskning sökt skatta det 

förindustriella jordbrukets produktionsutveckling,  
233

 Gadd 1983 s 88, Gadd 1999. 
234

 Se Olsson & Svensson 2010. 
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Figur 5.1 Vegetabilieproduktionens utveckling 1702-1864.  

 

Anm: Vegetabilieproduktion angiven som hl råg/kornekvivalenter per mantal. 

Källa: SAD. 

 

produktionen per mantal enligt de justerade produktionsserierna förhåller sig till 

genomsnittet för samtliga gårdar under perioden 1778-82.
235

  

 Av figur 5.1 framgår att vegetabilieproduktionen per mantal ökade kraftigt 

över tid och från 1780-talet till 1850-talet mer än tredubblades produktionen.
236

 

Men redan under 1700-talet och inom ramen för tegsystemet var ökningen 

anmärkningsvärd och en jämförelse av medelvärden för de bägge femårsperio-

derna 1702-06 och 1795-99 (77 respektive 166 hektoliter spannmål) visar på en 

fördubbling under seklet.  Av primärt intresse för undersökningens syfte är den 

långsiktiga trenden. Intressant att notera är emellertid att kortsiktiga variationer 

överensstämmer med kvalitativa källors uppgifter om goda respektive dåliga 

skördeår.
237

 Ett särskilt anmärkningsvärt exempel är det globala krisåret 1783 

som orsakades av den isländska vulkanen Lakis utbrott. Till följd av svavelhal-

tiga gaser och stoftmoln i atmosfären sjönk temperaturen vilket orsakade miss-

växt i bland annat Europa.  

                                                      
235

 Perioden 1778-82 har valts utifrån en god källsituation som ger en representativ bild av den 

genomsnittliga vegetabilieproduktionen per mantal i undersökningsområdet som helhet vid mitten av 

undersökningsperioden. Denna var 133,4 hl råg/kornekvivalenter per mantal vilket ska jämföras med 

199,7 enligt de ”justerade” produktionsserierna. Sistnämnda justeras således genom att divideras med 

faktorn 1,5 vilket ger den produktionskurva som redovisas i figur 5.1. 
236

 För en fördjupad analys av produktionsutveckling under perioden, se Olsson & Svensson 2010. 
237

 Se till exempel Weibull 1914 s, s 114f.   
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Tabell 5.1 Genomsnittlig vegetabilieproduktion per mantal 1778-1782 samt omräkningsfak-

torer.   

 Medel alla 

socknar 

Slättbygd Risbygd Skogsbygd 

Hl per mantal 133,4 214,2 110,7 129,5 

Omräkningsfaktor 1 1,61 0,83 0,97 

Anm: Vegetabilieproduktion angiven som hl råg/kornekvivalenter per mantal. 

Källa: SAD. 

 

Figur 5.1 illustrerar hur den genomsnittliga vegetabilieproduktionen per mantal 

förändrades i undersökningsområdet som helhet. Men hur skiljde sig produk-

tionsnivåerna och -utvecklingen åt mellan slätt-, ris- och skogsbygden? För att 

återknyta till tidigare diskussioner i framförallt kapitel 4 förväntas vegetabilie-

produktionen vara högre i slättbygden än i ris- och skogbygden till följd av den 

specialiserade spannmålsproduktionen, den höga uppodlingsgraden och de 

gynnsamma naturliga förutsättningarna. För att illustrera och undersöka skillna-

derna mellan bygdetyperna beräknas till att börja med den årliga genomsnittliga 

vegetabilieproduktionen per mantal för varje bygdetyp enligt de nivåjusterade 

produktionsserier som beskrevs ovan. Var och en av dessa tre serier nivåjusteras 

därefter ytterligare en gång genom att multipliceras med en för varje bygdetyp 

unik omräkningsfaktor som fås genom att dividera den genomsnittliga vegetabi-

lieproduktionen per mantal för varje bygdetyp med den genomsnittliga vegeta-

bilieproduktionen per mantal för samtliga socknar under perioden 1778-82. 

Återigen har femårsperioden 1778-82 valts med hänvisning till den goda käll-

situationen vilket ger en representativ bild av skillnaderna i produktionsnivåerna 

mellan bygdetyperna vid undersökningsperiodens mitt.  Uppgifterna redovisas i 

tabell 5.1 som visar att produktionen per mantal i genomsnitt var 61 procent 

högre i slättbygden jämfört med genomsnittet för alla socknar medan den i ris- 

och skogsbygden var 17 respektive 3 procent lägre.  
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Figur 5.2 Vegetabilieproduktionens utveckling i slätt-, ris- och skogsbygd 1734-1849.  

 

Anm: Vegetabilieproduktion angiven som råg/kornekvivalenter per mantal. 

Källa: SAD. 

 

Produktionsutvecklingen i de tre bygdetyperna under perioden 1734-1849 illu-

streras i figur 5.2. Notera att tidsperioden har kortats eftersom uppgifter för 

slättbygden saknas före 1734 och efter 1849. Av figuren framgår att inte bara 

var produktionen per mantal genomgående högre utan ökningstakten under 

1800-talet dessutom snabbare i slättbygden i jämförelse med ris- och skogsbyg-

den. Av en jämförelse av medelvärden för perioderna 1734-38 och 1845-49 

framgår att vegetabilieproduktionen per mantal femdubblades i slättbygden, 

fyrdubblades  i risbygden och tredubblades i skogsbygden.
238 

 

Sammanfattningsvis har avsnittets undersökningar till att börja med visat 

att vegetabilieproduktion per mantal ökade kraftigt över tid och att ökningstak-

ten accelererade under 1800-talet. Samtidigt konstateras skillnader mellan byg-

detyperna med avseende på såväl produktionsnivåer som ökningstakten.  

Vegetabilieproduktionen per mantal var genomgående högre i slättbygden än i 

ris- och skogbygden och ökade dessutom snabbare under 1800-talet. Att pro-

duktionsnivåerna skiljde sig åt mellan bygdetyperna är i enlighet med förvänt-

ningarna och överensstämmer med antagandet om en av hävd spannmålsprodu-

cerande slättbygd med naturligt bördigare jordar och en högre uppodlingsgrad. I 

slättbygden var produktionen 4,1 gånger större under perioden 1845-49 i jämfö-

                                                      
238

 Se t ex Olsson & Svenson 2010 som konstaterar att befolkningen och vegetabilieproduktionen i 

undersökningsområdet under perioden 1702-80 växte i likartad takt. Därefter växte 

vegetabilieproduktionen snabbare vilket indikerar ett växande överskott. 
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relse med perioden 1784-88.
239

 I ris- och skogbygden var den 3,9 respektive 2,4 

gånger större. Slättbygdens snabba ökning under 1800-talet är särskilt anmärk-

ningsvärd vilket talar för att nya odlingsstrategier och en intensifierad produk-

tion följde i kölvattnet av enskiftets snabba spridning. För ris- och skogsbygden 

är trendbrottet, det vill säga en accelererande ökningstakt, förskjutet mot senare 

delen av undersökningsperioden och inträffar i slutet av 1830-talet. Tidigare har 

diskuterats hur ris- och skogsbygden ställdes inför andra utmaningar och 

begränsningar än slättbygden. Även om utrymmet för nyodling i teorin var 

större, kunde en exploatering av de naturligt magrare jordarna få negativa kon-

sekvenser såsom Campbell beskriver för till exempel Kristianstadslättens 

område. Dessutom har diskuterats hur skiftena betraktats som en förutsättning 

för införandet av nya odlingstekniska lösningar. För områden med mer diversifi-

erade markförhållanden, till exempel med större inslag skogs- och utmarker, 

saknades före 1827 års laga skiftesstadga ett effektivt verktyg för skiftets 

genomförande vilket är en tänkbar förklaring till det förskjutna trendbrott som 

konstaterades ovan.  

 Resultaten av avsnittets undersökningar utgör en viktig utgångspunkt och 

väcker nya frågeställningar. Åtföljdes till exempel den ökade vegetabiliepro-

duktionen av förändringar i dess sammansättning? Hur stor del av ökningen kan 

tillskrivas en ökad potatisodling? Dessutom återstår att undersöka om den ökade 

vegetabilieproduktionen åtföljdes av en ökande, stagnerande eller rentav mins-

kande djuravel samt hur markanvändningsmönstren förändrades. Finns det fog 

att tala om ett nyodlingens dilemma? Och inte minst: förelåg skillnader mellan 

bygdetyperna i dessa avseenden?  

5.1.2 Spannmålsproduktionens sammansättning  

I detta avsnitt studeras hur spannmålsproduktionens sammansättning förändra-

des över tid och hur den skiljde sig åt mellan bygdetyperna och mellan jordar av 

olika beskaffenhet. Spannmålsproduktionens sammansättning studeras genom 

en beräkning av de odlade sädesslagens respektive andelar av den totala spann-

målsskördens volym och värde.  

 Alla grödor, så även sädesslagen, har specifika preferenser med avseende 

på till exempel jordmån för att utvecklas optimalt. Att ta hänsyn till denna faktor 

i våra undersökningar kastar således nytt ljus på hur det förindustriella bonde-

jordbruket anpassade produktionen efter de naturliga förutsättningarna. Tidigare 

forskning har framförallt studerat spannmålsproduktionens sammansättning 

utifrån uppgifter om utsädet från bouppteckningar eller från de så kallade präst- 

                                                      
239

 Jämförelsen är baserad på medelvärden för de bägge femårsperioderna.  
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Tabell 5.2 Sädesslagens volymandelar av spannmålsskörden, periodvisa medelvärden (pro-

cent). 

Sädesslag 1702-1824 1825-1864 Hela perioden 

Korn 54,2 43,1 51,7 

Råg 34,1 39,1 35,3 

Havre 9,6 16,5 11,1 

Vete 1,0 0,7 0,9 

Blandsäd 1,1 0,6 1,0 

Summa 100 % 100 % 100 % 

Källa: SAD. 

 

berättelserna.
240

 Dessa källor ger emellertid endast nedslag vid vissa tidpunkter 

medan prästtiondelängderna uppgifter om skördarna ger en mer kontinuerlig 

bild. Därigenom möjliggörs en systematisk undersökning av hur spannmålspro-

duktionens sammansättning förändrades över tid.  

 I tabell 5.2 redovisas sädesslagens genomsnittliga volymandelar av spann-

målsskörden (tröskad säd), dels för undersökningsperioden som helhet och dels 

för två delperioder som avgränsas av 1825 års upphävda exportförbud. Anled-

ningen till att just detta år valts är att tidigare forskning föreslagit ett uppsving 

för havreodlingen i samband med en tilltagande spannmålsexport. 

 Av tabell 5.2 framgår att kornet var det dominerande sädesslaget, åtmins-

tone sett till skördevolymen, följt av rågen och havren. Den mest anmärknings-

värda skillnaden mellan de två delperioderna är att havrens andel ökade på 

bekostnad av det tidigare dominerande kornet. För att nyansera bilden av sädes-

slagens relativa betydelse bör vi emellertid ta hänsyn till deras olika skörde-

värden.
241

 I tabell 5.3 redovisas därför sädesslagens genomsnittliga andelar av 

den totala spannmålsskördens värde.
242

 Jämfört med volymandelarna i tabell 5.2 

uppvärderas rågens och vetets betydelse medan kornets och framförallt havrens 

betydelse nedvärderas när spannmålspriserna tas i beaktande. Samtidigt 

bekräftas att havrens andel ökade.  

                                                      
240

 Gadd 1983, Gadd 2000.  
241

 Se t ex Gadd 1983, s 92f.  som utifrån utsädesuppgifter beräknar sädesslagens värdemässiga 

andelar i fem västgötska slättbygdspastorat under perioden ca 1750-1855.  
242

 På årlig basis har skörden av varje sädesslag räknad som hektoliter tröskad spannmål multiplicerats 

med dess hektoliterpris enligt Jörberg 1972. 
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Tabell 5.3 Sädesslagens andelar av skördevärdet, periodvisa medelvärden (procent). 

Sädesslag 1702-1824 1825-1864 Hela perioden 

Korn 48,9 41,9 47,6 

Råg 44,8 50,0 45,8 

Havre 4,2 7,0 4,7 

Vete 1,3 0,8 1,2 

Blandsäd 0,8 0,3 0,7 

Summa 100 % 100 % 100 % 

Källa: SAD. 

 

Med de hittills presenterade resultaten som utgångspunkt studerar vi nu huruvida 

spannmålsproduktionens sammansättning skiljde sig åt mellan bygdetyperna 

samt mellan jordar av olika beskaffenhet. I kapitel 3 diskuterades att kornet 

föredrar en naturligt bördig och fukthållande lerjord medan rågen föredrog lät-

tare sandjordar. Havrejordarna hade i regel lägre status än korn- och rågjordarna 

och veteodling, i den mån den förekom under perioden, förknippas främst med 

bördigare jordar och ett gynnsamt klimat. Således förväntas korn- och veteod-

ling haft en större utbredning i slättbygden än i ris- och skogsbygden där istället 

rågen och havren förväntas ha utgjort större andelar av skörden. 

 I tabell 5.4 redovisas sädesslagens genomsnittliga volymandelar av spann-

målsskörden i de tre bygdetyperna. Resultaten överensstämmer med förvänt-

ningarna såtillvida att vetets andel av skörden var högre i slättbygden än i övriga 

bygdetyper. Mer oväntat är emellertid att kornets andel var förhållandevis hög 

och havrens andel förhållandevis låg i skogsbygden samt att rågens andel var 

lika stor i alla tre bygdetyperna. För att närmare undersöka sambandet mellan de 

naturliga förutsättningarna och spannmålsproduktionens sammansättning redo-

visas i tabell 5.5 sädesslagens volymandelar av skördarna i byar vars jordar gra-

deras lägre respektive högre än genomsnittet.
243

 Resultaten bekräftar våra 

förväntningar såtillvida att kornets och vetets andelar av skörden var högre på 

jordar som graderas högre än genomsnittet samt att rågens andel var högre på 

jordar som graderas lägre än genomsnittet. Resultaten talar däremot emot att 

havreodling var särskilt utmärkande för områden med sämre jordkvalitet utan 

föreslår snarare det omvända. 

 

                                                      
243

 Här tillämpas den tiogradiga skala för åkerjordens bördighet som diskuteras i kapitel 4. 

Medelvärdet för hela samplet är 6,0 och för slätt-, ris- och skogsbygd 8,0, 5,8 respektive 5,5. 
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Tabell 5.4 Sädesslagens volymandelar av spannmålsskörden, medelvärden för bygdetyperna 

och för hela undersökningsperioden (procent). 

Sädesslag  Slättbygd Risbygd Skogsbygd 

Korn 52,5 48,1 56,1 

Råg 35,5 35,9 35,6 

Havre 9,9 13,7 7,0 

Vete 2,1 0,9 0,5 

Blandsäd - 1,4 0,8 

Summa 100 % 100 % 100 % 

Källa: SAD. 

 

 
Tabell 5.5 Sädesslagens volymandelar av spannmålsskörden, medelvärden för byar med olika 

jordkvalitet och för hela undersökningsperioden (procent). 

Sädesslag Jordkvalitet under 

medel (<5,9) 

Jordkvalitet över 

medel (>6,0) 

Korn 49,4 53,5 

Råg 41,4 30,0 

Havre 7,8 14,1 

Vete 0,5 1,3 

Blandsäd 0,9 1,1 

Summa 100 % 100 % 

Källa: SAD. 

 

Tidigare forskning har framhävt havren som en särskilt viktig svensk export-

gröda efter 1825 års upphävda exportförbud för spannmål och framförallt under 

den så kallade frihandelseran från och med 1846. Mot denna bakgrund ter sig 

resultaten av våra undersökningar mycket intressanta eftersom de visar att hav-

rens andel av spannmålsskörden ökade. Är detta att tolka som att bönderna 

anpassade spannmålsproduktionen efter marknaden? Var det i så fall ett gene-

rellt fenomen eller fanns det skillnader mellan olika områden? En fördjupad 

undersökning av den ökade havreodlingen är således motiverad. För att studera 

hur havrens andel av spannmålsskörden förändrades över tid beräknas genom-

snitt på sockennivå för sju delperioder.
244

 Resultaten redovisas i tabell 5.6.
245

  

                                                      
244

 Medelvärdena för delperioderna baseras på minst fem års produktionsuppgifter och för de flesta 

socknar betydligt fler än så.   



76 

 

Tabell 5.6 Havrens volymandel av spannmålsskörden, periodvisa medelvärden på sockennivå 

(procent). 

Socken 1702-

20 

1721-

40 

1741-

60 

1761-

80 

1781-

1800 

1801-

24 

1825-

64  

Slättbygd        

Lilla Harrie    11 9 5  

Saxtorp      5 12 

Sireköpinge      22  

Stångby    10 10   

Vallkärra    13 14   

V. Karaby     3 5 13 

Örtofta    13 16 12 28 

Risbygd        

Brandstad 22 20 17  23 29  

Everlöv    12 10 12 14 

Gödelöv   11 9    

Halmstad      17  

Lyngby   10 10    

Skartofta  16  15    

Sankt Ibb     24 33 27 

S. Åsum  1    3 7 

Tostarp    11 11 14 15 

Veberöd    5 7 13 12 

Viken       36 

Vomb    2 3 4 3 

Väsby       30 

Västra Strö     13 14 31 

Österslöv   14 14 14 11  

Öved    3    

Skogsbygd        

Billinge  1 3 4 3 5 9 

Bosarp     1 2 8 

Gråmanstorp       11 

Hjärnarp    8 9 11 13 

Häglinge 6 10      

Kågeröd     8 10 12 

Röstånga  1 1 1 1 1 8 

Stenestad     13 16 16 

Södra Rörum  24 38     

Källa: SAD. 

 

                                                                                                                                                                      
245

 För de socknar det är möjligt har en jämförelse gjorts med de av prästerna rapporterade 

jordbruksstatistiska uppgifterna för perioden 1801-20. Överensstämmelsen med de i tabell 5.6 

redovisade uppgifterna är i regel god.  
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Av tabell 5.6 framgår att även om variationerna mellan socknar inom samma 

bygdetyp kunde vara stora, varierade havrens andel av spannmålsskörden för-

hållandevis lite inom de flesta socknar före 1825. Av särskilt intresse är de 

socknar som kan följas före och efter 1825 och utifrån en jämförelse av delperi-

oderna 1800-24 och 1825-64 framträder tydliga mönster. Till att börja med för-

dubblades havrens andel i de tre slättbygdssocknarna Saxtorp, Västra Karaby 

och Örtofta som alla låg nära västkustens exporthamnar. Notera även de höga 

nivåerna för risbygdssocknarna Väsby och Viken med liknande förutsättningar. 

En enhetligt ökande trend kan emellertid inte urskiljas för risbygdssocknarna 

och havrens andel ökade endast i två av de sju socknar som kan studeras före 

och efter 1825. Trots ökningen förblev dessutom havrens andel låg i Södra 

Åsum socken. I tre socknar var havrens andel i stort sett oförändrad och i två 

socknar minskade den. Västra Strö socken utmärker sig eftersom havrens andel 

mer än fördubblades. En trolig förklaring kan vara det ringa avståndet av unge-

fär två mil till Landskrona stad som tidigt hade en väl utbyggd hamn och väleta-

blerade firmor som bedrev utrikeshandel med spannmål.
246

 Skogsbygdsocknarna 

utmärker sig genom låga havreandelar frånsett undantaget Södra Rörum. I alla 

de sex socknar som kan jämföras före och efter 1825 ökade emellertid havrens 

andel och särskilt Bosarp och Röstånga socknar utmärker sig i detta avseende.  

Det bör emellertid påpekas att ökningen skedde från initialt låga nivåer och att 

havreandelarna under perioden 1825-64 var förhållandevis låga i jämförelse med 

slätt- och risbygden. 

 Sammanfattningsvis kan flera slutsatser dras utifrån avsnittets undersök-

ningar av spannmålsproduktionens sammansättning.  I undersökningsområdet 

som helhet var kornet det viktigaste sädesslaget följt av rågen och havren. Om 

hänsyn tas till att sädesslagen inbringade olika pris var kornet och rågens vär-

demässiga andelar av spannmålsskörden likartade. Vetet och blandsäden 

utgjorde endast mycket små andelar av skörden även om vetets betydelse upp-

värderas något om hänsyn tas till dess ekonomiska värde. Resultaten överens-

stämmer med tidigare forskning som studerat sädesslagens andelar av utsädet 

och som menar att Skåne och Östsverige genom en mer omfattande rågodling än 

övriga Sverige i odlingshänseende anslöt till Finland och kontinenten (i synner-

het dess östra delar).
247

 Denna forskning presenterar emellertid en generaliserad 

bild av Skåne genom att uppgifterna sammanställts på länsnivå. Andra forskare 

lyfter fram lokala skillnader med avseende på spannmålsproduktionens sam-

mansättning och det är främst genom att belysa och förklara dessa som vår 

undersökning bidrar med ny kunskap.
248

 Den mest anmärkningsvärda skillnaden 

mellan bygdetyperna var att havrens andel var högre, framförallt på bekostnad 
                                                      
246

 Fridlizius 1957, s 131. 
247

 Gadd 2000, s 134. 
248

 Se t ex Dahl 1989, s 41f. 
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av kornet, i risbygden än i slätt- och skogsbygden. Vidare var vetets andel högre 

i slättbygden. Resultaten visar även att spannmålsproduktionens sammansättning 

varierade med jordens beskaffenhet och att kornets andel av skörden var högre 

och rågens mindre på jordar av bättre kvalitet. Däremot finner vi att havrens 

andel av skörden var högre på jordar av bättre kvalitet vilket talar emot att hav-

reodling var särskilt utmärkande för områden med sämre jordkvalitet. Under-

sökningen har även nyanserat bilden av en ökad havreodling i samband med en 

tilltagande spannmålsexport efter 1825 års upphävda exportförbud. Även om 

havrens andel av skörden i genomsnitt var högre i risbygden är det framförallt 

för slättbygdens socknar som en ökande trend påvisas under 1800-talet. Detta 

talar för att det framförallt var de redan specialiserade spannmålsproducenterna 

som anpassade produktionen efter marknaden.  

5.1.3 Övriga grödor  

I detta avsnitt riktas fokus mot odlingen av andra grödor än spannmål. I kapitel 3 

diskuterades att tidigare forskning förutom spannmål, och potatis under 1800-

talet, även framhäver bovete, lin, hampa och ärtor som viktiga grödor under 

undersökningsperioden. För att bilda en uppfattning om grödornas betydelse och 

odlingens omfattning skattas deras andelar av det totala skördevärdet.  

 I tabell 5.7 redovisas grödornas förekomst i prästtiondelängderna vilket 

tecknar en allmän bild av deras utbredning. I tabellen indikeras om uppgifterna 

redovisas som ett rörligt tionde (XX) det vill säga med årliga variationer, eller 

som en fast eller ospecificerad, ofta inte kvantifierbar, enhet (X). Tabellen talar 

för att odlingen av bovete, lin, hampa och ärtor var någorlunda allmänt utbredd 

även om bovete inte redovisas för slättbygdssocknarna. Förutom dessa grödor 

redovisar prästtiondelängderna för vissa socknar även bönor, humle, rovor och 

vicker. Tabellen visar att uttaget av andra grödor än spannmål var vanligare i ris- 

och skogsbygden vilket talar för en specialiserad spannmålsproduktion i 

slättbygden.  

 Hampa förekom i alla tre bygdetyperna och redovisas i prästtiondeläng-

derna för sju av de undersökta socknarna. Botaniskt är hampa närbesläktad med 

humle och odlades för de fettrika frukternas men framförallt för de långa och 

grova stamfibrernas skull. Hampa är således en kombinerad olje- och spånads-

växt. I nio stycken socknar, belägna antingen i ris- och skogsbygden, uttog 

prästerna tionde av humle. Möjligen kan detta ses som en indikator på mer 

utvecklade sidonäringar såsom till exempel ölbryggning. Av lin framställdes 

textilfibrer och linodling förekom i alla tre bygdetyperna och i flertalet av de 

undersökta socknarna. I Svealand, framförallt Hälsingland, odlades lin som 

industrigröda under 1800-talet varför tidigare forskning studerat industrialise-

ringsprocessens upptakt i dessa landsdelar genom linneframställningens proto-
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Tabell 5.7 Prästtiondelängdernas uppgifter om andra grödor än spannmål.  

Socken Bovete Bönor Hampa Humle Lin Rovor Vicker Ärtor 

Slättbygd         

Hög        X 

Kävlinge         

Lilla Harrie   X  X    

Saxtorp     X   X 

Sireköpinge        X 

Stångby     X    

Vallkärra     X    

V. Karaby     X   X 

Örtofta   X  X   XX 

Risbygd 

Brandstad XX  X  X X   

Everlöv XX  X X X   XX 

Gödelöv    X X    

Halmstad        X 

Lyngby    X X    

Skartofta     X    

Sankt Ibb  X   X  X X 

S. Åsum X  X  X X   

Tostarp XX XX  X     

Veberöd XX    X    

Viken  XX   X   X 

Vomb XX    X    

Väsby  XX   X   X 

Västra Strö     X   X 

Österslöv X    X  X X 

Öved X    X    

Skogsbygd 

Billinge    X X   X 

Bosarp     X   X 

Gråmanstorp  XX   X   XX 

Hjärnarp XX XX  X X X  XX 

Häglinge   X X X X   

Kågeröd     X    

Röstånga    X X   X 

Stenestad     X    

Södra Rörum   X X X X   

Anm: XX= rörligt tionde, X= fast andel eller ospecificerat. 

Källa: SAD. 
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industri.
249

 I litteraturen finns emellertid inga belägg för att linodlingen, frånsett 

att täcka husbehovet, hade någon större betydelse i Skåne. Rovor förekommer 

sporadiskt i prästtiondelängderna för fem av de undersökta socknarna.
 
Före 

växelbrukets införande odlades rovor framförallt i trädgårdarna men kunde även 

förekomma på svedjor och i inhägnader på trädan.
250

 Under 1800-talet fick rot-

frukterna sitt stora genombrott på åkern som en del av de nya växtföljderna. 

Prästtiondelängderna uppgifter om rovor härrör emellertid från 1700-talet och 

kan därför inte ses som en indikator på denna utveckling. Vicker uttogs som 

tionde i två av de undersökta socknarna men i okända kvantiteter. Vicker är en 

ärtväxt och fodergröda som blev mer allmänt odlad under 1800-talet.  

 En kvantifiering av bovetets, bönornas och ärtornas andel av skördevärdet 

är möjlig för tio av de undersökta socknarna och föremål för en fördjupad analys 

nedan. Bovete är namnet till trots inte ett sädesslag utan en ört vars frukter kan 

malas till mjöl eller gryn. Bovete var framförallt en fodergröda men i litteraturen 

förekommer även uppgifter om att bovetegröt var ett vanligt inslag i de skånska 

böndernas kosthållning.
251

 Grödan är frostkänslig och förekom därför framförallt 

i södra Sverige. Den kräver inte särskilt mycket kväve och odlades därför på 

naturligt lätta och magra jordar som sällan eller aldrig gödslades. Bovete före-

kommer i prästtiondelängderna för tio stycken socknar som är belägna antingen 

i ris- eller skogsbygden. Detta talar för att grödan var ovanlig i slättbygden vars 

bördiga jordar viktes för spannmålsodling. I de sex socknarna Brandstad, Ever-

löv, Tostarp, Veberöd, Vomb och Hjärnarp uttogs bovete som ett rörligt tionde 

och dessa uppgifter ligger till grund för en beräkning av bovetets andel av skör-

devärdet. Resultaten redovisas i tabell 5.8.
252

Av tabellen framgår att endast en 

mycket liten andel av skördevärdet utgjordes av bovete. Intressant att notera är 

att samtliga tio socknar som med säkerhet odlade bovete har en genomsnittlig 

jordkvalitet som är lägre än genomsnittet för de undersökta socknarna. Den 

genomsnittliga jordkvaliteten i de socknar där bovetets andel av skörden var 

högst, det vill säga Everlöv och Vomb, utmärker sig dessutom genom särdeles 

magra och sandiga jordar som graderas mycket lågt enligt den tiogradiga ska-

lan.
253

 En mer omfattande odling av bovete verkar således vara kännetecknande 

för områden där de naturliga förutsättningarna för en framgångsrik spannmåls-

odling var sämre.  

 Tidigare forskning menar att bönor och ärtor före införandet av nya 

växtföljder under 1800-talet odlades framförallt i trädgårdarna, alternativt i

                                                      
249

 Se t ex Jonsson 1994 och Fiebranz 2002 som både studerar linnenäringen i Hälsingland under 

1700- och 1800-talet.  
250

 Gadd 2000, s 131. 
251

 Se t ex Nicolovius 1908, Andersson Palm 1997, s 47, s 60, Gadd 2000, s 133. 
252

 Eftersom variationerna över tid var förhållandevis små redovisas endast medelvärden.  
253

 Den genomsnittliga bördigheten för Everlöv socken är 3,8 och för Vomb socken 3,4.  
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Tabell 5.8 Bovete, bönor och ärtor: andelar av skördevärdet (procent). 

Socken Andel bovete 

(%) 

Andel bönor 

(%) 

Andel ärtor 

(%) 

Örtofta  - - 1,2  

Brandstad  1,1 - - 

Everlöv 2,2 - 0,1  

Tostarp 0,1 6,1 - 

Veberöd 1,9 - - 

Viken - 2,8 - 

Vomb  2,4 - - 

Väsby - 8,9 - 

Gråmanstorp - 3,2 3,0 

Hjärnarp 0,4 5,7 1,9 

Källa: SAD. 

 

inhägnader på trädan och då ofta tillsammans med så kallad plymhavre som age-

rade växtställning.
254

 Bönor uttogs som ett rörligt tionde i socknarna Tostarp, 

Viken, Väsby, Gråmanstorp och Hjärnarp som är belägna antingen i ris- eller 

skogsbygden. Ärtor uttogs som ett rörligt tionde i socknarna Örtofta, Everlöv, 

Gråmanstorp och Hjärnarp varav alla utom förstnämnda är belägna antingen i 

ris- eller skogsbygden. Bönor odlades framförallt som särskilt värdefullt djur-

foder.
255

 I tabell 5.8 redovisas bönornas och ärtornas genomsnittliga andelar av 

skördevärdet. Resultaten visar att ärtornas andel av skörden överlag var liten 

medan bönornas andel i vissa fall var anmärkningsvärd.  

 Prästtiondelängdernas uppgifter om andra grödor än spannmål fordrar en 

källkritisk granskning. Vi kan inte utesluta att grödorna var mer allmänt före-

kommande än vad som låter påskinas av undersökningarna ovan. Men att grö-

dorna inte redovisas i prästtiondelängderna för vissa socknar kan ses som en 

indikator på att odlingen var blygsam. Tillförlitligheten av prästtiondelängdernas 

uppgifter styrks genom en jämförelse med 1800-talets jordbruksstatistik. Präst-

tiondelängdernas uppgifter är emellertid i vissa avseenden mer komplett efter-

som prästberättelserna till exempel inte redovisar skördeuppgifter för bovete och 

bönor. I de fall en jämförelse mellan prästberättelsernas och prästtiondelängder-

nas uppgifter är möjlig är överensstämmelsen god.
256

   

 Sammanfattningsvis kan olika slutsatser dras av avsnittets undersökningar. 

Till att börja med bekräftas att bovete, lin, hampa och ärtor var vanligt före-

kommande grödor, men därmed inte sagt att de odlades i alla socknar och på alla 
                                                      
254

 Andersson Palm 1997, s 61, Gadd 2000, s 133.  
255

 Andersson Palm 1997, s 17. 
256

 Utifrån prästberättelsernas uppgifter beräknas ärtornas andel av skördevärdet något lägre (1,2 

procent) än om prästtiondelängdernas uppgifter används (1,8 procent). Jämförelsen är gjord för 

Hjärnarp socken och perioden 1802-20. 
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gårdar. Förutom dessa grödor redovisar prästtiondelängderna även sporadiska 

uppgifter om odling av bönor, humle, rovor och vicker. Resultaten visar att 

vegetabilieproduktionen var mer diversifierad i ris- och skogsbygden än i slätt-

bygden vilket talar för antagandet om slättbygden som specialiserad på spann-

målsodling. Även om de studerade grödornas skördevolymer varierade såväl 

mellan som inom de undersökta socknarna kan ingen långsiktig trend konstate-

ras. Beträffande odlingen av bovete visar resultaten att den var mer omfattande i 

socknar där de naturliga förutsättningarna för spannmålsodling var sämre. I de 

fall en jämförelse mellan prästtiondelängderna och 1800-talets jordbruksstatistik 

är möjlig, är överensstämmelsen god och förstnämnda är i vissa avseenden mer 

komplett än sistnämnda. Ett källproblem förknippat med prästtiondelängderna är 

att de inte redovisar kvantifierbara uppgifter för hampa, humle, lin rovor och 

vicker och för flera socknar inte heller för bönor och ärtor. Konsekvensen blir att 

dessa grödor exkluderas vid avhandlingens skattningar av den totala vegetabi-

lieproduktionen. Man kan undra varför fodergrödorna inte redovisades i prästti-

ondelängderna.  Anledningen illustreras med ett exempel från Brågarp socken 

strax söder om Lund där bönderna år 1816 inte tycks ha velat betala tionde av 

ärtor och vicker. Konsistoriet, det vill säga kyrkans styrelse i Lund, förklarade 

att bönderna var skyldiga att betala tertialtionde även av dessa grödor med 

undantaget om vickern inte hade fått mogna utan avhöstats grön som foder.
257

 Vi 

kan alltså dra slutsatsen att i de fall som fodergrödorna till fullo konsumerades 

av böndernas boskap, uttogs inget tionde. Grödorna bokfördes därför inte bland 

vegetabilierna i prästtiondelängderna men väl indirekt bland animalierna efter-

som de kom prästen till godo i denna form.    

5.1.4 Potatisodlingen  

[…] just icke gjord för dem, som hava överflöd av tillräckelig säd.
258

 

En av de mest anmärkningsvärda förändringarna med avseende på vegetabilie-

produktionens sammansättning under perioden var den ökade potatisodlingen. 

En fördjupad studie av grödans utbredning och betydelse är därför motiverad. 

 Linné noterade under sin skånska resa sommaren 1749 att även om potatis 

redan odlades på många herrgårdar var den mycket ovanlig på de ”pickhågade” 

böndernas åkrar. Att bönderna överhuvudtaget började odla potatis har kopplats 

till en rad missväxtår i början av 1700-talet. Indicier finns att potatisodlingen 

ökade under 1700-talets andra hälft även om grödan ännu odlades främst som 

trädgårdsväxt. Det stora genombrottet för grödan anses ha inträffat under perio-

den cirka 1800-20 och i och med införandet av nya växtföljder blev potatisen en 

                                                      
257

 Sandstedt 1986, s 42. 
258

 Linnés notering från 1749 om potatisodlingen i Skåne. Citat från Gadd 2000, s 256.  
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självklar del av åkerns odling.
259

 Potatis odlas med fördel på en lättare och 

genomsläpplig jord och öppnade därför upp för nya möjligheter för framgångs-

rik vegetabilieproduktion i områden som var mindre lämpade för spannmåls-

odling.
260

  Potatisodlingen gjorde det möjligt att med i stort sett oförändrad jord-

bruksteknik öka livsmedelsproduktionen per person.
261

 Förutom som livsmedel 

användes potatisen även för brännvinsframställning och försäljning av såväl 

grödan som dess förädlingsprodukt bidrog till böndernas inkomster. Att husbe-

hovsbränningen släpptes fri har framhävts som en viktig pådrivande faktor för 

en ökad potatisodling.
262

 Försäljning av brännvin blev under 1800-talet även en 

mycket viktigt inkomstkälla för de skånska godsen. Som exempel kan nämnas 

Vittskövle (cirka 1,5 mil söder om Kristianstad) där brännvinet i genomsnitt 

utgjorde 77,9 procent av godsets totala försäljningsvärde under perioden 1847-

50. Motsvarande genomsnitt för åren 1802 och 1803 var endast 5 procent.
263

 Det 

bör emellertid noteras att brännvinstillverkningen var föremål för olika 

regleringar.
264

 År 1718 hade husbehovsbränning förbjudits av Karl XII men 

redan 1731 bestämdes att ägare av mantalssatt jord mot en årlig avgift till Kro-

nan fick bränna till husbehov. 1747 blev husbehovsbränningen helt fri för alla 

hemmansägare mot en allmän avgift som utgick oavsett om man brände eller 

inte. 1775 förklarade Gustav III brännvinstillverkningen ett Kronans privilegium 

varvid ett antal kronobrännerier upprättades. Men redan 1787, till följd av ute-

bliven lönsamhet, utarrenderades privilegiet till enskilda vilket bestod till 1798. 

År 1800 återupplivades rätten till husbehovsbränning med viss begränsning efter 

gårdens storlek och mot viss bevillningsavgift oberoende av om det brändes 

eller inte. Jordägarna hade dessutom rätt till utskänkning i krogrörelse. En kom-

bination av ett ökande superi, en alltmer inflytelserik nykterhetsrörelse och en 

strävan efter nya statsinkomster bidrog till att avgiften 1855 omlades till en till-

verkningsskatt på den färdiga varan samtidigt som husbehovsbränning förbjöds 

och nya utskänkningsregler stadgades.  

 Tidigare forskning har framförallt studerat potatisodlingens utbredning 

utifrån dess utsäde, antingen separat eller i relation till spannmålens utsäde.
265

  

Även om geografiska skillnader med avseende på potatisodlingens utbredning 

noterats, har emellertid inte en mer systematisk undersökning gjorts av tidigare 

forskning. Här kvantifieras potatisens värde i förhållande till den övriga vegeta-

bilieproduktionen baserat på skördeuppgifter. Potatisskördarna skattas emeller-

                                                      
259

 Gadd 1983, s. 109, Gadd 2000, s 256. 
260

 Se t ex Nyström 2003, s 111, Wiking-Faria 2009, s 218f,  
261

 Gadd 1983, s 111. 
262

 Se t ex Sandstedt 1986, s 53. 
263

 Olsson 2002, s. 116, s 188.  
264

 Svensk Uppslagsbok, band 5, s 195f.  
265

 Se t ex Gadd 1983, s 110, Wiking-Faria 2009, s 213. 
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tid utifrån andra källor än prästtiondelängderna eftersom, som tidigare diskute-

rats, ett förbud förelåg enligt en kunglig förordning från år 1808 mot att låta 

prästtiondet omfatta potatisodlingen. Intressant att notera är emellertid att tion-

debetalning i form av potatis likväl förekom vilket belyses av följande exem-

pel.
266

 I prästtiondelängden för Veberöd socken noterades år 1824 att de sambru-

kade utsockne frälsehemmanen Dörröd nr 6 och 7 om totalt ett halvt mantal 

betalat fyra skäppor potatis. En skäppa motsvarade en sjättedels tunna som i sin 

helhet rymde 165 liter.
267

 De fyra skäpporna motsvarade således 110 liter potatis 

vilket vittnar om en ansenlig potatisskörd. Även för andra hemman i byn Dörröd 

noterades tiondebetalning i form av potatis. Eftersom byn enskiftades först år 

1829 indikeras att potatisodlingen hade fått fäste redan inom ramen för teg-

systemet och de traditionella odlingssystemen. Dörröd är belägen i Romeleåsens 

kuperade skogsbygd och dess lätta och magra jordar graderas till en medioker 

femma enligt den tiogradiga skalan. Givet dessa förutsättningar är det förståeligt 

att potatisodling framstod som ett attraktivt alternativ till spannmålsodling. Så 

hur kom det sig att prästerna gick emot rådande lagstiftning och uttog tionde i 

form av potatis? Tidigare forskning menar att prästerna hade goda skäl till att 

motsätta sig en ökad potatisodling eftersom den, i de fall den inkräktade på 

spannmålsodlingen, medförde minskade inkomster av tiondet.  Flera exempel 

lyfts fram där prästerna anhållit om rätten till tertialtionde av potatisodlingen 

och särskilt runt 1830 uppges målen ha varit särskilt talrika.
268

 Till exempel 

begärde en kyrkoherde Bergquist år 1829 tertialtionde av potatis av bönderna i 

Hällestads socken (cirka 1,5 mil öster om Lund) med hänvisning till 1723 års 

särskilda förordning rörande det skånska prästerskapets privilegier. Denna för-

ordning omnämner inte potatisodling vilket emellertid är föga oväntat eftersom 

grödan vid denna tid ännu var mycket ovanlig. Bergquists begäran beviljades av 

Landshövdingen över Malmöhus län men beslutet överklagades och Kungliga 

Kammarkollegiet beslutade, med hänvisning till 1808 års förordning, att tionde 

av potatis inte skulle lämnas. Även om det inte har kunnat beläggas kan byn 

Dörröd i Veberöd socken vara ett exempel på att prästernas begäran om tionde 

av potatis i vissa fall beviljades. Om anledningarna därtill kan vi endast speku-

lera men sannolikt var potatisens höga andel av den totala vegetabilieproduktio-

nen den huvudsakliga anledningen.  

 I vår undersökning av potatisodlingens omfattning används två källmate-

rial. För perioden 1802-1820 används de så kallade prästberättelserna och för år 

1866 används BiSOS. Tidigare forskning har kritiserat båda dessa källmaterial 

då de anses underskatta den faktiska produktionen. För våra undersökningar har 
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detta emellertid mindre betydelse eftersom vi antar att relationerna mellan grö-

dorna är korrekta.
269

  

 Till att börja med studeras potatisodlingens utveckling i de tre bygde-

typerna under 1800-talet. I tabell 5.9 redovisas potatisens genomsnittliga andelar 

av det totala skördevärdet för de två delperioderna 1802-10 och 1811-20 samt 

för år 1866.
270

 I tabellen redovisas genomsnittliga uppgifter för samtliga under-

sökta socknar samt enligt en indelning i slätt-, ris- och skogsbygd. Av tabellen 

framgår att potatisodlingen redan under 1800-talets första decennium var all-

mänt etablerad även om grödan i genomsnitt endast utgjorde förhållandevis 

blygsamma 6 procent av skördens värde.  Redan för den första delperioden, det 

vill säga 1800-talets första decennium, ses skillnader mellan bygdetyperna och 

potatisens andel var högre i slätt- och risbygden än i skogsbygden. Under 1810-

talet hade emellertid skogsbygden uppnått samma nivåer som slätt- och risbyg-

den där andelen var oförändrad. De stora förändringarna inträffade emellertid 

under perioden 1821-66 då potatisens andel av skörden och skillnaderna mellan 

bygdetyperna ökade kraftigt.  Under perioden mer än fördubblades potatisens 

andel i ris- och skogbygden medan ökningen i slättbygden var mycket blygsam. 

År 1866 var potatisens genomsnittliga andel av skördevärdet endast 9 procent i 

slättbygden vilket ska jämföras med 17 respektive 20 procent i ris- och skogs-

bygden.  Som extremfall kan Röstånga socken i skogsbygden lyftas fram där 

potatisens andel av skördevärdet var hela 38 procent. Resultaten visar således att 

stora skillnader förelåg mellan bygdetyperna och att potatisodlingen fick sin 

största utbredning utanför den bördiga och av hävd spannmålsproducerande 

slättbygden.  

 För att utröna sambandet mellan potatisodlingens omfattning och jordens 

beskaffenhet, beräknas potatisens genomsnittliga andel för socknar vars jordar 

graderas lägre respektive högre än genomsnittet. Resultaten redovisas i tabell 

5.10. Av tabellen framgår att de initiala skillnaderna var små men att de ökade 

kraftigt över tid, i viss mån redan under 1800-talets första två decennier men 

framförallt under perioden 1821-66. Resultaten bekräftar att potatisodlingen fick 

sin största utbredning i områden med magrare och lättare jordmån som var 

mindre lämpade för spannmålsodling. Bland socknarna utmärker sig Vomb och 

Södra Åsum, både belägna i det karakteristiska magra sandjordsområdet söder 

om Vombsjön, där potatisens andel av skördevärdet enligt 1866 års uppgifter 

utgjorde hela 35 respektive 37 procent av skördevärdet. En tydlig kontrast är 

Sireköpinge socken med högt graderade lerjordar där potatisens andel av skör-

devärdet endast var 3 procent. 
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86 

 

Tabell 5.9 Potatisens andel skördevärdet, periodvisa medelvärden för bygdetyperna (procent). 

 1802-10 1811-20 1866 

Slättbygd 6,5 6,8 9,2 

Risbygd 7,6 8,4 16,7 

Skogsbygd 3,8 8,3 19,6 

Alla socknar 6,0 7,8 15,4 

Källa: Prästberättelser och BiSOS, Serie N 1866. 

 

Tabell 5.10 Potatisens andel av skördevärdet, periodvisa medelvärden för byar med olika 

jordkvalitet (procent). 

 1802-10 1811-20 1866 

Under medel (1-5,9) 6,2 9,5 24,9 

Över medel (6-10) 5,8 6,8 8,7 

Källa: Prästberättelser och BiSOS, Serie N 1866. 

 

Sammanfattningsvis har resultaten av avsnittets undersökningar belyst de varia-

tioner som fanns med avseende på den växande potatisodlingen under 1800-

talet. Medan skillnaderna mellan bygdetyperna var små under 1800-talets två 

första decennier, ökade de kraftigt under perioden 1821-66. Potisodlingen fick 

sin största utbredning i ris- och skogsbygden och framförallt i områden där 

jordmånen var sämre och mindre lämpad för spannmålsodling. I slättbygden, där 

jordarna generellt sett var bördigare, var potatisens andel av skördevärdet i jäm-

förelse mycket blygsam.  

5.2 Djuraveln 

Tidigare forskning menar att djurhållningen såväl regionalt som lokalt kunde 

vara av så stor betydelse att den präglade såväl landskapsbilden som jordbrukets 

ekonomi, produktion och markanvändning.
271

 Detta gällde framförallt områden 

där de naturliga förutsättningarna var mindre lämpade för spannmålsodling och 

spannmålsbrist har framhävts som en viktig orsak till ett animaliespecialiserat 

jordbruk.
272

Att det traditionella jordbruket förutsatte en balans mellan 

vegetabilieproduktion och djurhållning innebar en ständig utmaning för bönder-
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nas strävanden att öka produktionen.
273

 När det kommer till djuravelns långsik-

tiga utveckling i förhållande till vegetabilieproduktionen under 1700- och 1800-

talet är emellertid den tidigare forskningen av olika uppfattningar. I avsnitt 3.5 

diskuterades att somliga talar om ett ”nyodlingens dilemma”, det vill säga att 

nyodling och omläggning av ängs- och betesmark till åker underminerade till-

gången på arbetsdjur och gödsel, vilket illustrerats genom ändrade markanvänd-

ningsmönster och ett stagnerande eller minskat antal arbetsdjur.
274

 Andra menar 

att såväl antalet dragdjur som gödseltillgången förblev tillräckligt, antingen 

genom ett ökat djurbestånd eller åtminstone genom en bibehållen miniminivå.
275

 

Eftersom jordbruksstatistiska uppgifter om djurbeståndets storlek i princip är 

obefintliga för vår undersökningsperiod har tidigare studier använt sig av boupp-

teckningars uppgifter om antalet djur på ett urval gårdar vid olika nedslags-

punkter för att dra generella slutsatser kring djurhållningens omfattning och 

långsiktiga utveckling.  

 I vår undersökning anläggs ett nytt perspektiv genom att studera djuravelns 

omfattning och sammansättning i trettio stycken socknar utifrån prästtionde-

längdernas uppgifter om det årliga antalet födda djur på gårdsnivå. Ytterligare 

en dimension tillförs undersökningen genom att systematiskt studera huruvida 

skillnader förelåg mellan bygdetyperna. Prästtiondelängderna är emellertid inte 

förskonade från källproblem. Hur dessa hanteras och vilka konsekvenser de får 

diskuteras genomgående i samband med avsnittets undersökningar. 

5.2.1 Djuravelns sammansättning   

Med återkoppling till tidigare diskussioner i kapitel 3 och 4 inleder vi med att 

formulera förväntningar på resultaten av avsnittets undersökningar. Till att börja 

med förväntas hästar, nötkreatur, får, grisar och fjäderfän ha varit allmänt före-

kommande.
276

 Vidare förväntas att djuraveln var mer omfattande och diversifie-

rad i ris- och skogsbygden än i slättbygden.  Beträffande djuravelns samman-

sättning kan vi förvänta oss att slättbygden var mer inriktad mot uppfödning av 

jordbrukets arbetsdjur, det vill säga hästar och oxar.
277

 Vidare kan en mer omfat-

tande gåsavel förväntas i slättbygden eftersom det öppna landskapet lämpade sig 

bättre än skoglänta orter för denna typ av djur.
278

 Getavel, i den mån den före-

kom, förväntas med hänvisning dels till djurens särskilda preferenser beträffande 

föda och bete och dels till de regleringar som förelåg, ha varit karakteristiskt för 
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bästa jordbruksområden” och ”på många håll på slätten fyra gånger så många som korna.”   
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skogsbygden. Getavel kan ha förekommit i risbygden men sannolikt inte i slätt-

bygden.
279 

  

 För att teckna en allmän bild av djurslagens förekomst redovisas i tabell 

5.11 prästtiondelängdernas uttag av kvicktionde i de undersökta socknarna.
280

  I 

tabellen noteras om de redovisade uppgifterna representerar ett rörligt tionde 

(XX), det vill säga med årliga uppgifter om antalet födda djur, eller inte (X). En 

fråga som härmed uppstår är varför dessa skillnader förelåg mellan socknarna? 

Förklaringen ligger i att olika avtal och överkommelser stiftades mellan präster 

och bönder angående kvicktiondets betalning. I förordningen om prästerskapets 

uppbörd i Skåne av år 1723 stadgas att alla bondehemman in natura ska betala 

kvicktionde, det vill säga vart tionde levande fött djur, till Mikaeli 

dag/Mickelsmäss som inträffar den första söndagen i oktober. Vidare uppges att 

”Kunna intet så många avföden det ena året falla, att prästen därav kan få sin 

tillständiga tionde, antecknas aveln från det ena till det andra eller tredje till dess 

kyrkoherden kan få sin kvicktionde av allt in natura, så vida på en eller annan ort 

ej annorlunda varit brukeligt, varvid det då bör förbliva.”
281

  

 Av tabell 5.11 framgår att hästavel och nötkreatursavel var allmänt före-

kommande vilket överensstämmer med förväntningarna. I prästtiondelängderna 

för Gråmanstorp och Österslöv socknar finns emellertid inga indikatorer om 

hästavel och för sistnämnda inte heller för nötkreatursavel, trots att båda med 

största sannolikhet förekom.
282

 Vi vet således inte hur prästerna i dessa socknar 

kompenserades för häst- och nötkreatursaveln. Inte heller prästerna i Stångby 

och Vallkärra socknar bokförde den årliga djuraveln men här noteras istället att 

kvicktiondet betalades med pengar.
283

 Vidare framgår av tabellen att grisavel var 

allmänt förekommande vilket är i enlighet med våra förväntningar och tidigare 

forskning. För flertalet socknar indikeras emellertid grisaveln indirekt genom att 

prästen erhöll betalning i form av fläsk. Men hur kommer det sig att grisaveln 

redovisas som ett rörligt tionde i endast fem av de undersökta socknarna? I 1723 

års förordning om prästerskapets uppbörd i Skåne står att läsa att prästerna 

istället för gristionde fick ollonfläsk ”när ollonår infalla, så mycket som var och 

en skäligen gott tyckes honom att giva”.
284

 Bestämmelsen om gristiondet ter sig 

således något oklar varför landshövdingen i Malmöhus län begärde ett klar-
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 Se kapitel 3.4.4 för en mer utförlig diskussion om getavelns villkor.  
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Tabell 5.11 Prästtiondets uttag av olika djurkategorier i de undersökta socknarna.  

Socken Hästar Nöt-

kreatur 

Grisar Getter Får Gäss Höns 

  

Slättbygd        

Hög XX XX   X X X 

Kävlinge XX XX   X X X 

Lilla Harrie XX XX XX  X X X 

Saxtorp XX XX X  X X  

Sireköpinge XX XX X  XX XX  

Stångby X X X  X X X 

Vallkärra X X X  X X X 

V. Karaby XX XX X  X X X 

Örtofta XX XX XX  XX XX  

Risbygd 

Brandstad XX XX X  X X X 

Everlöv XX XX X  XX XX X 

Gödelöv XX XX X  XX XX X 

Halmstad XX XX X  XX XX  

Lyngby XX XX X  XX XX  

Skartofta XX XX X X XX XX X 

Sankt Ibb XX XX XX  XX XX X 

S. Åsum XX XX X  X X X 

Tostarp XX XX X X X X  

Veberöd XX XX X  XX XX X 

Viken XX XX   XX XX  

Vomb XX XX X  XX XX X 

Väsby XX XX   XX XX  

Västra Strö XX XX X  XX XX X 

Österslöv   X  X   

Öved XX XX X  XX XX X 

Skogsbygd 

Billinge XX XX XX XX XX XX X 

Bosarp XX XX X  XX XX X 

Gråmanstorp  X X  X X  

Hjärnarp XX XX X X X X  

Häglinge XX XX X X X X  

Kågeröd XX XX X  XX XX X 

Röstånga XX XX XX XX XX XX X 

Stenestad XX XX X  XX XX X 

Södra Rörum XX XX X XX XX X  

Anm: XX= rörligt tionde, X= fast andel eller ospecificerat. 

Källa: SAD. 
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görande av det Kungl. Maj:t. Somliga präster hade genom landshövdingens god-

kännande fått till stånd ett avtal där bönderna ålades att betala 1 Riksdaler och 

32 skillingar per varje helt mantal men riksdagsmännen ansåg att bönderna 

skulle betala gristionde ”efter eget behag, evad det skulle ske in natura eller pen-

ningar”.
285

  År 1793 fattade Kungl. Maj:t ett beslut i frågan vilket innebar att 

pastor och församling skulle ”själva i vänlighet efter ortens beskaffenhet och 

bruk överenskomma” om ollonfläskets utgörande. Om överenskommelse ej kun-

de träffas, ansåg Kungl. Maj:t ”att pastor äger laga tionde av grisar på lika sätt 

som förordningen om annan kvicktionde stadgar”. Mot denna bakgrund kan vi 

således tolka uppgifterna i tabell 5.11 som att gristiondet i de flesta socknar 

uttogs sporadiskt som fläsk i enlighet med 1723 års förordning.
286

 I socknarna 

Lilla Harrie, Örtofta, Sankt Ibb, Billinge och Röstånga uttogs det däremot som 

ett faktiskt tionde in natura varför vi kan använda uppgifterna för att kvantifiera 

grisavelns omfattning.  

 Av tabell 5.11 framgår att förekomst av getter indikeras endast för sju sock-

nar. Ingen av dessa är belägen i slättbygden utan flertalet, fem stycken, är 

belägna i skogsbygden medan två är belägna i risbygden. Detta överensstämmer 

med förväntningarna och BiSOS jordbruksstatistiska uppgifter för 1860-talet 

visar ett liknande mönster, det vill säga att getavel endast förekom i ett mycket 

litet antal socknar i framförallt skogsbygden. Lamm och gäss redovisas för 

samtliga socknar, dock inte alltid som ett rörligt tionde, vilket också överens-

stämmer med förväntningarna om en allmän förekomst av dessa djurslag. Slutli-

gen återstår kategorin höns som redovisas för en dryg tredjedel av de undersökta 

socknarna, dock inte i något fall som ett rörligt tionde. Detta är i linje med 1723 

års förordning som inte nämner ett separat ”hönstionde”. Däremot stadgas att 

prästerskapet i Skåne skulle ”njuta och behålla sina inkomster och förmåner 

likmätigt deras från danska tider medbragte privilegier” varvid de fick rätt till 

”församlingens frivilliga offer på de tre stora högtidsdagar, jul, påsk och pingst, 

jämväl ock allhelgonadag, där sådant offer av uråldriga tider varit.”
287

 Dessa 

privilegier spåras i prästtiondelängderna som till exempel ”påskmat” som bestod 

av olika livsmedel, ibland specificerat som ägg, mjölk, bröd och ost. Genom 

indirekta uppgifter kan vi således belägga förekomst av höns i ytterligare ett 

antal socknar. Utifrån uppgifterna i tabell 5.11 kan slutsatsen således dras att 

även höns var allmänt förekommande på böndernas gårdar. Till följd av den 

bristfälliga källsituationen exkluderas emellertid detta djurslag från avhandling-

ens undersökningar vilket endast får obetydliga konsekvenser för resultaten 
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eftersom hönsens betydelse, åtminstone sett till det pris de vuxna djuren inbring-

ade vid försäljning, var liten i förhållande till de övriga djurslagens. För Skånes 

del framhävs dessutom gåsen som viktigast bland fjäderfäna.
288

 Prisuppgifter för 

Halland visar att en gås i genomsnitt var värd drygt fyra gånger så mycket som 

en höna under vår undersökningsperiod.
289

  

 Nästa uppgift består i att undersöka huruvida djuravelns sammansättning 

skiljde sig åt mellan bygdetyperna. För detta syfte beräknas först den genom-

snittliga totala djuraveln per mantal och därefter djurslagens respektive andelar 

av denna. Det finns olika tillvägagångssätt för att sammanräkna olika djur-

slag.
290

 Här tillämpas en allmänt vedertagen metod som omräknar djurslagen till 

nötkreatursenheter (hädanefter förkortat Ne) utifrån proportioner som fastställts 

utifrån relativa monetära värden.
291

 Detta innebär att antalet föl multipliceras 

med faktorn 1,5, antalet lamm med faktorn 0,1, antalet grisar med faktorn 0,13 

och antalet getter med faktorn 0,08 för att omräknas till Ne.
292

 För gäss saknas 

en fastställd omräkningsfaktor varför denna istället har beräknats utifrån det 

genomsnittliga priset för en gås i förhållande till en ko under perioden 1732-

1864. Härigenom fås faktorn 0,05 vilket således innebär att en ko i genomsnitt 

var värd tjugo gånger så mycket som en gås under perioden.
293

  

 Omräkningen av föl, lamm, getter och gäss till Ne har gjorts på ett sätt som 

antyder att alla djur som föddes på gårdarna uppnådde vuxen ålder och sitt fulla 

marknadsvärde. Detta var nödvändigtvis inte fallet. För att undvika att grisarnas 

betydelse överskattas i förhållande till övriga djurslag har de vid omräkningen 

klassats som ”ungsvin” och inte som fullvuxna svin utifrån antagandet att grisar 

i regel slaktades vid förhållandevis späd ålder. Hästar värderas högst av djursla-

gen vilket emellertid är rimligt eftersom de bidrog till gårdens inkomster på fler 

sätt än till exempel en gris. En invändning som kan riktas mot att använda fasta 

proportioner mellan djurslagen är att djurens storlek och värde, framförallt nöt-

kreaturens, ökade över tid. Tidigare forskning har emellertid visat att detta 

främst gäller perioden efter 1850 och alltså inte vår undersökningsperiod.
294

   

 Som framgick av tabell 5.11 saknas för flertalet socknar kvantifierbara upp-

gifter om grisaveln och för vissa socknar även uppgifter om får- och gåsaveln. 

För att få ett så stort och representativt sampel som möjligt för avsnittets under-

sökningar vill vi korrigera för detta. Gårdarna i de socknar som saknar uppgifter  

                                                      
288

 Se kapitel 3.4.4. 
289

 Jörberg 1972. 
290

 Se Dahlström 2006, s 87ff. för översikt och sammanfattning, 
291

 Hannerberg 1948. Se Gadd 1983, kap VII för exempel på tillämpning. En nötkreatursenhet (1 Ne)= 

2/3 häst = 10 får =12 getter = 4 svin eller 8 ”ungsvin”. 
292

 Anledningen till att grisar klassas som ”ungsvin” och inte som vuxna svin diskuteras nedan. 
293

 Priser enligt Jörberg 1972. 
294

 Se Dahlström 2006, s 89 med referenser till Gadd 1983, s 138, Gadd 2000, s 166-168, Myrdal 

1999, s 252-258.   
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Tabell 5.12 Genomsnittligt antal årligen födda grisar, får och gäss per mantal. 

 Grisar Får Gäss 

Slättbygd  6,4 (2) 12,3 (2) 15,0 (2) 

Risbygd 8,9 (1) 13,8 (12) 15,2 (12) 

Skogsbygd 12,6 (2) 13,3 (6) 10,6 (5) 

Anm: Inom parentes anges antalet socknar som ligger till grund för beräkningarna. 

Källa: SAD. 

 

om gris-, får- och gåsavel har därför fått en fast årlig avel för dessa djurslag 

utifrån sitt mantal. Denna skattade avel har beräknats utifrån genomsnittet per 

mantal för de socknar för vilka vi har fullständiga uppgifter. Eftersom skillnader 

i avelns omfattning främst förväntas bero på geografiska förhållanden och byg-

detypernas hushållningssystem, beräknas separata genomsnitt för slätt-, ris och 

skogsbygd. Resultaten redovisas i tabell 5.12 och det är således dessa uppgifter 

som ligger till grund för korrigeringen. Inom parentes anges hur många socknar 

som ligger till grund för beräkningarna.
295

 Generellt sett är källsituationen något 

sämre för slättbygden medan den är god för ris- och skogsbygden med avseende 

på får- och gåsaveln.
296

 Kvantifierbara uppgifter för grisavel finns emellertid 

endast för totalt fem socknar. De befintliga uppgifterna talar emellertid om en 

förhållandevis omfattande grisavel vilket talar för att inkludera den i undersök-

ningarna för att ge en rättvis bild av djuraveln. Således har gårdar i de socknar 

för vilka uppgifter saknas fått en fast årlig andel utifrån sitt mantal baserat på 

uppgifterna i tabell 5.12. 

 Kan det beläggas att den sammantagna djuraveln var mer omfattande i ris- 

och skogsbygden än i slättbygden? För att ge ett snabbt svar på denna fråga 

beräknas den genomsnittliga årliga djuraveln uttryckt som Ne för hela under-

sökningsperioden och för de tre bygdetyperna. Notera att resultaten baseras på 

korrigerade uppgifter enligt beskrivning ovan för de socknar som saknar 

uppgifter om gris-, får- eller gåsavel. Resultaten visar att det årliga antalet födda 

Ne per mantal var 32 procent högre i risbygden och 66 procent högre i skogs-

bygden i jämförelse med slättbygden. Det kan således fastställas att stora skill-

nader förelåg mellan bygdetyperna med avseende på djuravelns omfattning i 

enlighet med förväntningarna.  

                                                      
295

 Exakt vilka socknar det rör sig om framgår av tabell 5.11. 
296

 Genom att jämföra genomsnitten för bygdetyperna med genomsnitten för de socknar för vilka vi 

har faktiska uppgifter om aveln för samtliga fem djurslag, finner vi att resultaten blir mycket likartade. 
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Tabell 5.13 Antal årligen födda Ne per mantal, genomsnitt för hela undersökningsperioden. 

Socken  NE/mantal 

Slättbygd 8,2 

Risbygd 10,8 

Skogsbygd 13,6 

medel alla socknar (30 st.) 11,4 

Källa: SAD. 

 

Nästa undersökning består i att undersöka om djuravelns sammansättning skiljde 

sig åt mellan bygdetyperna. För detta syfte beräknas djurslagens respektive 

andelar av det totala antalet årligen födda djur uttryckt som Ne. För att undvika 

en överskattning av grisarnas betydelse har de liksom tidigare klassats som 

”ungsvin”. Resultaten redovisas i tabell 5.14. Av tabellen framgår att djuraveln i 

slättbygden dominerades av nötkreaturen som i sjunkande turordning följdes av 

får, hästar, grisar och gäss. Även i risbygden dominerade nötkreatursaveln men 

följdes där istället av grisar, får, hästar och gäss. Också i skogsbygden domine-

rade nötkreatursaveln (notera den höga andelen) som där följdes av grisar, häs-

tar, får, gäss och slutligen getter.  Vår förväntning om att djuraveln i slättbygden 

i större utsträckning än ris- och skogsbygden var inriktad på jordbrukets arbets-

djur, det vill säga hästar och oxar kan alltså inte bekräftas.
297

 Det bör emellertid 

erinras att djuravelns sammansättning inte nödvändigtvis avspeglar den vuxna 

kreatursstockens sammansättning. Tidigare forskning anger för år 1746 antalet 

husdjur per gård till 4,1-5,0 hästar, 2,8-3,8 oxar, 2,9-3,6 kor och 2,5-3,2 ungnöt. 

Antalet vuxna mjölkdjur och oxar var således likartat. För år 1805 anges där-

emot att antalet arbetsdjur, det vill säga hästar och oxar, på många håll i Skånes 

bördigaste slättbygder var ungefär fyra gånger fler än korna.
298

   

Tabell 5.14 Djurslagens andelar av Ne (procent).  

 Slättbygd Risbygd Skogsbygd 

Hästar 16,6 18,3 15,5 

Nötkreatur 31,2 32,3 43,2 

Grisar 16,1 21,0 22,1 

Får 22,3 18,5 13,3 

Gäss 13,8 9,9 5,3 

Getter - - 0,6 

Summa 100 % 100 % 100 % 

Anm: Grisar klassade som ”ungsvin”. 

Källa: SAD. 

                                                      
297

 Om hästarnas och nötkreaturens andelar summeras finner vi att den totala andelen i själva verket 

var lägre i slättbygden (47,8 procent) än i ris- (50,7 procent) och skogsbygden (58,7 procent). 
298

 Dahl 1942, s 149, s 210, Sandstedt 1986, s 78.  
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Sammanfattningsvis visar resultaten av avsnittets undersökningar att avel av 

hästar, nötkreatur, grisar, lamm gäss och höns var allmänt förekommande. Get-

aveln var sporadisk och beläggs endast för skogsbygden och ett fåtal risbygds-

socknar. Vidare visar resultaten att djuraveln var mest omfattande i skogsbygden 

följt av risbygden och slättbygden. Att djuraveln i slättbygden i större utsträck-

ning var inriktad mot uppfödning av arbetsdjuren hästar och oxar har emellertid 

inte kunnat beläggas.  

5.2.2 Djuravelns långsiktiga utveckling 

Djuravelns långsiktiga utveckling studeras genom tre delundersökningar. Den 

första studerar den totala djuraveln uttryckt som nötkreatursenheter (Ne) medan 

den andra och tredje studerar häst- respektive nötkreatursaveln som är av särskilt 

intresse eftersom det rör sig om jordbrukets arbetsdjur.
299

 Genomgående under-

söks om skillnader förelåg mellan bygdetyperna. Genom tidigare undersök-

ningar konstaterades en långsiktigt ökande vegetabilieproduktion med en accele-

rerande ökningstakt under 1800-talet. Den naturliga följdfrågan är således huru-

vida denna åtföljdes av en ökande, stagnerande eller rentav minskande djuravel. 

Med återknytning till tidigare diskussioner i kapitel 3 skulle sistnämnda två fall 

indikera att ett ”nyodlingens dilemma” förelåg, det vill säga att djuraveln inte 

höll jämna steg med det ökade behov av arbetsdjur och gödsel som den expan-

derande vegetabilieproduktionen krävde.  

 För avsnittets undersökningar har det genomsnittliga antalet årligen födda 

djur per mantal beräknats på sockennivå och för sju delperioder. Minst fem års 

uppgifter, oftast betydligt fler, ligger till grund för delperiodernas medelvärden. 

De tre första delperioderna omfattar tillsammans åren 1702-1756 och motiveras 

av att vi vill kunna studera djuravelns variationer före storskiftet och under en 

period då boskapspesterna härjade svårt.
 300

 Den fjärde delperioden avgränsas av 

år 1757 då den första egentliga storskiftesstadgan introducerades samt år 1772 

då boskapspesterna slutligen avklingade. På storskiftet följde omfördelningar av 

jord och i många fall även nyodling vilket kan ha inneburit att behovet av 

arbetsdjur ökade. Den femte delperioden omfattar perioden 1773-1802, det vill 

säga från och med att boskapspesterna avklingat och fram till introduktionsåret 

för enskiftesstadgan. Särskilt intressant för denna period är således om en åter-

hämtning av nötkreatursaveln kan påvisas efter boskapspesterna. Den sjätte och 

sjunde delperioden omfattar tillsammans åren 1803-1864. Här används således 

introduktionsåren för förordningarna om enskifte och laga skifte som avgrän-

sare. Nyodling och ökade arbetsinsatser i samband med skiftenas omfördelning 

                                                      
299

 Notera att prästtiondelängderna inte gör en åtskillnad mellan kor och oxar utan endast redovisar 

antalet årligen födda kalvar. 
300

 Se kapitel 3.4.4. 
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av jorden kan ha inneburit ett ökat behov av arbetsdjur vilket i så fall torde ha 

avspeglats i en ökad avel. Samtidigt har diskuterats att djurens försörjningsbas 

successivt underminerades genom omläggning av ängs- och betesmark till åker 

vilket snarare föreslår att aveln skulle ha minskat.  

 Till att börja med studeras den totala djuravelns utveckling varför det 

genomsnittliga antalet årligen födda djur per mantal uttryckt som Nötkreaturs-

enheter (Ne) beräknas för var och en av socknarna och de sju delperioderna. 

Resultaten redovisas i tabell 5.15. En genomgående minskande trend kan beläg-

gas för tretton stycken av de tjugofem socknar som kan följas över två eller flera 

delperioder. Endast för två socknar, Sankt Ibb och Södra Rörum, var trenden 

genomgående ökande. För att börja med slättbygden uppvisar socknarna Hög, 

Kävlinge, Lilla Harrie och Saxtorp en minskande trend. För förstnämnda tre ses 

att minskningen inleddes redan före enskiftet. I Västra Karaby socken var 

djuraveln något mer omfattande under perioden 1803-27 men därefter minskade 

den till en nivå som var lägre än under perioden 1773-1802. I Örtofta socken var 

djuraveln mer omfattande under den sista perioden i jämförelse med föregående 

tre delperioder. För risbygden ses en genomgående minskande trend för sock-

narna Gödelöv, Lyngby, Södra Åsum, Tostarp och Öved. För förstnämnda tre 

ses att minskningen började före enskiftet. I Brandstad socken var trenden mins-

kande under 1700-talets första hälft. Därefter var nivån något högre men över-

träffade inte den som noteras för 1700-talets tidigare del. I socknarna Everlöv, 

Veberöd, Vomb och Västra Strö var nivåerna tillfälligt något högre under perio-

den 1803-27. För skogsbygden ses en genomgående minskande trend för de fyra 

socknarna Bosarp, Hjärnarp, Häglinge och Kågeröd. Billinge och Röstånga 

socknar är särskilt intressanta eftersom de kan följas genom större delen av 

undersökningsperioden. I båda fallen är trenden minskande fram till 1772 var-

efter nivåerna tillfälligt är något högre under perioden 1773-1802 för att därefter 

återigen minska. Den tillfälliga ökningen återspeglar sannolikt en nötkreaturs-

avel under återhämtning efter boskapspesterna.
301

 De återstående socknarna 

Häglinge och Södra Rörum kan endast studeras under 1700-talet. För först-

nämnda socken ses en minskande trend och för den andra en ökande.  

 Nästa uppgift består i att studera hästavelns långsiktiga utveckling. Under-

sökningen är särskilt intressant eftersom den separerar det värdefullaste arbets-

djuret från de övriga djurslagen. I tabell 5.16 redovisas det genomsnittliga anta-

let årligen födda föl per mantal. Av tabellen framgår att en genomgående mins-

kande trend kan beläggas för tolv av de tjugofem socknar som kan följas över 

minst två delperioder. Endast för två socknar, Västra Strö (risbygd) och Södra 

Rörum (skogsbygd), kan en genomgående ökande trend beläggas. För Vomb 

                                                      
301

 En jämförelse med tabell 5.17 och nötkreatursavelns utveckling stärker detta antagande.  
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Tabell 5.15 Antal årligen Ne per mantal, periodvisa medelvärden.  

Socken 1702-

20 

1721-

40 

1741-

56 

1757-

72 

1773-

1802 

1803-

26 

1827-

64  

Slättbygd        

Hög  10,5 8,2 7,0 6,7   

Kävlinge  10,9 9,8 8,5 8,3   

Lilla Harrie    7,9 7,8 7,4  

Saxtorp      9,2 8,7 

Sireköpinge      7,3  

V. Karaby     9,5 10,2 9,0 

Örtofta    7,0 7,2 6,6 8,5 

Risbygd 

Brandstad 12,1 11,0 8,5  9,8 9,8  

Everlöv    14,7 13,8 14,2 12,3 

Gödelöv   7,7 6,3 6,8   

Halmstad      11,7  

Lyngby   12,7 10,6    

Skartofta  11,5      

Sankt Ibb     8,5 12,0 12,7 

S. Åsum 11,3 10,8      

Tostarp      9,8 7,8 

Veberöd    11,7 10,7 12,2 11,9 

Viken       10,9 

Vomb    13,2 15,2 15,8 13,2 

Väsby       8,4 

Västra Strö     5,7 6,4 5,9 

Öved  10,4   8,5   

Skogsbygd 

Billinge  18,2 16,4 14,6 15,3 15,1 14,1 

Bosarp     11,2 10,6 9,2 

Hjärnarp      14,2 11,6 

Häglinge  9,1 7,1     

Kågeröd     14,5 13,2 10,8 

Röstånga  17,0 14,7 13,6 16,1 15,3 13,2 

Stenestad     14,8 15,9 13,8 

Södra Rörum  8,8 9,4 11,9    

Anm: Djur skattade som NE. 

Källa: SAD. 

 

socken noteras den högsta nivån bland de undersökta socknarna, i genomsnitt 

3,5 årligen födda föl per mantal, för perioden 1773-1802. Detta ska emellertid 

inte ses som en indikator på ett välutvecklat åkerbruk utan snarare som en 

indikator på en risbygdshushållning vars huvudsakliga inkomster kom från 
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uppfödning och försäljning av främst hästar och nötkreatur.
302

  Vi är också 

intresserade av huruvida hästaveln förändrades i samband med enskiftet. För att 

börja med slättbygden var hästaveln något mer omfattande i Lilla Harrie socken 

under perioden 1803-26 i jämförelse med perioden 1773-1802. I Örtofta var den 

högre under perioden 1827-64 än tidigare. I Saxtorp och Västra Karaby socknar 

var emellertid hästaveln minskande eller stagnerande från och med 1803. För 

risbygden ses högre nivåer efter 1803 för de tre socknarna St. Ibb, Veberöd och 

Västra Strö. För fyra socknar, Brandstad, Everlöv, Tostarp och Vomb, ses 

emellertid lägre nivåer. För skogsbygden ses en ökning endast för en av de sex 

socknar (Stenestad) vilkas hästavel kan jämföras före och efter 1803. Slutsatsen 

blir således att hästaveln i allmänhet inte ökade efter enskiftet. Resultaten pekar 

snarare åt det omvända, det vill säga att hästaveln minskade eller stagnerade.  

 Den sista delundersökningen syftar till att studera nötkreatursavelns 

långsiktiga utveckling. Visserligen kan en åtskillnad inte göras mellan kor och 

oxar, det vill säga mellan mjölkdjur och arbetsdjur, men undersökningen är lik-

väl intressant eftersom nötkreatur efter hästen var det högst värderade djurslaget.  

Liksom tidigare har nötkreatursaveln beräknats som det genomsnittliga antalet 

födda djur per mantal för de undersökta socknarna och de sju delperioderna.  

Resultaten redovisas i tabell 5.17. Av tabellen framgår att nötkreatursaveln i 

jämförelse med hästaveln uppvisar större variationer över tid varför en enhetlig 

trend är svår att fastställa.  Däremot kan vi fastställa att en generellt ökande 

trend inte förelåg. Variationer under 1700-talet är i enlighet med förväntning-

arna med hänvisning till boskapspesterna, men kan en ökning beläggas efter att 

pesten upphört? För nio stycken socknar kan en jämförelse göras mellan perio-

derna 1757-72 och 1773-1802, det vill säga före och efter att pesten avklingat. 

För sju stycken av dessa (varav tre i slättbygden, två i risbygden och två i skogs-

bygden) kan högre nivåer beläggas efter 1772 vilket sannolikt återspeglar en 

återhämtning. Av särskilt intresse är också hur nötkreatursaveln förändrades 

under 1800-talet. Av de femton socknar som kan följas över 1800-talets två 

delperioder ses en ökning för fem stycken och en minskning för nio stycken. 

Medan slätt- och skogsbygden uppvisar mer blandade resultat är den neråt-

gående trenden under 1800-talet mer enhetlig för skogsbygden.  

                                                      
302

 Se Campbell 1928, s 138 som skriver följande om området söder om Vombsjön: ”Det är 

otvivelaktigt den mycket torra och magra sanden och den avstängda belägenheten samt möjligen även 

frälsenaturen som hållit odlingen tillbaka i primitiva former. Sädesodlingen ger också i regel knappt 

till nödtorft, varför hushållningen är lagd på produktion av kreatur och hästar. Byar med utmarker på 

Romeleåsens goda betesmarker mottaga rustningshästar och grässtutar från slätten. Byar med skog 

kunna även sälja något täppe, bränne och timmer”.  
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Tabell 5.16 Antal årligen födda föl per mantal, periodvisa medelvärden.  

Socken 1702-

20 

1721-

40 

1741-

56 

1757-

72 

1773-

1802 

1803-

26 

1827-

64  

Slättbygd        

Hög  1,5 1,4 0,8 0,7   

Kävlinge  1,7 2,0 1,9 1,3   

Lilla Harrie    1,3 1,0 1,2  

Saxtorp      1,6 1,3 

Sireköpinge      0,8  

V. Karaby     1,9 1,9 1,4 

Örtofta    0,8 0,8 0,7 1,1 

Risbygd 

Brandstad 2,1 2,1 1,3  1,8 1,5  

Everlöv    3,3 3,1 3,0 2,3 

Gödelöv   1,0 0,7 0,9   

Halmstad      1,3  

Lyngby   2,3 1,5    

Skartofta  2,2      

Sankt Ibb     0,9 1,6 1,3 

S. Åsum 2,1 1,7      

Tostarp    1,0 0,7 0,5 0,6 

Veberöd    2,2 2,1 2,7 2,3 

Viken       1,3 

Vomb    1,8 3,5 3,1 2,8 

Väsby       1,0 

Västra Strö     0,4 0,7 0,8 

Öved  1,2   1,2   

Skogsbygd 

Billinge  3,4 2,8 2,3 2,3 1,5 1,2 

Bosarp     1,8 1,4 0,9 

Hjärnarp    1,8 1,1 1,1 0,9 

Häglinge  0,5 0,7     

Kågeröd     2,4 1,9 1,5 

Röstånga  2,5 2,2 1,7 2,3 1,4 0,7 

Stenestad     1,5 1,9 1,3 

Södra Rörum  0,8 1,4 2,2    

Källa: SAD. 

 

För att sammanfatta avsnittets undersökningar av djuravelns långsiktiga utveck-

ling kan vi till att börja fastställa att en generellt ökande trend inte förelåg. 

Resultaten talar snarare för motsatsen, det vill säga en minskning eller stagna-

tion. Detta gäller framförallt när den samlade djuraveln uttryckt som nötkrea-

tursenheter studeras, men även när hästaveln studeras separat framträder ett lik-

nande mönster. Generellt sett minskade hästaveln under 1800-talet även om det 
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Tabell 5.17 Antal årligen födda kalvar per mantal, periodvisa medelvärden. 

Socken 1702-

20 

1721-

40 

1741-

56 

1757-

72 

1773-

1802 

1803-

26 

1827-

64  

Slättbygd        

Hög  3,8 2,5 2,1 2,1   

Kävlinge  4,3 3,0 2,4 2,7   

Lilla Harrie    2,2 2,6 2,2  

Saxtorp      3,3 3,3 

Sireköpinge      3,1  

V. Karaby     3,0 3,6 3,4 

Örtofta    2,1 2,3 2,0 2,2 

Risbygd 

Brandstad 4,1 3,3 2,2  2,7 3,2  

Everlöv    3,9 4,4 3,0 4,1 

Gödelöv   2,1 1,6 2,2   

Halmstad      5,0  

Lyngby   4,0 3,1    

Skartofta  4,1      

Sankt Ibb     2,4 4,8 5,7 

S. Åsum 3,6 4,0      

Tostarp      4,8 2,6 

Veberöd    4,1 3,8 4,1 4,9 

Viken       4,2 

Vomb    5,5 5,3 6,8 5,6 

Väsby       2,7 

Västra Strö     1,4 1,7 1,5 

Öved  4,2   2,8   

Skogsbygd 

Billinge  7,9 6,8 5,8 6,4 7,6 7,1 

Bosarp     4,1 4,0 3,3 

Hjärnarp      6,9 5,5 

Häglinge  3,3 1,1     

Kågeröd     6,1 5,6 4,3 

Röstånga  7,7 5,8 5,4 6,6 7,1 7,2 

Stenestad     7,8 7,8 7,5 

Södra Rörum  2,5 2,6 3,6    

Källa: SAD. 

 

fanns undantag. Beträffande nötkreatursaveln var variationerna mellan sock-

narna och delperioderna förhållandevis stora men inte heller i detta fall kan en 

ökande trend beläggas. En tillfällig ökning ses för flertalet socknar under 1700-

talets senare del vilket sannolikt återspeglar en återhämtning efter att boskaps-

pesterna avklingat. Under 1800-talet minskade däremot nötkreatursaveln i de 

flesta socknar.   
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5.3 Sammanfattande diskussion 

Den sammanfattande diskussionen i detta avsnitt struktureras efter de frågeställ-

ningar som formulerades i kapitlets inledning. De första frågeställningarna rörde 

vegetabilieproduktionens och djuravelns långsiktiga utveckling, var för sig och i 

förhållande till varandra, och huruvida skillnader förelåg mellan bygdetyperna. 

Övriga frågeställningar rörde vegetabilieproduktionens och djuravelns samman-

sättning och huruvida det fanns variationer som kan kopplas till bygdetyp och 

jordbrukets naturliga förutsättningar.  

 Under den undersökta perioden ökade vegetabilieproduktionen kraftigt. I 

jämförelse med 1800-talet kan emellertid ökningen under 1700-talet te sig blyg-

sam, trots att det rörde sig om en ökning i storleksklassen av en fördubbling. 

Tydliga skillnader förelåg emellertid mellan bygdetyperna. Vegetabilieproduk-

tionen per mantal var genomgående högre och ökningstakten under 1800-talet 

snabbare i slättbygden än i ris- och skogsbygden. För sistnämnda två bygdetyper 

var dessutom trendbrottet i form av en accelererande ökningstakt förskjutet till 

senare delen av 1830-talet. Tidigare forskning menar att enskiftet och laga skif-

tet spelade en viktig roll för vegetabilieproduktionens ökning varför det för-

skjutna trendbrottet kan antas bero på skiftets senare spridning i ris- och skog-

bygden.
303

 Förutom att ett effektivt verktyg för skiftets genomförande saknades i 

dessa bygdetyper före 1827 års laga skiftesstadga, ställdes dessutom ris- och 

skogsbygden inför andra utmaningar till följd av de naturliga förutsättningarna. 

Magra jordar och oländig terräng försvårade nyodling och små och steniga åker-

stycken lämpade sig mindre väl för nya och mer dyrbara järnredskap. Ett sätt att 

öka produktionen och samtidigt kringgå dessa problem var genom potatisodling 

vilket möjliggjorde en ökad livsmedelsproduktion med i stort sett oförändrad 

jordbruksteknik.
304

 Resultaten av undersökningarna visar på tydliga samband 

mellan potatisodling och bygdetyp samt de naturliga förutsättningarna. Vid 

1800-talets början hade potatisodlingen fått en blygsam start och grödans andel 

av den totala skörden var likartad i slätt-, ris- och skogsbygden. Därefter ökade 

emellertid skillnaderna kraftigt och vid slutet av undersökningsperioden 

utmärkte sig framförallt skogsbygden men även risbygden som potatisprodu-

center medan slättbygden alltjämnt i huvudsak odlade spannmål. Produktions-

ökningen var således anmärkningsvärd i alla tre bygdetyperna men dess sam-

mansättning skiljde sig åt där potatisodlingens omfattning är det mest anmärk-

ningsvärda exemplet. Förutom som livsmedel bidrog potatisodlingen även med 

inkomster genom försäljning av såväl grödan som dess huvudsakliga förädlings-

produkt, det vill säga brännvinet. Potatisens betydelse under 1800-talet och för 
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områden som lämpade sig mindre väl för spannmålsodling bör därför inte 

underskattas.  

 Den ökade vegetabilieproduktionen åtföljdes således av förändringar i dess 

sammansättning. Men redan under den tidigare delen av undersökningsperioden 

skiljde sig bygdetyperna åt i detta avseende. För ris- och skogsbygden påvisas 

en mer diversifierad vegetabilieproduktion vilket talar för Campbells antagande 

om en specialiserad spannmålsproduktion i den bördiga slättbygden. Den diver-

sifierade vegetabilieproduktionen samt att grödor såsom till exempel bönor i 

vissa fall kunde utgöra en ansenlig del av vegetabilieproduktionen, är en intres-

sant iakttagelse. Det talar nämligen emot den förenklade bilden av att odlingen 

inom ramen för de traditionella odlingssystemen var ensidig och uppdelad på en 

råg-, korn-, havrevång. Detta är i linje med tidigare forskning som menar att 

”växtföljderna” inom det traditionella jordbruket i själva verket var betydligt 

mer komplexa än så.
305

  

 Tidigare forskning har utifrån förändringar i utsädets sammansättning påvi-

sat en ökad havreodling under perioden 1820-1850 vilket satts i samband med 

en tilltagande spannmålsexport, framförallt under den så kallade frihandelseran 

under 1800-talets andra hälft.
306

 Ett likartat mönster konstateras även genom 

våra undersökningar av långsiktiga förändringar i spannmålsskördens 

sammansättning. Men var den ökade havreodlingen ett generellt fenomen?  

Resultaten visar att gynnsamma förutsättningar för spannmålsodling verkar ha 

spelat en viktig roll eftersom en ökad havreodling påvisas framförallt för 

socknar i slättbygden. En annan tänkbar förklaring är närheten till marknaderna 

och västkustens exporthamnar.
  
Vad beträffar proportionen mellan de två största 

sädesslagen råg och korn, konstateras ett tydligt samband med de naturliga 

förutsättningarna. Kornodling var nämligen mer utbredd i områden där 

jordkvaliteten generellt var bättre medan det omvända gäller för rågen vilket 

överensstämmer med grödornas preferenser. Intressant att notera med 

hänvisning till skillnader i grödornas utbredning är att boveteodling ter sig som 

ett kännetecken för områden med särskilt mager jordmån och mindre 

framgångsrik spannmålsodling.    

 Vi lämnar nu grödorna och riktar istället fokus mot djuren. Kvantifieringen 

av djuraveln talar för att ris- och skogsbygdens hushållningssystem i större 

utsträckning var präglade av djurhållning än slättbygdens vilket överensstämmer 

med Campbells antaganden Däremot var djuraveln i slättbygden inte i större 

utsträckning inriktad mot jordbrukets arbetsdjur, det vill säga hästar och oxar. 

Detta visar att slättbygdens djuravel förvisso var mindre omfattande, till följd av 

att hushållningssystemets tyngdpunkt var förskjuten mot spannmålsproduktio-
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nen, men att den likväl var diversifierad. Slättbygden verkar således ha strävat 

efter självförsörjning vad gäller produkter såsom till exempel fläsk, mjölk, ull 

och ägg. Generellt sett var djuraveln långsiktigt minskande eller stagnerande. 

Detta gäller oavsett om alla djurslag sammanräknas eller om häst- och nötkrea-

tursaveln studeras separat. Det förelåg emellertid skillnader mellan olika del-

perioder samt mellan socknar.  

 Den ökade vegetabilieproduktionen verkar alltså inte ha åtföljts av en ökad 

djuravel. Är detta att tolka som att ett nyodlingens dilemma förelåg? Tidigare 

forskning är kluven i frågan. Somliga menar att det endast var överskottet som 

minskade och att miniminivån för att tillgodose behovet av muskelkraft och 

gödsel bibehölls.
307

 Andra menar att djurbeståndets minskning i långa loppet 

endast var möjligt genom teknologisk förändring såsom exempelvis förbättrade 

plogar som halverade det nödvändiga antalet dragdjur.
308

 I sammanhanget bör 

ett möjligt tillkortakommande med källmaterialet påpekas, det vill säga att djur-

aveln och inte det faktiska djurbeståndet studeras.  Vi kan ändå ställa frågan om 

den långsiktigt stagnerande djuraveln är en avspegling av att bönderna inte alltid 

visste sitt eget bästa när de expanderade åkern på bekostnad av äng-, skog- och 

betsmark? Vissa forskare går så långt som att påstå att jordbruket på flera håll i 

Europa till följd av dylika strategier befann sig i en ekologisk kris vid 1800-

talets början.
309

 Huruvida detta gäller även vårt undersökningsområde är svårt att 

uttala sig om i detta skede. Vi kommer därför att återvända till frågan i samband 

med avhandlingens kommande undersökningar, framförallt genom fallstudier i 

kapitel 7.  

 Sammanfattningsvis har kapitlets undersökningar besvarat en rad 

frågeställningar genom att belysa olika aspekter av vegetabilieproduktionens och 

djuravelns sammansättning och långsiktiga utveckling. Samtidigt har nya fråge-

ställningar väckts som fordrar nya och fördjupade undersökningar. Även om 

generella tendenser konstaterats är det viktigt att notera att skillnaderna mellan 

de undersökta socknarna, även inom samma bygdetyp, i vissa avseenden kunde 

vara stora vilket visar på ett diversifierat jordbruk med lokal särprägel som 

utvecklades enligt olika mönster. I kapitel 6 kartläggs och studeras variationer 

och långsiktig utveckling med avseende på proportionen mellan vegetabiliepro-

duktion och djuravel. För att bättre förstå hur jordbrukets strategier och utveck-

ling skiljde sig åt mellan bygdetyperna, ägnas kapitel 7 åt fallstudier där vegeta-

bilieproduktionens, djuravelns och markanvändningens långsiktiga utveckling 

sätts i samband till varandra.  
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Kapitel 6  

Vegetabilieproduktion eller 

djurhållning? Skattning och analys av 

jordbrukets produktionsinriktning  

Kapitlets syfte är att illustrera och förklara variationer i jordbruksproduktionens 

inriktning och hur den förändrades över tid. Detta görs utifrån en beräkning av 

hur stor andel av gårdarnas produktionsvärde som utgjordes av vegetabilier 

respektive djur. Undersökningarna avser att besvara följande frågeställningar: 

 Hur stor andel av gårdarnas produktionsvärde utgjordes av vegetabilier 

respektive djur?  Förändrades proportionen mellan de bägge produk-

tionstyperna över tid? Skiljde sig bygdetyperna åt i dessa avseenden?  

 Hur inverkade olika faktorer såsom variationer i jordens beskaffenhet, 

skiften och gårdsstorlek på enskilda gårdars produktionsinriktning? Kan 

olika samband utläsas för den tidigare och senare delen av undersök-

ningsperioden och kan de hypotetiska orsakssamband som skisserades i 

avhandlingens inledningskapitel bekräftas? 

Kapitlet är indelat i tre avsnitt. Det första, 6.1, diskuterar tillvägagångssättet vid 

beräkningen av produktionsinriktningen som därefter illustreras och studeras på 

sockennivå. I avsnitt 6.2 studeras genom regressionsanalyser hur olika faktorer 

inverkade på gårdarnas produktionsinriktning. Kapitlet avlutas med en samman-

fattande diskussion i avsnitt 6.3.  

6.1 Skattning och illustration av 

produktionsinriktningen 

Skillnader i gårdarnas produktionsinriktning, det vill säga huruvida tyngdpunk-

ten låg på åkerns, djurhållningens eller skogens produkter, var enligt Campbell 

ett av de viktigaste karaktärsdragen i bygdetypernas hushållningssystem. Han 

baserar emellertid sina antaganden på kvalitativa källor och inte på en kvantifie-

ring av produktionen. Campbell är långt ifrån den enda som studerat det förin-

dustriella bondejordbrukets produktionsinriktning. För liknande syften har tidi-
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gare forskning använt sig framförallt av bouppteckningar eller liknande käll-

material. Information om utsäde och djurinnehav men även redskap och bygg-

nadstyper har använts som indikatorer på produktionsinriktning och specialise-

ring.
310

 I många fall har dessa resultat generaliserats för att illustrera 

produktionsmönster i det förindustriella jordbruket.
311

 Ett tillkortakommande 

hos dessa studier är emellertid att källmaterialet endast ger en ögonblickbild av 

produktionen för ett urval gårdar vid ett visst tillfälle.  I andra studier har gårds-

räkenskaper av olika slag använts vilka ger detaljerad och kontinuerlig informa-

tion om gårdens produktion.
312

  Problemet med dessa studier är källmaterialets 

representativitet för att kunna dra generella slutsatser.   

 I vår undersökning används årliga uppgifter om vegetabilieproduktion och 

djuravel för ett stort antal enskilda gårdshushåll baserat på prästtiondelängderna. 

För att studera produktionsinriktningen konstrueras en variabel som hädanefter 

refereras till som vegetabilieandel av produktionsvärde.
313

 Variabeln visar hur 

stor andel av den årliga gårdsproduktionens värde som utgjordes av vegetabilier 

respektive djur. Totalproduktionens värde skattas som det sammanlagda värdet 

av den årliga vegetabilieproduktionen och djuraveln. Den totala vegetabiliepro-

duktionen beräknas enligt tidigare beskrivning i kapitel 2, det vill säga som 

hektoliter råg/kornekvivalenter med ett procentuellt påslag för potatis. Den 

totala djuraveln beräknas däremot inte på samma sätt som vid tidigare under-

sökningar, det vill säga som nötkreatursenheter (Ne). Istället tillämpas ett lik-

artat tillvägagångssätt som vid beräkningen av den totala vegetabilieproduktio-

nen, nämligen att de olika djurslagen omräknas till ”nötkreatursekvivalenter”. 

Nötkreatursekvivalenter beräknas genom att den årliga aveln av varje djurslag 

multipliceras med dess relativpris i förhållande till nötkreatur på årlig basis.
314

  

 Nästa steg innebär att sammanräkna värdet av de bägge produktions-

typerna. För att inte prisernas långsiktiga fluktuationer ska misstas för variatio-

ner i produktionen, multipliceras gårdarnas totala årliga vegetabilieproduktion 

och djuravel med det genomsnittliga hektoliterpriset för råg och korn respektive 

nötkreatur för åren 1778-82. Femårsperioden har valts för att ge en representativ 

bild av relativpriset mellan spannmål och djur vid mitten av undersökningsperi-

oden. Detta är att föredra framför att genomsnitt för hela undersökningsperioden 

eftersom djurpriserna ökade snabbare än spannmålspriserna, framförallt under 

1800-talet. Därefter adderas det skattade värdet av de bägge produktionstyperna 
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och av summan beräknas vegetabiliernas andel uttryckt som procent för att 

erhålla variabeln vegetabilieandel av produktionsvärde. Om variabeln exempel-

vis antar värdet 80 innebär det att vegetabilieproduktionen utgjorde 80 procent, 

och djuraveln följaktligen 20 procent, av produktionens värde för en viss gård 

ett visst år.  

 Att på detta sätt skatta värdet av gårdarnas årliga produktion innebär en 

förenkling av de faktiska förhållandena. Fördelen med prästtiondelängderna är 

att de ger uppgifter om den årliga ”outputen” av såväl vegetabilieproduktion 

som djuravel. Någon hänsyn tas emellertid inte till hur stor del som gick till för-

säljning, egen konsumtion eller återinvestering i produktionen. Djuravelns värde 

skattas utifrån det pris de fullvuxna djuren hade inbringat om de sålts på mark-

naden och det är ett rimligt antagande att djurens marknadsvärde avspeglade de 

olika inkomstmöjligheterna förknippade med djuret i fråga. Djuren bidrog ju till 

böndernas inkomster och försörjning på flera olika sätt, till exempel genom 

återinvestering i produktionen (muskelkraft, avel och gödsel), som källa till föda 

och genom försäljning av olika produkter (kött, ägg, ull och så vidare). Det-

samma gäller för vegetabilierna som både kunde säljas, konsumeras, användas 

som utsäde eller förädlas till olika produkter.  

 Precis som vid tidigare undersökningar måste hänsyn tas till att vissa sock-

nar saknar kvantifierbara uppgifter för lamm- och gåsavel samt att flertalet 

socknar saknar uppgifter om grisaveln. I detta kapitel tillämpas ett tillväga-

gångssätt som innebär att vi lägger till djurslagen som en fast andel till det 

befintliga antalet nötkreatursekvivalenter i de fall uppgifter saknas. Andelarna 

har beräknats för varje bygdetyp med hänvisning till de skillnader i djuravelns 

omfattning och sammansättning som konstaterades i kapitel 5.   

 Första uppgiften består i att undersöka skillnaderna mellan bygdetyperna 

med avseende på produktionsinriktningen. Om Campbells antagande om olika 

hushållningssystem stämmer, bör vegetabilieandelen av produktionsvärdet vara 

lägre i ris- och skogsbygden än i slättbygden på grund av det mer diversifierade 

hushållningssystemet och den mer omfattande djurhållningen. Till att börja med 

beräknas den genomsnittliga vegetabilieandelen av produktionsvärdet för byg-

detyperna och för perioden 1734-1849. Resultaten redovisas i tabell 6.1. 

 Av resultaten i tabell 6.1 framgår tydliga skillnader i bygdetypernas hus-

hållningssystem. Vegetabilieandelen av produktionsvärdet var i slättbygden i 

genomsnitt hela 90,9 procent vilket enligt vårt sätt att skatta produktionsvärdet 

innebär att djuraveln endast stod för resterande 9,1 procent. I jämförelse med 

slättbygden var vegetabilieandelen av produktionsvärdet i genomsnitt 8,7 pro-

centenheter lägre i risbygden och 11,4 procentenheter lägre i skogsbygden. Ris-

bygden och framförallt skogsbygden utmärker sig således genom att djuravelns
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Tabell 6.1 Vegetabilieandel av produktionsvärde, medelvärden för bygdetyperna 1734-1849 

(procent). 

Bygdetyp Vegetabilieandel av 

produktionsvärde 

Slättbygd 90,9 

Risbygd 82,2 

Skogsbygd 79,5 

Alla socknar (30 st.) 82,8 

Källa: SAD. 

 

andel av produktionsvärdet i genomsnitt var förhållandevis högt, närmare 

bestämt 17,8 respektive 20,5 procent, vilket återspeglar deras mer blandade hus-

hållning. Genomsnitten för hela undersökningsperioden säger emellertid ingen-

ting om långsiktiga förändringar och variationer inom bygdetyperna vilket leder 

till nästa undersökning. För att undersöka dessa förhållanden beräknas period-

visa medelvärden på sockennivå. Här tillämpas samma periodindelning som i 

föregående kapitels undersökning av långsiktiga förändringar i spannmålspro-

duktionens sammansättning.
315

 Resultaten redovisas i tabell 6.2.  

 Resultaten i tabell 6.2 bekräftar att vegetabilieandelen av skördevärdet 

generellt sett var högre i slättbygden än i ris- och skogsbygden. Samtidigt ser vi 

att variationerna mellan socknar inom samma bygdetyp kunde vara stora, fram-

förallt i ris- och skogsbygden. En tänkbar förklaring är variationer i jordbrukets 

naturliga förutsättningar och i kapitel 4 påpekades att Campbell menade att en 

lokalt bättre jordkvalitet kunde motivera en mer spannmålsinriktad produktion 

även i till exempel skogsbygden. Ur tabell 6.2 kan även utläsas en tydlig och 

successiv vegetabilisering av produktionen. I 18 av de 25 socknar som kan följas 

över minst två delperioder var vegetabilieandelen av produktionsvärdet genom-

gående ökande. Undantagen är få och i regel rör det sig om små och tillfälliga 

minskningar. Intressant att notera är att de tre socknarna Vomb, Billinge och 

Röstånga avviker från vad som verkar vara en allmänt uppåtgående trend och 

istället uppvisar en minskning under perioden 1781-1800. Dessa socknar är 

belägna antingen i ris- eller skogsbygden där vi konstaterat att vegetabilie-

produktionens tillväxt inte var lika kraftig som i slättbygden under den senare 

delen av 1700-talet. De tre socknarna uppvisar dessutom en ökande djuravel i 

absoluta tal under samma period.
316

 Kombinationen av dessa två faktorer är 

sannolikt orsaken till uppgången i vegetabilieandelen av produktionsvärdet. 
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Tabell 6.2 Vegetabilieandel av produktionsvärde, periodvisa medelvärden på sockennivå. 

(procent). 

Socken 1702-

20 

1721-

40 

1741-

60 

1761-

80 

1781-

1800 

1801-

24 

1825-

64  

Slättbygd        

Hög  85,1 88,8 90,4 93,5   

Kävlinge  82,4 86,4 87,6 90,4   

Lilla Harrie    86,8 89,7 90,0  

Saxtorp      90,9 93,2 

Sireköpinge      88,6  

V. Karaby     86,9 91,3 93,9 

Örtofta    86,8 91,7 92,6 96,8 

Risbygd 

Brandstad 71,5 73,4 80,9  81,8 86,6  

Everlöv    68,9 69,3 74,3 81,1 

Gödelöv   81,8 86,4    

Halmstad      87,3  

Lyngby   80,7 84,1    

Skartofta  63,9      

Sankt Ibb     76,8 82,2 86,7 

S. Åsum 72,5 74,8      

Tostarp      89,6 90,2 

Veberöd    79,5 82,7 83,8 87,0 

Viken       89,8 

Vomb    71,4 70,6 71,5 76,4 

Väsby       94,5 

Västra Strö     94,3 93,7 93,7 

Öved  65,1   80,6   

Skogsbygd 

Billinge  61,0 69,4 74,1 73,0 78,1 81,0 

Bosarp     85,9 89,1 90,8 

Hjärnarp      84,4 84,4 

Häglinge  86,2 92,7     

Kågeröd     76,1 77,7 80,3 

Röstånga  66,3 72,6 76,1 74,8 82,5 86,0 

Stenestad     82,6 79,1 79,7 

Södra Rörum  85,7 83,7 78,7    

Källa: SAD. 

 

Sammanfattningsvis har avsnittets undersökningar visat på tydliga skillnader i 

bygdetypernas hushållningssystem med avseende på produktionsinriktningen. 

Dessutom har en tilltagande vegetabilisering av produktionen konstaterats, fram-

förallt under 1800-talet, genom att vegetabilieandelen av produktionsvärdet 

ökade. Hittills har vi emellertid endast studerat genomsnitt på sockennivå. En 
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fördjupad undersökning är därför motiverad för att studera hur olika faktorer 

inverkade på enskilda gårdars produktionsinriktning.  

6.2 Förklaringar till produktionens inriktning  

I detta avsnitt studeras hur olika faktorer inverkade på enskilda gårdars produk-

tionsinriktning genom multivariata regressionsanalyser. För att testa de tidsbero-

ende hypotetiska orsakssamband som skisserades i inledningskapitlet, skattas tre 

regressioner: en för hela undersökningsperioden, en för dess tidigare del och en 

för dess senare del.  I avsnitt 6.2.1 diskuteras de oberoende variablerna och hur 

de förväntas påverka den beroende variabeln, det vill säga vegetabilieandel av 

produktionsvärde. Avsnitt 6.2.2 ägnas åt regressionsanalyserna. 

6.2.1 Vad påverkar produktionsinriktningen?  

I avsnitt 6.1 visades hur variabeln vegetabilieandel av produktionsvärde kon-

struerades liksom dess innebörd. I regressionsanalysen är detta den beroende 

variabeln, det vill säga den som ska förklaras av de oberoende variabler som 

diskuteras och beskrivs i detta avsnitt. Beskrivande statistik för observationernas 

fördelning på de oberoende variablernas olika utfallskategorier redovisas i 

avsnitt 6.2.2 i samband med regressionsanalyserna. 

 I tidigare kapitel diskuterades olika faktorer som förväntas ha inverkat på 

gårdarnas produktionsinriktning. Särskild uppmärksamhet ägnas åt faktorerna 

och de hypotetiska orsakssambanden i de modeller som skisserades i avhand-

lingens inledningskapitel och som här sammanfattas i korthet. Till att börja med 

förväntas bygdetillhörighet vara av stor betydelse för att förklara skillnader i 

produktionsinriktningen. En gård i slättbygden förväntas således ha en högre 

vegetabilieandel av produktionsvärdet än gårdar i ris- och skogsbygden. Vidare 

förväntas jordbrukets naturliga förutsättningar ha inverkat på gårdarnas produk-

tionsinriktning så att en bördigare jord bidrog till att förskjuta hushållnings-

systemets tyngdpunkt mot vegetabilieproduktionen och framförallt spannmåls-

produktionen. Jordens genomsnittliga bördighet enligt den tiogradiga skalan är 

beräknad på bynivå vilket innebär att alla gårdar inom samma by antar samma 

värde. En sådan generalisering är nödvändig och dessutom helt relevant för går-

dar i tegskifte vars tegar låg spridda över byns ägor. I samband med enskiftets 

och laga skiftets tegsammanslagning, ökade emellertid skillnaderna mellan går-

darna. En fullständig kartläggning av gårdarnas individuella markförhållanden 

efter skiftena är emellertid mycket tidskrävande och har inte kunnat göras inom 

ramen för detta projekt.  
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 Ett positivt samband förväntas således mellan högre jordkvalitet och 

vegetabilieandel av produktionsvärde. Denna effekt förväntas vara starkare efter 

enskiftet och laga skiftet med hänvisning till tidigare diskussioner och antagan-

den. Man kan uttrycka det som att bönderna efter skiftet antingen stod ensamma 

och var utelämnade till de nya förutsättningarna, alternativt att det stod dem fritt 

att utan byalagets inblandning och tegskiftets begränsningar optimera produk-

tionen efter de nya förutsättningarna. Vi kan i analyserna inte kontrollera för 

skillnader mellan enskilda gårdar men väl för skillnader mellan byar med avse-

ende på jordens bördighet.  

 Vidare förväntas marknadens inverkan på produktionen vara större under 

den senare delen av undersökningsperioden till följd av den tilltagande kommer-

sialiseringen och handelns successiva avreglering. I regressionsanalyserna stude-

ras marknadens inverkan på två sätt, dels genom inverkan av långsiktiga föränd-

ringar i relativpriser mellan spannmål och djur, och dels genom hur produk-

tionsinriktningen ändrades i samband med de olika avregleringar av handeln 

som gemomfördes 1775, 1810, 1825 och 1846. 1775 års upphävda förbud för 

landsköp innebar att städerna förlorade sina handelsmonopol när spannmålshan-

deln släpptes fri på landsbygden. År 1810 avskaffades den så kallade ”Lilla 

Tullen” på varor som fördes in i städerna. 1825 års upphävda exportförbud, lik-

som 1846 års avskaffade brittiska importtullar, antas vara ett kommersiellt inci-

tament som sporrade till att öka spannmålsproduktionen.  Relativpriset mellan 

spannmål och djur har beräknats som det genomsnittliga priset för råg och korn 

dividerat med nötkreaturspriser på årlig basis.
 
Därefter har ett sjuårigt släpande 

medelvärde beräknats vilket innebär att värdet för ett visst år representerar 

genomsnittet för det innevarande året och de sex föregående åren. Relativpris-

serien redovisas i figur 6.1. Förväntningen är att längre perioder av fördelaktiga 

spannmålspriser i förhållande till djurpriser understödde produktionens vegeta-

bilisering genom att stimulera bönderna till att producera mer spannmål. I detta 

sammanhang bör emellertid flexibiliteten i böndernas produktion diskuteras. I 

teorin skulle perioder av fördelaktiga djurpriser i förhållande till spannmålen ha 

medfört att bönderna ökade sin djuravel genom att till exempel utöka betesmar-

ken och foderproduktionen. Vi har emellertid redan konstaterat produktionens 

tilltagande vegetabilisering, framförallt under 1800-talet, vilken antas bero på en 

en kombination av befolkningsökning, tilltagande kommersialisering, nyodling 

och odlingsteknisk utveckling. När bönderna väl växlat in på detta spår är det ett 

orimligt antagande att de svarade på kortsiktiga prisincitament genom att till 

exempel lägga om åker till betesmark och att öka djuraveln.  
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Figur 6.1 Relativpris spannmål/djur, sjuårigt släpande medelvärde.  

 

Källa: Jörberg 1972. 

 

Förutom de tre faktorerna bygd, naturliga förutsättningar och marknad, kon-

trolleras i regressionsanalysen för gårdsstorlek, jordnatur samt skiftenas (stor-

skifte, enskifte och laga skifte) och boskapspesternas inverkan på produktions-

inriktningen. För att börja med gårdsstorlek kan större gårdar förväntas ha haft 

en högre vegetabilieandel av produktionsvärdet till följd av stordriftsfördelar.
317

 

Även en mindre gård måste ju hålla sig med ett visst minimiantal arbetsdjur. I 

vår undersökning indikeras gårdsstorleken av mantalet. Mantalssättningen hade 

medeltida rötter och fastställdes ursprungligen som en indikator på en gårds 

produktionsförmåga, bland annat med hänsyn till dess areal. När produktionen 

med tiden ökade, förblev emellertid mantalet oförändrat varför det förlorade 

något av sin relevans som indikator på såväl produktionsförmåga som gårds-

storlek. Tidigare forskning har emellertid visat på ett samband mellan mantal 

och areal under det tidiga 1800-talet.
318

  

 Jordnaturen kan förväntas ha inverkat på produktionsinriktningen på olika 

sätt. Om en tilltagande vegetabilisering ses som en respons på en tilltagande 

kommersialisering och mot bakgrund av odlingsteknisk utveckling och ökad 

uppodling, kan krono- och skattebönder förväntas ha varit mer progressiva än 

frälsebönder. Detta till följd av en starkare äganderätt till jorden och dess över-

skott samt ett ekonomiskt handlingsutrymme som ökade under perioden till följd 

av ett lättande skattetryck.
319

 Frälsebönderna var indragna i storgodsdriftens 
                                                      
317

 Overton 1996, s. 56. 
318

 Olai 1987, Svensson 2001. 
319

 Se avsnitt 3.1.  
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produktion vilket innebär att en rad specifika förhållanden kan ha påverkat deras 

produktionsinriktning. Detta diskuteras närmare nedan i samband med resultat-

tolkningarna men det bör påpekas att skillnader i böndernas produktionsinrikt-

ning beroende av jordnaturen är ett förhållandevis outforskat område. I regres-

sionsanalyserna kontrolleras för jordnatur genom en dummyvariabel som skiljer 

mellan två kategorier: krono- och skattegårdar samt frälsegårdar.  

 Tidigare forskning menar att storskiftet resulterade i en ökad vegetabilie-

produktion genom nyodling samt ett rationaliserat åkerbruk till följd teg-

sammanslagningen.
320

 Dummyvariablerna för storskiftet är tre till antalet. Den 

första indikerar icke storskiftade gårdar, den andra storskiftade gårdar och den 

tredje gårdar som genomgick ett upprepat storskifte. Sistnämnda två är konstru-

erade så att de antar och behåller värdet ett från och med det år då storskiftet 

genomfördes.  

 Liksom storskiftet kan enskiftet och laga skiftet ha påverkat produktions-

inriktningen på olika sätt. På lång sikt förväntats det ha gynnat vegetabiliepro-

duktionen genom nyodling och odlingsteknisk utveckling men på kort sikt kan 

det ha medfört att behovet av arbetsdjur, och därmed djuraveln, ökade till följd 

av de omfattande arbetsinsatser som krävdes i skiftets kölvatten.  Dummyvari-

ablerna för enskiftet och laga skiftet är tre till antalet varav den första indikerar 

icke skiftade gårdar i tegskifte. Den andra variabeln indikerar ensamliggande 

gårdar, det vill säga gårdar som stod utanför tegskiftet och som därför aldrig 

skiftades. Den tredje variabeln indikerar enskiftade gårdar och antar och behåller 

värdet ett från och med det år då skiftet genomfördes.  

 I analysen kontrolleras även för boskapspesternas inverkan på produktions-

inriktningen. Dess värsta utbrott åren 1721, 1724, 1745-47, 1750-51, 1763-65 

och 1767-71 indikeras genom en dummyvariabel. Slutligen tillkommer även så 

kallade ”tidsdummies” eller ”tidsvariabler” på tioårig basis. Dessa variabler 

fångar upp eventuella trender i den beroende variabeln som annars hade kunnat 

tas upp av de oberoende variablerna. Man kan därför säga att tidsvariablerna 

bidrar till att göra resultaten ”renare”.  

6.2.2 Regressionsanalyser 

Totalt skattas tre regressioner med OLS-metod varav den första omfattar större 

delen av undersökningsperioden, närmare bestämt 1738-1864. Den andra och 

tredje regressionen avser perioden före respektive efter 1803 och syftar till att 

testa de hypotetiska orsakssamband som diskuterades i föregående avsnitt och i 

avhandlingens inledningskapitel. Vid regressionerna har ett så stort sampel som 

möjligt eftersträvats. Därför inkluderas de socknar för vilka lamm- och gåsaveln 

                                                      
320

 Se avsnitt 3.3. 
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Tabell 6.3 Beskrivande statistik för oberoende variabler, 1738-1864. 

Variabel Utfalls- 

kategorier  

Antal obser-

vationer 

Procent av 

observationer 

Bygdetyp Slättbygd         8 825 19,6 

 Risbygd  19 180 42,6 

 Skogsbygd  17 019 37,8 

Jordnatur Frälse  17 775 39,5 

 Krono och skatte  27 249 60,5 

Storskifte  Inte storskiftad  30 931 68,7 

 Storskiftad (en gång)  12 651 28,1 

 Upprepat storskifte    1 441   3,2 

Enskifte/  Inte skiftad (tegsystem)  32 191 71,5 

laga skifte Ensamliggande gård    3 152   7,0 

 Skiftad    9 680 21,5 

Boskapspest Inte utbrott   43 582 96,8 

 Utbrott    1 449   3,2 

Genomsnittlig bördighet: 6,1 

Genomsnittligt mantal:    0,31 

Källa: SAD. 

 

 

skattats enligt tidigare beskrivning i avsnitt 5.2.1. Alla socknar har fått en 

skattad potatisandel enligt tidigare beskrivning i kapitel 2 och flertalet socknar 

även en skattat grisavel enligt beskrivning i kapitel 5.
321

  

 Anledningen till att regressionerna inte omfattar perioden före 1738 är att 

djurpriser inte finns tillgängliga förrän från och med 1732 samt att variabeln för 

relativpriset mellan spannmål och djur är beräknad som ett sjuårigt släpande 

medelvärde. I tabell 6.3 redovisas beskrivande statistik för den första regressio-

nens oberoende variabler med observationernas fördelning (antal och procentu-

ellt) på deras olika utfallskategorier. Resultaten av den första regressionen redo-

visas i tabell 6.4. 

 

                                                      
321

 Koefficienterna förändras inte signifikant om regressionerna skattas med ett begränsat sampel, det 

vill säga utan en skattad grisavel och potatisproduktion samt endast med de socknar som har uppgifter 

om lamm- och gåsavel.  
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Tabell 6.4 Oberoende variablers inverkan på vegetabilieandel av produktionsvärde 1738-

1864 (OLS). 

Variabel  Koefficient Std.fel 95% konf. 

intervall 

P>t 

Slättbygd r.k.    

Risbygd -5,29 0,17 -5,61 -4,96 0,000 

Skogsbygd -6,70 0,19 -7,06 -6,34 0,000 

     

Bördighet 1,84 0,04 1,76  1,92 0,000 

Relativpris  4,75 1,63 1,57  7,94 0,003 

Mantal 1,23 0,32 0,60  1,86 0,000 

     

Frälse r.k.    

Krono och skatte -0,42 0,12 -0,65 -0,19 0,000 

     

Inte storskiftad r.k.    

Storskiftad 0,65 0,15 0,37  0,94 0,000 

Upprepat storskifte -4,23 0,35 -4,91 -3,56 0,000 

     

Tegsystem r.k.    

Ensamliggande -3,51 0,21 -3,94 -3,09 0,000 

Skiftad -0,65 0,19 -1,04 -0,27 0,001 

     

Boskapspest 3,67 0,36 2,98  4,37 0,000 

     

T1738-50 r.k.    

T1751-60 -1,26 0,40 -2,04 -0,48 0,002 

T1761-70 -1,60 0,34 -2,27 -0,92 0,000 

T1771-80 -1,28 0,34 -1,96 -0,61 0,000 

T1781-90 0,85 0,36 0,14  1,57 0,019 

T1791-00 0,94 0,37 0,21  1,67 0,011 

T1801-10 2,33 0,34 1,67  2,99 0,000 

T1811-20 3,26 0,34 2,59  3,94 0,000 

T1821-30 6,01 0,35 5,33  6,69 0,000 

T1831-40 8,43 0,39 7,66  9,19 0,000 

T1841-50 11,93 0,43 11,08  12,78 0,000 

T1851-64 12,28 0,51 11,28  13,28 0,000 

     

Constant 72,35 0,67 71,03  73,67 0,000 

     

Antal observationer 45023    

F(22,45) 624,4    

Prob>F 0,000    

R-sq.   0,2339    

Adj. R-sq . 0,2335    

Anm: r.k.=referenskategori. 
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Med utgångspunkt i tabell 6.4 kan till att börja med konstateras att bygde-

tillhörighet hade stor betydelse för att förklara enskilda gårdars produktions-

inriktning. Resultaten ska tolkas som att vegetabilieandelen av produktionsvär-

det för gårdar i ris- och skogsbygden var cirka 5 respektive 7 procentenheter 

lägre i jämförelse med en gård i slättbygden. Koefficienten för variabeln ”bör-

dighet” bekräftar att lokala variationer i jordens beskaffenhet påverkade gårdar-

nas produktionsinriktning i enlighet med förväntningarna. Koefficienten ska 

tolkas som att en grads skillnad på den tiogradiga skalan medför en 1,8 procent-

enheters skillnad i gårdarnas vegetabilieandel av produktionsvärdet. Jämförs de 

gårdar som har den högsta och lägsta jordkvaliteten (10 respektive 3) är skillna-

den betydande. Differensen dem emellan är sju vilket multiplicerat med koeffi-

cienten innebär att gården med den bördigaste jorden hade en vegetabilieandel 

av produktionsvärdet som var cirka 13 procentenheter högre. Vidare indikeras 

att bönderna svarade på prisincitament genom att öka sin spannmålsproduktion 

när spannmålspriserna hade varit fördelaktiga i förhållande till djurpriserna 

under en längre period. Detta talar för att produktionens vegetabilisering drevs 

på av prisincitament. 

 Gårdarnas storlek påverkade produktionsinriktningen enligt förväntan, det 

vill säga att vegetabilieandelen av produktionsvärdet ökade med mantalet. Det 

bör emellertid noteras att koefficienten är förhållandevis liten. Jordnaturen ver-

kar också endast ha en liten betydelse för gårdarnas produktionsinriktning. 

Koefficienten ska tolkas som att krono- och skattegårdars vegetabilieandel av 

produktionsvärdet var 0,42 procentenheter lägre i jämförelse med frälsegårdars 

vilket är en försumbar skillnad. Proportionen mellan vegetabilieproduktion och 

djuravel var alltså likartade men i sammanhanget bör noteras att tidigare studier 

konstaterat att krono- och skattebönder hade en högre och snabbare vegeta-

bilieproduktionsökning än frälsebönder.
322

  

 Storskiftet verkar ha haft en svagt positiv inverkan på produktionens 

vegetabilisering, åtminstone om icke storskiftade gårdar jämförs med gårdar 

som storskiftats en gång. Resultaten visar emellertid att ett upprepat storskifte 

hade en svagt negativ inverkan på vegetabilieandelen av produktionsvärdet. En 

möjlig förklaring är att storskiftets omfördelning av jord i kombination med 

nyodling innebar att behovet av dragdjur ökade.
323

 

 För att studera enskiftets och laga skiftets inverkan på produktionsinrikt-

ningen jämförs till att börja med ensamliggande gårdar med gårdar i tegskifte. 

Den negativa koefficienten visar att ensamliggande gårdar hade en lägre vegeta-

bilieandel av produktionsvärdet.  Dessa gårdar låg framförallt i skogsbygden 

men vissa även i risbygden och deras isolerade läge samt att de stod utanför teg-

                                                      
322

 Olsson & Svensson 2010.  
323

 Se t ex Gadd 1983. 
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skiftets och byalagens inflytande medförde således att de hade en mer diversifie-

rad produktion. Koefficienten för enskiftade gårdar talar inte för att skiftet hade 

en positiv inverkan på vegetabilieandelen av produktionsvärdet utan snarare en 

(mycket) svagt negativ. Är detta att tolka som att skiftet inte främjade produk-

tionens vegetabilisering? Genom att beräkna den genomsnittliga vegetabilie-

andelen av produktionsvärdet för icke enskiftade gårdar och enskiftade gårdar 

under 1800-talet finner vi att den i förstnämnda fallet var lägre (83,9 procent) än 

i sistnämnda (89,3 procent) vilket är i enlighet med våra förväntningar. Man kan 

därför ställa sig frågan varför detta inte återspeglas i regressionsresultaten. Tidi-

gare refererades till forskning som hävdar att behovet av arbetsdjur ökade efter 

skiftet men att det så småningom minskade till följd av bland annat den jord-

brukstekniska utvecklingen. Det kan vara så att regressionerna endast fångar den 

kortsiktiga effekten av skiftet. En alternativ förklaring är att skiftets positiva 

inverkan på produktionens vegetabilisering genom exempelvis nyodling och 

odlingsteknisk utveckling, fångas upp av regressionens tidsdummies.
324

  

 Boskapspesternas inverkan på gårdarnas produktionsinriktning avspeglas i 

regressionsresultaten och under de år då pesten hade sina värsta utbrott var 

vegetabilieandelen av produktionsvärdet tillfälligt högre.  Detta har som väntat 

sin förklaring i att pesten reducerade nötkreatursbeståndet och att djuravelns 

andel av produktionsvärdet följaktligen var lägre under dessa år. 

 Slutligen återstår regressionens tolv tidsdummies varav den som indikerar 

perioden 1738-50 utgör referenskategori. De tre första koefficienterna talar för 

att vegetabilieandelen av produktionsvärdet var något lägre under perioden 

1751-80. Troligtvis är detta en återspegling av djuravelns återhämtning efter 

boskapspesterna vilken konstaterats genom tidigare undersökningar i kapitel 5. 

För att gynna det inhemska nötkreatursbeståndets återhämtning rådde under 

större delen av 1700-talets senare del utförselförbud samt förbud mot att sälja 

kalvar till slakt.
325

 Av koefficienterna för resterande tidsdummies framgår att 

vegetabilieandelen av produktionsvärdet ökade från och med 1780-talet. Sanno-

likt drev handelns successiva avreglering på produktionens vegetabilisering. 

1775 upphävdes förbudet för landsköp, vilket innebar att spannmålshandeln 

släpptes fri på landsbygden, och det sammanfaller med att vegetabilieandelen av 

produktionsvärdet började öka på allvar. Den kontinuerliga vegetabiliseringen 

under 1800-talet antyder även att avskaffandet av den så kallade ”Lilla Tullen” 

år 1810 men framförallt 1825 års upphävda exportförbud och 1846 års avskaf-

fade brittiska importtullar sporrade de skånska bönderna till att öka spannmåls-

produktionen.  

                                                      
324

 Om regressionen skattas utan tidsdummies erhålls en positiv och statistiskt signifikant koefficient 

för enskiftet (5,6).  
325

 Weibull 1914, s 214f. 
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 Nästa uppgift består i att testa de hypotetiska orsakssamband som tidigare 

diskuterats. Detta görs genom att skatta separata regressioner för perioderna 

1738-1802 och 1803-1864. Förväntningen är att bygdetillhörighet hade större 

betydelse för att förklara skillnader i gårdarnas produktionsinriktning under den 

tidigare delen av undersökningsperioden medan marknaden och lokala variatio-

ner i jordens beskaffenhet hade större betydelse under den senare delen av 

undersökningsperioden. År 1803 har valts som avgränsning med hänvisning till 

att enskiftesförordningen för Skåne introducerades detta år. I tabellerna 6.5 och 

6.7 redovisas beskrivande statistisk för de oberoende variablerna för de bägge 

regressionerna. Regressionsresultaten redovisas i tabellerna 6.6 och 6.8. För att 

underlätta jämförelsen redovisas i tabell 6.9 de skattade koefficienterna för de 

tre regressionerna sida vid sida. 
 

 

Tabell 6.5 Beskrivande statistik för oberoende variabler, 1738-1802. 

Variabel Utfalls- 

kategorier 

Antal obser-

vationer 

Procent av 

observationer 

Bygdetyp Slättbygd         4 029 20,3 

 Risbygd    8 612 43,4 

 Skogsbygd    7 203 36,3 

Jordnatur Frälse    8 434 42,5 

 Krono och skatte  11 410 57,5 

Storskifte  Inte storskiftad  15 796 79,6 

 Storskiftad (en gång)    3 433 17,3 

 Upprepat storskifte       615   3,1 

Boskapspest Inte utbrott   18 395 92,7 

 Utbrott    1 449   7,3 

Genomsnittlig bördighet: 6,1 

Genomsnittligt mantal:    0,33 

Källa: SAD. 
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Tabell 6.6 Oberoende variablers inverkan på vegetabilieandel av produktionsvärde 1738-

1802 (OLS). 

Variabel  Koefficient Std.fel 95% konf. 

intervall 

P>t 

Slättbygd r.k.    

Risbygd -7,97 0,28 -8,51 -7,43 0,000 

Skogsbygd -8,29 0,31 -8,89 -7,67 0,000 

     

Bördighet 1,49 0,07 1,36  1,61 0,000 

Relativpris  -0,96 2,34 -5,55  3,62 0,680 

Mantal 3,95 0,51 2,95  4,96 0,000 

     

Frälse r.k.    

Krono och skatte -3,67 0,19 -4,05 -3,29 0,000 

     

Inte storskiftad r.k.    

Storskiftad 0,64 0,29 0,07  1,21 0,027 

Upprepat storskifte -0,09 0,58 -1,23  1,04 0,871 

     

Boskapspest 3,48 0,40 2,69  4,26 0,000 

     

T1738-50 r.k.    

T1751-60 -1,60 0,46 -2,50 -0,70 0,000 

T1761-70 -1,96 0,39 -2,73 -1,19 0,000 

T1771-80 -1,37 0,40 -2,16 -0,59 0,001 

T1781-90 0,40 0,43 -0,45  1,25 0,355 

T1791-02 0,36 0,44 -0,51  1,22 0,420 

     

Constant 78,64 0,97 76,74  80,54 0,000 

     

Antal observationer 19844    

F(14,19829) 302,93    

Prob>F 0,000    

R-sq. 0,1762    

Adj. R-sq.  0,1756    

Anm: r.k.=referenskategori. 
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Tabell 6.7 Beskrivande statistik för oberoende variabler, 1803-64. 

Variabel Utfalls- 

kategorier  

Antal obser-

vationer 

Procent av 

observationer 

Bygdetyp Slättbygd         4 885 19,4 

 Risbygd  10 424 41,4 

 Skogsbygd    9 870 39,2 

Jordnatur Frälse    9 341 37,1 

 Krono och skatte  15 838 62,9 

Storskifte  Inte storskiftad  15 133 60,1 

 Storskiftad (en gång)    9 216 36,6 

 Upprepat storskifte       830   3,3 

Enskifte/ Inte skiftad (tegsystem)   13 597 54,0 

laga skifte Ensamliggande gård                                             2 014    8,0 

 Skiftad    9 568 38,0 

Genomsnittlig bördighet: 6,1 

Genomsnittligt mantal:    0,30 

Källa: SAD. 
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Tabell 6.8 Oberoende variablers inverkan på vegetabilieandel av produktionsvärde 1803-64 

(OLS). 

Variabel  Koefficient Std.fel 95% konf. 

intervall 

P>t 

Slättbygd r.k.    

Risbygd -3,16 0,21 -3,58 -2,75 0,000 

Skogsbygd -5,15 0,23 -5,59 -4,69 0,000 

     

Bördighet 2,36 0,05 2,27  2,46 0,000 

Relativpris  16,17 2,46 11,35  21,01 0,000 

Mantal -1,06 0,39 -1,84 -0,28 0,007 

     

Frälse r.k.    

Krono och skatte 2,51 0,15 2,22  2,79 0,000 

     

Inte storskiftad r.k.    

Storskiftad 1,44 0,17 1,11  1,76 0,000 

Upprepat storskifte -3,81 0,42 -4,63 -2,99 0,000 

     

Tegsystem r.k.    

Ensamliggande -3,31 0,24 -3,77 -2,83 0,000 

Skiftad -1,13 0,19 -1,51 -0,75 0,000 

     

T1803-10 r.k.    

T1811-20 1,11 0,20 0,71  1,51 0,000 

T1821-30 3,86 0,21 3,45  4,27 0,000 

T1831-40 6,09 0,27 5,56  6,61 0,000 

T1841-50 8,78 0,31 8,17  9,39 0,000 

T1851-64 9,89 0,40 9,11  10,68 0,000 

     

Constant 66,14 0,79 64,59  67,69 0,000 

     

Antal observationer 25179    

F(15,25163) 597,95    

Prob>F 0,000    

R-sq. 0,2628    

Adj. R-sq.  0,2623    

Anm: r.k.=referenskategori. 
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Tabell 6.9 Skattade koefficienter för de tre regressionerna. 

Variabel  Koefficient 

1738-1864 

Koefficient 

1738-1802 

Koefficient 

1803-64 

Slättbygd r.k. r.k. r.k. 

Risbygd -5,29 -7,97 -3,16 

Skogsbygd -6,70 -8,29 -5,15 

    

Bördighet 1,84 1,49 2,36 

Relativpris  4,75 -0,96 16,17 

Mantal 1,23 3,95 -1,06 

    

Frälse r.k. r.k. r.k. 

Krono och skatte -0,42 -3,67 2,51 

    

Inte storskiftad r.k. r.k. r.k. 

Storskiftad 0,65 0,64 1,44 

Upprepat storskifte -4,23 -0,09 -3,81 

    

Tegsystem r.k. r.k. r.k. 

Ensamliggande -3,51 - -3,31 

Skiftad -0,65 - -1,13 

    

Boskapspest 3,67 3,48 - 

    

T1738-50 r.k. r.k. - 

T1751-60 -1,26 -1,60 - 

T1761-70 -1,60 -1,96 - 

T1771-80 -1,28 -1,37 - 

T1781-90 0,85 0,40 - 

T1791-00 0,94 0,36 - 

T1801-10 2,33 - r.k. 

T1811-20 3,26 - 1,11 

T1821-30 6,01 - 3,86 

T1831-40 8,43 - 6,09 

T1841-50 11,93 - 8,78 

T1851-64 12,28 - 9,89 

Anm: r.k.=referenskategori. 
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Koefficienterna för variablerna som indikerar bygdetillhörighet, bördighet och 

relativpris är av särskilt intresse för att studera om betydelsen av dessa faktorer 

ändrades över tid. Till att börja med är koefficienterna för bygdevariablerna 

betydligt större för den tidigare delen av undersökningsperioden vilket är i 

enlighet med förväntningarna. Vidare är koefficienten för variabeln bördighet 

svagare för den tidigare delen av undersökningsperioden vilket ger stöd för 

hypotesen att lokala variationer i jordens beskaffenhet hade mindre betydelse 

som en följd av tegskiftet och dess homogeniserande inverkan på produktionen.  

Koefficienten för variabeln relativpris är inte statistiskt signifikant och dessutom 

svagt negativ för den tidiga perioden. För den senare perioden är koefficienten 

emellertid positiv och dessutom statistiskt signifikant. Detta indikerar att pris-

incitamentens inverkan på gårdarnas produktionsinriktning var svagare under 

den tidigare delen av undersökningsperioden till följd av en lägre kommersiali-

seringsgrad.  

 Det är värt att notera att betydelsen av gårdsstorlek var olika under de två 

tidsperioderna. Medan större gårdar hade en högre vegetabilieandel av produk-

tionsvärdet under perioden 1738-1802, gäller det omvända för perioden 1803-

64. Koefficienten är emellertid alltjämnt mycket liten och bör således tolkas med 

försiktighet. Vidare förändras betydelsen av jordnatur över tid. Medan krono- 

och skattegårdar hade en lägre vegetabilieandel av produktionsvärdet i jäm-

förelse med frälsegårdar under den tidigare delen av undersökningsperioden, 

gäller det omvända för dess senare del. Någon systematisk jämförande studie av 

utmarkens storlek beroende på jordnatur har inte gjorts i Sverige. Kan 

frälseböndernas lägre animalieandel under 1700-talet bero på att godsdomänerna 

begränsade betestillgången? En möjlig förklaring till att detta ändrades under 

1800-talet är att frälseböndernas dagsverksplikter med dragdjur ökade och att de 

därför måste öka djuraveln för att tillgodose godsens ökade behov av arbets-

djur.
326

    

 Sammanfattningsvis ges utifrån regressionsresultaten stöd åt de hypotetiska 

orsakssamband som skisserades i avhandlingens inledningskapitel. Medan byg-

detillhörighet förlorade betydelse över tid för att förklara skillnader mellan 

enskilda gårdars produktionsinriktning, ökade betydelsen av prisincitament och 

lokala variationer i jordens beskaffenhet. Dessutom har en tilltagande vegetabili-

sering av produktionen konstaterats, framförallt från och med 1780-talet.  

                                                      
326

 Se framförallt Olsson 2002 som påvisar ett kraftigt ökat uttag av dagsverken under 1800-talet till 

följd av en expanderande godsdrift.  
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6.3 Sammanfattande diskussion 

Genom kapitlets undersökningar har variationer i jordbruksproduktionens 

inriktning och hur den utvecklades över tid illustrerats och förklarats. Till att 

börja med konstaterades att produktionsinriktningen skiljde sig åt mellan byg-

detyperna vilket stödjer Campbells antagande om olika traditionella hushåll-

ningssystem. Följaktligen utgjorde vegetabilierna, framförallt spannmålen, en 

betydligt större andel av produktionsvärde i slättbygden i jämförelse med ris- 

och skogsbygden. Att ris- och skogsbygdsgårdarna hade en mer diversifierad 

produktion än slättbygdsgårdarna konstateras dessutom genom regressionsre-

sultaten.  

 Resultaten visar även en tilltagande vegetabilisering av produktionen som 

blev särskilt påtaglig från och med senare delen av 1700-talet. Dessutom ger 

undersökningarna stöd för flera av de hypotetiska orsakssamband som skissera-

des i inledningskapitlets modeller. Utifrån dessa resultat kan vi således kontras-

tera den tidigare delen av undersökningsperioden mot den senare för att visa på 

de genomgripande förändringarna under 1700- och 1800-talet. Under 1700-talet 

var jordbrukets produktionsmönster ännu präglat av de traditionella bygderna.  

Till följd av tegsplittringen och byalagens samordnade produktion inom och 

mellan byar hade lokala variationer i jordens bördighet en svagare inverkan på 

gårdarnas produktion i jämförelse med vad de skulle få under 1800-talet. Redan 

under 1700-talet konstateras emellertid en tilltagande vegetabilisering av pro-

duktionen som till viss del verkar ha pådrivits av storskiftet. Vi kan däremot inte 

påvisa att produktionens vegetabilisering understöddes av prisincitament under 

denna period vilket tyder på en lägre kommersialiseringsgrad i 1700-talet jord-

bruk då marknaden ännu var begränsad och handeln hårt reglerad.  En yttre 

omständighet som påverkade gårdarnas produktion före 1772 var boskapspes-

terna.  

 Under 1800-talet såg förhållandena annorlunda ut. Till följd av produktio-

nens vegetabilisering hade skillnaderna mellan bygdetyperna minskat såtillvida 

att vegetabiliernas andel av gårdarnas produktionsvärde ökat i samtliga bygder. 

Här bör emellertid en återkoppling göras till resultaten i kapitel 5 som visar att 

vegetabilieproduktionen genomgående var högre och dessutom ökade snabbare 

under 1800-talet i slättbygden i jämförelse med ris- och skogsbygden. Dessutom 

var ris- och skogsbygdens vegetabilieproduktion mer diversifierad än slättbyg-

dens som i huvudsak utgjordes av spannmål. Produktionens tilltagande vegeta-

bilisering var således ett generellt fenomen men den tog sig olika uttryck i de tre 

bygdetyperna vilket är en intressant utgångspunkt för avhandlingens kommande 

undersökningar. Samtidigt som bygdetillhörighet minskade i betydelse ökade 
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under 1800-talet betydelsen av lokala variationer i jordens bördighet för att för-

klara enskilda gårdars produktionsinriktning. Detta kan bland annat vara en följd 

av enskiftets och laga skiftets individualisering och konsolidering av jorden i 

enlighet med tidigare diskussioner. För 1800-talet finner vi även stöd för att 

bönderna svarade på prisincitament genom att producera mer spannmål vilket 

talar för en högre kommersialiseringsgrad, bland annat till följd av handelns 

successiva avreglering och en växande exportmarknad för svensk spannmål.   

 Sammanfattningsvis har kapitlets undersökningar besvarat flera centrala 

frågeställningar medan andra fordrar fördjupade analyser. Framförallt ger pro-

duktionens tilltagande vegetabilisering upphov till nya frågor. Hur var den möj-

lig och med vilka medel uppnåddes den? Vilken roll spelade nyodling, skiften 

och odlingsteknisk utveckling? Hur skiljde sig bygdetyperna åt i dessa avseen-

den? Detta är frågor vi tar med oss till nästa kapitel som ägnas åt fallstudier. Där 

detaljstuderas tre byar, en i varje bygdetyp, med avseende på markanvändning 

samt vegetabilieproduktionens och djuravelns sammansättning och långsiktiga 

utveckling.  
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Kapitel 7 

Fallstudier 

 

7.1 Introduktion till fallstudierna 

Våra tidigare undersökningar har belyst flera intressanta aspekter av jordbruks-

produktionens villkor och långsiktiga utveckling under 1700- och 1800-talen 

och visat att slätt-, ris och skogsbygden skiljde sig åt i många avseenden. Samti-

digt efterlystes fördjupade undersökningar för att besvara såväl gamla som nya 

frågeställningar. Det är mot denna bakgrund kapitlets fallstudier motiveras.  

 Kapitlet är indelat i fyra avsnitt varav det första, 8.1, utgör en introduktion 

där valet av de detaljstuderade byarna motiveras samt frågeställningar formule-

ras. Där diskuteras även källmaterial och metodiska överväganden. Avsnitt 8.2-

8.4 ägnas åt fallstudierna och först ut är slättbygdsbyn Lilla Harrie följt av ris-

bygdsbyn Östra Hemmestorp och slutligen skogsbygdsbyn Billinge. Fallstudi-

erna följer en likartad disposition och inleds med en allmän beskrivning av 

byarna. Därefter studeras i turordning hushållningssystemens allmänna karakte-

ristika, markanvändningen, vegetabilieproduktionen och djuraveln. Varje fall-

studie avslutas med en sammanfattande diskussion.  

7.1.1 Syfte, urval och frågeställningar  

Det övergripande syftet med fallstudierna är att komplettera avhandlingens tidi-

gare undersökningar och att studera jordbrukets villkor och långsiktiga utveck-

ling i slätt-, ris och skogsbygden. Fallstudierna utgörs av tre byar som detaljstu-

deras med avseende på markanvändning, vegetabilieproduktion och djuravel. 

Byarna har valts på geografiska och källmässiga grunder. Till att börja med 

avspeglar deras geografiska förhållanden väl respektive bygdetyps särart. Vidare 

har en så god källsituation som möjligt eftersträvats vilket framförallt innebär att 

prästtiondelängdernas omfattning möjliggör produktionsskattningar både för 

1700- och 1800-talet samt före och efter enskiftet alternativt laga skiftet. Det 

innebär även att byn uppmätts vid flera olika tillfällen vilket är en förutsättning 

för att kunna studera markanvändningens långsiktiga utveckling.  

        Vad ska då visas med fallstudierna och vilka frågeställningar ska besvaras? 

Genom fallstudierna kan bygdetypernas hushållningssystem studeras genom 

ytterligare en faktor, nämligen markanvändningen. Den kombinerade informa-
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tionen om vegetabilieproduktion, djuravel och markanvändning möjliggör dess-

utom fördjupade och kompletterande undersökningar. För att identifiera dessa 

görs en återkoppling till tidigare resultat och diskussioner i kapitel 5 och 6. 

 Genom våra tidigare undersökningar har konstaterats att en ökande 

vegetabilieproduktion, en långsiktigt minskande eller stagnerande djuravel och 

en tilltagande vegetabilisering av produktionen var allmänna tendenser under 

den studerade perioden. Emellertid förelåg variationer och olika mönster för 

slätt-, ris-, och skogsbygden. I de sammanfattande diskussionerna till kapitel 5 

och 6 hänvisades upprepade gånger till att bygdetyperna hade olika förutsätt-

ningar och ställdes inför olika utmaningar vilket förväntas ha resulterat i olika 

strategier. Med vilka medel uppnåddes till exempel den kraftigt ökade vegetabi-

lieproduktionen? Vi har redan visat att potatisodlingen fick en mycket större 

betydelse i ris- och skogsbygden än i slättbygden där spannmålen alltjämnt 

dominerade. Betydde detta att nyodlingen var begränsad eller finns belägg för 

beredning av ny åkermark, omläggning av ängs- och betesmark och att jordför-

bättringar genom till exempel stenröjning och dränering genomfördes? Man kan 

också ställa frågan hur ökningen var möjlig i slättbygden där uppodlingsgraden 

redan var hög. Finner vi där belägg för en tidig övergång till nya typer av 

odlingssystem? Finns det, oavsett bygdetyp, indikatorer på ett ”nyodlingens 

dilemma” eller att böndernas strategier och strävanden att öka produktionen 

rentutav resulterade i olika krissymptom? Vidare efterlystes fördjupade under-

sökningar för att studera skiftenas inverkan på såväl produktion som markan-

vändning.  Genom fallstudierna möjliggörs således nya infallsvinklar för att 

besvara de frågeställningar som sammanfattas i följande punkter:  

 Kan antagandet om bygdetypernas olika hushållningssystem stärkas även 

utifrån skillnader i markanvändningsmönster? 

 Kan olika strategier och utvecklingsvägar konstateras för de tre byarna? 

Finner vi stöd för ett ”nyodlingens dilemma” och kan krissymptom till 

följd av ohållbara strategier urskiljas?  

 Vilken betydelse hade skiftena för produktionens och markanvändningen 

långsiktiga utveckling? Kan trendbrott och brytpunkter sättas i samband 

med deras genomförande?   

Genom fallstudierna speglas de detaljstuderade byarnas utveckling mot de gene-

rella tendenser som konstaterats för bygdetyperna. Således görs en kontinuerlig 

återkoppling till tidigare analyskapitel. 
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7.1.2 Källmaterial och metodiska överväganden 

Fallstudierna använder sig av följande källmaterial: 

 Prästtiondelängder för produktionsskattningar. 

 Jordeböcker för uppgifter om jordnatur, mantal och kamerala förhållan-

den. 

 Gillbergs beskrivning från 1765 med allmänna uppgifter om ekonomiska 

förhållanden på bynivå samt om mantalets fördelning på olika jordnaturer. 

 Lantmäteridokument och -kartor för arealuppgifter och beskrivning av 

byarna.   

 Beskrivningar till Ekonomiska kartan över Malmöhus län (Rikets all-

männa kartverk) för uppgifter om markanvändning under 1910-talet. 

 BiSOS, Serie N (Jordbruk och boskapsskötsel) för arealuppgifter på 

sockennivå för 1860-talet samt för uppgifter om potatisodling. 

 Prästberättelser (prästerna rapporteringar till tabellverket) för uppgifter 

om potatisodling under perioden cirka 1800-20. 

Prästtiondelängderna som källa för produktionsskattningar diskuteras i kapitel 2. 

Samma tillvägagångssätt som vid tidigare undersökningar i kapitel 5 tillämpas 

för att skatta den totala vegetabilieproduktionen och djuraveln. Prästtiondeläng-

derna för de tre byarna möjliggör produktionsskattningar för följande perioder: 

 Lilla Harrie: 1760-1826 

 Östra Hemmestorp: 1765-1864  

 Billinge: 1720-1860  

Lantmäteridokument av olika slag, till exempel skiftesdokument och uppmät-

ningar inför hemmansklyvningar, används för uppgifter om arealernas fördel-

ning på olika marktyper. Ofta ger dokumenten även inblickar i byarnas hushåll-

ningssystem genom bland annat beskrivningar av produktionen och markan-

vändningen.  I detta hänseende är de så kallade geometriska kartorna särskilt 

intressanta. Kartorna härrör från åren omkring 1700 och tillkom ofta till följd av 

oklarheter kring ägoförhållanden och tvister mellan delägarna. Kartorna i sig är 

informativa och illustrerar till exempel hägnader och olika marktyper.  Ofta har 

lantmätaren dessutom bifogat en skriftlig utredning om särskilda förhållanden i 
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den karterade byn.
327

 Arealuppgifter för byarna som helhet fås från de geomet-

riska kartornas beskrivningar och även från uppmätningar i samband med stor-

skifte, enskifte och laga skifte. Därtill används även den ekonomiska kartan vil-

ket förlänger undersökningsperioden vad gäller markanvändning till 1900-talets 

början.
328

 Detta har varit nödvändigt på grund av källsituationen. För Lilla Har-

rie by används dessutom BiSOS som redovisar markanvändningen på socken-

nivå. BiSOS kan inte användas för Billinge och Hemmestorp eftersom dessa 

byar endast var en av flera inom sina respektive socknar. Lilla Harrie socken var 

emellertid i stort sett synonymt med Lilla Harrie kyrkby. För att utöka antalet 

nedslagspunkter används även uppmätningar för enskilda hemman som gjordes i 

samband med hemmansklyvningar under 1800-talet.   

 Marktyper av särskilt intresse för undersökningen är åker, äng, betesmark 

(fäladsmark) och skogsmark eftersom proportionerna dem emellan tjänar som 

indikatorer på bygdetypernas hushållningssystem. Tidiga uppmätningar från 

1700-talet redovisar för enskilda hemman bara den privat ägda marken, det vill 

säga inägornas åker och äng. Betesmark, skogsmark samt andra utmarker ägdes 

och nyttjades i regel samfällt varför de inte alltid uppmättes under 1700-talet. 

Marktypernas användningsområden kunde vara överlappande varför till exempel 

skogsmark och betesmark kan vara svåra att separera från varandra eftersom 

djuren ofta betade ”på skogen”. Dessutom förekom att ”skog” i form av särskilt 

värdefulla trädslag växte och fredades inne i vångarna och ängsmarken utgjordes 

ofta av gles skogsmark (detta gäller emellertid framförallt ris- och skogsbygden 

och inte slättbygden). Således fordras en kritisk granskning av lantmäteridoku-

mentens uppgifter när arealerna som en del av undersökningarna fördelas på 

olika marktyper. Så långt det är möjligt separeras marktyperna från varandra 

vilket underlättas av beskrivningar till uppmätningarna.
329

 I de fall osäkerheterna 

kvarstår samredovisas marktyperna under en och samma kategori. Andra mark-

typer än åker, äng, skog och betesmark (till exempel klipphällar, torvmossar, 

vattendrag, vägar och så vidare) samredovisas under kategorin ”övrigt”. 

 

 

 

                                                      
327

 Se Tollin 2000 för mer ingående information om äldre lantmäterikartor. 
328

  De ekonomiska kartorna med tillhörande beskrivningar för Malmöhus län tillkom på 1910-talet 

och var den första systematiska uppmätningen efter ägogränser. De ger en god överblick av 

markanvändning, vegetation, bebyggelse, kommunikationer och ägogränser. Till kartorna hör även 

ekonomisk-statistiska beskrivningar. 
329

 Ett markstycke som vid uppmätningarna redovisades under en viss kategori, till exempel ängsmark, 

kunde i själva verket ha andra användningsområden.  Detta framgår av marginalkommentarer som 

uppger att det till exempel kunde röra sig om en skogsbacke, ett kärr eller en hästhage. 
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Figur 7.1 Lilla Harrie, geometrisk avmätning 1703. 

 
Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv, akt L124-4:1. 
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Kapitel 7.2 Slättbygdens Lilla Harrie 

 

 

7.2.1 Inledning och allmän orientering 

Den första fallstudien omfattar byn Lilla Harrie, belägen i socknen med samma 

namn i Harjagers härad. Byn ligger i slättbygden, närmare bestämt Lund-

Landskronaslättens slättbygd enligt Campbells indelning. Lilla Harrie och 

Örtofta socknar utgjorde tillsammans ett pastorat under Jus Patronatus till 

Örtofta säteri. Patronatsrätten innebar i detta fall att innehavaren av säteriet 

utsåg församlingsprästen och att kyrkotiondet tillföll säteriet. Att kyrkkassan 

flitigt nyttjades för diverse ”lån” av godsägaren finns beskrivet i litteraturen.
330

 I 

Lilla Harrie fanns visserligen en kyrka men prästgården var belägen i Väggarps 

by i grannsocknen Örtofta. Frånsett en tredjedels mantal av byn Benstorp, 

utsockne frälse under Örtofta säteri, var Lilla Harrie socknens enda by och 

omfattade nitton hemmanstal, fjorton gatehus samt en ”miölqvarn” vid 

Kävlingeån, allt enligt Gillbergs beskrivning från år 1765.  De dåtida kommuni-

kationerna var förhållandevis goda och genom byn gick landsvägen som sträckte 

sig mellan Lund och Landskrona. Närmaste köpstad var Lund på 1,25 mils 

avstånd. I söder utgjorde Kävlingeån en naturlig gräns mot Håstad och Västra 

Hoby socknar.  

 Vid tiden för Gillbergs beskrivning var mantalet i Lilla Harrie jämnt för-

delat på frälset och kronan. Det totala mantalet uppgick till 8 7/24 och var 1765 

fördelat enligt tabell 7.1.
331

 

                                                      
330

 Fernlund 2001, s 148. 
331

 Det bör noteras att Gillberg oftast inte skiljer skatteköpta hemman från kronohemman. Att hans 

redovisade mantalsfördelning för Lilla Harrie år 1765 är korrekt bekräftas emellertid av 

jordeböckerna.  
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Tabell 7.1 Mantalets fördelning på olika jordnaturer i Lilla Harrie 1765. 

Mantal Jordnatur Kommentar 

4 5/24 utsockne frälse under Örtofta säteri 

1 3/8 krono  indelt 

2 1/24 Krono kyrkohemman till domkyrkan i Lund 

2/3 Krono annexhemman till prästgården i Väggarp 

Källor: SAD, Gillberg 1765. 

 

Några skattebönder fanns inte i Lilla Harrie 1765 men denna grupp kom med 

tiden att dominera i och med omfattande skatteköp av byns kronohemman. 

Redan 1768 skatteköptes nr 5,7 och 8 följt av nr 2 1800 och nr 3 i två omgångar 

1831 och 1838. Delar av nr 1 skatteköptes 1809 och 1820 men 1/4 mantal av 

hemmanet var ännu år 1825 krono.  

7.2.2 Hushållningssystem  

Med hjälp av 1703 års geometriska karta och tillhörande beskrivning kan en 

övergripande bild tecknas av dåtidens Lilla Harrie.
332

 Skog saknades helt och 

således fick timmer och annat virke köpas utifrån. Åbornas ”vedbrand” fick 

enligt lantmätarens anteckning köpas på minst två mils avstånd. Förutom åker-

bruket och djurhållningen omnämns även humlehagar, en torvtäkt samt att 

åborna kunde fiska i Kävlingeån ”i vilken åtskillig stor fisk på många ställen 

fångas”. Fisket omnämns även av Gillberg drygt sextio år senare. Enligt lant-

mätarens notering var oxar och hästar ”de förnämsta varor som åborna till sina 

skatters avbetalning föryttrar”. Detta förhållande talar för en mer blandad hus-

hållning vilket är en intressant utgångspunkt för analysen av byns markanvänd-

nings- och produktionsmönster vid 1700-talets början. 

 Bygatan var belägen i sydöst och omgavs av tre vångar som på traditionellt 

sätt var namngivna efter vädersträcken, i Lilla Harries fall Östra, Västra och 

Södra vången. Dessa vångar bestod nästan uteslutande av åker med undantag av 

södra vången som innefattade en torvtäkt vid Kävlingeån. Enligt tresädets prin-

cip besåddes årligen två vångar medan den tredje låg i träda.  Längst i norr låg 

Havrevången som innefattade all ängsmark samt viss åkermark i form av hav-

relyckor.  Ängen höstades årligen och en uppfattning om dess avkastning fås av 

en beskrivning från 1745 i samband med en uppmätning av en utäng tillhörande 

domkyrkan. Enligt uppgift gav ängen ett halvt lass per tunnland.
333

 Mellan 

Havrevången och bygatan låg den huvudsakliga och av allt att döma permanenta 

                                                      
332

 Lantmäteristyrelsens arkiv, akt L124-4:1. Se även figur 7.1. 
333

 Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-LIH-3. 
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betesmarken. I motsats till den extrema slättbygd som beskrivs av bland annat 

Campbell var således Lilla Harries kreatur inte endast hänvisade till bete på trä-

desvången. Mindre arealer ”muhlbetesmark” fanns även i byns sydöstligaste 

hörn nere vid Kävlingeån samt insprängt i Västra vången. Till ”åkerns cultive-

rande” behövde varje hemman enligt 1703 års beskrivning två par oxar och två 

par hästar. Den skånska slättbygdsplogen var således ett särdeles tungdraget 

ekipage vilket upprepade gånger noterades av Linné under dennes skånska resa 

sommaren 1749.
334

  

 Källorna talar överlag om goda förhållanden för åkerbruket i Lilla Harrie 

och den bästa jorden gav enligt 1703 års uppgifter vid medelmåttig avkastning 

fyra till fem gånger kornet. All jord var emellertid inte av samma goda kvalitet 

utan det fanns inslag av ”skarp sandjord” som gav den sämsta avkastningen 

inom byn, särskilt under torra år. Dessa markförhållanden bekräftas av moderna 

jordartskarteringar som visar att även om Lilla Harries ägor domineras av natur-

ligt bördig moränlera i söder, finns inslag av sandjordar i byns norra delar. Det 

är också i byns norra del vi finner Havrevången och huvudparten av fäladen vil-

ket visar att jordens beskaffenhet bestämde byns markanvändningsmönster. En-

ligt den moderna graderingen av markens bördighet hamnar Lilla Harrie sånär 

på tiondelen exakt på slättbygdens genomsnitt, närmare bestämt 7,6. 

 Beskrivningen i samband med 1779 års storskifte ger ytterligare informa-

tion om odlingsförhållandena i Lilla Harrie.
335

  Vid uppmätningen av åkermar-

ken gjordes en åtskillnad mellan havrejord samt råg- och kornjord vilket visar på 

jordarnas skiftande kvalitet och status. Råg- och kornjorden hade högst status 

och dominerade arealmässigt. Intressant i storskiftesakten är även noteringen att 

konungens befallningshavande genom en skrivelse av den fjärde september 

samma år, alltså 1779, förordnat att i slättbygden skulle vart trettionde tunnland 

av varje helt hemman på byns sämsta jordar avtagas till ”planteringshagar”. I 

dessa hagar skulle träd planteras för att motverka slättbygdens virkesbrist. Före-

komst av planteringshagar omnämndes av Linné redan sommaren 1749 som 

noterade att det strax norr om Kristianstad fanns planteringar av såväl bok som 

tall. Han skriver att ”Den som vill anlägga plantehagar, får i förstone, liksom 

med späda barn, mycket besvär; ty om boskapen tillsläppas, avbita de de små 

telningarna och förtrampa dem, eller om boskapen alldeles avstänges, förkvävas 

desse små växter av ogräsen.”
336

 Planteringshagar anlades främst på tidigare 

betad mark och hägnades oftast in av sten- eller jordvallar för att freda träden 

mot boskapen. Den sammantagna arealen som utstakades för planteringshagar i 

samband med storskiftet i Lilla Harrie var 44,7 tunnland vilket motsvarade 
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 Linnæus 1977, s 203. 
335

 Lantmäteristyrelsens arkiv, akt L124-4:3. 
336

 Linnæus 1977, s 123. 
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ungefär 16 procent av fäladens areal och 3 procent av byns totala areal vilket 

således överensstämmer med vad landshövdingens förordnat.   

 Inblickar i byns hushållningssystem fås även av dokumenten för 1807 års 

enskifte. Här görs en sedvanlig inventering av byns byggnader och tomter och 

det framgår att somliga hemman, i regel krono- och skattehemmanen, hade väl-

skötta planteringar av såväl vilda träd som fruktträd. Vissa tomter var dessutom 

inhägnade med stenmurar vilket tyder på beständighet och särskild omsorg. 

Lantmäteriakterna ger emellertid ingen information om byns viktigaste hägna-

der, det vill säga de som fredade vångarna. Här kan emellertid Linné ge oss svar 

eftersom han reste över Lilla Harries ägor den 6 juli 1749 då färden gick från 

Lund till Svenstorp och Kävlinge för att avslutas i Barsebäck där natten till-

bringades. Linné noterar att han hela dagen såg gärdesgårdar av torv som skurits 

”av gröna betesmarken”. Dessa hägnader kallades för diken och var två till tre 

alnar höga, vilket motsvarar ungefär 1,2 till 1,5 meter. Deras varaktighet var 

enligt uppgift i regel två år, högst fyra. Linné såg denna typ av hägnader som en 

av slättbygdens största brister vilket han utförligt diskuterar samtidigt som en 

lösning föreslås: 

Häckar äro ovanliga gärdesgårdar i Sverige, som i våra steniga provincier med 

mycket besvär och ofta aldrig med båtnad kunna anläggas; men skånska slätten 

däremot, där ingen sten eller klippa förhindrar, är den aldra tjänligaste orten 

till levande häckar, så att var man kan undra, huru denna så oumgängeliga 

nödvändigheten här kunnat uppskjutas till våra tider på ett skoglöst land, som 

är utställt för all blåst, och där själva matjorden måste nyttjas till stängsel; ja 

uti ett så härligt land, där inbyggarne äga allt utom bränsle och lugn, och där 

gärdesgårdarna giva dageligt arbete.
337

 

Linné hänvisar till en pilvall på Svenstorp gods ägor och menar att bönderna 

borde kopiera denna. Bara genom att slå ner kvistar av till exempel pil, nypon-

buskar, björnbärsbuskar, berberis och slånbärsbuskar i jordvallen skulle de 

snabbt få en beständig häck och gärdesgård som dessutom gav bränsle genom 

den årliga klippningen. Linné menade att inrättandet av denna typ av gärdesgår-

dar var en av de allra nödvändigaste åtgärderna för Skånes slättbygd och för-

fasade sig över exploateringen av torvjorden: 

Vi ömme oss ock, då vi se lantmannen hugga sin torv på betesmarken, att där-

med täcka sina tak; ty kunne vi icke utan ängslan se åskåda denna torvskär-

ningen uti ett så härligt land, men denna bedröveliga nödvändigheten till oum-

gängeligt stängsel kan icke hävas utan genom häckars planterande. Genom fli-

tig torvskärning kan ett det fetaste och härligaste land bliva bragt till det 
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uslaste. Svedjande och torvskärning äro för jorden de svåraste pester. Dock är 

torvskärningen merendels värre.
338

 

Linnés beskrivningar bekräftar således bristen på såväl hägnadsmaterial som 

bränsle vilket var typiskt för slättbygden. Senare beskrivningar av byn i sam-

band med hemmansklyvningar ger endast sporadisk information om hur förhål-

landena i byn förändrades. Men till exempel indikeras att framförallt fäladsmar-

ken successivt fick ge vika för åkern och exempel på benämningar av mark-

stycken som figurerar i dokumenten är ”nyodlingen”, ”nyodlingen uti fäladen”, 

”nyodlingen intill fäladen” och liknande.  

7.2.3 Markanvändning  

Byn som helhet uppmättes fyra gånger under den studerade perioden. Första 

gången var vid tillkomsten av 1703 års geometriska karta och därefter gjordes 

uppmätningar för 1779 års storskifte, 1807 års enskifte och slutligen för ekono-

miska kartan 1911. Därtill kommer även 1866 års uppgifter från BiSOS samt 

uppmätningar för enskilda hemman som gjordes i samband med 1800-talets 

hemmansklyvningar.
339

 Notera att de årtal som redovisas vid resultatsam-

manställningarna nedan representerar tidpunkten för uppmätningarnas genom-

förande vilket nödvändigtvis inte sammanfaller med förrättningarnas laga fast-

ställande.   

 Resultaten för byn som helhet redovisas i tabell 7.2. Uppmätningen för år 

1703 redovisar endast inägornas arealer som utgjorde 69 procent av byns total-

areal. Genom jämförelser med senare uppmätningar kan emellertid slutsatsen 

dras att de resterande 31 procenten i huvudsak utgjordes av betesmark. Vid 

1700-talets början var således markanvändningen jämnt fördelad mellan åker, 

äng och betesmark vilket vittnar om en blandad hushållning och att bönderna 

hade inkomster av såväl åkern som djurhållningen. Av uppmätningen inför stor-

skiftet 76 år senare framgår att åkern och ängen hade ökat på bekostnad av fäla-

den, närmare bestämt med 3 respektive 8 procentenheter. En tilltagande upp-

odling kan således konstateras redan före 1779. Under de 28 år som förflöt fram 

till 1807 års enskifte ökade inägornas arealer ytterligare och utgjorde vid upp-

mätningen inför skiftet hela 85 procent av byns totala areal. Uppmätningen 

skiljer emellertid inte på åker och äng varför proportionen mellan de bägge 

marktyperna är okänd. De verkligt stora förändringarna skedde emellertid först 

efter 1807 års enskifte. 1866 års uppgifter visar att på de 59 år som följde på 

enskiftet hade Lilla Harrie socken och by mer eller mindre omvandlats till en 

enda stor åker. 1911 års uppgifter bekräftar bilden.  
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 Notera att BiSOS uppgifter baseras på inrapporteringar och inte på faktiska uppmätningar.   
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Tabell 7.2 Markanvändning, hela byn. 

År Åker 

(%) 

Äng 

(%) 

Bete 

(%) 

Övrigt 

(%) 

Areal 

(ha) 

1703 38 31 31 729 

1779 41 39 19  1 729 

1807 85 13 2 729 

1866 95 <1 2 2 777  

1911 94 2 1 3 732 

Källor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-LIH:1, 4-5, för 1866 BiSOS, för 1911 

beskrivning till ekonomiska kartan, Lilla Harrie socken. 

 

Av de fem nedslagen framgår att stora förändringar i markanvändningsmönstren 

kan förläggas till perioden 1807-1866 vilket indikerar att enskiftet spelade en 

viktig roll. Genom att komplettera med ytterligare uppgifter för 1800-talet kan 

bilden preciseras och tidsperioden avgränsas. I tabell 7.3 redovisas i kronologisk 

ordning uppgifter för de hemman vars markanvändning kartlagts utifrån de 

uppmätningar som gjordes i samband hemmanklyvningar. För den intressanta 

perioden 1807-66 är nedslagen fem till antalet varav det tidigaste är för år 1826 

och hemmanet nr 7. Fördelningen av olika marktyper som detta hemman fick 

efter enskiftet var i huvudsak en avspegling av förhållandena i byn som helhet 

vilket gör hemmanet till en lämplig representant för byn.
340

 Av 1826 års uppgif-

ter framgår att hemmanet på de 19 år som följde på enskiftet lade all fäladsmark 

under plogen samtidigt som ängsmarken kraftigt minskade.  

 Eftersom det fanns skillnader mellan byns hemman med avseende på 

proportionerna mellan marktyperna är det av intresse att studera dem enskilt. I 

tabell 7.4 redovisas uppgifter för hemmanet nr 5. För hela hemmanet, det vill 

säga 3/4 mantal, finns uppgifter för åren 1807, 1839 och 1911. För åren 1843 

och 1872 är det samma hemmansdel om 1/4 mantal som redovisas. Efter 

enskiftet fick hemmanet en förhållandevis stor andel betesmark som förblev hög 

fram till 1840-talet varefter betesmarken upphörde helt.   

 Uppgifter för hemmanet nr 7 redovisas i tabell 7.5.  I jämförelse med nr 5 

fick detta hemman mer blygsamma arealer betesmark men en förhållandevis stor 

del av bygatan i samband med enskiftet vilket förklarar den höga andelen under 

kategorin ”övrigt”. 1826 uppmättes hela hemmanet och under de 19 år som 

följde på enskiftet lades all fäladsmark under plogen. 1834 års uppmätning visar 

inga förändringar och förhållandena är likartade för den hemmansdel om 2/9 

mantal som uppmättes 1841, dock med undantaget att sistnämnda hade en 

mindre andel av den tidigare bygatan. 
                                                      
340

 Se tabell 7.4: efter enskiftet utgjorde åkern och ängen 84, fäladen 9 och övriga marktyper 7 procent 

av hemmanets totalareal.  
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Tabell 7.3 Markanvändning, hela byn och enskilda hemman 1705-1912. 

Hemman 

 

År Mantal Areal 

(ha) 

Åker 

(%) 

Äng 

(%) 

Bete 

(%) 

Övrigt 

(%) 

hela byn 1703 8 7/24 729 38 31 31 

hela byn 1779 8 7/24 729 41 39 19 1 

hela byn 1807 8 7/24 729 85 13 2 

7 1826 2/3 60 86 9 0 5 

7 1834 2/3 60 84 9 0 7 

5 1839 3/4 66 80 4 15 1 

7 1841 2/9 20 92 8 0 <1 

5 1843 1/4 27 63 7 29 1 

8 1851 5/8 77 99 <1 0 <1 

14-19  1855 4 5/24 352 99 0 0 <1 

8 1856 1/4 27 98 0 0 2 

hela socknen 1866 8 5/8 777 95 1 2 2 

17 1870 7/24 22 99 0 0 1 

5 1872 1/4 27 99 0 0 1 

8 1872 1/12 7 100 0 0 <1 

hela byn 1911 8 7/24 732 94 2 1 3 

Källor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, akter 12-LIH:6-11, 12, 16, 18, 25 och 27, för 1911 

beskrivning till ekonomiska kartan, Lilla Harrie socken. 

 

 

 

Tabell 7.4 Markanvändning nr 5. 

År Mantal Areal 

(ha) 

Åker 

(%) 

Äng 

(%) 

Bete 

(%) 

Övrigt 

(%) 

1807 3/4 67 57 42 1 

1839 3/4 67 80 4 15 1 

1843 1/4 27 63 7 29 1 

1872 1/4 27 99 0 0 1 

1911 3/4 67 98 0 0 2 

Källor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt12-LIH:5, 8, 10 och 27, för 1911 beskrivning till 

ekonomiska kartan, Lilla Harrie socken.   
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Tabell 7.5 Markanvändning nr 7. 

År Mantal Areal 

(ha) 

Åker 

(%) 

Äng 

(%) 

Bete 

(%) 

Övrigt 

(%) 

1807 2/3 60 84 9 7 

1826 2/3 60 85 9 0 6 

1834 2/3 60 84 9 0 7 

1841 2/9 20 92 8 0 1 

1911 2/3 60 97 0 0 3 

Källor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-LIH:5-7 och 9, för 1911 beskrivning till 

ekonomiska kartan, Lilla Harrie socken. 

 

Tabell 7.6 Markanvändning nr 8. 

År Mantal Areal 

(ha) 

Åker 

(%) 

Äng 

(%) 

Bete 

(%) 

Övrigt 

(%) 

1807 5/8 72 2 95 3 

1851 5/8 72 99 <1 0 <1 

1856 1/4 27 98 0 0 2 

1872 1/12 7 100 0 0 <1 

1911 5/8 74 98 0 0 2 

Källor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-LIH:5, 12, 16 och 27, för 1911 beskrivning 

till ekonomiska kartan, Lilla Harrie socken. 

 

I tabell 7.6 redovisas markanvändning för hemmanet 8 som vid enskiftet fick 

mycket stora arealer betesmark och endast mycket små arealer åker- och ängs-

mark. 49 år senare, 1851, hade emellertid all betesmark lagts om till åker. De 

hemmansdelar som uppmättes 1856 och 1872 (sistnämnda är en del av först-

nämnda) ger samma bild av ett hemman som i princip endast bestod av åker-

mark. 

 Uppgifter för hemmanen 14-19, utsockne frälse under Örtofta säteri, redo-

visas i tabell 7.7. I uppmätningen för enskiftet redovisas de som en helhet men 

vid 1855 års uppmätning redovisades uppgifter för varje enskilt hemman. Redan 

vid enskiftet bestod deras ägor i huvudsak endast av åker och äng och 1855 i 

princip endast av åker. 1911 års uppmätning ger mer detaljerade uppgifter och 

redovisar mycket små arealer äng (egentligen ”äng och park”) samt även bygg-

nadstomterna vilket förklarar den större totalarealen. 
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Tabell 7.7 Markanvändning nr 14-19. 

År Hemman Mantal Areal 

(ha) 

Åker 

(%) 

Äng 

(%) 

Bete 

(%) 

Övrigt 

(%) 

1807  14-19 4 5/24 352 100 0 <1 

1855 14-19 4 5/24 352 100 0 0 <1 

1911 14-19 4 5/24 354 94 3 <1 2 

Källor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-LIH:5 och 18, för 1911 beskrivning till 

ekonomiska kartan, Lilla Harrie socken. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten av undersökningarna av markanvändningen 

i Lilla Harrie att hushållningssystemet vid 1700-talets början var förhållandevis 

diversifierat såtillvida att byn hade betydande betesmarker. Detta överensstäm-

mer med 1703 års uppgifter om att försäljning av oxar och hästar var en viktig 

inkomstkälla. Skogsmark, och därmed timmer, virke och ved, saknades dock 

helt vid denna tid. Redan under 1700-talet ökade emellertid uppodlingen och 

betesmark lades om till åker och äng. Vid 1807 års enskifte rådde ännu balans 

mellan åker- och ängsmark och ungefär en tiondel av byns totalareal utgjordes 

av betesmark. Därefter förändrades förhållandena snabbt inom loppet av ett tio-

tal år varvid betesmarken upphörde helt samtidigt som ängen uppgick i åkern. 

Dessa förändringar i markanvändningen indikerar således att förändrade jord-

bruksstrategier följde i nära anslutning till enskiftets genomförande vilket över-

ensstämmer med förväntningarna för slättbygdens utvecklig.
341

 Dock kan vi inte 

veta huruvida åkerns expansion var en framgångsrik produktionshöjande åtgärd 

utan att studera produktionens långsiktiga utveckling. Denna undersökning 

företas i nästföljande avsnitt. 

7.2.4 Vegetabilieproduktion och djurhållning  

I prästtiondelängderna redovisas framförallt spannmål, närmare bestämt råg, 

korn, havre och vete, men även hampa och lin. Med hänvisning till tidigare 

resultat i kapitel 5 ter sig således Lilla Harrie ur odlingshänseende som en typisk 

slättbygdsby där vegetabilieproduktionens tyngdpunkt låg hos spannmålen. 

Vegetabilieproduktionens långsiktiga utveckling illustreras i figur 7.2 nedan. 

Precis som vid tidigare undersökningar redovisas den som hektoliter spannmål 

per mantal. Av figuren framgår att produktionen var långsiktigt ökande med två 

trendbrott som sammanfaller med 1779 års storskifte och 1807 års enskifte. Det 

senare trendbrottet är särskilt intressant eftersom det åtföljdes av en tidigare 

                                                      
341

 Se avsnitt 3.4.3 för diskussion och referenser.  
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Figur 7.2 Vegetabilieproduktionens utveckling 1760-1826. 

 

Anm: vegetabilieproduktion skattad som hl råg/kornekvivalenter per mantal.  

Källa: SAD. 

 

oöverträffad ökningstakt. Utifrån en jämförelse av femåriga genomsnitt för peri-

oderna 1760-64 och 1775-79 finner vi att den genomsnittliga produktionen per 

mantal ökade från 143 till 151 hl spannmål. För samma period har en ökad åker- 

och ängsareal konstaterats vilket talar för en expansion inom ramen för det tra-

ditionella jordbrukets principer. Utifrån en jämförelse av perioderna 1775-79 

och 1803-07 finner vi att produktionen ökade från 152 till 196 hl spannmål per 

mantal. Även för denna period har en ökning av inägorna konstaterats. 

Ökningen efter enskiftet var anmärkningsvärd. En jämförelse av perioderna 

1803-07 och 1822-26 visar på en ökning från 196 till 323 hl spannmål per man-

tal. Detta sammanföll med en kraftig expansion av åken, men nu även på ängens 

bekostnad vilket talar för att nya odlingssystem spelade en viktig roll för vegeta-

bilieproduktionens ökning. För att återkoppla till tidigare resultat i kapitel 5 

följde således vegetabilieproduktionens utveckling i Lilla Harrie samma mönster 

som övriga slättbygden, det vill säga med en ökning redan under 1700-talet men 

med en accelererad ökningstakt i början av 1800-talet som sammanfaller med 

enskiftets snabba spridning. Den genomsnittliga produktionen per mantal var 

emellertid lägre i Lilla Harrie jämfört med genomsnittet för slättbygden.
342

 Tidi-

gare forskning har visat på en sämre produktionsutveckling på frälseböndernas 

jord varför vi kan misstänka att frälsebönderna i Lilla Harrie bidrar till att sänka  

                                                      
342

 Genomsnittsproduktionen i Lilla Harrie och slättbygden var 158 respektive 198 hl spannmål per 

mantal under perioden 1760-1802. Även under perioden 1803-26 var den lägre i Lilla Harrie, 236 hl, 

jämfört med genomsnittet för slättbygden som var 314 hl spannmål per mantal.  
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Tabell 7.8 Sädesslagens volymandelar av spannmålsskörden 1760-1826 (procent). 

Sädesslag Lilla Harrie Slättbygd 

Korn 53,1 53,9 

Råg 38,0 35,3 

Havre 8,5 9,3 

Vete 0,4 1,5 

Blandsäd - - 

Summa 100 % 100 % 

Källa: SAD. 

 

Tabell 7.9 Sädesslagens volymandelar av spannmålsskörden i Lilla Harrie, periodvisa medel-

värden (procent).  

Period 1760-78 1779-1806 1807-26 

Korn 52,1 53,5 54,2 

Råg 37,2 36,7 39,7 

Havre 10,5 9,4 5,6 

Vete 0,4 0,4 0,5 

Blandsäd - - - 

Summa 100 % 100 % 100 % 

Källa: SAD. 

 

genomsnittsnivån för byn som helhet.
343

 51 procent av byns totala mantal utgjor-

des av utsockne frälse under Örtofta säteri och frälseandelen var därmed högre 

än i de andra undersökta slättbygdssocknarna.
344

 Vår misstanke stärks eftersom 

frälsehemmanen i Lilla Harrie genomgående hade en lägre genomsnittlig pro-

duktion per mantal.
345

   

 Hur förhöll sig Lilla Harrie till övriga slättbygden med avseende på vegeta-

bilieproduktionens sammansättning och ändrades den över tid? För att besvara 

dessa frågor undersöks till att börja med spannmålsproduktionens sammansätt-

ning och på samma sätt som vid tidigare undersökningar beräknas sädesslagens 

genomsnittliga volymandelar av den tröskade spannmålsskörden. Resultaten 

redovisas i tabell 7.8 som även redovisar genomsnitt för slättbygden under sam-

ma period, det vill säga 1760-1826. Av resultaten framgår att spannmålsproduk-

tionens sammansättning i Lilla Harrie var mycket likartad genomsnittet för slätt-

bygden frånsett att havrens och vetets andelar var något lägre.  
                                                      
343

 Olsson & Svensson 2010. 
344

 I Skånes agrarhistoriska databas är den genomsnittliga jordfördelningen i slättbygden under 

perioden 1734-1849 35 procent frälse och 65 procent krono och skatte. 
345

 Genomsnittet för frälsehemmanen i Lilla Harrie under perioden 1760-1826 var 215 hl/spannmål per 

mantal vilket ska jämföras med 267 hl för krono- och skattehemmanen.  
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Tabell 7.10 Potatisens andel av skördevärdet, periodvisa medelvärden (procent). 

 1802-10 1811-20 1866 

Lilla Harrie 3,8 3,5 6,8 

Slättbygd 6,5 6,8 9,2 

Källa: Prästberättelser och BiSOS, Serie N 1866. 
 

För att undersöka om spannmålsproduktionens sammansättning ändrades över 

tid beräknas periodvisa genomsnitt. För att ge en kontinuerlig bild har tre del-

perioder avgränsats med i stort sett samma omfattning. 1779 och 1807 har valts 

som avgränsning med hänvisning till skiftena. Resultaten redovisas i tabell 7.9. 

Det mest anmärkningsvärda resultatet är att kornets andel ökade medan havrens 

minskade. Genom tidigare undersökningar i kapitel 5 konstaterades en ökad 

havreandel för flera slättbygdssocknar vilket tolkades som en respons på kom-

mersiella incitament. Detta gällde emellertid perioden efter 1825 varför en jäm-

förelse med Lilla Harrie dessvärre inte är möjlig eftersom prästtiondelängderna 

endast sträcker sig fram till 1826. I den angränsande socknen Örtofta skedde 

dock en ökning efter 1825.  

 Med hänvisning till våra tidigare resultat för slättbygden förväntas den 

ökade vegetabilieproduktionen till största delen ha utgjorts av spannmål och 

endast en förhållandevis liten del potatis. För att testa detta påstående beräknas 

potatisens andel av skördevärdet på samma sätt som vid tidigare undersökningar 

i kapitel 5 och som genomsnitt för åren 1802-10, 1811-20 och 1866.  Resultaten 

redovisas i tabell 7.10. Notera att källmaterialen, det vill säga prästberättelserna 

och BiSOS endast anger produktionen på sockennivå. I detta fall har det emel-

lertid mycket liten betydelse eftersom Lilla Harrie socken i princip var syno-

nymt med Lilla Harrie by. Resultaten överensstämmer med förväntningarna och 

den låga potatisandelen är typiskt för slättbygden och områden med bättre jord-

kvalitet. Således bekräftas bilden av en specialiserad spannmålsproduktion. 

 Vi lämnar nu vegetabilieproduktionen och riktar istället fokus mot djuren. 

1703 års beskrivning och markanvändningsuppgifter talar för en blandad hus-

hållning med överskott av hästar och oxar för försäljning. Den kraftigt minskade 

betes- och ängsmarken, framförallt efter enskiftet, talar emellertid för en succes-

sivt urholkad försörjningsbas för djurhållningen. Men den kraftigt ökade vege-

tabilieproduktionen hade inte varit möjlig utan såväl dragdjur som gödsel vilket 

talar för att nya strategier för djurens försörjning infördes under 1800-talet. Vi 

kommer att återvända till denna diskussion nedan och först ska vi spegla djur-

avelns sammansättning och långsiktiga utveckling i Lilla Harrie mot övriga 

slättbygden.  
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Tabell 7.11 Djurslagens andelar av Ne 1760-1826 (procent). 

 Lilla Harrie Slättbygd 

Hästar 17,7 16,7 

Nötkreatur 30,8 31,8 

Grisar 13,7 15,6 

Får 23,5 22,5 

Gäss 14,3 13,4 

Getter 0 0 

Summa 100 % 100 % 

Källa: SAD. 

 

För att börja med djuravelns sammansättning uttogs i Lilla Harrie kvicktionde 

av föl, kalvar, grisar, lamm och gäss.
346

 Prästtiondelängderna indikerar även 

förekomst av höns.  För att kvantifiera djuravelns sammansättning beräknas på 

samma sätt som i kapitel 5 den sammantagna djuravelns fördelning på de olika 

djurslagen. Således beräknas den totala djuraveln per mantal uttryckt som 

nötkreatursenheter (Ne) och därefter beräknas djurslagens andelar. Resultaten 

redovisas i tabell 7.11. 

 Den genomsnittliga sammantagna djuraveln per mantal var något lägre (6,9 

Ne) i Lilla Harrie jämfört med övriga slättbygden (7,2 Ne) under perioden. Av 

resultaten i tabell 7.11 framgår att djuravelns sammansättning emellertid var 

mycket likartad. Lilla Harrie framstår således som en typisk slättbygdsby med 

en liten men likväl diversifierad djuravel.  

 Nästa uppgift består i att studera djuravelns långsiktiga utveckling. Med 

hänvisning till tidigare resultat i kapitel 5 kan en minskande eller stagnerande 

djuravel förväntas för perioden. På samma sätt som tidigare beräknas och redo-

visas den sammantagna genomsnittliga årliga djuraveln per mantal uttryckt som 

Ne och även den genomsnittliga årliga häst- och nötkreatursaveln per mantal. 

Resultaten redovisas i figur 7.3 och 7.4.  

 

                                                      
346

 Notera att Lilla Harrie är en av de fem socknar där grisar uttogs som ett faktiskt kvicktionde. Med 

hänvisning till tidigare resultat och diskussioner i kapitel 5 är det enligt förväntan att bönderna i Lilla 

Harrie inte höll sig med getter. 
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Figur 7.3 Antal årligen födda djur per mantal 1760-1826. 

 

Källa: SAD. 

Anm: Djur skattade som Ne. 
 

 
Figur 7.4 Antal årligen födda föl och kalvar per mantal 1760-1826. 

 

Källa: SAD. 

 

Utifrån figur 7.3 är det svårt att utläsa en tydlig trend för 1700-talet medan en 

uppåtgående trend noteras för 1800-talet. En jämförelse av genomsnitten för 

perioderna 1760-64 och 1793-98 (7,6 respektive 7,2 Ne per mantal) talar för en 
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svagt minskade djuravel under 1700-talets andra hälft. Under samma period 

minskade betesmarken men åkerns expansion åtföljdes av en ökad ängsareal. 

Djurens försörjningsbas verkar således ha varit tryggad även om betesmarken 

minskade. Genomsnitten för perioderna 1760-98 och 1800-26 var 7,1 respektive 

6,5 Ne per mantal vilket innebär en skillnad på 8,5 procent. Vi har för samma 

period konstaterat att i princip all betes- och ängsmark lades under plogen. Att 

en förhållandevis omfattande djuravel ändå kunde underhållas kan ha flera för-

klaringar, till exempel stallning eller att djuren under sommarhalvåret skickades 

på bete i andra trakter som så kallade legodjur vilket diskuterades i kapitel 3 och 

4. Bete kunde dessutom erbjudas på den del av åkermarken som för tillfället låg 

i träda. Men framförallt är ängsmarkens minskning en indikator på att bönderna 

snabbt efter 1807 års enskifte införde nya växtföljder med vallodling. Bilden av 

den långsiktiga utvecklingen preciseras om häst- och nötkreatursaveln studeras 

separat. Av figur 7.4 framgår att båda minskade under 1700-talet men att en 

uppåtgående trend urskiljs för 1800-talet. Aveln var emellertid något lägre under 

1800-talet vilket framgår av genomsnitten för perioderna 1760-98 och 1800-

26.
347

 Detta tyder på att överskottet minskade men att det nödvändiga antalet 

arbetsdjur säkerställdes genom böndernas egen avel. Den ökande trenden under 

1800-talet kan tolkas som att behovet av arbetsdjur ökade till följd av den acce-

lererande uppodlingen.  

7.2.5 Lilla Harrie – sammanfattande diskussion  

Var Lilla Harrie en typisk slättbygdsby? Många resultat pekar i den riktingen. 

Det är emellertid anmärkningsvärt att 1703 års beskriving framhäver hästar och 

oxar som böndernas främsta försäljningsvaror istället för, som man kunde 

förvänta, spannmål. Även markanvändningen  vid 1700-talets början talar för  

en mer blandad hushållning då en stor del av byns areal utgjordes av betesmark. 

I detta hänseende är Lilla Harrie ett undantag jämfört med vad som kan 

förväntas för Lund-Landskronaslättens slättbygd. Detta noteras även av 

Campbell som skriver att ”På sina håll är dock utmarken så givande att 

hushållningens tyngdpunkt kan förläggas till boskapsskötseln” samt att ”Ett 

märkligt förhållande i den vägen påträffas i Lilla Harrie by” varvid han hänvisar 

till samma geometriska karta med tillhörande beskrivning som används i vår 

studie.
348

 Bristen på skog, ved och hägnadsmaterial är däremot typisk för 

slättbygden.  

 Byns hushållningsystem genomgick stora förändringar över tid. Redan 

under 1700-talet skedde en sucessiv omläggning av betesmark till åker och äng  

                                                      
347

 1760-98: 1,2 föl och 2,6 kalvar per mantal. 1800-26: 1,1 föl och 2,1 kalvar per mantal. 
348

 Campbell 1928, s 65. 
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samtidigt som djuraveln var stagnerande, möjligen svagt minskande. Under 

1700-talet ökade emellertid ängsarealen parallellt med åkerarealen. I jämförelse 

med övriga slättbygden var djuraveln lägre i Lilla Harrie sett till genomsnittet 

för perioden 1760-1826. Dess sammansättning var däremot likartad. 

Vegetabilieproduktionens sammansättning och långsiktiga utveckling 

överensstämmer med övriga slättbygdens. Produtkionen per mantal ökade redan 

under 1700-talet och efter 1779 års storskifte accelererade ökningstakten vilket 

sammanfaller med en tilltagande nyodling. Nästa trendbott i form av en 

snabbare och tidigare oöverträffad ökningstakt inträffade efter 1807 års enskifte. 

På tiotalet år efter enskiftet omvandlades byn till vad som i princip var en enda 

stor åker. Nyodlingens dilemma verkar bönderna ha klarat genom att införa nya 

former av odlingssystem med vall och senare även foderväxter i växtföljden. 

Potatisen fick däremot ingen större utbredning i Lilla Harrie vilket 

överensstämmer med förväntningarna för denna bördiga slättbygd. Enskiftet 

hamnar således i fokus som ett trendbrott varefter genombrottet kom för nya sätt 

att bruka jorden.
349

 Införandet av foderväxter och moderna växtföjder kan dock 

endast påvisas indirekt genom våra undersökningar. Tidigare forskning har 

emellertid konstaterat en närapå identisk utveckling i slättbygdssocknen Hög 

belägen knappt åtta kilometer väster om Lilla Harrie.
350

  

                                                      
349

 Se avsnitt 3.3 och 3.4.3 för en fördjupad diskussion och referenser till tidigare forskning.  
350

 Se Olsson 2005, s 139. Olsson skriver att ”Under de närmaste årtiondena efter enskiftet 1804 

skedde en dramatisk ökning av den besådda arealen. Ängsmarken halverades samtidigt som 

cirkulationsbruk infördes på åkern, till en början oftast med vicker som foderväxt, vilket kraftigt 

minskade trädorna. […] Därefter skedde, fram till 1860-talet, ytterligare en kraftig minskning av den 

naturliga ängen, och nu odlades moderna foderväxter -gräs och klövervall, rovor -fullständigt 

integrerade i åkercirkulationen.” 



147 

 

 



148 

 

Figur 7.5 Östra Hemmestorp, geometrisk avmätning 1705. 

Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv, akt L46-3:1. 
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7.3 Risbygdens Östra Hemmestorp 

  
 

7.3.1 Inledning och allmän orientering  

Östra Hemmestorp by i Everlöv socken och Torna härad är belägen i den ris-

bygd Campbell benämner Området mellan Sövdesjön och Vombsjön.
351

 Sock-

nens kyrka och prästgård låg i angränsande byn Everlöv. Everlöv tillsammans 

med Slimminge socken i Vemmenhögs härad utgjorde tillsammans ett regalt 

pastorat. Byn omfattade nio hemmanstal, kvarnen Hemmestorps mölla samt sju 

gatehus, allt enligt Gillbergs beskrivning från 1765. Det totala mantalet uppgick 

till 4 1/2 och var 1765 fördelat enligt tabell 7.12. 

 Några frälsebönder fanns således inte i Hemmestorp. I beskrivningen till 

1705 års geometriska karta uppges emellertid att hela byn, komplett med gate-

hus och kvarn, hade blivit ”förbytt ifrån Kongl. Maj. och kronan till öfversten 

Owed Tott anno 1664 men (är) nu för tiden ombytte och anslagne till rusthåll, 

allenast nr 3 och 8 är korpralsboställe.”
352

 Jordnaturens fördelning i byn genom-

gick med tiden stora förändringar och redan 1766 skatteköptes kvarnen. Nr 2 

skatteköptes i två omgångar: 1/6 mantal 1810 och 1/6 mantal 1854. Nr 6 skatte-

köptes i tre omgångar: 1/12 mantal 1844, 1/4 mantal 1854 och 1/6 mantal 1872. 

Nr 7 skatteköptes tre omgångar: 7/24 mantal 1854, 1/8 mantal 1869 och 1/12 

mantal 1881.   

 Avstånden till städerna var förhållandevis stora men likväl hade Hemmes-

torp en gång i tiden varit en viktig samlingsplats. Under medeltiden hölls där 

nämligen sommartid en marknad som varade i flera dagar och som samlade 

mycket folk.
353

 Med tiden kom emellertid annat än kommersen att prägla 

marknaden och 1568 förbjöds den av den danske kungen med hänvisning till det 

urartade festandet, slagsmålen och de ”vilda sederna”. Marknaden flyttade 

istället till Ystad men den tidigare marknadsplatsen i Hemmestorp förblev en 

                                                      
351

 Namnet Hemmestorp delas med en by belägen knappt två mil västerut i Kyrkheddinge socken.  
352

 Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-EVE-4. 
353

 Berglund 1982, s 55. 
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Tabell 7.12 Mantalets fördelning på olika jordnaturer i Hemmestorp 1765. 

Mantal Jordnatur Kommentar 

1 17/24 krono  indelt 

1 2/3 Skatte  

1 Krono korpralsboställe 

1/8 krono  kvarn 

Källor: SAD, Gillberg 1765. 

 

samlingsplats för dans och andra nöjen ända in på 1900-talet. Den närmaste 

köpstaden var Lund på 2,5 mils avstånd följt av Ystad (2,75 mil), Malmö (3 

mil), Trelleborg (5 mil) och Kristianstad (6,75 mil). Ur transportsynpunkt kunde 

emellertid förhållandena ha varit sämre eftersom landsvägen från Ystad till Lund 

gick tvärs över byns ägor. I norr utgjorde Klingavälsån en naturlig gräns, inte 

bara mot Vombs by och socken utan även mot Färs härad. 

 Hemmestorp är en särskilt intressant fallstudie för att förstå bräckligheten 

hos risbygdens hushållningssystem samt att ohållbara strategier kunde få särskilt 

negativa konsekvenser om odlingsbetingelserna präglades av en naturligt lätt 

och mager jordmån. När Linné reste genom området sommaren 1749 beskrev 

han en steril slätt, ”Moslätten” kallad, som var svårt härjad av flygsandens fram-

fart. 1700-talets kris resulterade emellertid under 1820-talet i landskapsvårdande 

insatser då bönderna började plantera tall på de värst drabbade jordarna. En man 

kallad ”furu-Per” (vi återkommer till honom längre fram) framträder i socken-

berättelserna som en pionjär på området. Men även om Pers och de andra Hem-

mestorpsböndernas kamp mot flygsanden genom tallplantering var en impone-

rande bedrift bör det påpekas att liknande åtgärder initierats runt om i Skåne 

redan under 1700-talet med de så kallade ”plantehagarna” som diskuterades i 

samband med fallstudien av byn Lilla Harrie. Orsakerna till Hemmestorps kri-

sande hushållningssystem till följd av flygsandsproblematiken är intressanta och 

kan spåras tillbaka till 1700-talets början genom våra undersökningar.  

7.3.2 Hushållningssystem 

En tidig bild av Hemmestorps hushållningssystem kan tecknas utifrån 1705 års 

geometriska karta med tillhörande beskrivning.
354

 Bygatan var belägen i nord-

väst och söder om denna låg Västra och Östra vången medan Ängevången låg 

norr om bygatan. Längst i söder låg en skog som gränsade till byarna Veberöd 

och Östarp. Skogen innehöll tre lyckor. Enligt lantmätarens notering krävdes tre 

eller fyra par dragare framför plogen för jordens upptagande och beroende av 

jordens beskaffenhet brukades vångarna olika. Den bästa åkerjorden låg i den 

                                                      
354

 Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-EVE-4. Se även figur 7.5. 
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västra vången och var den enda som gödslades. Den odlades två år i rad vilket 

följdes av två års träda. Jord som var ”intet synnerlig tjenlig till korn utan till 

råg” besåddes fyra år följt av åtta års träda. Resterande jordar besåddes antingen 

med råg eller bovete under två år följt av sex, fjorton eller hela arton års träda. 

Åkern inom den norra Ängevången besåddes med korn och havre under två år 

följt av två års träda. Enligt uppgift gav kornet vid medelmåttig årsväxt tre eller 

fyra gånger utsädet. Eftersom förhållandevis stora arealer låg i långvarig träda 

nyttjades de som betesmark. Byn saknade fiskevatten av större betydelse men 

det uppges att Klingavälsån kunde ge lite av fisk och kräftor. Lantmätaren kon-

staterar att åborna till skatternas och andra nödvändigheters betalande inte hade 

annat än ”vad kreatur de kunna uppföda och försälja samt vad litet som kan 

bekommas av skogen, och somliga av sina humlehagar”.  

 Ängsmarken bestod till största delen av ”sur stagg” samt lågvuxen skog av 

främst al, björk och bok.
355

 Träden ”lövades” sparsamt eftersom ”åboerna hafva 

intet annat till stängsel och täpperis”.
356

 Ängsmarken i Ängevången höstades 

årligen medan ängen i den södra och östra vången höstades två år i rad följt av 

två års återhämtning. Stängslen kring ägorna bestod av ”giärdesgårdar af ris”. 

Den så kallade Söderskogen hade enligt 1705 års beskrivning tidigare bestått av 

”stor, skön bokskog” som med tiden blivit hårt brandskattad. Även uppodling av 

den tidigare skogsmarken omnämns. I den skog som ännu fanns kvar vid 1700-

talets början fanns enligt uppgift viss tillgång på bok till såväl ”byggnadstimber” 

som ”eldebrand” men samtidigt omnämns att åborna i regel fick hämta och köpa 

byggtimmer på åtminstone en halv mils avstånd och ”stundom längre”. År 1777 

uppmättes byns utmarker och dess arealer överensstämmer med dem som ännu 

vid 1705 års uppmätning benämndes Söderskogen.
357

 Av 1777 års uppmätning 

framgår att skogsmarken sedan 1705 blivit fullständigt nedhuggen och istället 

nyttjades som åker och betesmark. Vinsterna av nyodlingen hade emellertid ute-

blivit och markerna beskrevs 1777 som ”till en dehl med flÿsand […] 

överhÿlld”.
358

 Arealen av denna utarmade utmark uppgick till 161 tunnland och 

7,5 kappland (vilket motsvarar 79,6 hektar och ungefär en tiondel av byns totala 

areal) varav 136 tunnland och 15 kappland redovisas som betesmark bestående 

av ”måstufvor, liung, ene och någon sten”.  

 Gillbergs beskrivning från 1765 talar om en skarp och sandig åker, ett gott 

höbol, en nödtorftig surskog samt liten torvjord. Av 1777 års beskrivning fram-

går att en planerad uppdelning av betesmarken inte kom till stånd till följd av 

                                                      
355

 Stagg är ett lågvuxet och starkt tuvat gräs med korta och styva strån som växer på fuktig och mager 

mark. I betesmarker ratas den ofta av boskapen. Källa: Naturhistoriska riksmuseets virtuella flora, 

www.linnaeus.nrm/flora. 
356

 Uttrycket ”löva” syftar på bruket att skörda kvistar och löv till djurens vinterfoder. 
357

 Lantmäteristyrelsens arkiv, akt L46-3:2. 
358

 Lantmäteristyrelsens arkiv, akt L46-3:2. 



152 

 

osämja mellan delägarna. Lantmätaren Carl Gustaf Rubens skrev att ”fäladen 

som mellan hemmans åboerne derstädes skoladt blefvit afdelad, såvida de härom 

varit ense; men som tvistighet derom yppats, kommer samma måhl vid behörig 

dombstohl att afgiöras, för än något vidare med delning kan blifva afslutadt”. 

Nästa uppmätning av byn gjordes på 1830-talet i samband med laga skiftet. 

Skiftesdokumenten berör i första hand skiftesprocessen men ger även inblickar i 

ett krisande hushållningssystem.
359

 Bland annat framgår att tidigare betesmark 

lagts under plogen (en separat uppmätning görs av vad som benämns ”gamla 

fäladsmarken”) och blivit ”till åker uppodlad och till östre och västre vångar 

inhägnad”. I handlingarna förekommer upprepade gånger benämningen ”flyg-

sanden” om vissa arealer vilket vittnar om den problematik och kris som vuxit 

fram redan under 1700-talet. I ett försök att hindra flygsandens framfart hade 

bönderna under 1820-talet planterat en tallskog, i skiftesakten benämnd ”flyg-

sandsplanteringen”, som uppmättes och delades separat. Flygsandsplanteringens 

areal uppgick till drygt 164 tunnland (81 hektar) vilket motsvarade ungefär en 

tiondel av byns totala areal. I samband med laga skiftet klassades mark motsva-

rande 30 procent av byns totalareal som ”avrösningsjord”, det vill säga som 

otjänlig eller föga lämpad för odling, till följd av flygsandens framfart.  

 Hushållningssystemet i Hemmestorp uppvisade således tydliga krissymp-

tom och situationen var särskilt allvarlig under 1800-talets första decennier. Den 

nedhuggna skogen och överexploateringen av de naturligt magra jordarna hade 

gett upphov till flygsand som hotade att översvämma även de jordar som fortfa-

rande kunde brukas. Det kollapsade hushållningssystemet är en intressant 

utgångspunkt för våra undersökningar av markanvändningens och produktio-

nens långsiktiga utveckling. Dessförinnan diskuteras i kapitel 7.3.3 och 7.3.4 två 

episoder i Hemmestorps historia som anknyter till det krisande hushållnings-

systemet, nämligen flygsandsplanteringens tillkomst och laga skiftets konflikter.    

7.3.3 Furu-Per och flygsanden  

Flygsanden i Hemmestorp var en konsekvens av en överexploaterad odlings-

mark och nyodling på marginaljordar, med andra ord en slags kulturbetingad 

ökenbildning. Men bönderna hade också de naturliga förutsättningarna emot sig 

eftersom området söder om Vombsjön utmärker sig genom synnerligen lätta och 

magra jordar. En allmän tendens i Sverige under 1600- och 1700-talet var en 

ökande uppodling och hårdare exploatering av åkerjorden.  Att trädesperioderna 

blev allt kortare var särskilt påfrestande för naturligt magra jordar och i kombi-

nation med otillräcklig gödsling skedde en gradvis utarmning av mull- och när-

ingsämnen. I extrema fall kvarstod till slut endast den sterila sanden och efter-
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som jorden inte fick växa igen mellan odlingstillfällena låg den sårbar för väd-

rets härjningar. När vinden fick fäste i den öppna jorden uppstod flygsand som 

hotade att översvämma omkringliggande åkrar. Utsädet fick svårt att gro när 

vindarna rörde om i jordens ytskikt och den växande grödan blästrades eller 

kvävdes av flygsanden.  

 I Hemmestorp sägs en mans gärningar ha spelat en viktig roll för lösningen 

på den mest akuta flygsandsproblematiken. Mannen i fråga var rusthållaren Per 

Persson, med tiden kallad ”furu-Per”, på Hemmestorp nr 5 som var den förste av 

byborna att plantera tall på de mest utsatta markerna för binda den förhatliga 

sanden och hindra dess framfart. I litteraturen redovisas emellertid delvis olika 

händelseförlopp.  I boken ”Det skånska kulturlandskapet”
 
berättas att Per till en 

början försökte plädera för sin sak inför byalaget utan att vinna något stöd.
360

 De 

andra böndernas invändning var att tall- och granfrön säkerligen ändå bara 

skulle blåsa bort precis som annat utsäde brukade göra. Per ska emellertid inte 

ha låtit sig avskräckas utan sådde tallfrön i den egna trädgården varefter han 

efter några år satte ut plantorna på sandfälten. Där ska de ha skyddats av enbus-

kar som Per egenhändigt huggit ned på Romeleåsens sluttningar för att inte ska-

das av flygsanden under etableringsfasen. Så småningom svängde opinionen till 

Pers fördel, säkert understödd av det faktum att han för sina gärningar mottagit 

en medalj av kung Karl XIV Johan. Så småningom började även de andra bön-

derna att plantera tallar på flygsanden.  

 Ett annat händelseförlopp beskrivs i en artikel från tidskriften 

Trehäradsbladet.
361

 Där kan man läsa att Per Persson redan i slutet av 1700-talet 

vandrade hela vägen till Stockholm och begärde audiens hos kung Gustav IV 

Adolf. Efter att ha påtalat problemen med flygsanden och begärt hjälp med träd-

plantering ska hans begäran ha beviljats varvid landshövdingen i Malmö fick i 

uppdrag att plantera skog i Hemmestorp. Stockholmsvandringen styrks av en 

annan framställning som menar att Per många gånger återberättade för barn och 

barnbarn om vilka platser han besökt på sin väg men framförallt hur han stod 

framför rikets kung med mössan i hand och framförde sitt ärende.
362

 Per avled 

1835 och fick därmed inte uppleva tiden efter laga skiftet som fastställdes två år 

efter hans död. Hans son fick emellertid kvarboenderätt vid skiftet och fortsatte 

att bruka jorden på Hemmestorp nr 5. 

 Den första tallplanteringen, ”Per Perssons vall”, gjordes under åren 1824-

28 och kan beskådas än idag.  Tallplanteringen band flygsanden och hindrade 

därmed dess framfart. De tidigare sterila sandfälten blev till en gles tallskog som 

så småningom kunde nyttjas som betesmark. Besöker man Hemmestorp idag 

slås man framförallt av de vidsträckta betesmarkerna i såväl tallskogen som det 
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öppna landskapet. För att gå händelserna i förväg framgår av uppmätningar från 

sent 1800-tal och tidigt 1900-tal att stora åkerarealer omlades till betesmark vil-

ket indikerar att hushållningssystemets tyngdpunkt försköts mot djurhållningen. 

7.3.4 Ett långdraget skifte  

Något storskifte genomfördes aldrig i Hemmestorp. Laga skiftet blev däremot en 

långdragen process och en fördjupad studie av denna visar att åkerjordens magra 

beskaffenhet och flygsandsproblematiken utgjorde en källa för konflikter som 

fördröjde skiftets genomförande och jordbrukets utveckling. Processen sträckte 

sig över hela tio år och på vägen avverkades inte mindre än tre lantmätare. Kon-

flikterna, såväl inom byalaget som mellan byalaget och lantmätarna, kom att 

behandlas av flera rättsliga instanser. Framförallt av ägodelningsrätten över 

Torna härad men även av landshövdingsämbetet i Malmö och slutligen, efter 

upprepade överklaganden, involverades även den högsta rättsliga instansen i 

Stockholm. För att förstå processen fordras en systematisk genomgång av skif-

tesdokumenten som ligger till grund för framställningen i detta avsnitt.
363

 
 
 

 Skiftet i Hemmestorp omnämns för första gången den 20 april 1827 då 

Anders Pehrsson, ägare till nr 7, hos Malmö landskansli anhöll om förordnande 

för lantmätaren E. G. Kartheus att uppmäta och å karta avsätta och i enskifte 

fördela byns ägor. Kort därefter författade Kartheus en kungörelse som lästes 

upp från predikostolen i Everlöv sockenkyrka samt i angränsande socknars kyr-

kor och som anmodade samtliga av skiftet berörda att personligen eller via 

ombud infinna sig i Hemmestorp den 14 maj 1827 för överläggning om grun-

derna för skiftet. Vid sammanträdet förevisades lantmätare Olof Narings karta 

med tillhörande beskrivning från 1705. Sedan man konstaterat dess åldriga 

beskaffenhet och bristfällighet med avseende på de förändringar jorden genom-

gått, yrkade de flesta delägarna för en ny taxering av jorden samt för upprättan-

det av en ny karta och beskrivning över delägarnas jordinnehav i tegskiftet.  

 Nästa gång skiftet omnämndes var ett knappt år senare genom ett protokoll 

daterat den 25 april 1828 i Hemmestorp.  Av protokollet framgår att ”Lands 

vördade hövding behagade komma tillstädes för att avhöra och bilägga några 

frågor som en del av delägarna anfört såsom klander till hinder i enskiftets fort-

sättande”. Vid sammanträdet yrkade flera delägare att ”enskiftesfrågan måtte 

förfalla”. Man hänvisade bland annat till ”ägornas magra beskaffenhet, såsom 

till större delen bestående av flygsand” och att ”någon gemensam nytta ej kunde 

vinnas” samt att den åbo som ursprungligen väckt frågan om skifte ”begivit sig 

från byalaget”. Redan i ett tidigt skede ställdes således skiftesförespråkarna mot 
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dem som ville förbli vid det gamla och eftersom delägarna var oense om skiftets 

upphävande beslutades att processen skulle fortskrida. Efter vad som verkar ha 

varit en hätsk debatt fastställdes ”efter någon överläggning, och utan att 

anteckna en del hemmansåbors ogina och mindre passande uppförande emot 

förrättningsmannen” en kostnad för överläggning, mätning, taxering och rör-

läggning av inrösningsjorden.
364

 Delägarna ville däremot inte betala för mätning 

och delning av avrösningsjorden eftersom den bestod av ”alldeles onyttiga sand-

fält”.  Vidare yttrades att de befintliga flygsandsgärdsgårdarna ovillkorligt måste 

bibehållas utan förändringar genom delningar eftersom minsta rubbning skulle 

vålla obotlig skada och olägenhet”. Bönderna hade alltså försökt hindra flygsan-

dens framfart med särskilda hägnader. 

 Knappt sex månader senare, den 27 oktober 1828, inställde sig Kartheus på 

nytt i Hemmestorp för ett sammanträde rörande jordens taxering. Till att börja 

med utsågs genom lottning fyra personer ”vilka å hela byalagets vägnar med 

oinskränkt rättighet” skulle närvara vid lantmätarens bedömning av markerna. 

Men sedan flera delägare vägrat sina underskrifter beslutades efter vidare över-

läggningar istället att samtliga delägare skulle delta vid taxeringen varefter man 

gav sig ut på markerna. Kartheus taxering och beskrivning godkändes enligt 

protokollet av lantmätaren själv, de gode männen samt delägarna. Överklagan-

det lät emellertid inte vänta på sig. Nästa protokoll dateras till den 19 september 

1830 då en ny lantmätare, R. Bennet, inställde sig i byn för ett sammanträde 

rörande besiktning av gårdsbyggnaderna, vem som skulle kvarbo respektive 

utflytta vid skiftet samt lantmätarnas ersättning för arbetet. Protokollet under-

tecknades av de bägge lantmätarna Bennet och Kartheus. Efterföljande protokoll 

är daterat till den 28:e samma månad och undertecknades endast av Bennet. 

Syftet med detta sammanträde var att ”sedan såväl uppmätningen som taxe-

ringen å byns ägor blivit verkställd överlägga om grunderna för laga skiftesdel-

ningen”. Vid sammanträdet uttrycktes meningsskiljaktigheter kring den nya och 

stängslade gräns som skulle upprättas mellan Hemmestorps enskifte och Hem-

mestorps möllas tegskifte, dels för att man motsatte sig stängselkostnaden och 

dels för att möllan försvarade rätten till samfällt bete och insamling av bränsle 

på de marker som kraftigt skulle inskränkas genom den nya gränsdragningen. 

Då enighet inte kunde uppnås hänvisades frågan till ägodelningsrätten över 

Torna härad men i ett tillägg till protokollet uppges att ”delägarna sedan sam-

manträdet var avslutat återkom och förklarade sig nöjda därmed att möllan efter 

sitt hemmanstal erhöll fäladsmark samt avsade sig all rättegång härom”. Andra 

konflikter som inte kunde lösas vid sammanträdet rörde vilka som skulle kvarbo 

respektive utflytta och i diskussionen hänvisades till orättvisor till följd av jor-
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dens vitt skilda beskaffenheter. Lantmätare Bennet hänvisade ärendena till ägo-

delningsrätten och konstaterade att ”i anseende härtill kunde tills vidare intet 

vidgöras” varvid han uppmanade delägarna ”att i följd härav nyttja sina förut 

innehavda ägor.” 

 Under hösten 1830 inställde sig Bennet ytterligare två gånger i Hemmes-

torp, dels den 12 oktober för att diskutera två projekterade dräneringsarbeten och 

dels den 16 december för att verkställa en rågångsrättning till angränsande byn 

Östarp. Nästa gång skiftet omnämns är genom ett skrivelse daterat den 15 sep-

tember 1831 och adresserad landskansliet i Malmö. Skrivelsen är undertecknad 

av åborna Pehr Pehrsson och Lars Nilssons på nr 5 respektive nr 9 och yrkar att 

Bennet måste fråntas skiftesförordnandet i Hemmestorp med följande formule-

ring: 

  

Fyra år äro redan förlupne, sedan ägodelningen i Hemmestorps byalag påbör-

jades, och intill denna dag befinnes den ännu i ett outrett skick. Det lidande som 

härigenom tillskyndats delägarna är så stort och kännbart, att det snart bringar 

dem på obestånd. […] I början förordnades till denna ägodelnings verkstäl-

lande en lantmätare vid namn Kartheus, som väl därvid lade hand men sedan 

han av byalaget uppburit en betydlig summa penningar lät vidare åtgärd 

avstanna och slutligen avreste från orten. Något därefter förordnades till full-

bordande af Karthei påbegynte förrättningar en lantmätare vid namn Bennet, 

vilken väl flera gånger varit på stället och hållit sammanträden med byamän-

nen, men något vidare kan icke sägas vara vidgjort […]. Vi är nu komna i erfa-

renhet, att sistnämnde förrättningsman lär hava varken vilja eller förmåga att 

till slut bringa denna ägodelning varför vi, för att en gång få slut på vårt 

lidande, föranlåter ödmjukast anhålla om förordnande för en mer kunnig och 

driftig man till avslutande av denna fördelning och om oss tillåter att i ödmjuk-

het föreslå, önska vi att herr kommissionslantmätare Ahlberg måtte undfå hög-

vederbörligt förordnande härtill. 

En replik från lantmätaren Bennet inkom till Malmö landskansli tolv dagar 

senare den 27 september 1831. Här förklarar Bennet att han i all hast fått överta 

Kartheus förordnanden i Skåne sedan denne blivit utsedd till andre lantmätare på 

Gotland. Vidare förklarar Bennet att skiftesförrättningen i Hemmestorps för-

dröjts av Torna härads ägodelningsrätts handläggningar samt en ”hastigt 

påkommen sjukdom”. Likväl hävdar Bennet att han hunnit utstaka alla åker-

skiften och ”största delen av ängarna, några få undantagna” men att han därefter 

”hindrades av en annan utlyst förrättning att avsluta det obetydliga som återstod 

i Hemmestorp vilket då det utgjordes av äng och torvjord kunde göra delägarna 

detsamma om de denna mark detta år icke kunde begagna.” Vidare hänvisade 

Bennet till att han uppmanat delägarna att invänta en kallelse till ett nytt sam-
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manträde för att avsluta förrättningen. Slutligen protesterar han mot att en annan 

lantmätare förordnas uppdraget och avvisar bestämt anklagelserna från Pehr 

Pehrsson och Lars Nilsson samt yrkar att ”dessa åbor måtte komma att stånda i 

det ansvar lag i sådant avseende föreskriver”.  

 Pehr Pehrssons och Lars Nilssons replik, undertecknad av ytterligare två 

delägare, inkom till landskansliet den 8 november samma höst. Kritiken mot 

Bennet är fortsatt hård och man menar att han uteblivit från planerade samman-

träden. Vidare menar delägarna att ”av det Bennet hitintills verkställt kan den 

mest enfaldige vise, att det inte är överensstämmande med Kungl. Ägodelnings-

stadgan och […] således styrkes vi uti vår förutfattade förmodan, att herr lant-

mätaren saknar förmåga att någonsin kunna rätteligen fullborda denna ägo-

delning, och som han därjämte visat så liten böjelse att den avsluta, då han 

genom förelagt vite icke en gång kunnat förmås härtill: så för att kunna vinna 

slut i denna förrättning, genom vars uppehåll byalaget så kännbart lider, nöd-

sakas vi allerödmjukast erhålla, det herr vice lantmätaren Bennet må bliva skiljd 

från all befattning därav och herr kommissionslantmätare Johan Faxe istället för-

ordnas att ägodelningen behörigen avsluta”. Bennet inkom den 17 november 

med en replik och hävdar att han visst infunnit sig i Hemmestorp på utsatt tid 

och plats, bland annat för att genomföra utstakningarna av skiftesplanerna. Att 

utstakningarna trots allt inte blev av förklarar han med byalagets och vädrets 

bristande samarbete och han uppger att han när han för delägarna tillkännagav 

”omöjligheten att uti rådande väderlek verkställa någon utstakning  […] 

överhopades med otidigheter” och att ” i synnerhet klagandena Pehr Pehrsson 

och Lars Nilson sig utmärkte”. Bennet begär därmed att bli frikänd från allt ans-

var för dröjsmålet med förrättningens avslutande ”då detta ingalunda genom min 

försummelse utan genom delägarnas eget förrättande blivit förorsakat genom 

deras motvilliga och otillbörliga uppförande.”  

 Replikskiftet fortsatte men den 16 december samma år beslutade 

Landshövdingsämbetet att frånta Bennet förordnandet som istället övertogs av 

lantmätaren Johan Faxe. Faxes första sammanträde med delägarna ägde rum den 

26 mars 1832 då man konstaterade att de dokument som överlämnats av lant-

mätarna Kartheus och Bennet ”befinnas i ett så oredigt skick att de icke kunna 

redas” varför man yrkade för en ny taxering av jorden. Anders Pålsson på nr 6 

motsatte sig emellertid en ny taxering med hänvisning till kostnaden och att 

lantmätare Faxes förordnande endast innebar att avsluta den påbörjade skiftes-

delningen enligt de planer som redan upprättats. Då man i sedvanlig ordning inte 

kunde nå en förlikning inom byalaget beslutade Faxe att ärendet skulle hän-

skjutas till ägodelningsrätten som efter att ha granskat handlingarna tillstyrkte att 

en ny taxering skulle genomföras. Faxe kallade till ett nytt sammanträde den 3 

augusti 1832 vid vilket han konstaterade att bland de handlingar som kommit 

honom tillhanda saknades den besiktning av gårdsbyggnaderna som tidigare 
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upprättats. Eftersom ingen av delägarna kunde lämna någon upplysning om 

dokumentet, beslutades om en ny besiktning. Den 10 oktober samma år sam-

manträdde man återigen och i protokollet konstateras att skiftesplanerna enligt 

den av lantmätare Bennets upprättade beskrivningen blivit ”å kartan utdelta och 

på marken utstakade”. Likväl hindrade skiftets verkställande av konflikter kring 

vem som skulle utflytta respektive kvarbo samt rörande taxeringen av olika 

jordstycken. Återigen gjorde den magra jordmånen sig gällande och många del-

ägare, särskilt Pehr Pehrsson på nr 6, yrkade för en sänkt gradering av sina till-

delade ägor. Då ingen sämja uppnåddes överlämnades ärendet återigen till ägo-

delningsrätten.  

 Processen fortskred under åren 1833-35 och kan följas genom utdrag från 

ägodelningsrättens protokoll. Den 25 juni 1835 författades ett utslag underteck-

nat ”Kongl. Maj:ts. högste domstol” på Stockholm slott och som ålägger lant-

mätaren Faxe att upprätta en ny taxering av ägorna samt en ny delningsbeskriv-

ning. Under ”Kongl. Maj:ts. decret ” uppges dessutom ”att frågan nu mera ej 

kan till prövning upptagas”. Efter att utslaget kommunicerats inställde sig Faxe 

återigen i Hemmestorp, till att börja med för att förrätta en separat delning av 

flygsandsplanteringen enligt handlingar daterade till augusti 1835. Den 19 okto-

ber samma år inställde han sig på nytt för att överlägga om förändringarna enligt 

”kongl. majts. nådiga utslag.” Under 1836 gjordes en ny taxering och delägarnas 

nya ägolotter utstakades.  Slutligen inkommer Faxes handlingar över det genom-

förda skiftet till ägodelningsrätten i Torna härad som den 23 mars 1837, säkert 

med lättnad, förklarade skiftesförrättningen gillad och fastställd. Detta var sånär 

på månaden exakt tio år efter delägaren Anders Pehrssons ansökan. 

7.3.5 Markanvändning  

Byn som helhet uppmättes tre gånger under vår undersökningsperiod. Första 

gången var i samband med upprättandet av 1705 års geometriska karta, därefter 

1836 i samband med laga skiftet och slutligen 1912 i och med upprättandet av 

den ekonomiska kartan. Som komplement till dessa tillkommer uppmätningar 

för enskilda hemman i samband med hemmansklyvningar under 1800-talet. 

Uppgifter för byn som helhet redovisas i tabell 7.13. År 1705 dominerade 

inägorna som bestod av ungefär lika delar åker- och ängsmark. Av den tillhö-

rande beskrivningen framgår emellertid att stora delar av åkern låg i långvarig 

träda och nyttjades till bete. Till övriga marktyper räknas Söderskogen, impedi-

menterna samt någon torvjord. 

 Nyodlingens konsekvenser framgår av 1836 års uppmätning. Redan långt 

tidigare, vilket framgår av 1777 års uppmätning av utmarken, hade den forna 

Söderskogen lagts under plogen och mulen. Under kategorin ”övrigt” redovisas 

därför bara impedimenterna och torvjorden. 1836 utgjorde den nyplanterade 
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Tabell 7.13 Markanvändning, hela byn. 

År Åker 

(%) 

Äng 

(%) 

Övrigt 

(%) 

Flygsands- 

plant. (%) 

Avrös. 

(%) 

Areal 

(ha) 

1705 47 42 11 - - 802 

1836 40 16 6 10 28 802 

1912 44 14 42 - 808 

Källor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-EVE:4 och 22, för 1912 beskrivning till 

ekonomiska kartan, Everlöv socken.  

tallskogen en tiondel av byns totala areal. Anmärkningsvärt vid tiden för laga 

skiftet var att hela 28 procent av totalarealen bedömdes som inte odlingsvärd 

avrösningsjord som en följd av jordens utarmning och flygsandens framfart. Om 

vi till dessa arealer även lägger flygsandsplanteringen som vid denna tid sanno-

likt ännu inte kunde nyttjas till bete, ökar den obrukbara jordens andel ytterli-

gare och uppgår till hela 38 procent. Uppmätningen inför laga skiftet avspeglar 

således ett hushållningssystem i kris vilket dock hade resulterat i landskapsvår-

dande insatser genom tallplantering under 1820-talet. Av 1912 års uppmätning 

indikeras att jordbruket i Hemmestorp efter vår egentliga undersökningsperiod 

gjorde en kursändring och blev alltmer specialiserat på djurhållning. 1912 klas-

sades hela 39 procent av byns totalareal som skogs-, hag- och betesmark. Att 

flygsandplanteringen redan under 1800-talet nyttjades som betesmark framgår 

av uppmätningarna inför hemmansklyvningar eftersom stora arealer av skogen 

fått marginalkommentarer såsom ”sand med ringa bete” och liknande.
365

   

 Markanvändningen genomgick således stora förändringar under två distink-

ta perioder. Under 1700-talet och det tidiga 1800-talet ökade uppodlingen med 

utarmade jordar och flygsandsproblematik som följd. Efter laga skiftet inleddes 

dock en återhämtning då tidigare obrukbara marker togs i bruk för odling och 

bete. Uppgifter för enskilda hemman kan, åtminstone för den senare perioden, 

precisera händelseförloppet. Hemmanklyvningarna i Hemmestorp var både 

många och omfattande och följaktligen är källsituationen god för att studera 

markanvändningen efter laga skiftet. 

 Delar av hemmanen nr 1 och 2 samägdes varför dessa redovisas som en 

enhet i tabell 7.14. Av tabellen framgår att den fördelning av olika marktyper 

som denna enhet fick vid laga skiftet i huvudsak överensstämde med fördel-

ningen i byn som helhet, vilket gör den till en lämplig representant för byn. 30 

procent av dess areal, flygsandsplanteringen exkluderad, klassades som avrös-

ningsjord. Under de 49 år som förflöt fram till 1885 års uppmätning verkar 

avrösningsjorden ha tagits i bruk för odling. 1912 års uppgifter visar på en kraf-

tig ökning av betesmarkerna.  

                                                      
365

 Se t ex Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-EVE-45. 
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Tabell 7.14 Markanvändning nr 1 och 2. 

År Mantal Areal 

(ha) 

Åker 

(%) 

Äng 

(%) 

Övrigt 

(%) 

Flygsands- 

plant. (%) 

Avrös. 

(%) 

1836  2/3 172 34 17 8 11 30 

1885 2/3 172 49 32 8 11 - 

1912 2/3 172 40 16 44 - 

Källor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-EVE:22 och 51, för 1912 beskrivning till 

ekonomiska kartan, Everlöv socken. 

 

Tabell 7.15 Markanvändning nr 3 och 8. 

År Mantal Areal 

(ha) 

Åker 

(%) 

Äng 

(%) 

Övrigt 

(%) 

Flygsands- 

plant. (%) 

Avrös. 

(%) 

1836 1 162 58 11 3 11 17 

1894 1 162 64 22 3 11 - 

1912 1 166 27 11 62 - 

Källor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-EVE:22 och 54, för 1912 beskrivning till 

ekonomiska kartan, Everlöv socken. 

 

I tabell 7.15 redovisas uppgifter för de samägda hemmanen 3 och 8 som till-

sammans utgjorde ett helt mantal och ett korpralsboställe. I beskrivningen till 

1912 års ekonomiska karta redovisas de ännu som kronodomän, det vill säga 

statligt ägd jord. Hemmanet utmärker sig genom att det vid skiftet fick för-

hållandevis stor andel åkerjord. Till övriga marktyper räknas 1836 impedimen-

terna och torvjorden. 1894 års uppmätning visar på det anmärkningsvärda att 

avrösningsjorden tagits i bruk för odling. Uppmätningen är emellertid inte sär-

skilt precis vid åtskillnaden av marktyperna och av beskrivningarna till de olika 

lotterna framgår att delar av det som redovisas som ängsmark nyttjades som 

bete. 1912 års uppmätning visar emellertid på en drastisk förändring jämfört 

med 1894 års uppmätning eftersom framförallt åkern men även ängen fått ge 

vika för betesmarken. Hela 60 procent av arealen klassificerades 1912 som 

skogs-, hag- och betesmark vilket talar för en grundläggande omläggning av 

produktionen. 

 Hemmanet nummer 5 omfattade totalt 2/3 mantal varav 1/2 mantal kan 

följas över tid i tabell 7.16.
366

 Hur hemmansdelarna förhåller sig till varandra

                                                      
366

 Resterande hemmansdel av nr 5 omfattade 1/6 mantal och samägdes med en hemmansdel av nr 2. 

Tillsammans utgjorde de 1/3 mantal. 
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Figur 7.6 Klyvningsschema nr 5. 

 

 

 

åskådliggörs i figur 7.6 som sammanfattar hemmanets klyvningar. Den tilltagan-

de hemmansklyvningen återspeglar en växande befolkning och det är anmärk-

ningsvärt hur snabbt antalet delägare ökade på endast 35 år. Av beskrivningen 

till 1912 års ekonomiska karta framgår att det till hela hemmanet om totalt 2/3 

mantal hörde tretton bostadslägenheter.  

 Av tabell 7.16 framgår hemmanet nr 5 utmärkte sig genom att det vid skif-

tet fick en förhållandevis stor andel ängsmark och avrösningsjord. 15 år senare, 

1851, var ängsandelen densamma men den tidigare avrösningsjorden verkar av 

allt att döma ha tagits i bruk som åker. Senare uppmätningar talar för att åkern 

nådde sin största utbredning 1871 och att ängsarealen började minska på 1860-

talet. 1912 år uppmätning visar att betesmarken ökat på bekostnad av åkern och 

ängen. 

 

Tabell 7.16 Markanvändning nr 5. 

År Mantal Areal 

(ha) 

Åker 

(%) 

Äng 

(%) 

Övrigt 

(%) 

Flygsands- 

plant. (%) 

Avrös. 

(%) 

1836  1/2 82 33 22 5 13 27 

1851 1/2 83 60 22 5 13 - 

1863 3/8 51 50 28 9 13 - 

1870 1/8 33 65 16 6 13 - 

1871 1/8 33 75 12 3 10 - 

1912 1/2 84 57 10 27 - 

Källor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-EVE:22, 31, 42, 45-46, för 1912 beskrivning 

till ekonomiska kartan, Everlöv socken. 



162 

 

Tabell 7.17 Markanvändning nr 9. 

År Mantal Areal 

(ha) 

Åker 

(%) 

Äng 

(%) 

Övrigt 

(%) 

Flygsands- 

plant. (%) 

Avrös. 

(%) 

1836  3/8 72 37 20 3 17 23 

1854   3/16 35 66 20 5 9 - 

1863 27/526 10 69 15 1 15 - 

1912 3/8 72 53 16 31 - 

Källor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-EVE:22, 34 och 42, för 1912 beskrivning till 

ekonomiska kartan, Everlöv socken. 

 

Hemmanet nr 9 kan följas genom fyra nedslagspunkter i tabell 7.17. 1863 års 

hemmansdel är en del av 1854 års hemmansdel som i sin tur är en del av 1832 

års hemmansdel. Hela hemmanet omfattade 3/8 mantal. Nr 9 fick vid skiftet en 

förhållandevis stor andel bestående av tallplantering. Även för detta hemman 

kan vi se att avrösningsjorden återigen togs i bruk som åker och äng. Ängsarea-

len förblev förhållandevis stor och även för detta hemman ökade betesmarken 

under 1800-talets senare del.  

 Sammanfattningsvis kännetecknas markanvändningens långsiktiga föränd-

ring i Hemmestorp av tre faser. Den första fasen omfattar 1700-talet och fram 

till 1830-talets laga skifte. När skogen höggs ned och marginaljordar lades under 

plogen lades grunden för flygsandsproblematiken som gick hårt markerna. Trots 

ett magert bete fanns goda utrymmen i och med att en stor del av inägorna låg i 

långvarig träda. Krissymptomen verkar ha kulminerat under 1800-talets första 

två decennier varefter flygsandsplanteringen tillkom. Därefter inleds den andra 

fasen och snart efter skiftet och omkring 1800-talets mitt togs tidigare avrös-

ningsjord åter i bruk som åker och äng samtidigt som flygsandplanteringen bör-

jade användas som betesmark. Den tredje fasen inleds efter vår egentliga under-

sökningsperiod men det är likväl intressant att notera vad som verkar vara en 

omläggning till en mer animaliebaserad produktion under slutet av 1800-talet 

och 1900-talets början. Resultaten från undersökningarna av markanvändningen 

är således en intressant utgångspunkt för undersökningarna av produktionens 

långsiktiga utveckling. Hur yttrades sig till exempel hushållningssystemets kris i 

produktionsutvecklingen och vilka grödor odlades i detta karakteristiska och 

magra sandjordsområde?  Detta är några frågor att ta med till undersökningarna 

nedan.  
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7.3.6 Vegetabilieproduktion och djurhållning 

Undersökningen av markanvändningen visar på ett bräckligt hushållningssystem 

med tydliga krissymptom under 1700-talet och 1800-talets första decennier. 

Därefter, från och med ungefär 1830-talet och laga skiftet, verkar emellertid 

jordbruket gått in i en återhämtningsfas. Mot denna bakgrund är det intressant 

att studera produktionens långsiktiga utveckling och sammansättning.  

 Bönderna i Hemmestorp må ha tillämpat ohållbara strategier men hade 

också de naturliga förutsättningarna emot sig. Enligt den tiogradiga skalan för 

jordens bördighet är genomsnittet för byn endast 3,7.
367

 Jordkvaliteten varierade 

emellertid inom byn och 40 procent av arealen graderades till nivå tre, 54 pro-

cent till nivå fyra och 6 procent till nivå fem. Vilka grödor odlades under dessa 

förhållanden? Prästen i Everlöv uttog tionde av råg, korn, blandsäd, havre, 

bovete, ärtor, humle, hampa och lin. För att föregå undersökningarna framgår av 

andra källor att potatisen dessutom fick stor utbredning under 1800-talet. Den 

diversifierade vegetabilieproduktionen är typisk för risbygden och tyder på att 

prästen för att försäkra sig om så höga tiondeinkomster som möjligt på grund av 

en mindre omfattande spannmålsodling lät tiondet omfatta även andra grödor. 

Boveteodlingen var förhållandevis omfattande i Hemmestorp och som diskute-

rades i kapitel 5 var den kännetecknande för särskilt magra jordar som inte dög 

för spannmålsodling. I Hemmestorp var bovetets andel av skördevärdet i 

genomsnitt 2,7 procent vilket ska jämföras med 1,4 procent som är genomsnittet 

för de sex socknar för vilka prästtiondelängderna redovisar uppgifter om bove-

teodling.
368

 Ärtornas genomsnittliga andel av skördevärdet var emellertid 

försvinnande liten, närmare bestämt 0,1 procent.  

 I figur 7.7 illustreras vegetabilieproduktionens långsiktiga utveckling på 

samma sätt som vid tidigare undersökningar, det vill säga som hektoliter spann-

mål per mantal. Av figuren framgår att vinsterna av 1700-talets nyodling var 

obefintliga. Under 1700-talet var produktionen stagnerande och under vissa 

perioder minskade den faktiskt. Det stora trendbrottet lät vänta på sig till efter 

laga skiftet som fastställdes 1837 varefter produktionen ökade kraftigt. Detta 

sammanföll med att avrösningsjord återigen togs i bruk för odling. De dåliga 

odlingsbetingelserna i Hemmestorp visar sig dessutom genom att genomsnitt-

produktionen per mantal under perioden 1764-1865 var lägre (140 hl spannmål 

per mantal) än genomsnittet för risbygden som var 180 hl spannmål per mantal. 

Genomsnitten för perioderna 1765-69 och 1795-99 (114 respektive 116 hekto-

liter per mantal) visar på en stagnerande produktion under 1700-talet. Den till-

                                                      
367

 Genomsnittet för samtliga byar i Skånes agarhistoriska databas är 6,0 och för risbygden 5,8. 
368

 Bovetets andel av skördevärdet har beräknats på samma sätt som vid tidigare undersökningar och 

för perioden 1765-1844. Se vidare avsnitt 5.1.3. 
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Figur 7.7 Vegetabilieproduktionens utveckling 1765-1864. 

 

Anm: Vegetabilieproduktion skattad som hl råg/kornekvivalenter. 

Källa: SAD. 

 

fälliga nedgången under perioden 1833-37 var sannolikt en följd av produktions-

störningar i samband med skiftets omfördelningar av jorden. Genomsnitten för 

perioden 1837-41 och 1860-64 (143 respektive 318 hl) visar på en dryg för-

dubbling av vegetabilieproduktionen. 

 Vi har redan konstaterat en diversifierad vegetabilieproduktion med en för-

hållandevis hög andel bovete i Hemmestorp. Men påverkade odlingsbetingel-

serna även spannmålsproduktionens sammansättning och förändrades den med 

hushållningssystemets utvecklingsfaser? På samma sätt som vid tidigare under-

sökningar beräknas sädesslagens genomsnittliga volymandelar av spannmåls-

skörden för Hemmestorp och risbygden under perioden 1765-1864. Resultaten 

redovisas i tabell 7.18 nedan. Där framgår att Hemmestorp utmärkte sig genom 

att rågens andel var mycket hög vilket speglar de särpräglade odlingsbetingel-

serna. Rågen var nämligen mer anspråkslös än kornet och växte bra även på 

lättare och sandigare jordar. Vid 1705 års beskrivning av byn noterade lant-

mätaren också mycket riktigt att rågen odlades på den jord som var ”intet syn-

nerlig tjenlig till korn”.
369

 I jämförelse med övriga risbygden var havrens andel 

förhållandevis låg. Veteodling, som kräver bättre förutsättningar, verkar inte ha 

förekommit överhuvudtaget.  

                                                      
369

 Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-EVE-4. 
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Tabell 7.18 Sädesslagens volymandelar av spannmålsskörden 1765-1864 (procent).  

Sädesslag Hemmestorp Risbygd 

Korn 29,6 45,8 

Råg 63,4 38,4 

Havre 6,5 13,5 

Vete - 1,0 

Blandsäd 0,5 1,3 

Summa 100 % 100 % 

Källa: SAD. 

 

Tabell 7.19 Sädesslagens volymandelar av spannmålsskörden i Hemmestorp, periodvisa 

medelvärden. (procent).  

Sädesslag 1765-99 1800-1845 1846-1864 

Korn 28,7 31,4 32,5 

Råg 63,7 62,2 61,8 

Havre 6,9 5,9 5,5 

Vete - - - 

Blandsäd 0,7 0,5 0,2 

Summa 100 % 100 100 

Källa: SAD 

 

Prästtiondelängdernas omfattning ger särskilt goda möjligheter för att studera 

långsiktiga förändringar i spannmålsproduktionens sammansättning. För detta 

syfte beräknas periodvisa genomsnitt för tre delperioder för att kunna följa pro-

duktionen genom olika faser av hushållningssystemets utveckling men också 

under inverkan av externa faktorer som kan ha påverkat dess sammansättning. 

Den första perioden omfattar 1700-talet då nyodlingen av marginaljordar lade 

grunden för flygsandsproblematiken. Den andra perioden inleds med vad som 

sannolikt var krisens kulmen då en stor del av byns areal låg obrukbar. Därefter 

skedde emellertid en successiv förbättring av situationen då jordar återigen togs 

i bruk efter 1830-talets skifte. Den tredje perioden sammanfaller med den så 

kallade frihandelseran då spannmålsexporten kom igång på allvar. Resultaten 

redovisas i tabell 7.19.  

 Av tabell 7.19 framgår att variationerna i spannmålsproduktionens sam-

mansättning var förhållandevis små över tid. Att kornets andel ökade något 

medan rågens minskade kan tolkas som att odlingsbetingelserna förbättrades 

men likväl förblev rågen det dominerande sädesslaget. Vi finner inga belägg för 

att havrens andel av spannmålsskördarna ökade i samband med en tilltagande 

spannmålsexport. Men Hemmestorp, liksom risbygden i allmänhet, utmärkte sig 
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Tabell 7.20 Potatisens andel av skördevärdet, periodvisa medelvärden (procent). 

 1802-10 1811-20 1866 

Hemmestorp 2,6 5,0 19,0 

Risbygd 7,6 8,4 16,7 

Källa: Prästberättelser och BiSOS, Serie N 1866. 
 

 

heller inte som spannmålsproducent och var dessutom förhållandevis avsides 

belägen.  

 Givet de karakteristiska odlingsbetingelserna kan det förväntas att potatisen 

blev en viktig gröda i Hemmestorp under 1800-talet. Om vi tänker oss situatio-

nen efter laga skiftet då den akuta flygsandsproblematiken avhjälpts genom tall-

plantering och bönderna stod i begrepp att ta sina nya ägolotter i bruk, är det ett 

rimligt antagande att potatisodling framstod som ett lämpligt alternativ. Potati-

sen nöjde sig inte bara med en magrare och mindre bearbetad jord utan möjlig-

gjorde även, som tidigare diskuterats, en ökad produktion per person med i stort 

sett oförändrad jordbruksteknik. För att studera potatisodlingens omfattning 

beräknas dess andel av skördevärdet på samma sätt som vid tidigare undersök-

ningar utifrån prästberättelsernas och BiSOS uppgifter. Resultaten redovisas i 

tabell 7.20 för åren 1802-10, 1811-20 samt 1866. Notera dock att uppgifterna är 

för Everlöv socken men eftersom förhållandena inom socknen var likartade 

antas att uppgifterna är representativa för Hemmestorp.  

 Av tabell 7.20 framgår att potatisodlingen hade en trög start och att dess 

andel av vegetabilieproduktionen låg under genomsnittet för risbygden under 

1800-talets första två decennier. Därefter, det vill säga mellan 1821 och 1866, 

fick grödan ett stort genomslag i enlighet med förväntningarna. 1866 utgjorde 

potatisen en anmärkningsvärd femtedel av den totala vegetabilieproduktionen i 

Everlöv socken vilket är högre än genomsnittet för risbygdssocknarna. På endast 

46 år fyrdubblades potatisens andel och utgjorde därmed en ansenlig del av den 

produktionsuppgång som konstaterats för perioden efter laga skiftet.   

 Hur låg det då till med djurhållningen i denna risbygd där vegeta-

bilieproduktionen kämpade mot de naturliga förutsättningarna? I Hemmestorp 

uttogs kvicktionde av föl, kalvar, lamm och gäss. Förekomst av höns indikeras 

genom att prästen erhöll ägg. Getter nämns inte i prästtiondelängderna och 

förekom med stor sannolikhet inte överhuvudtaget. Även grisar omnämns i 

prästtiondelängderna men uppgifterna kan inte ligga till grund för en kvantifie-

ring av aveln. Grisaveln har därför skattats utifrån genomsnittet för risbygden 

enligt tidigare beskrivning i avsnitt 5.2.1. På samma sätt som vid tidigare under-

sökningar beräknas den totala djuraveln som nötkreatursenheter (Ne) och där-

efter beräknas de olika djurslagens genomsnittliga andelar. Den genomsnittliga 
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årliga djuraveln i Hemmestorp var 12,9 Ne per mantal för perioden 1765-1864 

vilket ska jämföras med genomsnittet för risbygden som var 9,7 Ne per mantal 

för samma period. Den undermåliga vegetabilieproduktionen verkar således ha 

medfört en förskjutning av hushållningssystemets tyngdpunkt mot djurhåll-

ningen vilket Campbell menar var karakteristiskt för många risbygdsområden. 

Även om Campbell har ett magert källmaterial för Hemmestorp finner han för 

grannsocknen Veberöd, med hänvisning till Linné och andra 1700-talskällor, att 

hästhagar var ett vanligt inslag i landskapet. Vidare skriver han att ”det otvivel-

aktigt är den mycket torra och magra sanden och den avstängda belägenheten 

samt möjligen även frälsenaturen som hållit odlingen tillbaka i primitiva former. 

Sädesodlingen ger också i regel knappt till nödtorft varför hushållningen är lagd 

på produktion av kreatur och hästar.”
370

 Byar med utmark på Romeleåsens goda 

betesmarker (detta gäller dock inte Hemmestorp) mottog enligt uppgift rust-

ningshästar och grässtutar från slätten. Även om åkern var av dålig beskaffenhet 

beskriver Gillberg 1765 att ”höbolet” var gott i Hemmestorp. I kombination med 

såväl separata betesmarker som åkermark som låg i långvarig träda verkar såle-

des Hemmestorpsbönderna utan större problem ha underhållit ett betydande 

djurbestånd. 

 För att studera djuravelns sammansättning beräknas djuravelns fördelning 

på de olika djurslagen för Hemmestorp och övriga risbygden. Resultaten redovi-

sas i tabell 7.21.  Där framgår att hästarnas andel av djuraveln var anmärknings-

värt hög i Hemmestorp vilket antyder ett överskott för försäljning i linje med 

den specialisering Campbell beskriver för området. Det är föga troligt att det 

primitiva åkerbruket och den lätta jordmånen skulle ha tagit all denna muskel-

kraft i anspråk. Jämfört med genomsnitten för risbygden var fårens andelar lägre 

medan nötkreaturens och gässens andelar var likartade.  

Tabell 7.21 Djurslagens andelar av Ne 1765-1864 (procent). 

 Hemmestorp Risbygd 

Hästar 27,0 18,4 

Nötkreatur 33,7 32,4 

Grisar (16,5) 21,6 

Får 14,2 18,0 

Gäss 8,6   9,6 

Getter - - 

Summa 100 % 100 % 

Källa: SAD. 

Anm: Grisaveln skattad utifrån genomsnittet för risbygden. 
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 Campbell 1928, s 138. 



168 

 

Figur 7.8 Antal årligen födda djur per mantal 1765-1881. 

 

Källa: SAD. 

Anm: Djur skattade som Ne. 

 

En intressant frågeställning är hur djuraveln utvecklades i samband med att 

vegetabilieproduktionen stagnerade under 1700-talet. Försköts hushållnings-

systemets tyngdpunkt mot djurhållningen? Minskade djuraveln när vegetabilie-

produktionen återigen kom på fötter under 1800-talet?  För att besvara dessa 

frågor illustreras i figur 7.8 djuravelns långsiktiga utveckling. Prästtiondeläng-

derna för Hemmestorp utmärker sig genom att ett rörligt kvicktionde redovisas 

ända fram till 1881 vilket ger särskilt goda möjligheter att studera djuravelns 

långsiktiga utveckling. Av figur 7.8 framgår att djuraveln ökade under 1700-

talets sista fjärdedel vilket sammanfaller med att vegetabilieproduktionen stag-

nerade. Omkring år 1810 inleddes däremot en nedgång som bestod fram till 

1800-talets mitt. Från och med 1850-talet urskiljs en svagt uppåtgående trend 

vilket möjligtvis kan ses som en indikator på en begynnande omläggning till ett 

mer animaliebaserat jordbruk. Markanvändningens utveckling indikerar en 

sådan omläggning, dock först från och med 1800-talets allra senaste del och 

under 1900-talets början.  

 I Hemmestorp utgjorde fölen och kalvarna tillsammans i genomsnitt mer än 

60 procent av den årliga aveln under perioden 1765-1864. Det är således intres-

sant att studera dessa viktiga djurslags avel separat. I figur 7.9 redovisas det 

genomsnittliga antalet årligen födda föl och kalvar per mantal. Av figuren fram-

går att de båda djurslagen inte följer samma utveckling. Båda häst- och nöt-

kreatursaveln ökade under 1700-talets sista fjärdedel, det vill säga efter att 

boskapspesterna avklingat, men verkar därefter ha stagnerat under början av 

1800-talet. Från och med ungefär 1810 minskade hästaveln medan 
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Figur 7.9 Antalet årligen födda föl och kalvar per mantal 1765-1881. 

 

Källa: SAD. 

 

nötkreatursaveln i stort sett alltjämt var stagnerande. Efter laga skiftet minskade 

nötkreatursaveln snabbt under ett tiotal år för att från och med 1850-talet öka. 

Hästaveln var under samma period i stort sett stagnerande.  

 

7.3.7 Hemmestorp – sammanfattande diskussion  

Fallstudien av Hemmestorp har gett intressanta inblickar i risbygdshushåll-

ningens bräcklighet och distinkta utvecklingsfaser framträder genom undersök-

ningarna av markanvändningens, vegetabilieproduktionens och djuravelns lång-

siktiga utveckling.  Den sista fasen faller emellertid utanför ramen för den pri-

mära undersökningsperioden men förtjänar likväl en diskussion eftersom den 

återspeglar de nya specialiseringsmönster som uppstod i jordbruket under 1800-

talets allra senaste del.    

 Den första fasen omfattar grovt räknat 1700-talet då de sista skogsresur-

serna utarmades och nyodling av marginaljordar lade grunden för en omfattande 

flygsandsproblematik. Vinsterna av nyodling uteblev och vegetabilieproduktio-

nen stagnerade och minskade till och med periodvis. Under 1700-talets sista 

fjärdedel ökade djuraveln vilket kan tolkas som en återhämtning efter boskaps-

pesterna men även som att bönderna till följd av det krisande åkerbruket sökte 

nya inkomstmöjligheter genom att förskjuta hushållningssystemets tyngdpunkt 

mot djurhållningen. Under 1820-talet genomfördes landskapsvårdande insatser 
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och genom tallplantering försökte man komma till bukt med flygsandsproble-

matiken. Vid tiden för 1830-talets laga skifte klassades hela 38 procent (tall-

planteringen inräknad) av byns areal som avrösningsjord vilket visar på kon-

sekvenserna av den ohållbara expansionen under 1700-talet. Efter laga skiftets 

fastställande 1837 skedde ett viktigt trendbrott då vegetabilieproduktionen ökade 

kraftigt. Detta sammanföll med att avrösningsjord togs i bruk för odling samti-

digt som potatisodlingen fick ett stort genomslag. Överlag var djuraveln mins-

kande från och med 1810 och fram till seklets mitt. Hushållningssystemets 

vegetabilisering blev således allt mer påtagligt även om en omläggning till ett 

mer animaliebaserat jordbruk indikeras under den allra senaste delen av 1800-

talet och 1900-talets början. 

 Utarmandet av skogsresurserna under 1700-talet kan ses som ett exempel 

på ”the tragedy of the commons” vilket på svenska kan översättas till ”allmän-

ningens tragedi”. Den ursprungliga upphovsmannen till begreppet beskrev en 

situation där en begränsad och gemensamt ägd resurs, till följd av att delägarna 

handlar i egenintresse, oundvikligen utarmas trots att det inte ligger i någons 

egenintresse att så sker.
371

 Men en direkt koppling mellan flygsandsproblemati-

ken i Hemmestorp och ”allmänningens tragedi” låter sig inte göras eftersom det 

snarare var nyodlingen (och därmed privatiseringen) av den tidigare skogsmar-

kens marginaljordar som var orsaken till problemet. Men varför påvisar vi inte 

samma utveckling i till exempel Lilla Harrie? Var hemmestorpsbönderna sär-

skilt hänsynslösa i sin exploatering av markerna?  Återigen bör vi notera att 

hemmestorpsbönderna hade de naturliga förutsättningarna emot sig varför kon-

sekvenserna blev särskilt allvarliga. Lilla Harrie saknade förvisso skogsmark 

men hade å andra sidan ett överskott av åkern. Hemmestorp verkar ha haft ing-

etdera, åtminstone under större delen av undersökningsperioden.  

 Tidigare forskning har belyst förändringskrafterna under perioden från 

områdets lokala perpsepktiv vilket bidrar till att utveckla vår diskussion.
372

 Här 

tillskrivs tre samverkande faktorer grundläggande betydelse: befolknings-

ökningen, laga skiftet och marknadskrafterna. Befolkningsökningen konstateras 

i vår studie indirekt genom de omfattande hemmanklyvningarna som bidrog till 

ökad nyodling genom uppkomsten av nya gårdar. Skiftet uppges ha påskyndat 

nyodlingen på två sätt, dels till följd av gårdarnas utflyttning från bykärnan och 

dels till följd av att hemmansklyvningar underlättades i och med att de tidigare 

spridda tegarna sammanslagits till geometriskt välordnade figurer. Djurhållning-

ens tillbakagång sätts i samband med att det samfällda betet på utmarken upp-

hörde när marken styckades upp mellan hemmansägarna och att den samfällda 

                                                      
371

 Hardin 1968.  
372

 Kristoffersson 1924. Kristofferssons undersökningsområde omfattar flera socknar och är beläget 

dryga milen öster om Hemmestorp. Med avseende på jordbrukets naturliga förutsättningar är 

förhållandena likartade. 
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betesrätten till byns trädesvång upphörde. Dessutom minskade trädesvångens 

omfattning när nya växtföljder introducerades. Ett ökat odlingstryck medförde 

att markstycken som tidigare ratats för odling omvärderades. I skiftesdokumen-

ten för Hemmestorp kan man läsa om två omfattande dräneringsprojekt som 

bönderna gemensamt skulle genomföra och därefter underhålla. Bland annat 

skulle en bäck ”som vanligtvis årligen översvämmade åkern” omgrävas till ett 

rätlinjigt och två alnar brett dike för att leda bort vattnet bort till en större å. 

Dessutom skulle ett sex alnar brett avloppsdike grävas från torvmossen.
373

  

 Produktionsökningen i Hemmestorp efter laga skiftet kan således till viss 

del tillskrivas nyodling men vad förklarar att flygsandshärjad jord åter kunde tas 

i bruk? Tallplanteringen avhjälpte den akuta flygsandsproblematiken genom att 

binda sanden och förhindra vidare översandning. Men som ensam förklaring till 

vegetabilieproduktionens återhämtning efter laga skiftet ter den sig otillräcklig. 

Kristoffersson menar att upphävandet av bytvånget följdes av omedelbara för-

ändringar i odlingssystemen. Både tresäde och ensäde ska snabbt ha bytts mot 

nya växtföljder som vanligtvis omfattade en fem- till sjuårig omloppstid med ett 

års träda. Härigenom minskade de stora och sammanhängande trädesmarkerna 

varvid utsattheten för vädrets härjningar minskade.  

 Vid sidan av befolkningsökningen och skiftet framhäver Kristoffersson en 

tredje faktor, nämligen marknadskrafterna. De genomgripande förändringarna 

av jordbruket och dess tilltagande vegetabilisering under 1800-talets första hälft 

understöddes av en gynnsam konjunktur med ökande spannmålspriser, först 

under Napoleon-eran men framförallt från 1840-talet och framåt. Men med 

tanke på situationen i Hemmestorp före 1840-talet lär Hemmestorpsbönderna 

inte ha kunnat skörda några frukter av denna utveckling till skillnad från sina 

ståndsbröder i Lilla Harrie. Potatisodlingen fick emellertid ett stort genomslag i 

Hemmestorp och kan ha bidragit till Hemmestorpsböndernas inkomster. Potati-

sen hade ju även ett värde som kommersiell gröda vilket framförallt kopplas till 

brännvinsillverkningen. Viktiga händelser som ytterligare vidgade marknaderna 

för områdets bönder var öppnandet av Järnvägen Ystad-Eslöv år 1866. Denna 

gjorde emellertid en vid båge österut och undvek därmed såväl Hemmestorp 

som hela ”Moslätten”. Men när Malmö-Simrishamnsbanan öppnade 1894 (ned-

lagd 1955) fick Hemmestorpsbönderna slutligen goda förbindelser med omvärl-

den genom de nya stationerna i Veberöd och Sjöbo.  

 Hur förklaras den sista fasen i Hemmestorps utveckling, det vill säga 

omläggningen till ett animaliebaserat jordbruk under slutet av 1800-talet och 

början av 1900-talet? Återigen gör konjunkturens svängningar sig gällande. 

Efter att priserna på jordbrukets produkter nått sin kulmen under 1870-talet kom 
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 Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-EVE-22. 
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bakslaget, till att börja med genom ruinerande sänkta spannmålspriser.
374

 Inte 

bara spannmålspriserna störtdök utan även boskapspriserna föll i och med att 

England 1892 och senare även Tyskland stängde sina marknader för utländska 

levande kreatur. I samband med denna jordbrukskris noterar Kristoffersson en 

ökad emigration från det undersökta området. Priserna på boskap återhämtade 

sig så småningom snabbare än spannmålspriserna men viktiga exportmarknader 

såsom Tyskland förblev stängda.
375

 Kristoffersson talar om ett växande djur-

bestånd i krisens spår samt en hästavel som utvecklades såväl kvantitativt som 

kvalitativt. I och med omläggningen till ett animaliebaserat jordbruk slöts på sätt 

och vis en cirkel då en modern form av ”risbygdshushållning” uppstod i Hem-

mestorp.  

                                                      
374

 Morell 2001, s 76, s 96-109, Schön 2000, s 195f. 
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 Stjernswärd 1923. 
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Figur 7.10 Billinge, geometrisk avmätning 1706. 

 

Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv, akt L15-2:1. 
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7.4 Skogsbygdens Billinge 

 

 

7.4.1 Inledning och allmän orientering  

Billinge by (Onsjö härad) är kyrkby i socknen med samma namn och är beläget i 

den nedre skogsbygden enligt Campbells indelning. Under dansktiden skiftade 

ägandet av byns hemman upprepade gånger mellan olika adelssläkter och kyr-

kan.
376

 När freden slöts i Roskilde 1658 och Skåne avträddes till Sverige, lydde 

fjorton gårdar i Billinge under godset Trolleholm. Under skånska kriget 1675-79 

anslöt sig emellertid godsägaren Tage Ottosson Thott till den danska sidan var-

för stora delar av hans egendomar konfiskerades av svenska Kronan. Följden 

blev att flertalet gårdar i Billinge omvandlades till kronohemman och belades 

med rusthållsskyldighet. Flera av dessa hemman skatteköptes emellertid redan 

under tidigt 1700-tal vilket framgår av jordeböckerna. Byn omfattade 23 hem-

mansnummer. År 1706 fanns tre gatehus som 1765 hade ökat till nio stycken.
 
 

Det totala mantalet uppgick till 8 1/2 och var 1765 fördelat enligt tabell 7.22. 

 Gillberg tecknar en övergripande bild av byns hushållningssystem och talar 

om en god åker och äng samt en nödtorftig högskog men mycket surskog och 

torvjord. Byborna hade ungefär en halv mil att färdas innan de nådde landsvägen 

som sträckte sig från Landskrona till Lund och därefter vidare till Malmö. 

Landskrona var närmaste stad på tre mils avstånd följt av Lund (3,5 mil) och 

Malmö (5 mil). Byns arealer var vidsträckta men bestod till stor del av utmarker 

vilket var typiskt för skogsbygden.  I nordväst gränsade byn mot Röstånga by 

och socken samt i nordöst mot Riseberga socken i Norra Åsbo härad. I övriga 

vädersträck gränsade byn mot socknens andra byar, närmare bestämt Hultseröd i 

öster, Gunnaröd, Bäringe och Ströröd i söder samt Tibbaröd i väster.   

                                                      
376

 Hansson 2005.  
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Tabell 7.22 Mantalets fördelning på olika jordnaturer i Billinge 1765. 

Mantal Jordnatur Kommentar 

7 1/12 skatte  

3/4 krono prästgård 

1/3 krono klockaregården 

1/3 krono trumpetarboställe 

Källor: SAD, Gillberg 1765. 

 

7.4.2 Hushållningssystem  

Även för Billinge upprättades en geometrisk karta med tillhörande beskrivning 

år 1706.
377

 Av kartan framgår att byns ägor utgjorde en långsträckt rektangel i 

nord-sydlig riktning där den norra delen utgjordes av utmarken medan inägorna 

låg i en samlad kvadrat i den södra delen. Bygatan utgjorde mittpunkten i denna 

kvadrat och var omgiven av Västra, Norra och Östra vången. Bedömningarna av 

vångarnas jord var överlag positiva men det framgår att inslaget av lerpartiklar 

ibland var så stort att det försvårade jordens brukande. Således omnämns såväl 

”goda” som ”styva” och ”blöta” lerjordar. Av de tre vångarna brukades två årli-

gen. Den tredje vången gav enligt uppgift inte god avkastning av råg och besåd-

des istället med korn och lite havre. Dessutom omnämns ”den grunda jorden 

som varit åker” men som sedan gammalt varit ”öde” men av vilken bönderna 

”ibland uppbruka något litet så länge den bära kan” ungefär vart tredje till femte 

år. Därefter lämnades den återigen öde under ”långa år” varför lantmätaren räk-

nade den till vångarnas ängsmark vid uppmätningen.  

 För att bruka jorden krävdes enligt uppgift för varje halvt hemman två par 

dragare. Byns bästa jordar skattades enligt samtida beskrivningar som värda 

hälften av Skånes ”förnämsta” jordar medan de sämsta klassades som värda en 

fjärdedel.  Tre olika ängsmarker omnämns, samtliga bevuxna med träd. Den ena 

låg i vången och brukades två år för att under det tredje året nyttjas som fälad. 

Den andra låg däremot inom ”årligt hägn”. Den tredje var belägen söder om 

åkervångarna och var till stor del bevuxen med bland annat ek, björk och ”alle-

handa buskage”. Åkern och ängen var inhägnade med risgärden av en och al, 

trädslag som bönderna hade tillgång till ”så i vångarna som ock på fäladsmar-

ken”. Det rådde ingen brist på ved och för detta syfte nyttjade åborna främst 

fäladsmarkens surskog men även något av bokskogen men då främst det som 

”väderfällts”.  Byggnadstimmer fick man från ekarna som växte i vångarna.  

 Mulbetet på fäladsmarken var enligt uppgift gott och tillräckligt för att föda 

byns kreatur. Därtill kunde ollonskogen föda 150 svin de år ”då den gjord är”, 
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 Lantmäteristyrelsens arkiv, akt L15-2:1. Se även figur 7.10. 
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det vill säga under ollonåren. I Rönne å fanns fiske av gädda, mört, ål och 

abborre men det nyttjades inte i stor utsträckning av åborna eftersom det enligt 

utsago sällan betalade varken mödan eller redskapshållandet. Till hemmanet 

nummer 3 hörde en ”åladamm” men eftersom den låg alltför avlägset för att 

kunna nyttjas av åborna var den utarrenderad till närliggande byn Annerstorp 

mot en ersättning av 12 öre silvermynt. För att betala skatterna hade byn 

inkomster dels av åkern och dels av boskapsförsäljning. 1706 gjordes en separat 

uppmätning av utmarken som i byns norra del främst bestod av öppen kärr-

mark.
378

 I beskrivningen omtalas även sex stycken intagor eller lyckor, varav tre 

låg tillsammans och övriga tre utspridda och utan kontakt med varandra.  

Utmarken i byns södra del var skogbevuxen men de mest värdefulla trädslagen 

fredades inne i vångarna. Jordarna utgjordes av morängrovlera samt sandig och 

moig morän. Åkerjordens genomsnittliga gradering enligt den tiogradiga skalan 

är 5,6 fördelat på klasserna 5-7.
379

 Senare uppmätningar av byn ger inga detalje-

rade beskrivningar av hur hushållningssystemet förändrades över tid varför vi 

får förlita oss på våra undersökningar av markanvändningen och produktionen. 

En intressant utgångspunkt för undersökningarna är att Campbell såg skogsbyg-

dens hushållningssystem i dess mest uttalade form som ett hållbart ursprungs-

stadium som hotades om nyodling och risbygdselement riskerade att utarma 

skogens värdefulla resurser. Av 1700-talets beskrivningar av hushållningssyste-

met framgår dock att Billinge hade en blandad hushållning där skogen endast 

spelade en av rollerna.  

7.4.3 Markanvändning 

Uppgifter om markanvändning för byn som helhet fås av uppmätningarna för 

1706 års geometriska karta, 1821 års uppmätning inför enskiftet, 1834 års upp-

mätning inför ett laga skifte som omfattade större delen av byn samt av ekono-

miska kartans uppmätning från 1911. Därtill kommer även uppmätningar för 

enskilda hemman i samband med 1800-talets hemmanklyvningar. Något stor-

skifte genomfördes aldrig i Billinge. Omfördelningarna av byns ägor enligt för-

ordningarna om enskifte och laga skifte var däremot en långdragen process som 

fortgick mellan åren 1821 och 1839.
380

 Marktypernas andelar av byns totalareal 

redovisas i tabell 7.23. Uppgifterna för åren 1821 och 1834 baseras på godkända 

”hävdebeskrivningar”, det vill säga delägarnas jordinnehav före skiftenas 

genomförande.  
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 Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-BIN-1. 
379

 Genomsnittet för samtliga byar i Skånes agrarhistoriska databas är 6,0. Genomsnittet för 

skogsbygden är 5,5. 
380

 Se Hansson 2001 för en mer utförlig beskrivning. 
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Tabell 7.23 Markanvändning, hela byn.  

År Åker 

(%) 

Äng 

(%) 

Skog och 

bete (%) 

Övrigt 

(%) 

Areal 

(ha) 

1706 8 31 61 1 614 

1821 10 44 46 1 614 

1834 11 47 42 1 486 

1911 39 5 53 3 1 602 

Källor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-BIN:1, 11 och 19, för 1911 beskrivning till 

ekonomiska kartan, Billige socken.  

 

Av tabell 7.23 framgår att markanvändningen genomgick stora förändringar 

under 1700- och 1800-talet. 1706  dominerades byn av vidsträckta utmarker 

medan åkerns andel var förhållandevis liten men ängsandelen förhållandevis 

stor.
381

  De omfattande ängsmarkerna var emellertid av olika beskaffenhet och 

stora arealer benämns ”mader”, vilket indikerar att det rörde sig om en våtare 

marktyp. Enligt uppgift nyttjades delar av ängsmarken regelbundet till bete. 

Utmarken utgjordes främst av kärrmarker och ”surskog” men rymde även en 

torvmosse. En ny uppmätning av byn gjordes 1821 inför enskiftet. Av denna 

framgår att stora förändringar skett sedan 1706. Trots omfattande nyodling för-

blev åkerns andel liten medan ängens andel hade ökat med hela 13 procent-

enheter. Uppmätningen inför 1834 års laga skifte visar på likartade förhållanden 

men att ängsmarken ökat ytterligare något. Utifrån 1911 års uppgifter står det 

klart att odlingsstrategierna ändrats i grunden sedan 1830-talet vilket indikeras 

av ängsmarkens kraftiga minskning.   

 För att precisera händelseförloppet görs en komplettering med uppgifter för 

enskilda hemman. I tabell 7.24 redovisas i kronologisk ordning uppgifter för 

elva nedslagspunkter under perioden 1821-1907. Det första nedslaget är för nr 

12 som vid enskiftet fick en fördelning av marktyper som i stort överensstämmer 

med genomsnittet för byn som helhet med undantaget att nr 12 hade en större 

andel utmark. När hemmanet uppmättes 28 år senare i samband med en klyv-

ning 1849, hade åkerns andel ökat betydligt på bekostnad av ängens. Detta kan 

framförallt tyda på två saker, antingen att ängen så sakteliga börjat integreras 

med åkern eller att tidigare sank ängsmark dränerats och lagts om till åker. Sist-

nämnda är mer troligt eftersom ängens andel alltjämnt var hög vilket talar emot 

att vallodling introducerats på bred front.  

                                                      
381

 Lyckor och annan odlad mark på utmarken har vid sammanställningen lagts till åker- eller 

ängsarealen enligt beskrivningarna för de enskilda markstyckena. 
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Tabell 7.24 Markanvändning, enskilda hemman.  

Hemman 

 

År Mantal Areal 

(ha) 

Åker 

(%) 

Äng 

(%) 

Bete 

(%) 

Övrigt 

(%) 

12  1821  1/2 73 10 31 59 

12 1849 1/2 73 17 24 59 

19 1857 3/8 64 20 45 35 

15 1865 1/4 52 42 18 39 1 

5 och 6 1866 2/30  14 34 32 34 

3 1867 1/4 60 53 8 38 1 

2 1880 5/16 49 45 50 5 

19 1886 1/16 10 44 16 38 2 

21 1890 1/3 58 51 16 30 3 

17 1903 1/4 49 49 10 38 3 

3 1907 1/4 58 42 11 45 2 

Källor: Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 12-BIN:11, 27, 34, 39, 40-41, 56, 59, 62, 78 och 

87.  

Uppmätningarna efter skiftena klassificerar stora arealer som betesmark. Denna 

mark hade vid tidigare uppmätningar mer svepande benämnts som utmark, även 

om stora delar säkert redan då nyttjades för bete. Det finns emellertid anled-

ningar att tro att ett mer organiserat bete uppstod på den tidigare utmarken efter 

enskiftet sedan den allmänna rätten till bete på trädesvången upphört och 

inägorna delats upp mellan hemmansägarna. Uppmätningarna efter skiftena 

visar att nyodlingen ökade snabbt för att nå sin kulmen under 1860-talet. Tidi-

gare forskning har visat att Norra Åsbo härad, som Billinge by gränsar mot i 

norr, var det härad som hade den näst starkaste ökningen av odlad jord i Skåne, 

endast överträffat av Västra Göinge härad i den övre skogsbygden.
382

 Skogbyg-

derna utmärker sig således i detta avseende. Av beskrivningarna till 1800-talets 

uppmätningar framgår att lyckor upptogs för odling i skogen men även att tidi-

gare kärrmark och ängsmark lagts under plogen. Det står således klart att den 

omfattande nyodlingen i Billinge inte kunde ha skett utan betydande arbetsinsat-

ser i form av dikning och dränering av våtmarker. 

 Sammanfattningsvis konstateras att inägorna utökades redan före enskiftet. 

Det bör emellertid noteras att det främst var ängens andel som ökade under 

denna period. De stora förändringarna lät emellertid vänta på sig till efter skif-

tena under 1820- och 1830-talet då åkerns andel snabbt ökade och odlingen 

expanderade på det som tidigare varit ut- och våtmarker. Nyodlingen hade såle-

des inte varit möjlig utan dräneringsarbeten. Dessvärre har inga mer detaljerade 

beskrivningar av dessa arbeten påträffats, varken i litteraturen eller i de stude-

rade källmaterialen. Vi kan däremot återknyta till föregående fallstudie av byn 
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Hemmestorp där vår kunskap om händelseförloppet är bättre. Således torde även 

i Billinge befolkningsökningen i kombination med skiftets omfördelningar av 

mark och utflyttning av gårdar ha medfört en omvärdering av jordar som tidi-

gare inte odlats. Att ängsandelen förblev förhållandevis hög talar för att vall-

odling fick ett sent genombrott, närmare bestämt under 1800-talets senare del 

eller rentutav 1900-talets början. Gemensamt för hela undersökningsperioden är 

att markanvändningen återspeglar en blandad hushållning. 

 7.4.4 Vegetabilieproduktion och djurhållning 

Nästa uppgift består i att sätta markanvändningens förändring i relation till pro-

duktionens långsiktiga utveckling.  På samma sätt som tidigare beräknas till att 

börja med den genomsnittliga årliga vegetabilieproduktionen per mantal och 

resultaten redovisas i figur 7.11. Figuren visar på fyra distinkta perioder. Den 

första omfattar åren 1720-67 och kännetecknas av en produktionsökning som i 

jämförelse med utvecklingen under 1800-talet kan te sig blygsam.  Men utifrån 

jämförelse av genomsnitten för perioderna 1720-24 och 1763-67 (54 respektive 

109 hektoliter spannmål per mantal) framgår att det rörde sig om en fördubbling. 

Den andra perioden omfattar åren 1768-85 och kännetecknas av stagnation.
383

 

Den tredje och fjärde omfattar tillsammans åren 1786-1860 och avgränsas av ett 

trendbrott som inträffar omkring 1821 års enskifte varefter ökningstakten acce-

lererade. Utifrån en jämförelse av genomsnitten för perioderna 1786-90 och 

1817-21 (103 respektive 218 hl spannmål per mantal) framgår att produktionen 

per mantal fördubblades på endast 35 år och inom ramen för tegskiftet.  

 Vegetabilieproduktionens accelererande ökning efter skiftena är i enlighet 

med förväntningarna och tillskrivs nyodling och jordbruksteknisk förändring i 

skiftets kölvatten som konstaterats genom undersökningarna av markanvänd-

ningen. Men hur förklaras utvecklingen dessförinnan och framförallt ökningen 

under perioden 1786-1821? Vi vet att inägorna ökade före enskiftet man att det 

framförallt var ängens andel av totalarealen som ökade medan åkerns andel 

endast ökade med 2 procentenheter. Att endast titta på andelarna kan emellertid 

ge en missvisande bild av en blygsam nyodling. Tittar vi istället på hur åkerns 

areal förändrades finner vi att den ökade från 129 hektar år 1706 till 161 hektar 

år 1821 vilket innebär en 25-procentig ökning. Likväl är produktionsökningen 

inom ramen för tegskiftet anmärkningsvärd. Kan det till exempel ha sin för-

klaring i att potatisodlingen fick ett tidigt och stort genombrott? Detta är en 

intressant fråga att ta med till undersökningarna av vegetabilieproduktionens 

sammansättning nedan.  

                                                      
383

 Genomsnitten för perioderna 1768-72 och 1781-85 är 91 respektive 84 hl spannmål per mantal. 
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Figur 7.11 Vegetabilieproduktion utveckling 1720-1860. 

 

Källa: SAD. 

Anm: Vegetabilieproduktion skattad som råg/kornekvivalenter. 

 

För att studera vegetabilieproduktionens sammansättning undersöks till att börja 

med vilka grödor som omfattades av tiondet. Vi finner då att prästen uttog 

tionde av flera grödor, närmare bestämt råg, korn, blandsäd, havre, vete, humle, 

lin och ärtor. Detta visar på en diversifierad odling och en mindre framträdande 

spannmålsproduktion. Hur låg det då till med spannmålsproduktionens samman-

sättning i denna skogsbygd där åkern endast utgjorde en mycket liten andel av 

byns totala areal? På samma sätt som tidigare beräknas sädesslagens volym-

andelar av spannmålsskörden. Resultaten redovisas i tabell 7.25. Där framgår att 

Billinge avvek från genomsnittet för skogbygden genom att kornets andel var 

något lägre medan blandsädens och vetets andelar var något högre. Överlag är 

spannmålsproduktionens sammansättning i enlighet med förväntningarna efter-

som de styva och fuktiga lerjordarna lämpade sig bättre för kornodling än råg-

odling.
384

 En förhållandevis hög andel vete tyder på att odlingsbetingelserna, 

åtminstone för vissa åkerstycken, var förhållandevis goda.  

                                                      
384

 Jämför till exempel med Hemmestorps torra och lätta sandjordar där rågen var det dominerande 

sädesslaget.  
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Tabell 7.25 Sädesslagens volymandelar av spannmålsskörden 1720-1860 (procent). 

Sädesslag Billinge Skogsbygd 

Korn 51,4 56,1 

Råg 37,5 35,6 

Blandsäd 2,1 0,8 

Havre 7,5 7,0 

Vete 1,5 0,5 

Summa 100 % 100 % 

Källa: SAD. 

 

För att studera långsiktiga förändringar i spannmålsproduktionens sammansätt-

ning beräknas periodvisa genomsnitt för tre delperioder. Den första perioden 

omfattar åren 1720-85 och inleds men en produktionsökning som dock stagne-

rade under 1760-talet. Den andra perioden omfattar åren 1786-1821 och pro-

duktionsuppgången som föregick enskiftet.  Den tredje och sista perioden 

omfattar åren 1822-60 och tiden efter enskiftet som kännetecknas av en kraftigt 

ökande produktion och nyodling. Perioden rymmer även den tilltagande spann-

målsexporten från Skåne efter 1825 års upphävda exportförbud. Resultaten 

redovisas i tabell 7.26. Där framgår att den mest anmärkningsvärda förändringen 

över tid var att havrens andel ökade kraftigt, framförallt under den sista delperi-

oden.  Omläggningen sammanfaller med en omfattande nyodling, bland annat av 

det som tidigare varit sanka ängs- och utmarker. Givet dessa betingelser är det 

väntat att ett tåligare sädesslag såsom havren (dock inte rågen eftersom den 

föredrar en lättare och torrare jord) var en lämplig gröda för de nya åkerjordarna. 

Den ökade internationella efterfrågan på havre kan naturligtvis ha gynnat 

Billingebönderna och öppnat för nya kommersiella möjligheter. Notera dock att 

havreproduktionen ökade redan före exportförbudets avskaffande. 

 

Tabell 7.26 Sädesslagens volymandelar av spannmålsskörden i Billinge, periodvisa medel-

värden (procent).   

Sädesslag 1720-85 1786-1821 1822-60 

Korn 52,9 51,8 46,8 

Råg 37,5 36,2 38,5 

Blandsäd 4,2 0,3 - 

Havre 4,5 8,6 14,1 

Vete 0,9 3,1 0,6 

Summa 100 % 100 % 100 % 

Källa: SAD. 
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Tabell 7.27 Potatisens andel av skördevärdet, periodvisa medelvärden (procent). 

 1802-10 1811-20 1866 

Billinge  0,9 8,8 29,9 

Skogsbygd 3,8 8,3 19,6 

Källa: Prästberättelser och BiSOS. 

 

Av särskilt intresse för undersökningen är huruvida ett tidigt införande och stort 

genomslag för potatisen kan sättas i samband med produktionsökningen under 

perioden 1785-1821. I våra tidigare undersökningar har vi sett att potatisen med 

tiden fick störst utbredning i just skogsbygden.
385

 På samma sätt som tidigare 

undersökningar potatisens andel av skördevärdet baserat på prästberättelsernas 

och BiSOS uppgifter för Billinge socken som helhet. Resultaten redovisas i 

tabell 7.27 som medelvärden för åren 1802-10 och 1811-20 samt för 1866. Av 

tabellen framgår att potatisodlingen hade en förhållandevis seg start i jämförelse 

med medelvärdet för skogsbygden. Produktionsökningen före 1810 kan således 

inte sättas i samband med en ökande potatisodling. Men därefter, och framförallt 

efter enskiftet, ökade potatisens andel av vegetabilieproduktionen emellertid 

kraftigt och de 29,9 procent som noteras för 1866 är mycket högt även i jämfö-

relse med övriga skogsbygdssocknar.  

 Vi lämnar nu vegetabilieproduktionen och riktar istället fokus mot djur-

aveln. I Billinge uttogs kvicktionde av föl, kalvar, lamm, gäss, killingar och gris-

kultingar. Förekomst av höns indikeras genom att prästen fick ägg som en del av 

den så kallade påskmaten. Förekomsten av getter är intressant att notera efter-

som det var ett ovanligt djurslag i Skåne under perioden.  Prästtiondelängderna 

för Billinge ger särskilt goda möjligheter att studera såväl djuravelns samman-

sättning som långsiktiga utveckling eftersom alla djurslag, frånsett hönsen, redo-

visas som ett rörligt kvicktionde.  

 På samma sätt som vid tidigare undersökningar beräknas den genomsnitt-

liga årliga djuraveln per mantal uttryckt som nötkreatursekvivalenter (Ne). I 

Billinge föddes i genomsnitt motsvarande 12,6 Ne per mantal under perioden 

1720-1860. Motsvarande siffra för skogsbygden var 12,0. Djuravelns omfattning 

talar således för en blandad hushållning vilket överensstämmer med resultaten 

av våra tidigare undersökningar. För att studera djuravelns sammansättning 

beräknas djuravelns fördelning på de olika djurslagen. Resultaten redovisas i 

tabell 7.28 som även visar genomsnittet för skogsbygden under samma period. 

Av tabellen framgår att djuravelns sammansättning i Billinge var mycket likar-

tad den övriga skogsbygdens. För att återknyta till tidigare resultat och diskus-

sioner var förekomsten av getter (vars andel av djuraveln emellertid var mycket
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 Se avsnitt 5.1.4. 
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Tabell 7.28 Djurslagens andelar av Ne 1720-1860 (procent). 

 Billinge Skogsbygd 

Hästar 16,1 15,6 

Nötkreatur 43,5 43,3 

Grisar 19,6 22,1 

Får 13,5 13,4 

Gäss   7,0   5,3 

Getter   0,3   0,6 

Summa 100 % 100 % 

Källa: SAD. 

 

liten) samt nötkreaturens höga och gässens låga andel typiskt för skogsbygden i 

jämförelse med slätt- och risbygden.  

 Djuravelns långsiktiga utveckling illustreras i figur 7.12 som det genom-

snittliga antalet årligen födda djur per mantal uttryckt som Ne. Av figuren fram-

går att djuraveln minskade under perioden 1720-72 vilket sammanfaller med 

boskapspesternas härjningar. Särskilt 1747 omnämns som ett särskilt svårt år för 

just Onsjö härad då mer än 5 000 kreatur föll offer för pesten. Endast i Billinge 

by dog enligt uppgift 282 nötkreatur.
386

 Detta hindrade emellertid inte vegeta-

bilieproduktionens expansion eftersom en ökning beläggs för samma period.  

Under återstoden av 1700-talet ökade djuraveln vilket sannolikt återspeglar en 

återhämtning efter boskapspesterna. Intressant att notera är att vegetabiliepro-

duktionen var stagnerande under perioden 1768-1785 och sammantaget talar 

dessa resultat för en återgång till ett mer animaliebaserat jordbruk vilket var 

utgångsläget vid 1700-talets början. Under 1800-talets två första decennier var 

djuraveln överlag stagnerande men från och med 1820-talet, vilket alltså sam-

manfaller med enskiftet, inleddes en minskning som bestod genom återstoden av 

undersökningsperioden. 

 Fölen och kalvarna utgjorde tillsammans i genomsnitt 60 procent av den 

totala djuraveln varför det är intressant att studera dessa viktiga djurslag separat. 

I figur 7.13 illustreras det genomsnittliga årligen antalet födda föl och kalvar per 

mantal. Resultaten bidrar med kompletterande intressant information eftersom 

de visar att nötkreatursaveln faktiskt uppvisar en ökande trend under 1700-talets 

första tre decennier för att därefter minska fram till 1772. Tillfälliga men kraf-

tiga nedgångar sammanfaller dock med boskapspesternas utbrott vilket gäller 

framförallt åren 1722 och 1763-64. Efter att boskapspesterna avklingat ökade 

nötkreatursaveln fram till 1820-talet varefter den minskade kraftigt under åter-

stoden av undersökningsperioden. Hästaveln följde däremot ett delvis annor-

lunda mönster och uppvisar en minskande trend under perioden 1720-1772. 

Billingebönderna kompenserade således inte för bortfallet av nötkreatur genom 
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Figur 7.12 Antal årligen födda djur per mantal 1720-1860. 

 

Anm: Djur skattade som Ne. 
 

 
Figur 7.13 Antal årligen födda föl och kalvar per mantal 1720-1860. 

 

Källa: SAD. 
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att föda upp fler hästar. Under perioden 1772 fram till mitten av 1790-talet öka-

de emellertid hästaveln vilket i kombination med en ökande nötkreatursavel och 

en stagnerande vegetabilieproduktion talar för en tillbakagång till ett mer ani-

maliebaserat jordbruk. Hästavelns nedgång under senare delen av undersök-

ningsperioden börjar dock tidigare än för nötkreatursaveln och redan kring 

sekelskiftet 1800. 

 

7.4.5  Billinge – sammanfattande diskussion 

Utifrån våra undersökningar tecknas en bild av ett blandat hushållningssystem i 

Billinge som ter sig mer diversifierat än vad Campbell beskriver för den nedre 

skogsbygden i allmänhet. Billingebönderna verkar nämligen ha genererat ett 

överskott av såväl spannmålsproduktion som djurhållning och därtill var man 

självförsörjande med ved och i viss mån även med timmer.  

 Hushållningssystemet genomgick emellertid stora förändringar över tid och 

tre huvudsakliga faser kan urskiljas. För perioden 1720-1772 konstateras en till-

tagande vegetabilisering genom att vegetabilieproduktion ökade samtidigt som 

djuraveln minskade. Sannolikt skedde också nyodling även om det inte har kun-

nat påvisas utifrån den rådande källsituationen. Efter att boskapspesterna 

avklingat ses emellertid tendenser under 1700-talets sista fjärdedel till en åter-

gång till en mer animaliebaserad hushållning vilket indikeras av en ökande djur-

avel och en stagnerande vegetabilieproduktion under perioden 1768-85. En lik-

nande utveckling skedde i Hemmestorp medan produktionens vegetabilisering i 

Lilla Harrie var mer konsekvent och fortskred kontinuerligt under hela under-

sökningsperioden. Inledningen av den tredje utvecklingsfasen sammanfaller 

något grovt räknat med enskiftet och laga skiftet under 1820- och 1830-talet. I 

nära anslutning till skiftena påvisas en tilltagande vegetabilisering som fortskred 

under återstoden av undersökningsperioden i och med en kraftigt ökande nyod-

ling och vegetabilieproduktion samtidigt som djuraveln minskade. Redan under 

1810-talet och alltså före skiftena fick potatisodlingen sitt genombrott i Billinge. 

Under 1800-talet ökade potatisodlingen kraftigt och 1866 skattas dess andel av 

skördevärdet till 30 procent. Nyodlingen och vegetabilieproduktionens expan-

sion åtföljdes även av en ökad havreodling. 

 Liksom för de tidigare fallstudierna hamnar skiftena i fokus som ett viktigt 

trendbrott. I Billinge yttrade det sig som att nyodlingen, vegetabilieproduktionen 

och potatisodlingen ökade kraftigt. Sistnämnda talar för att nya växtföljder 

infördes i skiftenas kölvatten och potatisen var även en lämplig gröda för nya 

och förhållandevis oröjda odlingsmarker. Stenröjning och dränering lär ha spelat 

en viktig roll för odlingens expansion ut på de sanka och steniga utmarkerna. 

Processen var gradvis men underlättades av och accelererade sannolikt efter 
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skiftena såsom tidigare diskuterats i avsnitt 3.4.4 och även i samband med fall-

studien av Hemmestorp. Produktionens vegetabilisering blev särskilt påtaglig i 

Billinge efter skiftena då djuraveln minskade kraftigt. Däremot förblev 

ängsandelen förhållandevis stor, åtminstone i jämförelse med Lilla Harrie.  

 Sammanfattningsvis följde således Billinge en annan utvecklingsväg än 

slättbygdens Lilla Harrie. Billinge uppvisar däremot vissa likheter med utveck-

lingen i risbygdens Hemmestorp om vi bortser från den kris som där föregick 

jordbrukets omvandling. Skillnaderna mellan dessa utvecklingsvägar kommer 

att diskuteras i avhandlingens avslutningskapitel  
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Kapitel 8  

Sammanfattande diskussion 

Den svenska jordbruksomvandlingen under 1700- och 1800-talen var en del av 

en europeisk utveckling som uppvisar övergripande likheter. Den tidigare forsk-

ningen är någorlunda överens om att omfattande sociala, institutionella och 

odlingstekniska förändringar skedde men enigheten slutar där. I själva verket var 

de regionala och lokala variationerna samt tidsförskjutningarna stora. Det för-

industriella jordbruket var också diversifierat, bland annat till följd av de natur-

liga förutsättningarna, vilket är en anledning till att jordbruksomvandlingen tog 

sig olika uttryck. Genom en systematisk undersökning av produktions- och 

markanvändningsmönster i de tre traditionella bygdetyperna slätt-, ris- och 

skogsbygd samt mot bakgrund av jordbrukets naturliga förutsättningar, bidrar 

avhandlingen till att belysa och förklara jordbrukets diversitet samt jordbruks-

omvandlingens olika utvecklingsvägar. 

 I inledningskapitlet beskrevs avhandlingens syfte vara att studera hur natur-

liga förutsättningar och institutioner påverkade jordbrukets produktionsmönster 

under 1700- och 1800-talets jordbruksomvandling. Vidare uppgavs fokus ligga 

på att värdera betydelsen av naturliga förutsättningar, traditionella bygder och 

brukningsorganisation för vad som producerades samt att syftet skulle uppfyllas 

genom empiriska undersökningar utifrån produktionsskattningar på mikronivå. 

Med en befintlig modell för det förindustriella England som utgångspunkt 

avgränsades två modifierade modeller med tidsberoende hypotetiska orsakssam-

band som testats genom avhandlingens undersökningar. Vidare bröts syftet ned i 

ett antal centrala frågeställningar som varit ledande för undersökningarna. Det är 

kring avhandlingens syfte, de två modellerna och de huvudsakliga frågeställ-

ningarna vi strukturerar den sammanfattande diskussionen i detta avslutande 

kapitel.  

8.1 Det traditionella jordbrukets produktion, markanvändning 

och expansion under 1700-talet 

Undersökningen har sin början i det tidiga 1700-talet. För denna period har tidi-

gare forskning föreslagit särpräglade bygder med sina egna respektive karakter-

istika med avseende på produktions- och markanvändningsmönster samt i för-

längningen även folkliv och kulturyttringar. Medan denna etnografiska bygdein-
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delning baserades på kvalitativa källmaterial har bygdernas hushållningssystem i 

avhandlingen studerats genom en kvantifiering av såväl produktion som mark-

användning. Resultaten av undersökningarna visar att slätt-, ris- och skogsbyg-

den skiljde sig åt i fleras avseenden. Bygdetyperna tjänar därför som utgångs-

punkt för diskussionerna för att belysa jordbrukets diversifiering och utveck-

lingsvägar.  

 Slättbygden hade generellt sett de mest gynnsamma naturliga förutsättning-

arna för spannmålsproduktion. Under hela undersökningsperioden var vegetabi-

lieproduktionen högre än i övriga bygdetyper och den ökade dessutom snabbare 

redan under 1700-talet. Odlingen av andra grödor var begränsad vilket visar att 

de bördiga jordarna viktes för spannmålsodling. Man kan fråga sig hur denna 

specialiserade och överskottsgenererande spannmålsproduktion var möjlig, sär-

skilt inom ramen för det traditionella jordbruket. Till att börja med var uppod-

lingsgraden hög och slättbygdsbyar saknade i regel helt skogsmark och ibland 

även separata betesmarker. Ved och timmer fick således föras in utifrån. För att 

minimera betesmarken skickades ibland djuren iväg på sommarbete till andra 

områden för att under hösten beta på de egna inägorna efter skörd och slåtter. 

Det fanns således en dynamik i och med arbetsdelningen mellan bygdetyperna. 

Våra undersökningar visar att slättbygden även utmärkte sig genom förhållande-

vis avancerade och intensiva odlingssystem, ofta enligt tresädets principer. 

Djuraveln, det vill säga det årligen födda antalet djur per gård, var förvisso 

mindre omfattande än i ris- och skogsbygden men likväl diversifierad. Detta 

visar att slättbygdsbönderna strävade efter självförsörjning av olika animalie-

produkter och de födde upp både hästar, nötkreatur, grisar, får, gäss och höns. I 

jämförelse med tidigare forsknings generaliserade bild har våra undersökningar 

visat att förhållandena inom slättbygden var mer diversifierade. Vissa byar hade 

till exempel, trots en mycket god jordkvalitet, stora betesmarker och sina huvud-

sakliga inkomster av djuren och inte av åkern vid 1700-talets början. 

 Tidigare forskning talar om ett nyodlingens dilemma, det vill säga att en 

ökad uppodling rubbade den nödvändiga balansen mellan vegetabilieproduktion 

och djurhållning. Våra undersökningar visar att uppodlingen ökade i slättbyg-

den, främst på bekostnad av betesmarken medan ängsarealerna ökade parallellt 

med åkern. Samtidigt hölls djuraveln på en förhållandevis oförändrad nivå och 

förblev dessutom diversifierad. Man hade kunnat förvänta att produktionens 

tilltagande vegetabilisering åtföljdes av att slättbygdsbönderna koncentrerade sin 

djuravel på uppfödning av arbetsdjur men så var inte fallet. Resultaten talar 

således för att slättbygden förblev självförsörjande på såväl dragdjur och gödsel 

som andra animalieprodukter. Vi finner heller inga belägg för att vegetabilie-

produktionens expansion yttrade sig som krissymptom. Därmed inte sagt att 

man inte närmade sig gränsen för fortsatt expansion givet den odlingstekniska 

nivån, men den verkar dock inte ha överskridits. En allmän tendens för slättbyg-
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den under 1700-talet var en kontinuerlig vegetabilisering av hushållningssyste-

met som helhet genom ökad nyodling och vegetabilieproduktion samt en stagne-

rande eller i vissa fall minskande djuravel. Storskiftet verkar ha haft en positiv 

inverkan på denna utveckling. Vi kan därmed ansluta oss till den tidigare forsk-

ning som vill uppvärdera storskiftets betydelse med hänvisning till produktions-

vinsterna genom nyodling och ett mer effektivt åkerbruk till följd av jordens 

konsolidering. 

 Risbygdens hushållningssystem och utveckling under 1700-talet skiljde sig 

från slättbygdens i flera avseenden. I allmänhet var jordarna mindre bördiga och 

odlingsteknikerna mer primitiva och extensiva till sin karaktär. Den lätta jord-

månen kan ha uppmuntrat till extensiva strategier och det var vanligt att jordarna 

besåddes ett antal år i rad för att därefter ligga i långvarig träda. En överhäng-

ande risk var utarmning och uppkomsten av flygsand, det vill säga en form av 

odlingsbetingad ökenbildning. Vegetabilieproduktionen i risbygden var lägre i 

jämförelse med slättbygden och produktionsutvecklingen sämre under 1700-

talet. Andra grödor än spannmål utgjorde i vissa fall förhållandevis stora andelar 

av skördarna, både sett till volym och värde. På naturligt magra, torra och lätta 

sandjordar dominerade rågen över kornet eftersom sistnämnda föredrog en fuk-

tigare och naturligt bördigare lerjord.  Karakteristiskt för områden med särskilt 

magra jordar, vilka inte lämpade sig för spannmålsodling överhuvudtaget, var 

boveteodling. Uppodlingsgraden kunde emellertid vara hög även i risbygden 

men stora arealer låg ofta i långvarig träda och nyttjades som betesmark. Ris-

bygden befann sig således i en prekär situation där vegetabilieproduktionen ofta 

var undermålig samtidigt som skogsresurser saknades. Som en följd var hushåll-

ningssystemets tyngdpunkt ofta förskjuten mot djurhållningen och många ris-

bygdsbönder hade sina huvudsakliga inkomster av denna. Överskottet av hästar 

och oxar för försäljning lär i många fall ha varit stort eftersom den lätta jordmå-

nen och det mindre utvecklade åkerbruket inte kunde ta all denna potentiella 

muskelkraft i anspråk. Men risbygdsbönderna födde inte bara upp hästar och 

oxar utan även grisar, får, gäss och höns.  Även getter förekom i vissa fall men 

då framförallt i mer skogbevuxna områden. 

 Liksom för slättbygden ser vi att risbygdsbönderna strävade efter att öka 

vegetabilieproduktionen under den tidigare delen av 1700-talet. Våra fallstudier 

visar emellertid att följderna kunde bli katastrofala när de sista skogsresurserna 

utarmades och marginaljordar lades under plogen. De nya odlingsjordarna utar-

mades snabbt och produktionsvinsterna uteblev. Men mest allvarlig var den 

flygsandsproblematik som uppstod och som hotade att ödelägga de jordar som 

fortfarande var odlingsbara. En jordbruksekologisk kris konstateras således 

genom våra undersökningar. Under andra hälften av 1700-talet ses tendenser till 

en återgång till ett mer animaliebaserat hushållningssystem i risbygden. En 
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omständighet som sannolikt hade betydelse, frånsett det krisande åkerbruket, var 

att boskapspesterna slutligen avklingade.  

 Tidigare forskning menar att de renodlade skogsbygderna hade sina huvud-

sakliga inkomster av skogen. Våra undersökningar visar emellertid på mer 

diversifierade förhållanden och att många skogsbygdsbönder hade sina huvud-

sakliga inkomster av djurhållningen samtidigt som man var självförsörjande 

med spannmål och ibland kunde sälja ett överskott. De vidsträckta utmarkerna 

gav förvisso ved till husbehov och försäljning men ofta var de otillräckliga för 

att generera de produkter som förknippas med en renodlad skogsbygdshushåll-

ning. Snarare än högskog bestod de vidsträckta utmarkerna nämligen ofta av 

sankmarker eller annan oländig terräng. De naturliga förutsättningarna satte 

således gränser för inägornas expansion och till skillnad från många delar av 

risbygden krävde nyodling omfattande arbetsinsatser som inte motiverades för-

rän i ett senare skede. Uppodlingsgraden var i jämförelse med andra bygdetyper 

mycket låg men å andra sidan var den befintliga åkermarken ofta av förhållan-

devis god kvalitet. På fuktiga lerjordar dominerade kornet över rågen. Även 

andra grödor än spannmål hade en förhållandevis framträdande plats i odlingen. 

Den låga åkerandelen kontrasterar mot en förhållandevis hög ängsandel vilket 

matchades av en djuravel som överträffade de andra bygdetypernas. Skogs-

bygdsbönderna födde förutom hästar, nötkreatur, grisar, får, gäss och höns även 

upp getter. Djuravelns sammansättning i skogsbygden utmärkte sig genom en 

omfattande nötkreatursavel vilket indikerar ett överskott för försäljning.  

 Liksom för andra bygdetyper finner vi att skogsbygden strävade efter att 

öka vegetabilieproduktionen under första hälften av 1700-talet. Detta samman-

faller med att boskapspesterna slog särskilt hårt mot dessa områden som hade en 

omfattande nötkreatursavel och viktiga inkomster därav.  Produktionens tillta-

gande vegetabilisering avstannade emellertid under seklets senare del och lik-

som i delar av risbygden försköts hushållningssystemets tyngdpunkt återigen 

mot djurhållningen. Denna utveckling verkar emellertid inte ha föregåtts av en 

jordbruksekologisk kris i skogsbygden. Till skillnad från slättbygdens konse-

kventa vegetabilisering av produktionen under 1700-talet uppvisar således ris- 

och skogsbygden en mer vacklande hållning.  

 Sammanfattningsvis framträder genom våra undersökningar en bild av ett 

1700-talsjordbruk präglat av de traditionella bygderna samt en lägre grad av 

kommersialisering och individualism. Samtidigt bör tidigare forsknings sche-

matiska bild av bygdernas homogenitet omvärderas eftersom resultaten av våra 

undersökningar visar på en diversifiering inom bygderna med avseende på såväl 

produktion som markanvändning. Det är intressant att notera att vegetabilieprod-

uktionen överlag var förhållandevis diversifierad, framförallt i ris- och skogs-

bygden, och att andra grödor än spannmål kunde utgöra förhållandevis höga 

andelar av skördarna. Detta får oss att omvärdera tidigare forsknings bild av en 
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enformig spannmålsodling med regelbunden växling mellan råg, korn och havre 

inom de traditionella odlingssystemen. Under 1700-talet följde de tre bygdety-

perna olika utvecklingsvägar för vilka de naturliga förutsättningarna spelade en 

viktig roll. Slättbygden uppvisar en konsekvent expansion och tilltagande vege-

tabilisering av produktionen genom nyodling, en ökande vegetabilieproduktion 

och en stagnerande djuravel. I storskiftets kölvatten följde i slättbygden produk-

tionsvinster vilket tyder på att tegsammanslagningen medförde ett mer effektivt 

åkerbruk. Risbygdens utveckling utgör en tydlig kontrast till slättbygdens genom 

att odlingens expansion på de naturligt magra jordarna i vissa fall fick förödande 

konsekvenser. Skogsbygdens utveckling hade likheter med risbygdens, dock 

utan att uppvisa samma krissymptom. Här utgjorde emellertid de naturliga förut-

sättningarna svåröverkomliga hinder för odlingens expansion på de tidigare 

utmarkerna.  

 När vi nu närmar oss 1800-talet var jordbruket ännu präglat av de traditio-

nella bygdetypernas hushållningssystem. Marknadsincitamenten var förhållan-

devis svaga men därmed inte sagt att 1700-talet saknade kommersiell expansion. 

Spannmålsexport var visserligen förbjuden men den inhemska efterfrågan och 

interregionala handeln ökade mot slutet av seklet. Samtidigt steg spannmålspri-

serna och lättnader gjordes i de institutionella ramverk som reglerade handeln.  

Det fanns således goda avsättningsmöjligheter för framförallt slättbygdsbönder-

nas överskott av spannmål och de kommersiella incitamenten sporrade till ytter-

ligare produktionsökningar. Samtidigt närmade man sig gränserna för fortsatt 

expansion givet de rådande förutsättningarna och i vissa delar av risbygden hade 

gränsen redan överskridits varför jordbruket hamnat i en ekologisk kris. Ett 

trendbrott skulle emellertid komma under 1800-talet som kan sättas i samband 

med enskiftets och laga skiftets spridning.  

8.2 Omvandling och expansion under 1800-talet  

De tre bygdetyperna gick in i 1800-talet med olika förutsättningar. Tillkorta-

kommandena av den rådande odlingstekniska nivån och brukningsorganisatio-

nen blev allt tydligare. Ett viktigt trendbrott inträffade emellertid efter enskiftets 

och laga skiftets genomförande. Före 1800-talet fanns ett institutionellt hinder 

för att privatisera utmarkerna och konsolidera varje delägares jord. Detta över-

koms, åtminstone för slättbygden, i och med 1803 års enskiftesförordning. I 

slättbygden spreds enskiftet snabbt och efter dess genomförande accelererade 

nyodlingen och vegetabilieproduktionens ökning. Tidigare gemensamma betes-

marker lades under plogen och även ängsarealerna minskade snabbt. Sistnämnda 

tyder på att nya former av växelbruk med vallodling infördes i enskiftets köl-

vatten. Potatisodlingen fick emellertid inget stort genombrott i slättbygderna där 
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de bördiga jordarna viktes för spannmålsodling. Djuravelns utveckling efter 

skiftet följde emellertid inte ett enhetligt mönster. Genom fallstudien av byn 

Lilla Harrie ses tendenser till att djuraveln ökade under 1800-talets första decen-

nier vilket kan vara en indikator på att behovet dragdjur ökade i samband med 

att nyodlingen accelererade. 

 Odlingens expansion i slättbygden under 1800-talet drevs sannolikt på av 

en tilltagande kommersialisering och våra resultat visar att produktionens vege-

tabilisering understöddes av prisincitament. Jordbrukets snabba omvandling 

under seklets början innebar att slättbygdsbönderna redan från början kunde 

möta såväl den inhemska som utländska marknadens ökade efterfrågan. Redan 

under senare delen av 1700-talet hade den inrikes regionala handeln med 

spannmål tilltagit och till följd av proletariseringen i jordbruksomvandlingens 

kölvatten växte grupperna som saknade egen produktion och som efterfrågade 

livsmedel.  År 1825 upphävdes exportförbudet vilket öppnade nya avsättnings-

marknader.  Spannmålsproduktionens expansion under 1800-talet åtföljdes i 

många slättbygdssocknar av en anmärkningsvärd förändring i dess sammansätt-

ning i form av en ökad havreodling. Detta sammanföll med exportförbudets 

avskaffande vilket är i linje med det uppsving för havreodlingen som tidigare 

forskning satt i samband med en ökad utländsk efterfrågan. Under den så kallade 

frihandelseran som inleddes 1846 gick den största delen av spannmålsexporten 

till England där havren var ett viktigt drivmedel i Londons hästdrivna transport-

system.   

 Risbygdens utveckling under 1800-talet utgör en tydlig kontrast till 

slättbygdens. Här krävdes nämligen i vissa fall en omvandling för att få ett kol-

lapsat jordbruk på fötter. Även här skedde ett trendbrott efter skiftet.  Det bör 

emellertid noteras att det förelåg ett institutionellt hinder för skiftets spridning i 

områden med mer diversifierade markförhållanden och större inslag av kollek-

tivt ägda och nyttjade marktyper som överkoms först 1827 i och med laga skif-

tesstadgan. En rad förändringar i skiftets kölvatten bidrog till att övervinna den 

jordbruksekologiska krisen och att öka vegetabilieproduktionen. Till att börja 

med omvärderades och nyodlades tidigare obrukade marker när gårdarna flyt-

tade ut från bykärnan. Genom fallstudierna konstateras att dräneringsarbeten 

genomfördes i samband med skiftet varvid odlingen flyttade från de torra sand-

jordarna till nya odlingsmarker. En annan positiv effekt av skiftet var att de 

sammanhängande trädesmarkerna minskade vilka tidigare legat sårbara för väd-

rets härjningar. I och med införandet av nya växtföljder inskränktes trädan ytter-

ligare. Det är lätt att förstå vilken betydelse dessa förändringar fick för flyg-

sandshärjade byar som Hemmestorp. En tredje vinst av skiftet som ofta fram-

hävs är att införandet av privata äganderätter medförde ett mer ansvarsfullt 

nyttjande av jorden. Fallstudierna visar att utarmandet av skogsresurserna i byn 

Hemmestorp exemplifierar ”allmänningens tragedi”, det vill säga en överexplo-
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atering av en kollektivt ägd resurs. Det är emellertid viktigt att notera att flyg-

sandsproblematiken uppstod som ett resultat av att den tidigare skogsmarkens 

marginaljordar uppodlades (och följaktligen privatiserades när den lades till 

inägornas vångar). Det bör också noteras att de landskapsvårdande insatserna i 

form av tallplantering på de flygsandsshärjade markerna kom till stånd inom 

ramen för tegskiftet och inte som en följd av jordens privatisering. Liksom för 

slättbygden konstateras även för risbygden en tilltagande vegetabilisering av 

produktionen under 1800-talet. I risbygden fick emellertid potatisodlingen en 

mycket större betydelse än i slättbygden. Ett led i produktionens vegetabilisering 

var att djuraveln minskade vilket var en allmän tendens för risbygden under 

1800-talet.  

 Även för skogsbygden inträffar ett viktigt trendbrott i och med en accelere-

rande nyodling och ökning av vegetabilieproduktionen efter skiftena. Nyod-

lingen var för övrigt särskilt påtaglig i skogsbygden som hade den största 

ökningen av odlad jord under 1800-talet. I skogsbygden förelåg samma institu-

tionella hinder som redan påpekats, nämligen att ett effektivt verktyg för skiftets 

genomförande saknades före 1827 års laga skiftesstadga. Till skillnad från ris-

bygden påvisas inte några krissymptom för skogsbygdens jordbruk men samti-

digt hade man nått en gräns för fortsatt expansion eftersom nyodling krävde 

omfattande arbetsinsatser. Små och steniga åkerlotter försvårade dessutom infö-

randet av nya och mer effektiva järnredskap. Startpunkten för en händelsekedja 

av förändringar sammanfaller således med laga skiftets genomförande. När går-

dar flyttade ut från den gamla bykärnan till jord som tidigare varit sanka ängs-

marker eller rentutav utmarker, tilltog nyodlingen vilket ofta förutsatte både 

dränering och stenröjning. Fuktiga jordar var till exempel känsligare för stora 

nederbördsmängder och köldskador samtidigt som ogräset hade lättare att kon-

kurrera med grödorna. I samband med nyodlingen ökade även potatisodlingen 

kraftigt, sannolikt för att grödan gav goda skördar även på förhållandevis oröjda 

odlingsmarker. Tidigare forskning menar att det ökade behovet av nya hägnader 

i samband med uppkomsten av de nya ägolotterna påskyndade stenröjningen. 

Stenmurar vittnar således om odlingens expansion under 1800-talet. En viktig 

vinst av stenröjningen var att nya och mer effektiva järnredskap kunde införas. 

De nya och rätlinjiga ägogränserna uppges också ha underlättat dikesgrävningar.  

 Odlingens expansion och den odlingstekniska utvecklingen försvårades och 

fördröjdes således i skogsbygden, bland annat till följd av de naturliga försätt-

ningarna, och endast genom stora arbetsinsatser kunde hindren överkommas. 

Mot denna bakgrund är det intressant att notera att djuraveln generellt sett mins-

kade under 1800-talet när behovet av arbetsdjurens muskelkraft torde ha varit 

större än någonsin. Detta utgör en tydlig kontrast till den detaljstuderade slätt-

bygdsbyn Lilla Harrie där tendenser ses till en ökad djuravel under 1800-talets 

första decennier, vilket sammanföll med nyodlingen efter enskiftet. Det bör 
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emellertid noteras att skogsbygden överlag hade den mest omfattande djuraveln 

av de tre bygdetyperna varför minskningen endast torde ha inskränkt det över-

skott som tidigare avyttrats. Produktionens tilltagande vegetabilisering i ris- och 

skogsbygden innebar således en brytning med de traditionella hushållnings-

systemen vars huvudsakliga inkomstkällor ofta var djurhållningen.  

8.3 Avslutning – tre varianter av jordbruksomvandling 

Genom avhandlingens undersökningar har jordbrukets diversifiering belysts och 

förklarats liksom dess olika utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen. 

Framförallt har betydelsen av de naturliga förutsättningarna konstaterats. Med 

utgångspunkt i den långsiktiga utvecklingen i de tre traditionella bygdetyperna 

kan man tala om tre varianter av jordbruksomvandling. Vi ska i detta avslutande 

avsnitt sammanfatta och förankra avhandlingens resultat i en större forsknings-

kontext. 

 Genom att återknyta till inledningskapitlets modeller, vars hypotetiska 

orsakssamband getts stöd genom avhandlingens undersökningar, kan en över-

gripande bild av jordbrukets omvandling tecknas genom att kontrastera 1700-

talet mot 1800-talet. Under 1700-talet var produktionsmönstren ännu präglade 

av de traditionella bygdernas hushållningssystem som upprätthölls och homoge-

niserades av de traditionella odlingssystemen och tegskiftets samordning av 

produktionen inom och mellan byarna. Marknadskrafternas inverkan på produk-

tionen var svagare än under 1800-talet. Under 1800-talet uppluckrades de tradi-

tionella hushållningssystemen i framförallt ris- och skogbygden till följd av pro-

duktionens tilltagande vegetabilisering. Efter enskiftets och laga skiftets indivi-

dualisering och konsolidering av jorden blev den enskilda bondens produktion 

mer präglad av de naturliga förutsättningarna än vad den varit inom ramen för 

tegskiftets ägospridning. Samtidigt blev jordbruket alltmer kommersialiserat och 

mottagligt för marknadsincitament. Efter att ha konstaterat att betydelsen av 

vissa faktorer var tidsberoende, kan vi således revidera tidigare forsknings anta-

ganden om orsakssamband som påverkade det förindustriella jordbrukets pro-

duktionsmönster.  

 För alla bygdetyperna inträffade ett viktigt trendbrott efter enskiftet och 

laga skiftets genomförande varvid en kedja av händelser startade som förändrade 

jordbruket i en rad avseenden. Vissa av dessa förändringar har emellertid endast 

kunnat påvisas indirekt genom avhandlingens undersökningar. Skiftenas bety-

delse och de händelseförlopp de initierade givet bygdetypernas olika utgångs-

lägen är således ett intressant och relevant forskningsområde. Bygdetyperna 

följde således olika utvecklingsvägar. I slättbygden var de kommersiella incita-

menten en viktig drivkraft för jordbrukets omvandling. Där hade man nämligen 
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sedan länge specialiserat sig på spannmålsproduktion och hade följaktligen ett 

överskott för marknaden redan vid undersökningsperiodens början. Till följd av 

den höga uppodlingsgraden nådde man snart gränserna för fortsatt expansion 

givet den odlingstekniska nivån. Efter enskiftets snabba spridning i början av 

1800-talet lades betesmark och ängsmark snabbt under plogen vilket indikerar 

en tidig övergång till nya former av växelbruk. Genom jordbrukets snabba 

omvandling och spannmålsproduktionens ökning stod slättbygden redan från 

början redo att möta den växande marknadens efterfrågan. I risbygden såg 

utvecklingen annorlunda ut. Där hade man ofta de naturliga förutsättningarna 

emot sig och till följd av en ohållbar expansion befann sig jordbruket i vissa 

områden i en ekologisk kris vid 1800-talets början. Efter skiftet, som för övrigt 

fördröjdes till följd av att effektivt verktyg för dess genomförande saknades före 

1827 år laga skiftesstadga, startade en händelsekedja av odlingsteknisk föränd-

ring och nyodling som successivt bidrog till att få jordbruket på fötter. I skogs-

bygden föregicks inte jordbrukets omvandling av en kris men de naturliga förut-

sättningarna satte gränser för fortsatt expansion. Även här startade efter skiftet 

en kedja av händelser som tillätt odlingen att expandera på de tidigare utmar-

kerna.  I ris- och framförallt skogbygden kom potatisodlingen att få ett stort 

genombrott vilket förklaras av de naturliga försättningarna. I slättbygden viktes 

de bördiga jordarna alltjämt för spannmålsodling.  

 Avhandlingens undersökningar har således bidragit med ny kunskap kring 

jordbruksomvandlingens karaktär och förlopp. Tidigare forskning har argumen-

terat för att jordbruksomvandlingen föregicks av en jordbruksekologisk kris till 

följd av ohållbara strategier. Våra undersökningar visar att så kunde vara fallet 

men att krisen var villkorlig, det vill säga att den till stor del berodde på de 

naturliga förutsättningarna. Kan den jordbruksekologiska krisen kopplas till en 

hänsynslös exploatering av de gemensamt ägda utmarkerna, det vill säga ett 

slags ”allmänningens tragik”? Undersökningarna visar förvisso att värdefulla 

och gemensamt nyttjade skogsresurser utarmades men att flygsandproblemati-

ken uppstod när den tidigare skogsmarkens marginaljordar privatiserades och 

lades under plogen. Innebar detta att bönderna i risbygdens Hemmestorp var mer 

hänsynslösa i sin exploatering av jorden än till exempel bönderna i slättbygdens 

Lilla Harrie? Återigen bör betydelsen av de naturliga förutsättningarna framhä-

vas och att Hemmestorpsbönderna hade dessa emot sig.  

 Avslutningsvis görs en återkoppling till avhandlingens inledande citat. Var 

det verkligen så att skogbygdens bonde var mer strävsam och flitig än slättbyg-

dens ”tröge och plumpe” jordarbetare? Givet de naturliga förutsättningarna 

krävdes mycket riktigt en arbetsam bonde för att upprätthålla skogsbygdens 

diversifierade hushållningssystem och för att expanderade odlingen på de sanka 

och steniga markerna. Detta överskuggar emellertid inte det faktum att det var 

slättbygdsbönderna som gick i täten för jordbrukomvandlingen. Det var nämli-
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gen i slättbygden som den värdefulla spannmålsproduktionen var störst och 

dessutom ökade tidigare och snabbare än i andra bygdetyper. Vidare fick många 

odlingstekniska förändringar först sitt genombrott i slättbygden. Visserligen var 

de naturliga försättningarna gynnsamma, men slättbygdsbonden visste också att 

göra det bästa av dem.  
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Summary  

 

Peasants, production patterns and paths of development during 

the agricultural transformation in Southern Sweden (Scania) 

ca 1700–1870  

 

The great transformation of Swedish agriculture in the eighteenth and nineteenth 

centuries was part of a European-wide development sharing similar characteris-

tics. Yet, while researchers agree that extensive agro-technological, social and 

institutional changes took place, the consensus ends there, with opinions differ-

ing with regards to the causes, spread, timing and sequence of events. Despite 

overall similarities, the agricultural transformation process contained both 

regional and local variations as well as time lags. Further, the transformation 

reached not only the fertile corn producing plains but also the rugged woodlands 

and all other varieties of agricultural lands in between. Through a systematic 

study of agricultural production, land use and long term development in differ-

ent geographical settings, this thesis contributes with new knowledge and sheds 

new light on one of the most important episodes of long term societal change.  

 The aim of the thesis is to investigate how natural conditions and institu-

tions affected the production patterns of agriculture during its transformation in 

the eighteenth and nineteenth centuries. Focus is set on valuing the importance 

of natural conditions, local traditions, cultivation techniques and property rights 

on the production patterns of peasant agriculture. Revising a model presented by 

previous research which illustrates economic and social relationships affecting 

agricultural practice in pre-industrial England, the study delineates two new 

models presenting time dependent hypothetical relationships to be tested. The 

first model refers to the earlier part of the investigated period, roughly speaking 

the eighteenth century. During this period, the model indicates that agricultural 

practice was marked by the collective nature of the open field system, traditional 

production patterns within certain types of agricultural regions (bygder), the pre-

vailing cultivation techniques and the limitations of traditional agriculture.
387

 By 

                                                      
387

 The research referred to here originates from the geographic and ethnographic disciplines 

suggesting that similar geographical conditions within an area created characteristic agricultural 

production patterns and in the long run also cultural distinctions. Three main types of traditional 

agricultural regions (bygder) were proposed: the plain land regions, the brushwood/intermediate land 

regions and the woodland regions. 
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contrast, the market and local variations in natural conditions are assumed to be 

of limited importance due to a lower degree of commercialisation and indivi-

dualism. The model for the latter part of the investigated period, roughly speak-

ing the nineteenth century, assumes different relationships. Through enclosures 

the open field system was abolished, villages were scattered and common lands 

privatised. Due to the individualisation and consolidation of land, agricultural 

practice is assumed to be more affected by local variations in natural conditions 

and less by traditional production patterns. Further, the market incentives are 

assumed to be stronger. Moreover, through the implementation of new cultiva-

tion techniques, many limitations of traditional agriculture were overcome 

which allowed crop production to increase.  

 The aim of the thesis is achieved through empirical investigations of a new 

source material presenting micro level production estimates for more than 2 000 

individual farm households. The material consists of parish tithe records. The 

tithe consisted of every thirtieth sheaf of grain for each farm‟s harvest and every 

tenth live born animal. The period of investigation is ca. 1700-1870 which 

encompass the core of the Swedish agricultural transformation. It has its natural 

endpoint in the so called “Free Trade Era” when Swedish agriculture faced a 

boom through surplus grain exports. The boom was later followed by a crisis in 

the 1870s, after which the agricultural sector entered a new face of development 

marked by different circumstances and mechanisms. 

  

The essential questions of the investigation may be summarised as follows: 

 Were there, particularly during the earlier part of the investigated period, 

local characteristics as regards land use and production patterns consistent 

with the assumptions of previous research on traditional agricultural 

regions (bygder)?  

 What were the general tendencies as regards the production‟s composition 

and its long term development? Can essential breaks in development 

trends be detected and if so, what factors can they be associated with? Did 

the traditional agricultural regions (bygderna) differ in these respects? 

 What factors affected the production patterns of individual farms? For 

instance, what were the impacts of enclosures, market incentives and nat-

ural conditions? Did the impact of certain factors vary over time, with 

some increasing and others decreasing?  

 The last question aims for a synthesis of the results and to reflect general 

tendencies to case studies of long term development of individual villages 

in different geographic settings. Were differences extensive enough to 
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suggest different paths of development in the three traditional types of 

agricultural regions? 

Production, land use and expansion in traditional agriculture of the 

eighteenth century 

Our investigation begins in the early 1700s. For this period, previous research 

has proposed traditional agricultural regions, bygder, with their own characte-

ristics as regards land use, production and culture. This research however based 

its assumptions on mainly qualitative source materials and investigations of gen-

eral geographical conditions, tax payments and types of farm buildings. Our 

results, based on quantifications of both land use and production, confirm that 

the plain land, brushwood/intermediate land and woodland regions differed in 

fundamental respects. These regions will thus serve as a point of departure for 

our discussions below. 

 The plain land regions had natural conditions which favoured cultivation of 

grain and were at an early stage specialised in this type of production. These 

regions had at the beginning of the investigated period been selling surplus grain 

for centuries. But how was this possible within the limitations of traditional 

agriculture? To begin with, the degree of cultivation was high. Plain land 

regions often lacked the essential resources of the forest and for instance fire 

wood had to be brought from other areas. Also, animals were in some cases sent 

away for pasture over summer to minimise the pasture land. For plain land 

regions we also find relatively sophisticated and intense cultivation techniques 

such as a three field crop rotation with approximately one third of the arable 

land in annual fallow. While animal breeding (that is, the number of animals 

born on the farms) was relatively small, it was still diverse indicating that plain 

land peasants aimed for self sufficiency in various animal products and draught 

animals. The plain land peasants bred horses, cattle, pigs, sheep, geese and hens. 

 The results show that the production and land use patterns of plain land 

regions could be more diverse than previous research suggests. Even in areas 

with relatively good soil fertility, some villages received their main incomes 

from breeding and selling animals rather than grain in the early eighteenth cen-

tury. Also, which goes for other types of regions as well, crop production was 

diverse and for some farms and villages, mainly in brushwood/intermediate land 

and woodland regions, crops such as beans and peas constituted a substantial 

part, both in terms of volume and value, of the annual harvests. This leads us to 

question a prevailing view that crop production within traditional agriculture 

was uniform and dominated by barley, rye and oats in a regular rotation. Gener-

ally, total crop production of plain land farms was higher and also increased 

faster during the eighteenth century in comparison to brushwood/intermediate 
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and woodland farms. One may ask how this expansion was possible without 

pushing the limits of traditional agriculture too hard. To begin with, natural con-

ditions were more favorable and cultivation techniques more sophisticated and 

intense in plain land regions. The expansion was primarily achieved by culti-

vating new land, mainly by turning pasture into arable land. The steadily 

increasing crop production combined with no indications of agro-ecological cri-

sis suggests that the plain land regions maintained a sustainable expansion, or at 

least one that did not stress the limits of traditional agriculture too hard. The 

long term development of agriculture in the plain land regions during the eigh-

teenth century was thus characterised by a continuous “vegetabilisation” of the 

production in a general sense. An early form of enclosure (storskifte) appears to 

have fuelled this process by facilitating and rationalising the management of the 

arable land by decreasing the number of strips per farm but not abolishing the 

open field system or common property rights.  

 The development of brushwood/intermediate land regions were a contrast 

to that of the plain land regions. Generally, soils were less fertile and cultivation 

techniques less developed and more extensive in their nature. The less heavy 

and sandy soils encouraged extensive strategies, since it made cultivation of new 

land easier. Soils were often cultivated for a couple of years followed by a 

lengthy fallow. A major risk was the exhaustion of the naturally poor soils. 

Failing to produce a surplus of corn, production was often specialised in animal 

production, which is shown in our results through more extensive animal 

breeding and more diversified land use patterns in comparison to plain land 

regions. The peasants of the brushwood/intermediate land regions bred horses, 

cattle, pigs, sheep, geese, hens and in some rare cases goats. During the early 

part of the eighteenth century, the results show attempts to increase crop pro-

duction by cultivating new land, often in marginal soils. This failed to produce 

the desired results, leading to exhaustion of soils and the few remaining forest 

resources. Agriculture in many areas of the brushwood/intermediate land 

regions, especially where soil fertility was exceptionally poor, shows signs of an 

agro-ecological crisis detected through land use patterns, contemporary descrip-

tions and a stagnant or even decreasing crop production. In dry and sandy soils, 

rye was the most common crop, dominating over barley which preferred a more 

fertile and moist clay soil. Buckwheat was a common crop where grain would 

not grow at all. During the latter half of the eighteenth century, tendencies for a 

return to a more animal based agriculture are detected. The consequences of 

exceeding the agro-ecological limits were very severe in some cases and the 

emergence of shifting sand through desertification not only left large acreages 

useless for cultivation but also threatened still healthy soils. These findings are 

in line with previous research suggesting that the agricultural revolution was 

caused by, or at least preceded by, an agro-ecological crisis. 
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 The development of woodland regions shows similarities to that of the 

brushwood/intermediate land regions in some respects. In these areas however, 

expansion was halted by natural conditions where large acreages consisted of 

rugged, wooded, stony and/or marshy wastelands. The degree of cultivation was 

low and fields small. Of the three types of agricultural regions, the woodlands 

districts had the most extensive animal breeding. The woodland regions also 

marked themselves by a more extensive breeding of cattle. Thus, many peasants 

of the woodland regions had their main incomes from the breeding and selling 

of animals, especially cattle, rather than from selling specific woodland products 

and not from selling grain. The peasants bred horses, cattle, pigs, sheep, goats, 

geese and hens. During the first half of the eighteenth century, a tendency for an 

increased vegetabilisation of production is detected for the woodland regions 

through the cultivation of new land, increased crop-production and decreased 

animal breeding. During the latter part of the eighteenth century a return to a 

more animal based agriculture is detected as animal breeding increased and crop 

production stagnated.  This change does not however appear to have been pre-

ceded by an agro-ecological crisis. 

 In summary the expansion of traditional agriculture in the eighteenth cen-

tury manifested itself differently based on geographic conditions. The already 

surplus producing plain land regions continued to expand their surplus produc-

tion of corn, probably fuelled by increasing grain prices and a growing domestic 

trade during the last decades of the century.  Export was however at this point 

prohibited. Needless to say, the plain land regions were pushing the limits of 

traditional agriculture even though no signs of crisis are detected. In comparison 

the brushwood/intermediate land regions were working against the natural con-

ditions. The desire to increase crop production through extensive strategies 

resulted, in some cases, in severe agro-ecological crisis. In woodland regions the 

expansion of crop production was halted by natural conditions since extensive 

work efforts and agro-technological development were required for exploiting 

the wastelands. Likely as a result of failing to expand crop production, the 

results show a tendency for a return to more animal-based agriculture during the 

latter part of the eighteenth century in brushwood/intermediate land and wood-

land regions. Extensive changes were to come in the wake of enclosures, yet in 

different ways. 
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Transformation and expansion in the nineteenth century 

The development during the eighteenth century exposed the limitations of tradi-

tional agriculture. An institutional obstacle remained which was overcome, at 

least for plain land regions, through an enclosure decree (enskiftesförordningen) 

that regulated the consolidation and privatisation of land. This decree would 

however prove itself inadequate for regulating the process of enclosure in areas 

with more diverse geography and a higher degree of common land. The first 

wave of enclosures spread swiftly in the plain land regions. It was followed by 

an accelerated cultivation of new land but also swiftly decreasing acreages of 

meadows which indicates the implementation of a new convertible husbandry. 

Immediately after the implementation of the enclosure, a significantly accele-

rated increase in crop-production is detected as well. The nineteenth century was 

characterised by increased commercialisation and a rise in both domestic and 

foreign demand. The commercialisation was accentuated by gradual trade dere-

gulation and in 1825 the removal of the export ban. After the repeal of the so 

called “Corn Laws” in 1846 (i.e. the British import tariffs for foreign grain), 

Swedish grain exports increased tremendously with Britain becoming the most 

important market. The swift transformation of agriculture and the increasing 

surplus of grain in plain land regions indicate that peasants in these areas could 

reap the harvests of an increased agricultural commercialisation from its very 

beginning. 

 In some areas of the brushwood/intermediate land regions, the enclosure 

appears to have assisted a collapsed agriculture get back on its feet. In 1827, a 

new enclosure decree (laga skiftesstadgan) was introduced which replaced the 

previous and the process of enclosures accelerated also in areas with more 

diverse land conditions. But how did the enclosure help to reverse the agro-

ecological crisis? To begin with, it may be argued that one reason for the crisis 

was the collective nature of the open field system, with the “tragedy of the 

commons” laying the foundation for desertification and shifting sand. The 

results show that common wood resources certainly were exhausted, but the 

emergence of shifting sand was a consequence of the marginal soils afterwards 

being turned into arable land and thus became privatised. As one of the case stu-

dies show, the enclosure was followed by a substantial increase in crop produc-

tion and the restoration of lands damaged by shifting sand. One probable expla-

nation is that the implementation of new crop rotations in the wake of enclosure 

decreased the fallow, leaving less land open and vulnerable to the forces of 

nature. Moreover, the redistribution of land and the scattering of farms as a 

result of enclosure led to revaluation and cultivation of previously unexploited 

lands through for instance drainage.  
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In woodland regions, the enclosures were also followed by an accelerated crop 

production and cultivation of new land. It should be noted that before the enclo-

sure decree of 1827, no effective regulation for enclosure existed for these areas. 

The scattering of farms through the enclosures fuelled an immediate revaluation 

and cultivation of new lands since many farms received their plots on land 

which had previously not been cultivated. As a consequence, the drainage of 

marshlands and other soil-improving efforts such as stone clearing accelerated. 

Also, the increased need for fencing following the privatisation of land created 

incentives for land clearing and stone wall constructions. The results show that 

the cultivation of potatoes increased tremendously in brushwood/intermediate 

land and woodland regions in the nineteenth century, in particular during the 

period ca. 1820-65. While this crop on average made up for a mere 9 percent of 

the harvest value in plain land regions in the 1860s, it made up for an impressive 

37 percent in a parish identified by particularly sandy and poor soil conditions. 

On average, potato cultivation was the most extensive in woodland regions. One 

reason for the increased cultivation of potatoes in the nineteenth century was the 

implementation of new crop rotations following the enclosures. Considering the 

natural conditions, it is easy to see why the cultivation of potatoes seemed an 

attractive alternative for peasants in brushwood/intermediate land and woodland 

regions, since it allowed an increased food production per person without any 

real agro-technological change. Potatoes were not however only cultivated for 

consumption. The crop could also be sold and refined into spirits.  

 While the enclosures appear to constitute an important break of trend as 

regards the agricultural practice, the impact varied by region. The transformation 

was rapid and linear in plain land regions while in other types of regions the 

enclosures appears to have launched a series of events that gradually improved 

and favored crop production. Common for all types of regions was that the 

nineteenth century was characterised by a gradual vegetabilisation of production 

through increased crop production, the cultivation of new land and decreased 

animal breeding. This constitutes a break with the traditional production patterns 

in brushwood/intermediate land regions.  

Concluding remarks 

The Swedish agricultural transformation was part of a European development 

which despite overall similarities contained regional and local variations in the 

character of the transformation and the courses of events. Our investigation 

shows that natural conditions played an important role in these variations. Con-

sidering the differences between the traditional agricultural regions, it seems to 

have been three varieties of agricultural transformation. Yet in all three cases the 

enclosures appears to have played an important role. It is thus important to point 
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out that there existed an institutional obstacle to agricultural transformation 

which was gradually overcome. The obstacle was however overcome later for 

areas with more diverse land type conditions. 

 The hypothetical relationships of the models that were initially presented 

have been confirmed by our investigations. We are thus able to contrast the ear-

lier part of the investigated period to the latter part. During the eighteenth cen-

tury, agricultural practice was still marked by traditional agricultural regions, the 

collective nature of the open field system and the cultivation techniques and 

limitations of traditional agriculture. Market incentives had a weaker impact as 

well as local variations in natural conditions due to a lower degree of commer-

cialisation and individualism. Entering the nineteenth century, the situation 

changed. Through enclosures the open field system was abolished. Due to the 

individualisation and consolidation of land, agricultural practice became more 

affected by local variations in natural conditions and less by the traditional pro-

duction patterns of the agricultural regions. New cultivation techniques enabled 

peasants to overcome the limitations of traditional agriculture and to achieve a 

bigger surplus. Meanwhile, the market had a bigger impact due to the expansion 

of both domestic and foreign markets and a gradual deregulation of trade. 

Hence, individual peasants were gradually transformed from risk-minimising 

collectivists to profit-maximising individualists during the investigated period. 

The investigations lead us to revise the model of farming practice in pre-indus-

trial presented by previous research. The results and models show that we need 

to consider that the impact of factors changed over time and that some relation-

ships grew stronger while other weakened. Modeling the relationships and fac-

tors affecting pre-industrial agricultural practice thus need to consider the 

dynamics of time.  

 Was the agricultural transformation caused by, or at least preceded by, an 

agro-ecological crisis? Our results show that was sometimes the case, but also 

that the crisis was conditional, that is, its impact depended on the natural condi-

tions. Taking these factors into consideration thus enables a new perspective on 

the agricultural transformation. 
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