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1. Inledning

1.1 Syfte och frågeställningar

Införandet av nya grödor och odlingssystem var en viktig del i utvecklingen under den 

agrara revolutionen.1 Men trots kunskapen om hur viktigt detta var så är kunskapen om 

processen i flera avseende begränsad. Det är mot den bakgrunden uppsatsens syfte och 

frågeställningar formuleras. Syftet med uppsatsen är att studera hur nya grödor etableras 

och sprids under den agrara revolutionen. Undersökningens geografiska avgränsning är 

Skåne  som  representeras  genom  ett  urval  gods  och  socknar.  Kronologiskt  är 

avgränsningen perioden cirka 1800-1890. De grödor som kommer att analyseras närmre 

är  potatis,  sockerbeta  och  olika  sorters  vall.  Dessa  var  några  av  de  viktigaste  nya 

grödorna  som introducerades  under  den agrara  revolutionen.  För  att  kunna uppfylla 

syftet  så  används  unikt  arkivmaterial  för  att  kunna  studera  grödornas  introduktion, 

spridning samt kvalitativa förbättring i termer av avkastningens långsiktiga förändring. 

Vidare  studeras  om  det  finns  skillnader  i  dessa  avseenden  mellan  bonde-  och 

godsjordbruk samt mellan olika bygdetyper med olika geografiska förutsättningar.  För 

att uppnå uppsatsens syfte har det brutits ned i följande huvudsakliga frågeställningar:

−Hur ändrades odlingen av ett urval viktiga grödor under den agrara revolutionen?

−Skiljde  odlingen av  grödorna  sig åt  mellan  gods-  och  bondejordbruk samt  mellan  olika 

bygdetyper?

−Om skillnader förelåg mellan gods- och bondejordbruk, vilka faktorer kan de i så fall sättas i  

samband med? Var dessa faktorer specifika för produktionssystemen?

−Finns det belägg för en kvalitativ förbättring av grödorna?

1.2 Metodologiska övervägande 

Jag har valt att avgränsa undersökningen geografiskt till Skåne, som i många avseenden 

representerar  en  diversifierad  nordeuropeisk  jordbruksregion,  för  att  få  en  relevant 

empirisk  grund  för  att  kunna  uppnå  syftet  och  besvara  frågeställningarna.  Så  är 

socknarna och godsen i undersökningsområdet av ett sådant urval att de representerar 

olika sorters bygder samt en åtskillnad mellan bonde- och godsjordbruk. De utvalda 

socknarna  har  en  övervägande  del  skattebönder,  vilket  innebar  att  bonden  hade 

1 Gadd, 2000, Sid 11
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skatterätt och ärftlig besittningsrätt. Detta var den starkaste formen av inflytande över 

produktionen sett till bondejordbruket.2 För godsens del har två stycken valts, dels för 

att kunna jämföra med socknarnas bondejordbruk och dels med varandra. För att kunna 

undersöka  de  för  studien  nödvändiga  parametrarna,  det  vill  säga  odling  av  potatis, 

sockerbeta och vall (vilka alla presenteras i uppsatsen) används tre typer av källmaterial: 

de  så  kallade  prästberättelserna,  BiSOS samt  respektive  gods  arkiv.  Dessa  beskrivs 

närmare i kapitel 1.3. Undersökningsperioden, cirka 1800-1890, har valts för att kunna 

undersöka de långsiktiga tendenserna under den agrara revolutionen. 

1.2.1 Presentation av undersökningsområdet

Anledningen till att Skåne är ett lämpligt undersökningsområde för uppsatsen beror på 

flera olika förhållanden: landskapet är av skiftande natur med avseende på till exempel 

olika sorters jordmåner, att Skåne är och har historiskt sett varit ett av de viktigaste 

jordbruksområdena i Sverige samt att här finns god och lättillgänglig jordbruksdata att 

tillgå. För att visa hur geografiska förutsättningar och produktionsmönster hänger ihop, 

har  tidigare  forskning  delat  in  Skåne  i  tre  typer  av  jordbruksområden eller  bygder: 

slättbygd, risbygd och skogsbygd.3

Slättbygden återfinns i de sydvästra och södra delarna av Skåne. I områden bestående av 

slättbygd så var den vanligaste grödan spannmål och det var från åkern hushållet fick 

sitt levebröd. I områdena där det är så risbygd, alltså områdena mellan skog och slätt, 

fanns det goda förutsättningar för djurhållning medan förutsättningarna för åkerbruk var 

sämre.  Här  var  ingen  brist  på  betesmarker,  dock  kunde  det  förekomma  brist  på 

vinterfoder till djurhållningen. I skogsbygden var skogen en viktig inkomstkälla. Odling 

var inte lätt på grund av den ofta magra jorden, som gav dålig avkastning på säd. I vissa 

fall kunde djurhållningen vara omfattande och en viktig inkomstkälla.

Hur naturen och jordarna ser ut är ofta en viktig bestämmande faktor för jordbrukets 

produktionsmönster. Ett jordbruk som har en teknik av mer primitiv natur, ser oftast till 

att först ta de lättillgängliga och lättarbetade jordarna i anspråk.4 Men när trycket på 

jordbruket  har  ökat  så  har  också  användningen  av  jordarna  förändrats  och  mer 

2 Gadd, 2000, Sid  71
3 Campbell, 1928
4 Slichter van Bath, 1963
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svårarbetade jordar har tagits i anspråk. Potatisen är en gröda som passar bra till lättare 

sandjordar,  likt  de  som man finner  i  framförallt  risbygden och även i  skogsbygden 

medan jordar som innehåller mer lera passar bättre till olika sorters säd och sockerbeta.5 

Figur 1: Socknar Figur 2: Gods

Källa: Författaren Källa: Författaren
De socknar som jag valt att utgå ifrån är, som tidigare sagts, i olika bygdetyper: Hög,  

Kävlinge, Lomma, Burlöv, Mellan-grevie, Skegrie och Bösarp är slättbygd. Remmarlöv 

och Lyngsjö är risbygd  medan Långaröd och Brösarp är skogsbygd.6  

1.2.2 Måttenheter

Under  tidsperioden  som  undersöks  i  uppsatsen  så  kan  man  se  att  måttenheterna  i 

källmaterialen förändras. För att kunna göra beräkningar av de långsiktiga tendenserna 

som sker under perioden har jag därför i vissa fall räknat om siffrorna så att alla år är i  

samma enhet. Tabell 1 beskriver de mått jag utgått ifrån.

Tabell 1. Omräkning av vikt och areal mått
Sockerbeta Viktmått Areal
Volym (liter) Vikt(kilogram) Deciton 100 kg Tunnland 0,5 hektar
1000 650* Centner 46,5kg
1 0,65
146,5 (tunna)* 95,2
Kubikfot 18,3
Hektoliter 65

Anm: Tabellen innehåller flera olika källor som sammanställts. 
Källor: Sahlgren 1952 och Agriwise, 2009, Densitet (volymvikt) för vissa jordbruks- och fabriksprodukter.

5 Zachrisson, 1914, Sid 13-29
6 Campbell, 1928, Sid 279
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1.3 Material

Jordbruksstatistiken i uppsatsen kommer ifrån de så kallade prästberättelserna (år 1802 

till 1820), BiSOS (från år1865) och material från godsens respektive arkiv. Kvalitén i 

uppgifterna är av blandad karaktär och kommer att diskuteras närmare i detta kapitel. 

Då uppsatsens syfte går ut på att finna långsiktiga trender, snarare än precis data såsom 

exempelvis exakta årlig data, så bör det påverka resultaten ytterst marginellt. I denna del 

kommer de tre huvudsakliga källmaterialen att presenteras och diskuteras var och en för 

sig. Diskussionen kommer att beröra källkritik och vilka konsekvenser det kommer att 

ha för uppsatsens analyser. 

Prästberättelserna härstammar från det intresse för statistik som började växa fram hos 

staten  under  1700-talets  andra  hälft.  Prästerna  började  redan  år  1749  att  samla  in 

material av demografisk natur till tabellverket.7 Kungen ville senare att denna insamling 

av data  även skulle  innefatta  underlag till  näringsstatistik.  Tanken var  att  prästerna, 

förutom demografiska data,  skulle  samla in  olika grödors ”ungefärliga” utsäde samt 

förökning.  Prästernas insamling av jordbruksstatistik  var allt  annat  än långlivad och 

varade endast mellan år 1802 och 1820.

Idén att  prästerna skulle  ha hand om insamlingen av jordbruksdata var i  grund och 

botten god. Problemet var dock att bönderna sedan tidigare var väldigt skeptiska till att 

övermakten skulle kontrollera dem. Det blev inte bättre av att prästerna skulle ha en del 

av böndernas avkastning i lön. Detta gjorde att bönderna ofta meddelade lägre siffror än 

vad verkligheten egentligen var. Prästernas å andra sidan uppskattade inte uppdraget 

heller, de tyckte redan att de hade ett stort ansvar med insamlingen av den demografiska 

statistiken.  Detta  tillsammans  ledde  till  att  prästernas  insamling  av  jordbruksdata 

övergavs år 1820.8 

Det var på grund av den bristfällighet som fanns i jordbruksstatisten som riskdagen 

verkade för BiSOS grundande under 1800-talets andra hälft. Riksdagens krav på god 

statistik  ledde till  grundandet  av Statistiska centralbyrån.  Från 1865 så började man 

sammanställa jordbruksstatistiken på det sätt som går att finna i BISOS, detta varade 

7 Gadd, 1999, Sid 29-30
8 Gadd, 1999, Sid 30-33
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ända fram till 1911.9 Insamlingen av data till jordbruksstatistiken skedde på sockennivå 

och  ansvaret  för  insamlingen  och  sammanställningen  av  primärdata  hade 

Hushållningssällskapen.10 Alla insamlare hade en tidsplan som skulle följas, dock fick 

varje Hushållningssällskap själva bestämma hur insamlingen skulle genomföras.11 Efter 

1911  förflyttades  ansvaret  för  insamlingen  av  data  från  Hushållningssällskapen  till 

Statistiska centralbyrån.12

Informationen och statistiken skulle lämnas årsvis, dock kunde uppgiftslämnarna välja 

att avstå rapportering om förändringen var liten. Det kan förklara varför det under vissa 

perioder finns samma data under flera år. Samma data under flera år tolkas i analysen 

som att det inte förekom någon avsevärd förändring i den jordbruksproduktion som var i 

socknen.  Vilka  typer  av  grödor  som skulle  rapporteras  och  redovisas  bestämdes  av 

Statistiska  centralbyrån  då  de  tryckte  upp  de  blanketter  som  skulle  fyllas  i  av 

uppgiftslämnarna.13 

BiSOS  redovisade  statistik  är  av  en  mer  tillförlitlig  natur  än  den  man  finner  i 

prästberättelserna.  Detta  då  metoderna  för  insamling  kraftigt  utvecklats  sedan 

prästberättelsernas tid. Dock var det en process som fortsatte att utvecklas med åren och 

därav får det ses som de senare rapporterna är mer tillförlitliga än de tidigare. I varje 

rapport  återfinns  kommentarer  angående  uppgifternas  kvalité  från  både 

hushållningssällskapen och centralbyrån. Från år 1877 började Statistiska centralbyrån 

kategorisera  kommentarerna  genom  att  ställa  dem  under  ”skyndsamhet”, 

”fullständighet” eller ”tillförlitlighet”. Detta år går det att läsa i BiSOS om problem med 

siffror  som kan  vara  allt  annat  än  sanna.  Dock  minskar  problemet  med  tiden  och 

Statistiska centralbyrån införde lokalundersökningar som hushållningssällskapen skulle 

genomföra. Lokalundersökningarna bidrar till att problemen med bristande noggrannhet 

minskar. Kvaliteten i uppgifterna kan skifta mellan länen, vilket innebär att jämförelser 

sker bäst inom länen. Dock bör påverkan av detta vara ytterst liten i undersökningen då 

9 Medin, 1999, Sid 50
10”Hushållningssällskapens ursprungliga uppgift var att stimulera till en ökad och rationell  
livsmedelsproduktion. Senare breddades syftet väsentligt och innefattade en rad uppdrag för samhällets  
allmänna utveckling.” Källa: Hushållningsällskapets Hemsida  
11 Medin, 1999, Sid 54
12 Medin, 1999, Sid 79
13 Medin, 1999, Sid 56
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det är långsiktiga trender som undersökes.14 

Den  data  som  kommer  från  godsen  återfinns  hos  landsarkivet  i  Lund,  som 

tillhandahåller flertalet av arkiven från de skånska godsen. Här kan man finna data som 

tidsmässigt sträcker sig långt bortom, både framåt och bakåt i tiden, de år jag valt att 

undersöka.  Min  undersökning  är  inriktad  på  två  delar  av  godsens  arkiv,  nämligen 

Godsräkenskaper och Statistiska handlingar. Godsräkenskaperna är indelade i två delar 

en penning- och en naturadel. I naturadelen kan man finna delar som berör animalier, 

brännvin  och  spannmål.15 För  denna  undersökning  är  det  alltså  naturadelen  som är 

intressant.  Angående  de  statistiska  handlingarna  så  återfinns  dessa  under  övriga 

handlingar, där det finns material som berör olika delar och som är av skiftande kvalité. 

1.4 Disposition

Efter inledningskapitlet ovan som bland annat har presenterat syfte, frågeställningar och 

källmaterial,  följer  kapitel  2  som innehåller  en  kortare  inledning  för  att  utmynna  i 

presentation och bakgrundsfakta om de olika grödorna. Detta kapitel innehåller även 

presentation  av  tidigare  forskning,  invävt  fortlöpande  i  texten.  Den  huvudsakliga 

analysen ryms i kapitel 3 som är indelad i tre delar där varje gröda har huvudrollen och 

där  gods-  och  bondejordbruk  studeras  separat  med  hjälp  av  de  ovan  beskrivna 

källmaterialen. Varje del avslutas med en diskussion av resultaten liksom kapitlet som 

helhet.  Uppsatsen  sista  kapitel,  kapitel  4,  utgörs  av  en  avslutande  diskussion  med 

återknytning till syfte, frågeställningar och tidigare forskning. 

14 Medin, 1999, Sid 65-66
15 Olsson, 2002, Sid 16
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2. Den agrara revolutionen – en bakgrund

2.1  Från  Malthusiansk  kris  till  tillväxt  genom  nya  grödor  och 
odlingssystem

Ända  sedan  Thomas  Robert  Malthus  gav  ut  sin  skrift  ”Essay  of  the  principle  of 

population” år 1798, så har det funnits de som sett på framtiden i ett mörkt och dystert  

perspektiv. Den mänskliga populationen skulle växa mer än vad tillgången på födoämne 

kunde och detta skulle medföra förödande konsekvenser.16 

Arvet efter Malthus teorier har levt kvar och även efter hans död har många personer 

predikat  hans  synsätt  om  vart  mänskligheten  egentligen  är  på  väg.  Många  kända 

ekonomer har förespråkat de nymalthusianska teorierna, bland annat Knut Wicksell.17 

Men även om detta dystra synsätt fortfarande lever kvar, så har vi aldrig sett en större 

Malthusiansk kris. Det finns de som menar att förespråkarna för Malthus teorier mer 

eller mindre slåss mot väderkvarnar och att människan är väldigt bra på att undvika 

kriser i den bemärkelse som han avsåg.

Den danska  ekonomen  Ester  Boserup menade att  människan,  när  vi  närmar  oss  en 

Malthusiansk kris, kommer att anstränga sig än mer när det gäller jakten efter föda. Till 

skillnad  från Malthus,  så  ansåg alltså  Boserup att  det  är  befolkningens storlek  som 

avgör produktionspotentialen, eftersom en ökande befolkning leder till  att jordbruket 

expanderar  och/eller  effektiviseras.  Detta  kan  ske  genom  innovation  så  som  ny 

teknologi, nya odlingssätt och nya grödor. Men också genom att sättet att bruka den 

odlingsbara  marken  förändras,  antingen  genom intensifiering  eller  genom en  extern 

strategi. Skillnaden mellan dessa är att genom intensifiering så ökas omsättningen av 

energi per arealenhet medan en extern strategi innebär att ny mark tas i anspråk för 

odling.18 

Vad gäller innovationer så har utvecklingen varit att de redskap som används har blivit 

allt mer effektiva. Till en början handlar det till exempel om bättre handredskap och 

redskap  till  arbetsdjuren.19 för  att  i  mer  modern  tid  innebära  traktorer  och  andra 

jordbruksmaskiner. Innovationerna inom jordbruket har möjliggjort en ökad avkastning 

16 Buchholz, 2007, Sid 47-54
17 Overbeek, 1973, Sid 205-211
18 Boserup, 1965
19 Gadd, 2000, Sid 245
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genom att såväl arbets- som markproduktiviteten har ökat. 

För det västerländska jordbruket så var den agrara revolutionen under 1700 och 1800-

talet ett viktigt framsteg. Den agrara revolutionen innehöll såväl odlingstekniska som 

viktiga institutionella förändringar.20 Exempel på det sistnämnda var för Sveriges del de 

jordreformer som benämns storskiftet,  enskiftet och laga skiftet. Det var till följd av 

dessa skiften som jordbruket tog den form som vi ser idag genom att byarna försvann. 

Det  inträffade  alltså  en  radikal  förändring  av  arbetsorganisationen.  Växeljordbrukets 

införande å andra sidan innebar att odlingstekniken förändrades.21 Syftet var att undvika 

utarmning av jorden, genom att  vid jämna mellanrum odla vall.  Som vall  kan olika 

ärtväxter användas, till exempel klöver och wicker. Fördelen med ärtväxter är att dessa 

är  kvävefixerande  och  överför  kväve  från  luften  till  marken.  Det  i  sin  tur  gör  att 

åkerjorden blir mer näringsrik till den gröda som ska odlas därefter. Bland de nya och 

viktigaste grödorna, som började användas i allt större utsträckning under tiden kring 

den agrara revolutionen, finner vi bland annat: potatis, sockerbeta och olika sorters vall. 

Det är dessa tre grödor vi kommer att studera närmare i uppsatsen. 

20 Gadd, 2000, Sid 11-12
21 Gadd, 2009, Sid 75-82
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2.2 Potatis
      Figur 3: Potatis

Potatisen  som  gröda  kom  till  Sverige  relativt 

tidigt och redan under 1700-talets första hälft så 

kan man finna att  det förekom försöksodlingar 

runt  om i  landet.  Under  1770-talet  då  det  var 

några år av missväxt för spannmål, har tidigare 

forskning  påvisat  ett  mindre  genombrott  för 

potatisodlingen. Dock var detta inget långvarigt 

och odlingen av potatis var än så länge hänvisad 

till  trädgårdsodlingen,  någon  större  odling  på 

åkermark  förekom  alltså  inte.  Någon  gång  i 

början  av  1800-talet  inträffade  en  förflyttning 

och  det  började  odlas  potatis  på  åkermark. 

Tidigare forskning har utifrån olika källmaterial 

förlagt potatisens stora genombrott till  tiden kring 1800-talets första decennier.22 Den 

mest väsentliga anledningen till detta var att spannmålspriserna gick upp. Ökande priser 

på spannmål är dåligt för nettoköparna, medan det är en fördel för de bönder som har ett 

överskott som kan säljas. Om priserna på spannmål blir tillräckligt höga, så kan det 

även leda till att vissa bönder väljer att sälja så mycket spannmål som möjligt. I så fall 

kunde bönderna välja att äta potatis istället för spannmål på gården. Potatisen fungerade 

även  som  en  ersättning  för  det  dyra  spannmålet  hos  fattiga.  Potatisens  genomslag 

skedde framför allt omkring skogsbygden i södra Sverige, där jordarna är sandiga och 

lätta.23 Andra  förklaringar  till  potatisens  genombrott  under  1800-talet  var 

brännvinstillverkningen, dels var det under denna tid som  tillvägagångssättet för att 

göra  brännvin  på  potatis  började  spridas,  men  det  var  även  vid  denna  tid  som 

hushållsbränningen släppes fri igen efter att varit reglerad.24  

Godsen å andra sidan hade andra förutsättningar än bönderna att sälja sin spannmål när 

priset var som högst. Istället för att höga priser på spannmål var till deras nackdel, så 

kunde godsen ta nytta av marknadsläget och tjäna mer pengar på sin produktion. Detta 

tillsammans med spannmålsmarknadens avreglering kring år 1800, borde leda till mer 

22 Gadd, 1999, Sid 29
23 Gadd, 2000, Sid 256
24 Bohman, 2010, Sid 83
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specialisering mot spannmål och att potatisen blev mindre intressant för godsen.25 Trots 

detta är tidigare forskning av uppfattningen att potatisodlingen ökade hos godsen under 

1820-talet och att potatisen odlades i allt större utsträckning.26

När det gäller skillnader i produktionsmönster mellan bygdetyperna, som diskuterades 

innan, så är potatisodling ett utmärkt exempel. Tidigare forskning har nämligen visat att 

potatisens andel  av skördevärdet  skiljde sig åt  mellan de olika bygdetyperna.  Vilket 

illustreras i tabell 4. 

Tabell 2. Potatisens skördevärde i procent
1802-1810 1811-1820 1866

Slättbygd 6,5 6,8 9,2
Risbygd 7,6 8,4 16,7
Skogsbygd 3,8 8,3 19,6
Alla bygder 6,0 7,8 15,4
Källa: Bohman, 2010, Sid 86 

Tabell  4  visar  tydligt  att  potatisen  från  början  odlades  till  största  del  på  slätt-  och 

risbygd. Men detta ändrades med åren och efter att ha odlats i liten, eller mycket liten, 

skala  i  skogsbygden  så  blev  det  där  potatisen  kom  att  få  den  största  andelen  av 

skördevärdet år 1866. 

25 Olsson, 2002, Sid 52
26 Olsson, 2002, Sid 223
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2.3 Sockerbeta
Figur 4: Sockerbeta

Om potatisen antas ha haft sitt stora genombrott hos 

bönderna i början på 1800-talet och hos godsen på 

1820-talet  så  kom  genombrottet  för  sockerbetan 

betydligt  senare.  Sockerbetan,  som  kommer  från 

mer  sydliga  breddgrader  än  de  i  Sverige,  klarade 

från  en  början  inte  av  vårt  klimat.  Det  var  inte 

förrän  sockerbetan  genomgått  växtförädling,  som 

gjorde att den klarade det nordtyska klimatet, som 

den  kunde  ta  sig  vidare  från  norra  Tyskland  till 

Skåne och Sverige.27 Detta var kring 1860-talet och 

det bör alltså  vara där omkring som sockerbetans 

introduktion  i  det  skånska  jordbruket  återfinns  i 

källmaterialen.28 Det stora genombrottet skedde enligt tidigare forskning på 1880-talet 

och därefter kan man se att det inhemska sockret ersatte importerat. Redan på 1890-talet 

var Sverige självförsörjande på socker.29

I och med sockerbetan och oljeväxternas intåg i det svenska jordbruket var utvecklingen 

mot ett  mer industrialiserat  jordbruk igång. Det var framförallt de större jordägarna, 

med  ackumulerat  kapital,  som gjorde  större  investeringar  i  industrier.  De  tidigaste 

formerna av agrarindustri var sockerbruk och mejerier.30 

Samtidigt  som sockerbetan  kom började  användningen av  handelsgödsel  öka.  Detta 

bidrog  till  att  djurhållningen  gick  tillbaka  genom  att  dess  betydelse  som 

gödselproducent minskade.31 I BiSOS 1891-1895 för Malmöhus län kan man läsa att 

”Den  starka  gödsling  med konstgjorda gödningsämnen,  som sockerbetorna kräfva,  

kommer till en ej ringa del öfriga grödor till godo, så  att deras afkastning i väsentlig  

grad höjes, till fördel för hela hushållningen”.32

27 Nationalencyklopedins hemsida, sockerbeta
28 Åkerman, 1951
29 Nationalencyklopedins hemsida, sockerindustri 
30 Borg och Olsson, 2004, Sid 27
31 Borg och Olsson, 2004, Sid 43
32 BiSOS, 1891-1895, Del Malmöhus Län, Sid 11

13

Källa: Atlas des plantes de France, 1891



2.4 Vallodling
        Figur 5: Klöver

Vallodlingens genombrott kom redan under 1700-talet. 

I  uppsatsen  kommer  fokus  att  ligga  mer  på  att  se  hur 

tendenserna  av  vallodling  respektive  betesmarker  var 

under  perioden  därefter,  det  vill  säga  under  1800-talet. 

Detta genom att studera huruvida socknarna använder sig 

av vallodling,  hur vallodlingen respektive betesmarkens 

areal förändras samt hur skörden förändras.

Vallodlingens växter användes bland annat som foder till 

djurhållningen. Men det finns andra fördelar med vall då 

den  kan  användas  för  att  motverka  att  näringsämnen 

försvinner och jorden utarmas. Historisk så var ängen viktig för jordbruket. Bönderna 

använde sig då av en traditionell  ängsmark, det vill  säga en särskilt  avsatt  mark för 

foderproduktion  som var  beroende  av  förhållandevis  lite  bearbetning.  Med  det  nya 

växeljordbruket förflyttades foderproduktionen istället till åkermarken och blev en del i 

den regelbundna växtföljden. För att ängen inte skulle bli utarmad så bearbetades denna 

och såddes senare med frö. När ängen hade förbättrats plöjde bönderna ned denna och 

odlade säd. På 1800-talet använde de skiftade gårdarna använde till största del klöver 

och timotej som vall. Fördelen med att använda ärtväxter så som klöver i vallen är att 

dessa är kvävefixerande. Det innebär att ärtväxterna kan ta tillvara på kväve i luften som 

de sedan kan fixera i jorden, detta med hjälp av bakterier som lever i symbios med 

växten. I och med att bönderna lärde sig att använda en modern vallodling så försvann 

ängsmarken. Denna kunde antingen odlas upp eller växa igen till skog.33 

Vallodlingen var en viktig del av jordbruket och för övergången till växelbruket, vilket 

var integrerat på de flesta skånska storjordbruk runt 1850-talet. Med växelbruk menas 

att det sker en regelbunden rotation på de grödor som odlas på åkern. Ängen som var 

viktig i gamla jordbrukssystem, främst innan skiftena, bidrog till att stora arealer var 

tvungna  att  lämnas  i  träda.  Detta  minskade  med  växelbruket  och  vallodlingen. 

Växelbruket gjorde även jordbruken beroende av kraftigare plogar, vilket bidrog till att 

plogarna blev mer utvecklade.34 
33 Nationalencyklopedins hemsida, vallodling
34 Gadd, 2000, Sid 305-310
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2.5. Bonde- och godsjordbruk: två olika produktionssystem

Under 1800-talet och perioden som undersöks i uppsatsen, kännetecknades marknaden 

av en tilltagande kommersialisering. Både gods och bönder svarade på detta, men på 

delvis  olika  sätt.35 Detta  kan  delvis  härledas  till  att  godsens  och  bondejordbrukens 

produktionssystem skiljde sig åt. Det är därför intressant med en jämförelse av deras 

produktion vilket motiverar uppsatsens komparativa ansats i detta avseende

Bondejordbrukets organisation brukade bestå av bondens familj och  till det hade man 

kanske hjälp av någon piga och dräng. Produktionsorganisationen var alltså inte stor och 

baserades till en början och till stor del på en sorts självhushållningsekonomi.36 Innan 

skiftesreformerna på 1800-talet var bondejordbruken beroende av byn som organisation. 

Detta var även viktigt för hur produktionssystemet såg ut, med hägnader för boskap och 

för samspelet mellan boskapsskötsel och åkerbruket. I byn togs det gemensamma beslut 

angående de delar som berörde jordbruket kring byn.37 Efter skiftesreformerna försvann 

byarna  och  bönderna  fick  ett  jordbruk  som  var  lättare  att  påverka  och  utveckla 

individuellt.  Detta  har  kopplats  till  den  ökade  avkastningen,  mekaniseringen  som 

inträffade och genombrottet för nya grödor under 1800 och 1900 -talet.38

För skatteböndernas del så hände något under 1700-talet, det reella skattetrycket från 

kronan minskande.39 En teori kring att bönderna började använda mark mer effektivt, 

skaffa ny teknik och ta till sig nya grödor, är att de fick behålla en större del av det 

produktionsöverskott  de  producerade.  Detta  skulle  i  så  fall  fungera  som  en  sorts 

stimulans  för  bönderna  att  öka  nyodlingar  och  göra  tekniska  förbättringar  av  sitt 

jordbruk.40 Man brukar dela in den svenska jordbruksomvandlingen i tre faser. I den 

första, mellan 1700 och 1850-talet var en sjunkande skattemarginal ett av flera viktiga 

incitament.  I  och  med  denna  utveckling,  där  fler  bönder  kunde  ackumulera  och 

kontrollera  sitt  överskott  av  kapital,  växte  en  sort  entreprenörer  fram.  Dessa 

entreprenörer  investerade  i  olika  för  verksamheten  viktiga  delar  så  som utbildning, 

35 Bohman, 2010, Sid 32
36 Gadd, 2000, Sid 51-53
37 Gadd, 2000, Sid 67-69
38 Gadd, 2000, Sid 316-319, 324 
39 Olsson, 2005, Sid 172-173
40 Olsson, 2005, Sid 172-173
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teknologi och jordköp.41 

Godsens produktionsorganisation förändrades också under 1700 och 1800-talet och gick 

från feodalism till ett kapitalistiskt system. Med detta kom bland annat införandet av 

statarsystemet. Det  innebar  att  godsen  skaffade  helårsanställda  arbetare  som  blev 

betalda genom boende och natura (stat). Ökningen av statarsystemet syns mest efter år 

1800. Det som hände var att godsen avhyste frälsebönder och lade deras mark till sin 

huvudgårdsjord. Istället för att frälsebönderna fick bruka jorden så brukade godsen den i 

egen regi med hjälp av statare och/eller andra typer av lönearbetare.42 Organisationen 

var mycket större på godsen och antalet  statare kunde uppgå till  flera tiotal  stycken 

under vissa perioder.43 De organisatoriska förändringarna hos godsen kan förklaras kort: 

Tidigare  dagsverksskyldiga  bönder  byttes  mot  statare  eller  andra  lantarbetare, 

produktionen kom att  i  större utsträckning än tidigare inriktas mot avsalugrödor och 

slutligen nyinvesterades vinsten istället för att konsumeras som innan.44 

41 Olsson, 2005, Sid 180-181
42 Gadd, 2000, Sid 214-215
43 Möller, 1989, Sid 91
44 Möller, 1989, Sid
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     3.  Analys: spridningen och den kvalitativa förbättringen av nya     
grödor under den agrara revolutionen

I denna del kommer jag att presentera och analysera den data som sammanställts från de 

olika historiska källorna. Upplägget är sådant att min data kommer presenteras i tur och 

ordning för potatis,  sockerbeta  och vall.  Vidare analyseras  bonde- och godsjordbruk 

separat och resultaten kommenteras allmänt efter hand. Den data som samlats in och 

analyserats syftar till att uppfylla och besvara  uppsatsens syfte och frågeställningar. Det 

innebär att fokuseringen dels kommer att vara på hur odlingen av grödorna förändras 

under perioden, alltså de långsiktiga trenderna, och dels huruvida odlingen skiljde sig åt 

mellan bonde- och godsjordbruk samt mellan olika bygdetyper.

3.1 Potatis
3.1.1 Bondejordbruk

I denna del kommer jag att presentera och analysera data angående bondejordbrukens 

utsäde och avkastning av potatis. Enligt den tidigare forskningen ska potatisen ha varit 

en viktig gröda för den fattiga bondebefolkningen och de som var beroende av deras 

varor. I och med det kommer fokuseringen att vara, dels på när potatisen först syns på 

ett tydligt sätt i den historiska statistiken, dels på hur de långtgående tendenserna ser ut 

för de olika bondejordbruken i  de olika bygderna.  Sett  till  tidigare forskning så bör 

potatisens  utbredning  börjat  ungefär  samtidigt  och  i  samma  utsträckning  i  alla  tre 

bygdetyperna. Dock kan det förväntas ske en förändring under 1800-talet där skogs- och 

risbygd blir mer beroende av potatisen. Resultaten för de olika socknarna kommer att 

redovisas  gruppvis  genom  att  socknar  tillhörande  samma  bygdetyp  presenteras 

tillsammans. 

Som en generell tolkning av de diagram som visar de olika socknarnas och häradernas 

utsäde och avkastning av potatis, så kan det sägas att de båda ökar under den studerade 

perioden. Dock finns det några undantag, så som Hög Socken. Under perioden kan man 

alltså se att mängden potatis som sätts ut på åkrarna ökar och även mängden potatis som 

skördas.  Detta  kan tolkas  som att  potatisen  blir  allt  viktigare under  perioden.  Detta 

mycket  beroende  på  att  priserna  på  spannmål  ökar  och  potatisen  fungerar  som ett 

substitut för till exempel matgryn och bröd. Ökningen av potatisodlingen och potatisens 
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goda egenskaper (potatisens näringsinnehåll gör att det räcker med en kompletterande 

proteinkälla för att tillgodose näringsintaget) gjorde att de fattiga fick det allt bättre.45 

Diagram 1: Utsäde och avkastning för potatis (Tunnor), Hög socken (slättbygd) 

Källa: Prästberättelser och BiSOS

Diagram 2: Utsäde och avkastning för potatis (Tunnor), Bösarp socken (slättbygd)

Källa: Prästberättelser och BiSOS

45 Gadd, 2000, Sid 257
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Diagram  3:  Utsäde  och  avkastning  för  potatis  (Tunnor),  Kävlinge  socken 
(slättbygd)

Källa: Prästberättelserna och BiSOS

Diagram 4:  Utsäde  och  avkastning  för potatis  (Tunnor),  Mellan-Grevie  socken 
(slättbygd)

Källa: Prästberättelserna och BiSOS

 Diagram  5:  Utsäde  och  avkastning  för  potatis  (Tunnor),  Skegrie  Socken 
(slättbygd)

Källa: Prästberättelserna och BiSOS
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Diagram  6:  Utsäde  och  avkastning  för  potatis  (Tunnor),  Remmarlöv  Socken 
(risbygd)

Källa: Prästberättelserna och BiSOS

Diagram 7: Utsäde och avkastning för potatis (Tunnor), Lyngsjö socken (risbygd)

Anm: Lyngsjö socken 1802-1821 åren 1865-1890 redovisas som Gärds härad.
Källa: Prästberättelserna

Diagram 8: Utsäde och avkastning för potatis (Tunnor), Gärds härad (risbygd)

Anm:  Diagrammet beskriver potatisodlingen på härad nivå där Lyngsjö socken ingår.
Källa: BiSOS
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Diagram  9:  Utsäde  och  avkastning  för  potatis  (Tunnor),  Långaröd  socken 
(skogsbygd)

Källa: Prästberättelserna och BiSOS

Diagram  10:  Utsäde  och  avkastning  för  potatis  (Tunnor),  Brösarp  socken 
(skogsbygd)

Anm:  Brösarp socken 1802-1821 åren 1865-1890 redovisas som Albo härad. skogsbygd
Källa: Prästberättelserna

Diagram 11: Utsäde och avkastning för potatis, Albo härad (skogsbygd)

Anm: Diagrammet beskriver potatisodlingen på härad nivå där Brösarp socken ingår. 
Källa: BiSOS
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3.1.2 Godsjordbruk

För godsens del är bakgrunden kring potatisodlingen förhållandevis annorlunda jämfört 

med bondejordbruken. Godsen hade andra förutsättningar att nå ut på marknaden och 

därför ter sig en specialisering mot spannmål vara det optimala för godsen. Detta då de 

fick mer betalt för spannmål än för potatis, som under perioden var de fattigas gröda. I  

de fall då det går att finna potatisodling vid ett gods, så bör det finnas en bakomliggande 

förklaring.  Därför  har  jag  valt  att  undersöka  huruvida  det  sker  någon 

brännvinstillverkning  på  godsen.  Det  kan  eventuellt  förklara  varför  det  finns  en 

potatisproduktion, eftersom stora vinster kunde göras på den förädlade produkten.

Diagram 12: Potatisodling vid Löberöds gods (Tunnor)

Källa: Löberöds godsarkiv

Den data som berör potatis i Löberöds gods jordbruksstatistik börjar under 1820-talet, 

alltså senare än vad man kan finna för de bönder som tidigare undersökts. I diagram 12 

kan man tydligt utläsa att potatisodlingen och skörden ökar på Löberöds gods under 

1820 till 1840 talet. 
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Diagram 13: Brännvinstillverkning vid Löberöds gods (Kannor)

Källa: Löberöds godsarkiv

Diagram 14: Potatisodling vid Wästerstadsgård (Tunnor)

Anm. Wästerstadsgård var en plattgård tillhörande Löberöds gods 
Källa: Löberöds godsarkiv

Diagram 15: Brännvinstillverkning vid Wästerstadsgård (Kannor)

Anm. Wästerstadsgård var en plattgård tillhörande Löberöds gods
Källa: Löberöds godsarkiv
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Diagram 16:  Potatisodling vid Vittskövle gods (Tunnor)

Källa: Vittskövle godsarkiv

Diagrammen  12  och  13  vittnar  om  hur  Löberöds  Gods  brännvinstillverkning  ökar 

samtidigt  som  potatisodlingen  gör  det.  Med  tiden  blev  brännvinstillverkningen  allt 

viktigare inkomstkälla för många gods. 

Utvecklingen för  potatisen  var  likartad  för  Vittskövle gods som för  Löberöds gods. 

Under  början  av  1800-talet  så  börjar  man  finna  potatisen  i  jordbruksstatistiken  och 

odlingen  ökar  därefter.  En  intressant  notis  är  att  statistiken  från  1860  och  framåt 

kommer från brännvinstillverkningen. 

Den data  som kommer från Löberöds gods visar den tydligaste  tendensen.  Det  kan 

tydligt utläsas att potatisens utsäde och skörd ökar under perioden 1819 – 1840. Om 

man samtidigt gör en jämförelse mellan potatisens utveckling och brännvinstillverkning 

så ser det ut att finnas ett samband dem emellan. Produktionen av brännvin minskar 

fram till ca 1818 för att sedan stiga tillsammans med den ökade potatisodlingen. 

När det gäller den data som kommer från Vittskövle gods så måste det sägas att denna 

är mer inkomplett. Men sett till den statistik som återfinns så ter sig tendensen även där 

vara till att potatisodlingen ökar under perioden 1830 – 1885. Det bör tilläggas att data 

som kommer från åren 1860 – 1885 är statistik som härrör från brännvinstillverkningen 

på godset. 
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         3.1.3 Diskussion av resultaten

När  det  gäller  resultaten  från  bondejordbruket  så  finns  alltså  problemet  med  att 

produktionen underskattades i prästberättelserna och BiSOS. Dock så skall detta inte 

påverka  resultaten  i  uppsatsen  då  vi  letar  efter  långsiktiga  tendenser.  Vi  kan  se  att 

potatisen återfinns i alla undersökta socknar redan i början på 1800-talet. Det stämmer 

bra  med  den  tidigare  forskningen,  som  menar  att  potatisen  fick  sitt  genombrott  i 

bondejordbruket vid 1800-talets början. Redan under tiden för prästberättelserna,  det 

vill  säga 1802-1820,  kan  man se att  potatisodlingen ökar,  med stigande utsäde  och 

avkastning som följd.  Potatisen fortsätter sedan att öka i utsäde och avkastning i alla 

socknar utom Hög, där den ligger ganska stilla. Dock ska det påpekas att potatisen, även 

om den ökar i nästan alla socknar, är en gröda som är viktigare för vissa socknar än 

andra. Som exempel kan man se att potatisodlingen är mycket större i socknarna som 

ligger  i  Albo  och  Gärds  härader,  än  de  andra  undersökta  socknarna.  Det  ska  dock 

påpekas att denna statistik är på härads och inte sockennivå och att dessa härader ligger 

i ett annat län. Enligt den källkritik som diskuterades i avsnitt 1.3 så kan det vara svårt 

att jämföra statistik mellan län, då statistiken kan skilja sig åt, beroende på skillnader i 

insamlingsförfarandet. Så som jag ser det här så är det inget problem, då vi dels ser på 

de långsiktiga tendenserna och dels för att ökningen bör vara större i dessa delar av 

Skåne enligt tidigare forskning. 

Att potatisen med tiden, så som kan utläsas i tabell 4, odlas mindre i slättbygden och 

mer i ris- och skogsbygden, tolkar jag som att bönderna lär sig att potatisen är en gröda 

som trivs i en lättare och mindre näringsrik sandjord. Men det visar även att bönderna 

effektiviserar sitt jordbruk och riktar in sig på de grödor som passar bäst för bygden och 

det jordbruk bonden har. Det visar även att bönderna vill maximera sin avkastning och 

att de provar sig fram. Vi såg tidigare, tabell 2, att potatisen till en börjar har större del  

av skördevärdet i slättbygden än i skogsbygden men att detta sedan förändrades kraftigt. 

Det får ses som helt naturligt att bönderna har antagit att potatisen gror bättre på de 

delar  där  allt  annat  grönskar  mer,  men  att  man  sedan  insett  att  potatisen  trivs  i 

skogsbygden. 

I  statistiken  syns  det  tydligt  att  potatisen  anländer  senare  till  godsen  än  till 

bondejordbruken.  Under  perioden  som  undersöks  har  tidigare  forskning  visat  att 
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spannmålspriserna  ökar,  vilket  i  sig  borde  innebära  att  potatisen  odlas  mindre  och 

spannmål mer enligt marknadsprinciperna. Marknadsprinciperna borde teoretiskt gälla 

godsen mer än bönderna, antaget att godsen står närmare marknaden. Om man jämför 

data mellan bonde- och godsjordbruken så kan man dels se det att odlingen av potatis 

påbörjas senare på godsen men när man väl börjar odla potatisen på godsen under 1820-

talet  och  senare  så  ökar  den  kraftigt.  Förklaringen  finner  vi  sannolikt  i 

brännvinstillverkningen.  För  Vittskövles  del  stod  brännvinstillverkning  för  78%  av 

godsets intäkter i mitten av 1800-talet.46 Detta  vittnar om att godsens verksamhet under 

perioden utvecklas mot en allt mer industriell framtoning, med förädling av råvaror som 

en viktig del av verksamheten.47 

46 Olsson, 2002, Sid 118
47 Olsson, 2002, Sid 55
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3.2 Sockerbeta

I undersökningen om det odlades sockerbetor på de två godsen som undersöktes,  så 

fanns det ingen statistik som visade detta. Anledningen till det är antagligen att dessa 

gods inte ligger i de delar av Skåne där sockerbetsodling är att föredra. När det gäller 

bondejordbruken  så  förekom  det  ingen  odling  av  sockerbetor  i  de  socknar  som 

studerades med avseende på potatisodlingen. Därför valde jag att undersöka två andra 

socknar, där sannolikheten för sockerbetsodling kan förväntas vara högre, beroende på 

jordmånen  och  närheten  till  sockerbruket  i  Arlöv.  Anledningen  till  att  jag  inte  har 

undersökt andra gods är att denna del mer är inriktad på när sockerbetan började odlas i  

stor skala i Skåne och för att se om bondejordbruk hade möjlighet att ta del av nya så 

kallade industrigrödor. En annan intressant del att beakta är hur avkastningen förändras 

sett  till  hur  stor  areal  som  det  odlas  sockerbeta  på.  Det  vi  kan  förvänta  oss  i 

undersökningen är att sockerbetan börjar odlas under den andra delen av 1800-talet och 

runt de år då sockerbruket i Arlöv anlades (år 1869).48 

3.2.1 Bondejordbruk 

Diagram 17 och 18 beskriver tydligt hur odlingen av sockerbetan samt avkastningen av 

utsädet ökar omkring 1880-talet. Detta passar väl in i den tid då det inhemska sockret 

produceras  i  allt  större  omfattning.  Att  någon  sockerbetsodling  inte  är  synlig 

dessförinnan är inte underligt, eftersom förädling av sockerbetan var ett måste för att 

grödan överhuvudtaget skulle klara sig i vårt klimat. Förädlingen av sockerbetan, det vill 

säga med följden att den klarar av vårt klimat och att vi kan utvinna socker ur den,  

skedde främst i Tyskland. Men när sockerbetan väl kom till Sverige så förädlades den av 

våra svenska växtförädlingsföretag, så som i Hilleshög utanför Landskrona.49 Det skall 

dock  påpekas  att  detta  var  under  början  av  1900-talet  och  alltså  bortom  vår 

undersökningsperiod,  men  likväl  viktigt  för  den  fortsatta  utvecklingen  av 

sockerbetsodlingen och den svenska sockerindustrin. 

48 Länsstyrelsen i Skåne Läns hemsida, Arlöv
49 Syngentas hemsida, Historia 
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Diagram 17: Skörd av rotfrukter respektive sockerbetor i Lomma socken  (Kilo)

Källa: BiSOS

Diagram 18: Skörd av rotfrukter respektive sockerbetor i Burlöv socken (Kilo)

Källa:BiSOS

Diagram  19:  Hektar  åkermark  till  sockerbetsodling  Lomma respektive  Burlöv 
socken

Källa: BiSOS
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         3.2.2 Diskussion av resultaten

I diagrammen är tendensen tydlig att sockerbetans intåg kom under 1880-talet och åren 

därefter ökar skörden kraftigt. Under perioden som undersöks är arealen som används 

till  sockerbetsodling  ungefär  densamma.  Men  trots  att  arealen  inte  ökar  så  ter  sig 

trenden vara tydlig att avkastningen av utsädet ökar, vilket alltså indikerar en kvalitativ 

förbättring av grödan och dess odling. En tolkning av detta är att bönderna lär sig hur de 

ska  hantera grödan och på  så vis  får  de ut  en  högre avkastning  på samma areal.  I 

socknarna Lomma och Burlöv sammanfaller odlingens expansion med att sockerbruket i 

Arlövs anläggs. Sockerbetans intåg visar att även bondejordbruken tog del av de nya 

industrigrödorna, som kom att introduceras i det svenska jordbruket.
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3.3 Vallodling

Vallodlingen kom till Sverige under 1700-talet. Alltså har den funnits ganska länge före 

perioden som undersöks i  uppsatsen.  Då vallodlingen, beroende på växelbruket,  kan 

skifta från år till år så har jag valt att redovisa resultaten i tabellform. För godsens del så 

fann jag inte mycket data om vallodling vilket antas bero på att vallodlingen i detta 

skede redan var allmänt utbredd och att konstgödsel så sakteliga hade börjat göra sitt 

intåg i Sverige. Detta tillsammans gjorde sannolikt att vikten av att föra statistik över 

vallodling minskade. 

3.3.1 Bondejordbruk

Tabell 3. Årlig förändring av vall respektive betesmarks areal, år 1865-1884
Socken Vall Betesmark
Mellan-Grevie 0,52% 2,78%
Skegrie -13,88% -36,34%
Bösarp 25,58% 11,88%
Kävlinge -1,10% 7,44%
Hög 10,52% 12,11%
Remmarlöv 62,04% 29,68%
Långaröd 3,07% 3,16%
Albo (Härden) 0,67% 0,05%
Gärds (Härden) 0,22% 0,02%

Källa: BiSOS 

Tabell 4. Förändring i skörd av klöver och timotej respektive hö, år 1865-1884
Socken Klöver och timotej Hö
Mellan-Grevie 2,38% 0,35%
Skegrie -0,11% -0,11%
Bösarp 0% 0,13%
Kävlinge -0,81% 1,46%
Hög -0,29% -0,16%
Remmarlöv 0,20% -0,26%
Långaröd 0% 0,05%
Albo (Härden) 0,17% -0,07%
Gärds (Härden) 0,13% -0,02%
Källa: BiSOS 
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Tabellerna visar att alla socknar använder sig av vallodling. Dock rör sig utbredningen 

av vallodling respektive betesmark lite upp och ner inom de olika socknarna. Detta kan 

förklaras  med  att  vallodlingen  redan  var  etablerad  och  varierar  beroende  av 

växeljordbrukets skiftningar med avseende på vilka grödor som odlades från år till år. 

Det viktiga med undersökningen är  att  den visar om vallodling förekommer och att 

skördarna är jämna och troligtvis då också att växelbruk bedrivs. 

3.3.2 Godsjordbruk

Diagram 20: Utsäde och skörd av wicker vid Löberöds gods (Centner)

Källa: Löberöds godsarkiv

Diagram 21: Utsäde och skörd wicker vid Wästerstadsgård (Centner)

Anm: Wästerstadsgård var en plattgård tillhörande Löberöds gods
Källa: Löberöds godsarkiv
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 3.3.3 Diskussion av resultaten 

Tabell  5  visar  förändringen  av  arealen  som  användes  till  vallodling  respektive 

betesmark. Det är en svår sak att undersöka vallodlingens omfattning då den varierade 

från år till  år. Detta beroende på växelbrukets skiftningar som naturligt ändras under 

tiden  och  då  vallodlingen  tillhör  växeljordbruket.  Vissa  år  odlas  vall  på  vissa 

åkermarker och nästa odlas där en annan gröda. Det viktiga att utläsa i tabellen är att  

vallodlingen var allmänt utbredd i alla de socknar som undersökts. Samtidigt som vi kan 

utläsa att arealen förändras mycket varje år så ligger skörden still. Skörden av vall och 

hö  var  till  den  djurhållning  som  jordbruken  hade  och  borde  därför  vara  ungefär 

densamma från år till år. Därför är skörden av vall och hö nästintill konstant. Mycket av 

den  vall  som  man  odlade  plöjdes  ner  i  jorden  och  eftersom  flera  av  vallväxterna 

innehåller kväve så gav detta näring till jorden inför kommande odlingssår.

För godsjordbrukens del var statistiken från vallodlingen mer bristfällig vilket kan bero 

på att  vallodlingen under perioden var en naturlig  del av jordbruket och därför inte 

viktig att föra statistik över. Vallodlingen i sig innebar ingen direkt inkomst för godsen, 

bara indirekt genom att de grödor som fick näring av vallen sedan kunde säljas. 
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4. Sammanfattande diskussion

Perioden  som  behandlas  i  uppsatsen  är  en  av  de  allra  viktigaste  för  svensk 

jordbrukshistoria. Här kan man studera en period då produktionssystemen förändrades 

och de självägande bönderna fick allt större ekonomisk frihet. Perioden symboliserar en 

tid  då  stora  investeringar,  innovationer  och  organisatoriska  förändringar  gjorde 

jordbruket  mer effektivt.  I  detta  avslutande kapitel  kommer utgångspunkten vara de 

frågeställningar som uppsatsen bygger på och de kommer besvaras med återkoppling till 

uppsatsens resultat och genomgång av tidigare forskning.

Under perioden sker det stora förändringar i odlingen av vissa grödor. Dels har vi två 

grödor som blir introducerade i jordbruket och dels har vi vall som är en viktig del i det 

nya odlingssystemet. Första spåren av potatisodlingen fann vi i prästberättelserna från 

början av 1800-talet. Potatisen börjar därefter att odlas allt mer inom bondejordbruken 

och trenderna  visar  hur  odlingen utvecklas  olika  beroende på  i  vilken  typ  av  bygd 

jordbruket ligger. Från början har potatisen en ganska jämn fördelning mellan de olika 

bygdetyperna för att sedan få en större del av skördevärdet i ris och skogsbygden än i  

slättbygden. En intressant iakttagelse är att bönderna ser ut att använda de grödor som 

passar bäst för jordbruket, sett till de naturliga förutsättningarna,  för att maximera sin 

avkastning.  Detta  syns  även  i  hur  utsäde  och  skördens  storlek  förändras  olika  i 

socknarna.  Vi  kommer  alltså  in  i  en  tid  då  bönderna  har  större  möjligheter,  och 

anledning, till att förändra och påverka sitt jordbruk. Detta dels beroende på sjunkande 

skattemarginaler för skattebönderna men även på en växande marknad. 

För  godsens  del  kommer  potatisen  senare  in  i  den  jordbruksstatistik  som  förts. 

Anledningen  till  att  godsen  börjar  odla  potatis  ter  sig  annorlunda  jämfört  med 

bondejordbruken. Potatis som odlas på godsen ser ut att till  största delen gå till  den 

brännvinstillverknings  som  sker  där  och  allteftersom potatisskördarna  ökar  så  ökar 

också brännvinstillverkningen.  Andra spår  som tyder  på hur  viktig  potatisen var för 

brännvinstillverkningen  är  att  potatisstatistiken  för  Vittskövle  gods  återfinns  bland 

brännvinsstatistiken. Annan forskning pekar också på hur viktig brännvinstillverkningen 

var för godsen och framhäver särskilt Vittskövle gods där brännvinet stod för i snitt 78% 

av inkomsterna under slutet av 1840-talet.50 

50 Läs mer under avsnitt 3.1.3
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För sockerbetans del återfinns inte någon statistik för de gods som undersökts men inte 

heller  för  de  socknar  för  vilka  potatisodlingen  studerades.  Detta  gjorde  att 

undersökningen  utökades  med  två  socknar,  Lomma  och  Burlöv,  där  sannolikheten 

ansågs vara högre att sockerbetan skulle återfinnas i statistiken bland annat beroende av 

den leriga jordmånen och närheten till sockerbruket i Arlöv. Det vi fann var ett det under 

1880-talet  skedde  en  explosionsartad  ökning  av  sockerbetsodlingen.  Arealen  som 

användes till sockerbetsodling gick från noll till  200 respektive 250 hektar på kort tid. 51 

Perioden kännetecknas av att arealen först stiger kraftigt för att sedan vara relativt stabil. 

På samma gång ökar avkastningen, vilket ser ut att redogöra för hur bönderna blir allt 

mer  vana  vid  grödan  och  lär  sig  odla  den  på  ett  mer  effektivt  sätt.  Sockerbetans 

introduktion i det skånska jordbruket var en del av utvecklingen mot ökad odling av 

industrigrödor  och  ett  mer  industrialiserat  och  mekaniserat  jordbruk.  Sockerbetans 

behov av näring gjorde även att importen av konstgödsel från Latinamerika tog fart. 

När det gäller vallodlingen så kan vi se att statistiken över den fortfarande är viktig när 

det gäller jordbruksstatistiken för bondejordbruken. Någon tydlig statistik från godsen 

fann jag dock inte. Under perioden har vallodlingen blivit av en mer allmän natur och 

konstgödsel börjar förekomma, vilket kan förklara svårigheten med att hitta statistik om 

vallodling vid godsen. Arealen som används till vallodling på bondejordbruken ser inte 

ut att ha en gemensam tendens. Detta beror på att vallodlingen var en del i det växelbruk 

som användes under perioden. Det innebär att den åkermark som ena året användes till 

odling av vall, nästa år användes till andra grödor. När det gäller skörden kan man se ett 

mönster som stärker denna tolkning, då skörden som användes till djurhållningen var 

ungefär den samma från år till år. Den vall som inte skördades plöjdes ner i jorden och 

bidrog med kvävegödsling. På samma sätt som man använder gröna växter för att få 

kvävenäring i en kompost och gula/bruna växter för kol. 

Odlingen av potatis  och sockerbeta  förändrades under perioden, då de båda ökade i 

omfattning.  Tendensen är  att  bönderna  lärde  sig  hur  potatisen  och sockerbetan  bäst 

odlades, vilket syns i den ökande avkastningen. Vallodlingen däremot ser ut att ha varit 

mer stilla,  sett  till  skörd.  Dock så har den blivit  introducerad inom alla jordbruken, 

vilket verkar troligt då både skiften och växeljordbruk introducerats under perioden. 

51 Diagram 19

34



När  det  gäller  hur  odlingen  skiljer  sig  åt  mellan  godsjordbruk,  bondejordbruk  och 

bygdetyper så går det att finna vissa skillnader. Godsen odlar potatis, men för att kunna 

förse sin brännvinstillverkning med råvaror.  Böndernas  potatisodling kunde antingen 

vara för att nå en fattig kundgrupp som behövde ett substitut till det dyra spannmålet 

eller  för att  bönderna skulle  kunna sälja mer av sin spannmål och därmed öka sina 

intäkter. Sockerbetan kan jag inte uttala mig om då jag inte funnit någon statistik från 

godsen. Bygden påverkar också vilken typ av inriktning bönderna gör i  sina grödor. 

Förändringen  i  skörden  av  vall  skiljer  sig  lite  mellan  de  olika  bygderna  vilket 

förmodligen beror på att djurhållningen utvecklas olika.

För att avsluta uppsatsen med en sammanfattning, så skedde under 1800-talet ett flertal 

förändringar inom jordbruket. De gjorde att människor fick det bättre, att jordbruken 

utvecklades  och  att  en  början  till  industrialisering  både  inom jordbruket  och  i  den 

svenska ekonomin som helhet kunde ta vid. 

I uppsatsen har det studerats tre grödor med olika  bakgrunder och karaktärer. Vi har 

vall som kom med införandet växeljordbruket, potatisen vars odling ökade i och med 

lärdomen att  göra brännvin på den samt  för  att  spannmålspriserna steg kraftigt  och 

slutligen sockerbetan. Odlingen av sockerbetor ökade då grödan, genom förädling, kom 

att lämpa sig för klimatet i norra Tyskland och därmed också i Skåne. Ett svenskt mål att 

vara  självförsörjande  på  socker  medförde  byggande  av  sockerbruk  och  en 

sockerbetsodling i stor skala runt dessa. 

Tidigare  forskning  stämmer  i  huvudsak  överens  med  den  bild  som  givits  genom 

uppsatsens undersökningar, vilka dock har bidragit till att precisera bilden. Resultaten 

från uppsatsen visar att vi har en tid då det sker stora förändringar av både gods- och 

bondejordbruk.  Potatisen  introduceras  på  allvar  under  1800-talets  början  och 

sockerbetan  under  1880-talet,  medan  vallodling  var  allmänt  utbredd  under  hela 

undersökningsperioden.  Bygdetypen  spelar  också  stor  roll  för  vilka  grödor  som 

jordbruken  valde  att  odla,  men  även  marknaden  får  en  allt  större  betydelse  under 

perioden. Potatisen odlades där de naturliga förutsättningarna lämpade sig och hade en 

mindre  andel  av  skördevärdet  där  andra  mer  ekonomiskt  försvarbara  grödor  kunde 

odlas. 
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Uppsatsen bidrar till forskningen kring den agrara revolutionen genom sin analys av nya 

grödors spridning. Resultaten visar att bondejordbruken var tidigare än godsjordbruken 

med att odla potatis i stor skala. Även vad gäller sockerbetsodling visar resultaten att 

bondejordbruken var relativt snabba på att ta till sig nya grödor. Att bondejordbruken 

skulle vara mindre benägna att använda nya innovationer och grödor än godsjordbruken, 

överensstämmer således inte med uppsatsens resultat. Den ökande potatisodlingen inom 

bondejordbruken  tycks  ha  ett  samband  med  de  ökande  spannmålspriserna  och  att 

bönderna vill sälja mer av sin spannmål. Men den ökande potatisodlingen kan även bero 

på att bönderna odlar de växter som ger bäst avkastning, med hänsyn till de naturliga 

förutsättningarna. Bägge fallen talar för att bönderna optimerade sin produktion, bland 

annat som svar på marknadsincitament. Godsen å andra sidan hade sina incitament för 

potatisodling,  nämligen  att  tillverka  och sälja  brännvin.  Uppsatsen  visar  tydligt  hur 

potatisen  gör  sitt  intåg  under  1800-talets  första  år  och  därefter  ökar  kraftigt  och 

kontinuerligt.  Genombrottet  för  sockerbetan  är  mer  markerad  än  för  potatisen,  då 

ökningen  är  synnerligen  explosionsartad  under  1880-talet.  Grödornas 

spridningstendenser  under  den  agrara  revolutionen  är  inte  särskilt  väl  utforskade, 

uppsatsens bidrar således till att förtydliga bilden. 
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