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Kombinationen av flera olika källmaterial 
kan ofta ge mer än att använda de olika 

källorna var för sig. I denna text kommer jag 
att visa en metod för hur bondedagböcker och 
äldre lantmäterikartor kan användas tillsam-
mans för att utvinna detaljerad kunskap om 
äldre tiders markanvändning och dess organi-
sation i tid och rum. Båda källmaterialen har 
presenterats i egna artiklar i denna bok varför 
det inte krävs någon utförligare redogörelse 
för dem här.1

Va r för en t ids -ru msl ig 
r ekonstru k t ion av  deta l -
jer a d m a r k a n vä ndn ing?

Det jordbrukssystem som dominerade i 
Sverige fram till c:a 1860, vilade huvudsak-
ligen på nyttandet av tre tätt sammanlän-
kade markslag; åker, slåtteräng och utmark/
hagar (hagar är förenklat uttryckt inhägnad 
utmark, termen utmark omfattar i texten även 
hagar om inget annat anges). Grovt motsva-
rar utmarken rumsligt det som idag är skog 
men var nästan alltid glesare än idag, på vissa 
platser helt skoglös. Huvuduppgifterna för 
markslagen var klart definierade, åkern skulle 
förse människorna med mat (främst i form av 
spannmål), slåtterängen gav djuren vinterfo-
der (hö och löv) och utmarken gav sommar-
bete och diverse träprodukter.2 

a n n a  d a H l s T r Ö m

M A R K A N VÄ NDNINGSDY NA MIK – 
R EKONSTRUK TION MED HJÄ LP AV 

BONDEDAGBÖCK ER OCH HISTOR ISK A 
K A RTOR

Ovanstående innebär naturligtvis en stark 
förenklig av verkligheten. I själva verket har 
såväl human livsmedelsproduktion, som skörd 
av vinterfoder och sommarbete pågått inom 
alla tre markslagen, något som framskymtar i 
olika typer av källor. Tillsammans bildade en 
mångfald av aktiviteter på de tre markslagen 
ett mångfacetterat nyttjande vars organisa-
tion i tid och rum antagligen var komplex och 
kunde variera år från år. Sammanfattnings-
vis kan man säja att de olika sätt på vilket 
markslagen nyttjades sannolikt är ganska väl 
känt genom etnologiskt material. Däremot vet 
vi mycket lite om hur detta var organiserat i tid 
och rum, i vilken mån det fanns variationer 
mellan år eller vilken/vilka funktioner själva 
variationerna hade. Denna kunskapsbrist 
medför att vi idag troligen har en allt för för-
enklad bild av hur äldre jordbruk fungerade. 
Det leder i sin tur till att vi inte fullt ut förstår 
den markanvändning som har format dagens 
landskap och dess biologiska kulturarv. Den 
metod som presenteras här erbjuder en möjlig-
het att få en mer nyanserad och autentisk bild 
av 1800-talets jordbruk. 

M etodens 
föru ts ät t n ing a r 

En grundförutsättning är naturligtvis att det 
finns både en bondedagbok och en någorlunda 



~: 70 :~ a n na da hl ström

samtida karta över samma by. Vidare bör både 
dagbok och karta vara relativt detaljerade. 
Med en detaljerad bondedagbok menar jag en 
dagbok där skribenten har gjort mer eller min-
dre dagliga anteckningar om utfört arbete till-
sammans med namnet på den plats där man 
arbetat. Även i kartan behöver platserna vara 
namngivna. Saknas en detaljerad karta kan 
man genom intervjuer med ortsbor försöka få 
reda på vilka platser som avses i dagboken. Då 
kan arbetet bindas till tid och plats i kartan 
och den tids-rumsliga arbetsorganisationen 
rekonstrueras. På så sätt kan man exempelvis 
få fram tidpunkt då olika marker brukades 
under säsongen, hur markerna brukades, vilka 
aktiviteter som ingick i bruket av dessa marker 
samt variationer under en växtsäsong och mel-
lan olika år.

Rust h å l l et  Öst er skog 
och k ä l l m at er i a l et

Jag kommer att illustrera metoden genom ett 
exempel hämtat från rusthållet3 Österskog i 
Småland från 1870-talet där det varit möjligt 
att rekonstruera hur betet organiserades. Dag-
bokens information har kommit mig tillhanda 
via en uppteckning inlämnat som svar på 
Nordiska Museets frågelista NM 60 Boskaps-
skötsel av Edit Österlund.4 Edith föddes 1895 
och vidareförmedlar uppgifter från sin far 
Emanuel Österlunds kalender från 1870. Den 
innehåller dagliga anteckningar bland annat 
om när djuren släpptes på bete i olika hagar. 
(Troligen var Ediths farfar, Per Månsson, 
den som ursprungligen ägde kalendern och 
antecknade i den eftersom han var brukare på 
gården 1870.) I frågelistsvaret har Edith även 
lagt till egna kommentarer om hagarna och 
förhållanden kring boskapsskötsel på gården, 
såsom djurantal och dess relation till betets 
tillräcklighet. Genom detta har vi alltså till-
gång till ett tillbakablickande material från 
tidigt 1900-tal (i Ediths återgivning av sina 

egna minnen) kombinerat med information 
hämtad direkt ur ett material som nedtecknat 
i nära anslutning till tiden de berättar om.5 
Huruvida kalendern finns bevarad, och ifall 
denna innehåller anteckningar från fler år, vet 
jag inte i dagsläget.

Den karta som används är från Österskogs 
laga skifte 1882. Till kartan hör en omfattande 
tabellbilaga på 160 sidor med därtill hörande 
diverse bilagor. Marken har delats in i 1037 
mindre områden som beskrivs separat. Här 
framgår också namnen på de olika hagarna, 
liksom andra ägoområden. Samt vilka marker 
som tillföll Emanuel Österlund efter skiftet.6

Rusthållet Österskog hör till Kulltorps 
socken i Västbo härad och Jönköpings län. Vid 
tiden som kalendern skildrar, brukade Edith 
Österlunds farfar 1/8 mantal, d.v.s.. en åttondel 
av byn. Fram till laga skiftet 1882 hann bru-
karförhållandena på gården ändra sig. Då Per 
Månsson dog, 1879, delades gården mellan Pers 
son Emanuel Österlund och en annan brukare. 
Emanuels del blev, enligt laga skifteskartan 3/32 
mantal men enligt den samtida husförhörsläng-
den brukade han endast 1/32 mantal. Enligt 
Edith hette Emanuels gård Bolet.

Edith har noterat att det år 1879 på Bolet 
fanns ett par stora oxar, fyra kor, två kvigor, en 
kalv, åtta får, två modersuggor och fem höns.7 
Edith noterar vidare att gården var den bästa i 
Österskog och den gård som var mest uppod-
lad vid denna tid.

Bet e spl atser na 
en l igt  k a rta n och 

fr ågel i sts va r et
Frågelistsvaret berättar om sex olika betes-
marker. Lassabohagen låg i utmarken omkring 
2,5 kilometer från Österskogs gård. Den vär-
derade mest och var den bördigaste av betes-
markerna till rusthållet. Storåkersmaden hörde 
också till de marker som låg längst från gården 
(c:a 2,5 fjärdingsväg eller drygt 6,5 km)8. Detta 
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bete var magrare än de andra betesmarkerna 
vilket Edith förklarar med att marken bestod 
av mossjord. Långelyckan, Chrikahagen och 
Kiddahagen var tre hagar som låg strax intill 
inägorna väster om gården. I Kiddahagen 
hade man kring sekelskiftet 1700–1800-talet 

haft getterna inhägnade. Vid 1870 fanns inget 
stängsel mellan dessa tre utan kreaturen gick 
fritt mellan dem. Betet beskrivs som mycket 
gott under 1870-talet. De kallas med ett 
gemensamt namn för Långelyckan i den fort-
satta texten. Kärrahagen var en hage som låg 

Figur 1. Laga skifteskartan över Österskog från 1882. De platser som i frågelistsvaret omtalas som 
betesplatser har infärgats i kartan. I ursprungskartan är dessa ofärgade medan åkermarken är gul 
och slåtterängarna har grönfärgade kanter. Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv 06-KUL-54.
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nordost om rusthållet. Betet var gott och ”när 
korna komma hit ’mjölkta’ de sig som man 
sade (= ökade mjölken ännu mera)”.9 Nyröslet 
låg nere vid ån och hade också mycket gott 
bete. Västbohagen var en hage vid grenadjär-
torpet ett gott stycke från rusthållet.

Betet bedrevs även på ängarna efter slåtter. 
Dessa benämndes Ängarna, Ryttarebeten och 
Nissabo (ett stycke ängs- och odlingsmark vid 
ån). Slutligen ingick även efterbete på åker-
mark under namnet gärdet.

Alla marker som enligt frågelistsvaret 
användes till bete återfinns i laga skiftesakten 
från 1882. I kartan och i tabellbilagan återfinns 
även namn på betesmarker som inte frågelist-
svaret nämner (exempelvis Sörhagen, Främre 
hagen, Hultbohagen, Kohagen och Bengts skog). 
I Figur 1 har de betesmarker som förekommer i 
Emanuel Österlunds kalender markerats. Det 
är viktigt att notera vissa skillnader mellan 
kartan och verkligheten. Den tid som Edith 
Österlund beskriver är före laga skiftet. Det 
innebär bland annat att betesmarkerna ägdes 
och betades gemensamt av byns delägare. 
Detta var dock mycket reglerat. Edit redogör 
för principen:

För varje kalv [halv] åtting släpptes en ko i 
detta bete. För denna gård 6/32: dels mantal 
eller 1 1/2 åtting fick man alltså släppa 3 kor, 
eller ett par oxar och en ko. Var det någon i 
rusthållet som ägde häst så fick man släppa 
två kor gentemot denna häst. En häst räk-
nades således att äta så mycket som två kor. 
Oxar och kor räknades jämsides.10

I och med laga skiftet delades marken upp 
mellan byns delägare så att all mark blev privat 
ägd. Markfördelningen efter laga skiftet (som 
kartan visar) visar alltså inte vilka marker som 
Emanuel Österlund hade möjlighet att nyttja 
före skiftet, eller de marker som avses då går-
den var farfaderns (vilket var en större andel 
än Emanuels). En annan viktig aspekt är att 
laga skifteskartan är framåtblickande och 
därför innehåller ett visst mått av planering. 

Det innebär att åkrar och odlingsmark i vissa 
fall är markerade trots att de inte var åkrar vid 
karteringstillfället. Lantmätaren bedömde att 
marken var lämpliga att odla upp och tog där-
för upp den som åker.

Bet e sorg a n is at ionen 
för kor och k v ig or

Vi skola nu se ett slag i 1870 års almenacka 
hur man förfor med vallsläppningen å betes-
markerna…Det gick mycket punktligt till 
med dessa betes gångar.11 

Bolet (och resten av Österskog) använde sig av 
två olika sätt parallellt för att organisera betet 
för kor och kvigor (Figur 2). Det ena innebar 
att samma grupp av kor betade en och samma 
hage under större delen av säsongen (kontinu-
erligt bete), den andra att korna flyttades runt 
mellan olika hagar som var och en betades 
under en till två veckor (rotationsbete). 

På Storåkersmaden gick samma grupp av 
kor från betessläppningen 19 maj till slutet 
av augusti. Betet var magert och här släpptes 
därför ungnöt och sinkor, som inte behövde 
så gott foder. Lassabohagen användes på 
samma sätt för en grupp av kor från 17 juni 
till början av september, då de fick efterbeta 
slåtterängarna. Lassabohagen hade det bästa 
betet och hit släppte man de kor som kalvat 
på senvintern och våren och därmed mjölkade 
allra mest. Korna i Lassabohagen drevs fram 
och åter morgon och kväll mellan hagen och 
gården hela sommaren ut, medan Storåkers-
madens djur övernattade i sommarladugården 
i hagen.

Övriga fyra hagar (Långelyckan, Kärra-
hagen, Nyröslet och Västbohagen) betades av 
mjölkkor som hade kalvat på förvintern (och 
alltså mjölkade mindre än Lassabohagens 
kor). Edith refererar till dessa kor som de flyt-
tande korna. De började med att beta Långel-
yckan 2 juni. Den 9 juni flyttades de till Kär-
rahagen, 14 juni till Nyröslet och 27 juni till 
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Västbohagen. Sedan börjades en ny runda då 
korna den 14 juli återkom till Långelyckan, 1 
augusti till Kärrahagen, 18 augusti till Västbo-
hagen och 2 september till Nyröslet.

Även Lassabohagens kor och Storåkersma-
dens ungnöt och kvigor fick byta betesplats på 
höstkanten till marker närmare gården. Korna 
efterbetade tre slåtterängar under vardera 
några dagar. Ungnöten gick ett par veckor på 
Långelyckan. Slutligen flyttades alla djur till 
gärdet innan de i oktober stallades in för året. 

Öv r igt  bet e  be sk r i v et 
i  upp t eck n ingen

Den ovan beskrivna betesorganisationen 
omfattade inte alla djur och det fanns även 
ytterligare betade marker som beskrivs i 
Ediths uppteckning.

Fåren betade inte i de ovan nämnda 
hagarna utan på en avstängslad plats i inä-
gorna. Enstaka får och kalvar kunde också 
tjudras på gårdsplanen eller så lät man dem 
beta fritt i små hägnade odlingstäppor vid 
gården. Trädorna betades vanligen bara på 
höstsidan efter skörden. Rågåkern stängsla-
des inne för att inte djuren genom sitt tramp 
skulle förstöra rötterna på rågen. En tid inpå 
1900-talet började man med att tjudra ett fåtal 
kor på trädorna. Det var kor som kalvat under 
försommaren och som av den anledningen 
utfodrades inne i ladugården. ”Dessa kor bru-
kade man då tjudra på håvbete å trädan för att 
de skulle ge litet bättre och mera mjölk”.

Dikesrenarna invid bygatan användes 
också. De slogs i slutet av slåtterperioden. Vid 
skördetid hade en viss återväxt hunnit komma 
upp i dikena och därefter fick djuren fritt beta 

Figur 2. Betets organisation på gården Bolet i Österskogs by baserat på en bondedagbok från 1870. 
Diagrammet visar vilka perioder olika grupper av djur betade olika ängar och hagar. Källa: NM 60 

E.U. 19932.
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”detta ofta mustiga bete”. Edith nämner också 
att djuren vallades utefter dikesrenarena, men 
inte då det växte säd invid diket.

Skogen betades samfällt av alla i byn. Den 
”täckte stora vidder” och djuren vallades där av 
lejda vallpojkar.

Bet e sorg a n is at ionens 
fu nk t iona l it et  och 

ekol ogisk a  bet y del se
Det är naturligtvis ingen slump vilka djur man 
hade på en viss betesmark vid ett visst tillfälle. 
Såväl produktionsfaktorer som samordning 
med övriga bönder spelar in vid betets orga-
nisation. Anledningen till varför betet orga-
niserades gemensamt inom byn var att ingen 
skulle kunna få fördelar genom att flytta sina 
djur till en hage före alla andra (som då ris-
kerade att få mindre bete till sina djur). Detta 
har i förlängningen också att göra med pro-
duktionen, då man kunde undvika att någon 
fick produktionsfördelar. För att få till en syn-
kron flytt var det en fördel att ordningen var 
förutbestämd.

Det gick mycket punktligt till med dessa 
betes gångar. …Betesmarkerna utnjyttades 
i tur och ordning vilket var nödvändigt då 
alla bönderna skulle ha kreatur med å res-
pektive beten.

När det gäller nötkreaturen skrivs uttryckli-
gen att högmjölkande kor och dragdjur skulle 
ha det bästa betet. Därför sattes de kor som kal-
vat senast (och mjölkade mest) i Lassabohagen 
som ansågs vara den bästa betesmarken. Bolet 
hade inga hästar och ”Oxarna stodo alltid i 
fähuset både sommar och vintertid”. Övriga 
mjölkande kor fick beta de lite sämre mar-
kerna. Kvigor och ungnöt gick som nämnts 
ovan på den sämsta marken Storåkersmaden. 

Kalvar ville man ha extra uppsikt över och 
de hölls därför i nära anslutning till gården. 
Att de nykalvade korna skulle vara i närheten 

förklarar Edith med att de behövde extra foder. 
Varför fåren betade inhägnade delar av inägo-
marken och inte i de vanliga hagarna eller på 
skogen ges ingen förklaring till.

Österskogs hagar betades enligt två olika 
principer (kontinuerligt bete respektive rota-
tionsbete) som idag är välkända. Förutom 
betets organisering i tid och rum skiljer de 
båda principerna med avseende på betestryck. 
I kontinuerligt bete är betestrycket måttligt 
vilket innebär att djuren själva kan välja vilka 
växter som äts respektive ratas. I rotations-
bete betas varje hage en kort period, men med 
ett högt betestryck då djuren måste äta av all 
vegetation, även sådan som skulle ha undvi-
kits vid ett lägre betestryck. Vi kan bara göra 
antaganden kring betestrycket på Österskog 
1870 eftersom källmaterialet inte kan använ-
das för att undersöka det.

Enligt litteraturen ger kontinuerligt bete 
högre avkastning per djurenhet, medan rota-
tionsbete ger större avkastning per arealen-
het.12 Vad vi vet om Österskogs bete stämmer 
såtillvida att man placerat de kor som mjölkar 
mest på kontinuerligt bete på den bördigaste 
marken, vilket bör ha givit mer mjölk än om 
samma djur gått i rotationsbete.

För växterna innebär de två betesstrategi-
erna helt olika förutsättningar. I kontinuerligt 
bete med ett måttligt betestryck kommer det 
alltid att uppstå rator av vegetation som dju-
ren undviker. För växter i ratorna innebär det 
en möjlighet att slutföra sin reproduktion och 
sätta frön. Rotationsbete ger ett högt betest-
ryck i återkommande pulser under säsongen. 
Bytet av hagarna ger djuren återkommande 
färskt uppvuxet bete, men det pulsvisa hårda 
betet hindrar växter från att avsluta sin repro-
duktion eftersom de ideligen avbryts av en ny 
betesperiod. Samma sak gäller de insekter som 
lever på växterna i hagen. 

Ytterligare en ekologisk aspekt av bete-
sorganisationen är spridningsmöjligheter för 
växter och djur. I gödseln och pälsen kunde 
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djuren sprida frön och föra dem med sig till 
andra gräsmarker, antingen då de gick mellan 
hagen och ladugården (Lassabohagen) eller 
mellan de olika hagarna (de fyra hagar som 
ingick i rotationsbetet). 

Ekol ogisk a 
a n vä ndn ingsomr å den 
för bondedagböck er

Här har jag visat hur betesorganisationen 
under ett år kan rekonstrueras tack vare en 
detaljerad uppteckning med uppgifter från en 
bondedagbok och en samtida karta. Genom att 
använda en längre serie av dagböcker kan bete-
sorganisationens eventuella variation mellan 

år följas. Det finns även många andra aspek-
ter som på liknande sätt kan undersökas med 
hjälp av kombinationen dagböcker och sam-
tida lantmäterikartor som kan ha betydelse för 
vår förståelse av relationen mellan människa 
och natur under 1700- och 1800-talet.13 En 
aspekt är arters spridning i landskapet, vilka 
exempelvis kan förflyttas med hjälp av hötran-
sporter eller med vandrande djur (i päls, klövar 
och avföring). Närliggande till temat för denna 
artikel är hur slåttern var organiserad i tid och 
rum. Man kan också belysa vilka aktiviteter 
som egentligen utfördes på olika marker och 
hur arbetet var organiserat. På så sätt kan man 
rekonstruera hela hävdcykler på olika marker, 
något som kan vara oerhört betydelsefullt för 

Figur 3. Denna betesmark i rumänska Apusenibergen betas i en organisation som innebär ännu 
snabbare byten mellan de olika markerna än den som dagboken beskriver. Gården har fem olika 

betesmarker och korna vallas en eller ett par dagar på vardera, innan man byter till nästa. Sådana 
system har också beskrivits från Sverige, exempelvis för betet vid fäbodarna. (Foto: Anna Dahl-

ström, juli 2009).
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att komma fram med framgångsrika skötsel-
metoder, speciellt för sådana områden med 
höga biologiska värden där den vedertagna 
hävden inte ger önskat resultat. 

Då man jämför det intryck av markan-
vändningen som en karta ger med den i en 
bondedagbok blir det tydligt att lantmätaren 
tvingats göra stora förenklingar. Varje stycke 
mark kan bara få en beteckning av lantmä-
taren vilket kan ge en bild av att markens 
användning var fast och oföränderlig. Bon-
dedagböckerna ger en mycket mer komplice-
rad bild av markanvändningen och de många 
funktioner som markerna verkligen haft. 
Generellt kan de därför bidra till att avsevärt 
förbättra vår förståelse för den markanvänd-
ning som har format dagens landskap och dess 
biologiska kulturarv. 
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