
dens bönder förklarade sitt missnöje, men kom på den 
stipulerade tiden 14 dagar ej in med någon klagoskrift, 
så de förklarade sig vid sammanträde den 27 juli 1821 
villiga godkänna skiftet för Skeby by. 

Vargberättelser 
Det är nog inte mycket att förvåna sig över oviljan att 
bryta upp från bygemenskapen och den trygghet som 
denna innebar för människor och d jur. Vi behöver bara 
tänka på de vilda djuren såsom vargen, som då fortfaran
de fanns här på socknen. Så sent som omkring år 1840 
eller 1839 när folk skulle gå till julotta i Källby kyrka låg 
vargar på lur vid vargastråket som gick mitt i emellan 
Trädgårdstorp och Källby Korsväg. 

Nere ifrån och över mossen gick stråket över Skatte
gårdens marker på Skebyåsen ner genom skogen vid 
Gömmet över Nohlegårdens svedja . Ett rykte gör gällan
de att just vid Nohlegårdens svedja sköts den sista vargen 
här i Skeby. Stråket fortsatte ner till OredaIsån och bort i 
Sävare. Ett annat vargastråk gick åt Broby över Ahle och 
Nohlebo där det gillrades fällor för vargen. 

En stuga låg bakom nedre Backgården. 1838 fick de 
som bodde där en gris i sitt svinhus riven aven varg. En 
liten flicka född 1836 skulle gå ut och göra sina behov. 
Något "dass" fanns ej. Flickan dröjde ute, varför mo-

dern gick ut för att se vart hon tog vägen. Då kom den lilla 
fram och sa: "Mamma mamma, en vovve är här". Var
gen satt då en bit ifrån och viftade med svansen mot 
marken. Detta hände hod Skräddarns vid vägen , farfar 
till Richard Johansson på Svanvik. 

Vid Nohlebo fanns som ovan nämnts en vargagrop. 
Stråket till denna gick strax bakom Nohlegården, nere i 
byn, så inte var vargarna så särskilt rädda av sig fast de 
var nära byn. En präst skulle en söndag gå över till 
predikan i Ova kyrka. Det hände sig inte bättre än han 
ramlade rakt i vargagropen. Där var en varg före honom. 
En knekt som skötte om vargagraven kom dit för att se 
efter om något kommit i den . Han hade därför en stege 
med. När han kom fram blev han mycket överraskad 
över att höra någon prata där nere. Prästen sa "Vargen 
sitter vid ena sidan och jag vid denna". När knekten sköt 
ner på vargen blev det alldeles tyst i varggraven. Vilket 
kom knekten att säga:"Det blev visst två flugor i en 
smäll". Men prästen var bara chockad av lufttrycket så 
när knekten stack ner stegen ko~ prästen upp. Knekten 
bodde på ett soldattorp under Ahle gård i Broby och 
händelsen inträffade mellan 1825-1830. 

Vid Nohlegårdens svedja nere i Välta fanns också en 
vargagrop, så det var väl i denna som den sista vargen 
sköts. Efter 1850 har vargen här i Skeby varit helt utro
tad. 

Kap. 
o " 

11 JORDBRUKET FRAN ALDRE 
TIDER OCH FRAM TILL 1955 

Det mesta är författat av Ivar Jansson på femtiotalet. Mindre delar är skrivna av Bertil 

Andersson och Evert Svensson 1985. 

Troligen har den första befolkningen i våra trakter 
dragit hit från kusterna genom Göta Älvdal och sedan 
över Vänern . I början livnärde de sig på jakt och fiske. 
Senare började jorden odlas och man började med bos
kapsskötsel. Detta var ända in på 1900-talet den viktigas
te näringsgrenen. 

I en gammal skrift från 1784 * angives att det var 
ganska ont om skog. A.llmogen fick iakttaga stor spar
samhet med trävirket. A ven C. J. Ljungström anger i sin 
härads beskrivning 1871 "Funnes mera skog skulle bägge 
häradernas yta vara behagligare. Den var det fordoms
dags då höjderna såsom Brakelund, Skebyås, Kinnekul
les nedre lägringar, då öarna i Vänern och slätterna på 
Kålland hade lummiga lundar av ek och annan lövskog. 
Att eken varit talrik visa ej mindre kvarlevorna av detta 
trädslag än även de gamla Domböckerna, vari ekskog 
omtalas gång efter annan och aldrig någon annan skog 
nämnes" . 

Ekskogen är numera helt borta. Numera förekommer 
mest barrskog till husbehov och till avsalu i mindre 
mängd. Nästan alla gårdar har skog. Den största arealen 
har Stommen, vars skog förvaltas av Stiftsnämnden. Ske
bys skogar heter Gömmeskogen, Truveskogen och Ost
gårdsskogen . Mindre skogspartier finns längs stranden 
av Kinneviken och på Skebyåsen. 

Jordbruket 1784 
Ur prosten Sundholms beskrivning * är följande citat 

hämtade. 
Språket har moderniserats en del. "Åkerbruket idkas 

med harv, plog och krok, och indelas i allmänhet vart 
annat år träda eller så att hälften av jorden är besått med 
Råg, Hvete, Korn, Blandkorn och Havre. Artelyckorna 
.... Olof Sundholm "Beskrivning över Källby pastorat 1784". Sundholm 
(l752~1819) var präst, bl. a. prost på Torsö. 

inhägnades av trädet. Årliga utsädet per medium taget 
över hela församlingen kan ej uppgivas till högre än 20 
högst 25 tunnor då ärtorna inräknas". 

Här följer ett nytt citat: "Början av vårearbetet göres 
med ärtutsädet i april och den andra säden därefter, allt 
som väderleken passar och jorden befinnes tjänlig. Av
bärgningen sker med lia, så på hvete och råg som vårsä
den. De förra sädesslagen bindes i kärvar och sättes i 
travar, men den senare stäckes och inköres med håvevag
nar , tröskas med prägel, hämtas skakas med såll, kastas 
och rengöres vidare av några medels sållande och dröss
Iande. Planteringar av jordfrukter (rovor m.m.), lin, 
hampa och tobak idkar allmogen till husbehov, men 
fruktträd och humle är ej mot behovet svarande. 

Ängarna är i allmänhet svaga och mulbetet uselt" . 
Nytt citat: "Åkern hägnas merendels med gärdsel av 
träd, dels med stenhag, jordvallar och stora diken så att 
med skogen hushållas det mesta som möjeligt är. Ved 
och sågstockar finns ej till avsalu, ej heller brukas sved
jande i församlingen . 

Boskapen är liten till växten och merendels mager, för 
brist på tillräckligt hö och gott bete, men boskapssjukdo
mar höras sällan utav, undantagandes rödsjukan varav 
nyss ankomna (nyköpta) kreatur ofta besväras. Bisköt
seln har på några år tämligen tilltagit så att i församlingen 
finnes ungefär 100 bikupor. En del av invånarna i Kjällby 
och Skeby socknar idka ett litet lönande fiske i Kinnevi
ken". Så långt prosten Sundholm. 

Jordbruket 1871 
I Ljungströms beskrivning * anges fÖljande sädesslag: 

"Hvete, Larsmässoråg, någon gång även höstråg, vårråg, 
vårvete, korn, havre och blandkorn (korn och havre 

* Ljungströms "Kinnefjerdings och Kåll ands härader samt staden 
Lidköping" 1871. 

41 



tillsammans) . Ärtor odlas med fördel, varjämte bönor 
sås till husbehov. Bland odlade grässlag förekommer 
allmänast klöfver och timotej, den senare stundom till
sammans med klöfvern". Ljungström berättade också att 
det odlades mycket rovor, morötter och kålrötter för 
kreaturens behov. Vid den här tiden hade man börjat att 
odla en del vitbetor , alltså sockerbetor. " Potatis odlas 
såväl till husbehov för både folk och kreatur, som till 
avsalu , dock icke i sådan mängd som där brännerier 
finnes eller äro närbelägna". Vid den här tidpunkten var 
det tydligen inget bränneri i Skeby. Äldre Skebybor har i 
sin tur hört av tidigare bybor att det en gång i tiden 
funnits ett bränneri i närheten av Haga. 

1870 hade det moderna cirkulationsbruket börjat att 
slå igenom i Skeby. Det var inspirerat huvudsakligen av 
friherre L.H. Gyllenhaal på Härlingstorp (nära Axvall). 
Andra orsaker till jordbrukets stora uppsving var de nya 
vallgrödorna och en intensivare kreatursskötsel. Tidiga
re gjorde jordbruket små framsteg. En orsak till detta var 
alla krig i Sverige t.ex. under 1600-talet. Det förorsakade 
täta utskrivningar av såväl soldater som av hästar. Detta 

försvårade jordens brukning och sög ut den fattigare 
befolkningen. 

Utsäde i Skeby 1802-20 
Siffrorna anger antalet tunnor med utsäde. Tunnans 

storlek var ungefär 147 liter. Ursprungligen sådde man 
en tunna utsäde på ett tunnland . 

År Råg Vete Korn Havre Bland- Ärter Potatis Summa 
säd 

1802 30 6 30 60 75 15 6 222 
1808 35 10 40 60 60 20 8 233 
1812 60 10 50 20 60 30 15 245 
1820 55 10 40 75 45 25 20 270 

1810 besåddes ungefär halva arealen. Resten utgjordes 
av träda. Utsädesmängden ökade under perioden och det 
tyder på en viss nyodling. Potatisodlingen får all t större 
betydelse. Lägg märke till att rågutsädet var så mycket 
större än för vete. 

Skogsplantering i Skallegårdens skog 1915. Skolbarnen utförde arbetet. Övre raden från vänster: Hilmer Ljungström 
Rutagården, Kalle i Dälden, Sigfrid Andersson Skallegården, August Andersson ägare, Sven Pettersson Backen, Erik 
Sandberg lärare, Skogsinspektor med tallplantor. Mellersta raden: Sme-Sven Anneberg, Karin Jansson L. Skallegården, 
Märta Eklöf Sjökvarn, Dagny Smedman Järnvik, Anna Wångdahl Storegården, Svea Olsson Backgården, Elly Sandberg 
Skolan. Nedre raden: Nils Gustafsson Gömmet, Oidentifierad person, Helge Andersson Nyholm, Gunnar Lenhult Truve, 
Nils Lenhult Truve, Erik Hedström Tyskagården, Halvar Johansson Helliden, Erik Sandberg Skolan. Sme-Sven håller en 
flåhacka. Med den kunde grässvålen flås av. Därefter kom flickorna i andra raden och rev med sina tretungade hackor. 
Slutligen kom barnen med såflaskor fram och släppte ned tallfrön. Men denna planteringsdag salles även tallplantor på 
flåhackade markytor. Tallfröna och tallplantorna var av tyskt ursprung. Hela denna skog, där det tidigare var flygsands
mark, blev planterad av skolbarn mellan omkring 1910-1930. 
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Försörjningsläget under 1800-talet 
Genom att åkerarealen var rätt så liten i början av 

l800-talet, så blev det ofrånkomligt att missväxtår inver
kade menligt på befolkningens försörjningsmöjligheter. 
1826 och 1830 var två missväxtår. Nyodling skedde i 
Skeby och andra förbättringar började att göras inom 
jordbruket. Men befolkningen steg samtidigt kraftigt. 
Därför blev det ganska stora problem, när skörden slog 
fel 1866. Många äldre Ske bybor nämnde 1866 som det 
svåra året. 

Försörjningsläget under 1900-talet 
Många minns de sista åren av första världskriget som 

en besvärlig tid med livsmedelsbrist och sträng ransone
ring. Då var det mindre kännbart under andra världskri
get trots att importen var obetydlig även under det kriget. 
Orsaker till att försörjningsläget var betydligt bättre un
der det andra kriget jämfört med det första var bl.a . 

a. Växtförädlingen hade gjort stora framsteg under 
mellankrigstiden och skördarna blev större. 

b. Tillgången var större på konstgödning. 
c. Redskapen var mer ändam'älsenliga t.ex. gav en 

bättre jordbearbetning. 
d. Lantbruksutbildningen blev bättre genom att lant

mannaskolorna kom igång. 

Jordbruksredskap 
De äldsta redskapen 

Före l800-talet var det ont om större framsteg både när 
det gällde jordens brukning och jordbruksredskapen. 
Undan för undan har väl en viss förbättring skett sedan 
de första primitiva hackorna togs i bruk när mark började 
odlas. Till största delen var redskapen tillverkade i trä. 
Skillnaden mellan de redskap som tillverkades på 1500-
talet och de som användes på l800-talet var nog inte så 
stor. 

Ända fram till slutet av 1800-talet användes trä i största 
möjliga utsträckning som material. Det gällde att spara på 
det dyra järnet så mycket som möjligt. Penningtillgången 
var knapp och man slöjdade själv så många redskap som 
möjligt. Plogar av trä med endast vändskiva och spets av 
järn för~kom långt in på l800-talet , harvar med träpinnar 
likaså. Anda in på 1900-talet användes här harvar tillver
kade av trä men med järnpinnar. Detta gäller såväl krok
pinn- och slätt harvar. Plogar med såväl ås som handstyre 
av trä har likaså förekommit under detta århundrade. 

Jordbearbetning 
Hos Evard Nonnen på Degeberg i Rackeby fanns Sve

riges första lantbruksskola. Där prövades nya typer av 
redskap. Dessa spred sig efter hand till godsen och de 
större gårdarna och slutligen ut till de mindre gårdarna. 
Omkring 1900 började järnplogarna komma i bruk. Plo
gen var helt tillverkad av järn och med knivrist fastskru
vad på åsen och mycket svagt brytande vändskiva. Denna 
plog användes fortfarande på femtio-talet. Ett stycke in 
på detta århundrade kom det en ny plogtyp till använd
ning. De var brukstillverkade och hade svagt eller starkt 
brytande vändskivor, skum och knivrist samt stödhjul på 
åsen för reglering av plöjningsdjupet. 

Omkring 1912 introducerades den s.k . spiralharven, 
en typ av krokpinneharv , med breda pinnar och använ
des ganska mycket på lerjordarna. På tjugotalet började 
fjäderharvar av svenskharvtyp ganska ofta att användas. 
De drogs vanligen av tre eller fyra hästar. 

Under många hundra år tillverkades trävältar av tunga 
ekstockar. De drogs aven häst. I början av detta sekel 
ersattes ekvältarna av cambridgevältar, vilka var tillver
kade av gjutjärn. På gårdarna med styvare jord fanns 
tidigare större trävältar dragna av två hästar eller oxar. 
De kallades för koklabultar och användes för sönderkör
ning av jordkokor. 

Sådden 
Utsädet bars i en såläpe i en rem över axeln. Denna 
så löpe var rund till formen och vanligen tillverkad av trä. 
I förf. hem finns en sålöpe tillverkad av rotting eller vide. 
Senare började sålöpar av plåt som bars på magen med 
rem över axlarna att användas. Säden utsåddes då med 
båda händerna. I slutet av det förra århundradet började 
radsåningsmaskiner att utnyttjas. Dessa kördes med en 
häst och hade 11-13 billar. De första såmaskinerna fanns 
i Storegården och St. Skattegården. 

Skörden 
Säden skars med lie och höstsäden bands alltid i nekar. 

Havre och korn bands på en del ställen men stackades på 
andra ställen. Så var det enligt prosten Sundholms pasto
ratsbeskrivning l784 . 

Före 1890 slogs också all klöver med lie, men detta år 
inköpte Storegården den första slåttermaskinen i Skeby. 
Den var tillverkad av Rottneros bruk. Med denna maskin 
slogs först och främst vallarna på den egna gården . S~dan 
fick grannarna hjälp med sin slåtter. Det importerades 

Radsåningsmaskin från år 
1902 iSärgården. 
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slåttermaskiner från USA och då främst av fabrikatet 
Walter Wood. Ibland slog sig flera gårdar ihop om köpet 
aven slåttermaskin. Bruket av sådana maskiner betydde 
en mycket stor lättnad i arbetet, p.g.a. att klöverslåttern 
var den utan jämförelse tyngsta slåttern. "Sädesslåttern 
var närmast en lek mot höslåttern" berättade de gamle. 

Vid höslåttern på de tidigare förekommande slåtter
ängarna var kvinnorna med och räfsade ihop höet före 
stackningen. Mången ung man slöjdade lätta och fina 
räfsor med grant utsirade och målade skaftblad, som han 
förärade sin tilltänkta . Handräfsning var vanligt förr. 
Gamla personer har berättat hur de i ungdomen fick vara 
med och handräfsa hela åkrarna. Aven sedan hästräfsor
na kommit i bruk så utfördes mycket räfsning för hand. 
Sålunda skulle det handräfsas efter alla strängar som 
lagts av med hästräfsan. Alla diken som slagits skulle 
räfsas osv. Det ansågs nämligen både slösaktigt och som 
bevis på dålig ordning hos bonden om inte allt ute på 
åkern var väl tillvarataget. 

Höskördens storlek 
i Sörgården 1912-1927. Enligt Albert Svenssons an

teckningar, så var det som mest 1916 (114 lass) och som 
minst 1918 (36 lass). Medeltalet var 69 lass. Antalet lass 
fröklöver varierade mellan 4 och 9. 

Skörden (forts.) 
Att under varma sommardagar dag efter dag gå krokig 

och ta upp för att binda säd var ett tungt jobb för den 
tidens kvinnor. Dessutom ansågs det som en skam om 
kvinnan ej hann med mejaren. Ibland förekom osämja 
mellan pojkar och flickor, varvid de senare lovade att ge 
igen när de kom till rågåkern. Om upptagerskan piskade 
mejaren i ändan med varje nek sades detta ta musten ur 
varje slåtterkarl. 

Mejaren å sin sida snodde till skåren för upptagerskan 
så att den blev svår att ta upp. Var mejaren för svår och 
inget annat hjälpte, så försökte hon i ett obevakat ögon
blick fördärva eggen på lien genom att stryka på eggen 
med en hårnål. 

Nekarna (kärvarna) sattes sedan upp i stukor (lång
skyl) med ett halvträve = 16 nekar i varje stuka. Stundom 
sattes rågen i käringar, 8 st neker med band omkring. 
Även rökar och halvrökar förekom och det var en stack 
med i flera varv över varandra lagda neker. 

Under de senare åren (fram till 1955) blev det vanligt 
att hänga upp i synnerhet höstsäden på krakstörar. Lika
så blev hässjning av hö allt mer vanligt. Höet skördades 
på femtiotalet betydligt tidigare på sommaren än på 
1800-talet. Då skedde slåttern först i juli månad. Flera 
gårdar började att lägga ner klöver och andra växter till 
ensilage vid femtiotalets början. 

Avläggare 
I bl.a. Sörgården fanns förr avläggare. Detta var en 

föregångare till självbindarna . En avläggare slog av sä
den såsom en slåttermaskin. På maskinens baksida fanns 
ett " bord" och där lades säden av i nekstora portioner. 
En binderska gick där och band ihop till neker. 

Självbindare 
Självbindare skaffades 1921 i Nohlegården. Sedan följ

de den ena gården efter den andra. 1955 hade nästan alla 
gårdar egen självbindare. Av kostnadsskäl var man i bör
jan mycket betänksam mot att skaffa bindare. Men det 
blev allt svårare att skaffa folk att binda säden efter 
avläggare eller efter slåttermaskin med skördeapparat, 
vilken senare mest användes på de mindre gårdarna. 
Därför inköptes ofta på en auktion en begagnad bindare 
för en billig penning. Bindarna kördes med tre hästar. 
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A vläggare dragen av två hästar i Lilla Skattegården om
kring 1930. Sittande systrarna Jansson (Elsa, Edit, Ka
rin). Stående Artur Rydberg och en annan anställd per
son. Foto: Ivar Jansson. 

Bönderna som endast ägde två hästar slog sig ihop med 
en granne och lånade en häst av denne . Ofta lånades även 
folk för uppsättning av kärvarna (nekarna). Så turades 
man om att hjälpa varandra , varvid arbetet behändigt 
utfördes . 

När säden hade stått och torkat en vecka, så kördes 
den in och lades i en stabbe. Sedan skedde tröskningen 
fram på vintern. Halmen efter havren kallades för små
halm och den åts gärna av kreaturen. Agnarna användes 
till utfodring och till strö. Kärnorna gröptes (maldes) till 
foder åt kor och grisar. Till svinfodret tillsattes korn. 

Skördevagnar 
Vid körning av säden användes s.k. vadsbokorgar, en 

hökorg med lodrätt uppstående löstagbara grindar och 
gavlar med klena runda spjälor. Formen var rektangulär 
med tät botten av bräder på mitten. Bredden på botten 
räckte ungefär en och en halv aln (alltså c:a 30 cm) 
utanför vagnshjulen på varje sida. Som skydd över hjulen 
fanns hjulhus som i allmänhet var gjorda av korsflätade 
grangrenar. En senare typ av hökorg var den s.k. långdå
ren. Den hade smal botten och utåt lutade grindarna med 
spjälor av läktor eller smala bräder. Fram på femtiotalet 
började flakvagnar med gummihjul att användas även för 
inkörsel av säd. 

De äldsta vagnarna var försedda med axlar av trä. 
Därav kom ett i orten fordom använt ordstäv: "Han 
gnäller och skriker som en gammal träaxlavagn" . Det 
användes om någon som gnällde och gruvade sig mycket. 
Träaxlade vagnar kom ur bruk på 1800-talet. En del 
gamla Ske bybor har berättat att de har varit med om att 
slå sönder sådana vagnar i sin barndom. När sedan jär
axlar började användas försågs dessa med halvbössor i 
hjulnaven. I axelns ytterända hade gjorts ett avlångt hål 
och däri sattes en järnkil, en s.k. lunnesticka. Kilen jämte 
en bricka hindrade hjulet att falla av . Numera används en 
gängad mutter för samma ändamål. 

Andra åkdon 
Vid körning av grus, gödsel m.m. användes medbott

nar med löstagbara grindar. Vid transport av sädessäckar 
och liknande användes i många fall en häck med fasta 
sidor. Över långsidorna på häcken var spänd en sviktan
de smal bräda av segt lövträ vars fjädring något mildrade 
stötarna på de ofta knaggliga vägarna . Namnen på stäng
erna på en parvagn växlade från ort till ort. Här användes 
benämningarna "styrstång" och "hålkestång" . En del 
kallade dock den stång som förenade fram- och bakvag
nen för "långskäfta" . 



Av släddon förekom skrindor, kälkar och drögar. Det 
senare var en lång kälke, varpå en häck kunde placeras. 
Personbilarna blev vanliga på femtiotalet. Vägarna blev 
välplogade och även grusade. Alla slädar blev därför 
undanställda. Gummihjulsvagnarna, eller flakvagnarna 
kom till användning hela året . 

Johan Andersson i Nedre Backgården med häst och 
säckaiass. Omkring 1950. 

Tröskning 
Prägeltröskning 

Säden tröskades fordomdags med slaga eller som be
nämningen var här prägel. De läderremmar som höll 
ihop slagans båda delar kallades "prägelsnurra" . Den 
grövre påken i prägeln som slog mot säden kallades 
"slagval" , den något klenare "handvalen" höll man i. 
Den som ledde arbetet slog först ett taktslag och sedan 
föll de andra tröskekarlarna in i en jämn takt, som ovill
korligen skulle hållas. Tröskning med slaga utfördes av 2, 
3 eller 4 personer. 

Trösklogarnas golv låg ungefär en aln över marken 
varigenom prägelslagen fick en bättre klang. N är höstsä
den skulle tröskas slogs nekerna först mot logbalken, 
varvid de fylligaste och mognaste kornen slogs ur och 
samlades upp till utsäde. Nekerna löstes sedan upp och 
breddes sedan ut på golvet till en s.k. "blöta" med axen 
upp. Sedan blötan blivit bearbetad av slagorna skulle 
halmen röstas (skakas) och vändas och sedan tröskas på 
andra sidan. Den urtröskade säden kallades "dröse". 
Drösen skulle sedan hämtas eller risslas genom "hämte
råssIar" . Det var ett såll med botten av kluven rotting. 
Sedan fick agnarna frånskiljas genom att säden kastades 
med små lätta träskovlar i en tunn båge uppåt. Vinddra
get fick då blåsa undan agnarna. 

Första april skulle man alltid narras och ha lite april
skämt för sig . En något efterbliven dräng som tjänade på 
ett ställe i Skeby blev på morgonen den 1/4 skickad till en 
granne för att låna kastevind . Drängen lommade snällt 
iväg till grannen och där fattade man galoppen och fort
satte skämtet. Man hakade aven logdörr och skickade 
med drängen, som knogade med dörren hem till gården 
till stor munterhet för de medagerade. 

Många backstugesittare gick omkring och spanntrös
kade på gårdarna med prägel. Vid präglatröskningen 
började man väldigt tidigt på morgonen. Man tröskade 
otta som det kallades. Att tröska i svinottan , dvs. efter kl. 
18.00 ansågs skamligt. 

Det var ingen dyrbar uppsättning med redskap som 
den tidens bönder behövde bestå sig med vid tröskning
en. Slagorna var av trä liksom tjuvorna. De senare var
två- eller trehorninga och tillverkade av ung rönnstam 
med lämplig grensättning. I Ovre Backgården finns ännu 

sådana tjuvor bevarade. Även tjuvor av trä, men med en 
spetsig smidd dolk av järn som fästes på trähornet, före
kom. I min barndom, omkring 1900, fanns fler·a sådana 
spetsar på hemgården. Efter samma metod var spadarna 
tillverkade. De var tillverkade av trä , men det fanns järn i 
form av ett uttunnat beslag nertill på spadbladet. De 
första tjuvorna och greparna med horn helt av järn var 
hemmasmidda och betydligt tyngre än våra dagars fab
rikstillverkade redskap. 

Gamla föremål i Nedre Backgården. Från vänster 2 smör
kärnor, 1 linbråta och 2 ålderdomliga spadar med järn 
endast nederst. 

När vallaharporna, en sållande och blåsande sädeshar
pa, sedan började tillverkas så innebar det en stor lätt
nad. Det gick nu lätt och fort att få drösen fri från agnar. 
Av mycket äldre datum än vallaharporna är dock bläck
torna. Dessa var ej försedda med såll utan de blåste 
endast säden ren. I författarens hem fanns det en bläckta 
som inte hade en enda spik. Alla brädor o.d. var fastsatta 
med träpluggar. 

De första tröskverken 
På 1860-talet började tröskverk , s.k. bossverk, att an

skaffas på de största gårdarna i Skeby. Omkring 1890 

Långhalmsverk i Tyskagården. Till vänster EvaldJohans
son (ägare av tröskverket) och John Hedberg (dräng i 
Tyskagården). 
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kom långhalmsverk i bruk . På flertalet uthus var det 
halmtak vid denna tid. Det kom att dröja åtskilliga år 
innan den halm som tröskades på långhalmsverken an
sågs duglig för taktäckning. Det ansågs att taktäcknings
halm skulle tröskas med slaga. En f.d . lantbrukare L.F. 
Ekholm i Lilla Skatte gården hade ett långhalmsverk som 
han for omkring och tröskade i trakten med. Han utförde 
tröskningen på sådana gårdar som saknade eget " verk". 
Han kunde då få " spannmålslön" och den utgjordes av 
en fyrtiondedel av den tröskade spannmålen. 

Ett litet bossverk kunde köras med ett par hästar vid 
havre tröskning, medan vid höstsädströskning behövdes 
två par hästar eller tidigare oxar. Långhalmsverken kör
des alltid med två par hästar. Större verk av detta slag 
behövde tre par som dragkraft. 

När höstsäden hade blivit tröskad med långhalmsverk 
så togs halmen upp och bands ihop till kärvar. Sådana 
användes vid utfordring av kreaturen. Sådan råghalm 
användes längre fram i tiden vid täckning av halmtak. 
Vid tröskning med bossverk så rakades halmen bort från 
verket med en räfsa och upp på en spjälgrind. Där skaka
des halmen så att de sädeskorn som följt med ramlade ur. 
I allmänhet körde man bossverket i en s.k . "pusta", som 
varade 30 min. till 45 min. Sedan fick hästarna rasta sig 
och samtidigt sållade man säden genom de förut nämnda 
"hämteråsslorna". Sedan drösen rensats från agnar bars 
säden upp på magasinet. Därvid uppmättes spannmålen 
med ett halvskäppernått, cirka 20 liter, och måttet skulle 
vara rågat. 1 tunna rymde 4 skäppor, alltså 8 halvskäp
por=160 liter ungefär. En vuxen karl borde kunna bära 
en tunna vete och helst själv kunna ställa upp den på 
logbalken om han skulle kallas för stark . 

Här kommer en historia där ett tröskverk är inblandat. 
En gång hade Sven Andersson i Storegården köpt ett 
tröskverk för 50 kr. Det var en stor summa på den tiden 
och Sven saknade kontanter. Men när det var dags att 
betala tröskverket så var det så lyckligt att Sven hade en 
sugga som skulle grisa. Sven kunde då sälja smågrisarna 
och få pengar till tröskan. Sven och hans hustru var 
spända på att se hur många grisar det skulle bli. De kröp 
därför upp på rännet. Där kunde de ligga och se hur 
många smågrisar som föddes. Belåtenheten steg allt efter 
som antalet grisar ökade. Sven konstaterade: "Där du 
morsan har vi tio kronor och se där har vi ytterligare tio 
kronor. Nu får vi snart ihop till ett tröskverket". I sin iver 
att se bättre kröp de för långt ut på det murkna rännet 
med påföljd att Sven ramlade igenom. Han föll rakt ner i 
griskätten och slog ihjäl flera av de nyfödda griskultingar
na. 

Tröskverksvandringar 
Det fanns två typer: stående och liggande. Den först

nämnda var den äldsta. Den liggande typen , tillverkad av 
Kallinge bruk var vanlig här. Den stående tröskverks
vandringen var oftast hantverksmässigt utformad. De
äldsta var försedda med kuggar av oxelträ i den stora 
drivringen. De mindre dreven var tillverkade av gjut
järn. Upptill på den grova spindelstocken var fästat en 
grov kugghjulskrans med en diameter på c:a 3 alnar. 
Kugghjulskransen var uppburen av vertikalt ställda strä
vor. Denna krans drev ett dubbelt kugghjul, som bestod 
av ett grovkuggigt mindre hjul sammankopplat med ett 
finkuggigt större hjul. Det senare drev i sin tur ett mindre 
kugghjul, som var sammankopplat med en kopplings
tång. Denna drev det stora kugghjulet på tröskverket. 
Det sista hjulet drev i sin tur ett litet kuggdrev fastsatt 
direkt på tröskverkscylindern. Alla dessa utväxlingar var 
nödvändiga för att ge cylindern tillräckligt varvtal. 

Vandringens centrumsstock var i båda ändarna försed
da med grova sprintar. Den nedre löpte i ett lager bestå-
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ende av ett kraftigt järn försänkt hål, som var fästat i en 
dyna av trä. I stockens övre ände fanns en lång sprint. 
Den gick igenom saxarna. De senare var de grova stock 
ar som var fästade i väggen och som höll vandringen 
uppe. Den långa sprinten med sin bricka förhindrade 
lyftning och därmed överkuggning vid stora påfrestning
ar. Mellan saxarna fanns inne vid vandringsringen klena
re stockar. I dessa var fastsatta de förut nämnda kugghju
len. 

Från spindelstocken gick sedan bommen av timmer ut, 
i vilka dragarna drog vandringsringen runt. Dessa trösk
verksvandringar var ofta uppställda i det fria utanför 
logen. På en del gårdar byggdes s.k. körhus. Dessa 
skyddade såväl vandring som körsven och dragare för 
väder och vind. Det var ett mycket enformigt arbete att 
ibland gå flera dagar i sträck och köra vandringen till 
tröskverket. Dragarna som hindrades att avvika från sin 
rundvandring i den s.k. trampen genom ledtåg fästade i 
spindelstockens strävor, blev framåt eftermiddagen gan
ska trögkörda. 

Arbetet att köra tröskverket uppdrogs mest åt gam
lingar och barn. De senare fick ofta göra detta arbete i 
6-7 årsåldern. Hilmer Ljungström berättade gärna om 
hur han och Sigrid Andersson fick sköta detta arbete i 
Skattegårdens körhus , när de var barn. 

Skörden i Sörgården 
Skörden angiven i tunnor vid tröskningen 1897-1916. 
(enl. Albert Svenssons anteckningar). 
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Det eldrivna jordbruket 
Motorer 

Precis i början av detta sekel började fotogenmotorer 
att användas vid tröskningen och då först på de gårdar 
som anskaffat rensverk. De första fotogenmotorerna i 
socknen fanns i Nohlegården och Storegården. EI.-kraft 
infördes 1916 och då utbyttes de mot el. motorer. 

Elektriska motorer 
Innan fotogenmotorerna kom i bruk hade på herrgår

darna använts lokomobiler som dragkraft vid tröskning. 
Dessa nymodigheter väckte stort intresse . Följande är 
berättat aven person som i början av 1900-talet var 
bosatt i Lindärva men på senare år bosatt i Skeby. "Ryk
tet hade spritt sig att på Stora Lund i Ledsjö skulle man 
ha en maskin som skulle dra tröskverket utan att man 
behövde elda under det. Det lät otroligt. Därför beslöt 
jag och några andra personer att gå den 2 1/2 mil långa 
vägen och beskåda underverket. 

Underverket var en lokomobil". 
Genom att elektrisk kraft blivit tillgänglig så ökades 

jordbrukets mekanisering snabbt. Redan i slutet av tju
gotalet började även arbetskraften att bli mer rörlig än 
den varit förut. Den allt mer utvidgade industrin tog 
emot allt mer arbetskraft. Det var ej längre självklart att 
landsbygdsungdomarna endast skulle arbeta i jordbru
ket. Många ungdomar fick arbete på fabrik. Andra lärde 
sig köra bil och blev på så vis chaufförer. Andra fick jobb 
på reparationsverkstäder o.s. v. Det hände att jordbruks
arbetare lämnade sina anställningar före tjänsteårets 
slut. Detta bidrog till snabbare mekanisering i lantbru
ket. Det märktes en viss ovillighet att utföra mjölknings
arbetet av de anställda flickorna. Detta bidrog till anskaf
fandet av mjölkmaskiner. De första inköptes 1923 till 
NOhlegården, Skattegården ,Stommen och Storegården. 

Självrensande tröskverk 
A v Evert Svensson 

Det första i socknen inköptes omkring 1910 i Storegår
den. Det fanns två typer av självrensande tröskverk. På 
större gårdar fanns det övermatningsverk. Det innebar 
att cylindern låg ovanpå verket. Där matade man ned 
kärnorna utan att skära av bandet. Det var en rivare som 
skötte den detaljen. Dessa tröskverk mättes i fot och det 
fanns 2,5,3, och 4 fot. De hade alla hög kapacitet , men de 
fordrade starka elmotorer. 

För mindre och medelstora gårdar användes verk med 
ändmatning. Tre storlekar fanns att välja på: 500,600 och 
700 mm. Måtten angav cylinderns bredd. Ett 500 mm
verk drevs aven 7,5-10 hkr elmotor , som räckte även till 
att driva halmfläkten. Detta verk hade en kapacitet av c: a 
10 säckar (800-1000 kg.) i timmen och fordrade tre män. 
En bar fram nekarna, den andre matade verket och den 
tredje tog hand om säckarna. I regel blåstes halmen iväg 
till en foderlada och fick sköta sig själv. 

Ett 600 mm-verk behövde åtminstone en motor på 12 
hkr och behövde samma betjäning på tre man. Men dessa 
fick jobba hårdare, då nämnda verk hann med att tröska 
1200-1500 kg/lim. De som hade ett 700 mm-verk måste 
ha gott om folk. Skulle de utnyttja kapaciteten måste de 
vara 5 man , 2 som skulle bära fram nekarna , 1 fick mata 
tröskan , 1 fick ta hand om säckarna och 1 fick ordna med 
halmen. De kunde då tröska 2200 kg/tim. Men det gick 
tungt och en elmotor med effekten 15 hkr behövdes. 

På de gårdar, som hade hus med halmtak måste man ha 
tillgång till ett långhalmsverk. Det var ett brett verk på 
c:a 2 m. Man matade in nekarna på tvären för att ej 
knäcka halmen. Så fort halmen lämnade verket fick man 
binda neker av den. Det gjordes antingen för hand eller 
med hjälp aven självbindare, som monterades efter trös
kan. Denna tröskmetod fordrade mycket folk, då man 
fick bära nekarna till en hässja. Där lagrades de tills 
taktäckningen satte igång. 

När man tröskade fodersäd till djuren , gjorde man inte 
mer än vad djuren åt. Man tröskade när det började ta 
slut på spannmålen och när det började bli tomt i halmla
dan. Man höll då på en lång dag på c:a 9-10 timmar och 
lejde in dagsverkare om det behövdes. Sådana fanns det 
på den tiden. De kunde gå och tröska på flera gårdar 
under vinterhalvåret , då det var ont om annat arbete. 
När det gällde sådan säd, som skulle säljas,kunde man 
tröska flera dagar i följd. Det var bra om hela partiet blev 
färdigt och det kunde levereras till en spannmålshandla
re. 

Traktorer 
Av Ivarjansson 

Den första traktorn i Skeby köptes i slutet av trettiota
let av Ernst Andersson i Nohlegården. I slutet av fyrtiota
let kom traktorer allmänt i bruk. Hästarnas antal hade 
minskat avsevärt och vissa gårdar var helt utan hästar. 
1955 brukade två lantbrukare, Johan Andersson på Ned
re Backgården och Einar Borg Furuiund, sina gårdar 
enbart med hästar. 

Vid andra världskrigets utbrott 1939 uppstod brist på 
såväl bensin till bilarna som på fotogen till traktorerna. 
Då konstruerades gengasmotorer. Deras aggregat elda
des antingen med träkol eller med lövträdsved. Mest 
användes mycket kort och småhuggen björkved, vilken 
under krigstiden blev en mycket stor artikel. Både bilar 
och traktorer drevs med gengas. När bensin och fotogen 
åter blev tillgängliga 1945, så innebar det en stor lättnad. 
Gengasmotorerna var nämligen både svårstartade och 
hade dålig driftssäkerhet. 

Skördetröskor 
Med den ökade användningen av traktorer följde an

skaffandet av moderna maskiner såsom skördetröskor. 
Den första köptes 1950 av Valdemar Helge i Rutagården. 
Den var av märket Munktell och hade 4 fots skärbredd. 
1954 fanns 7 skördetröskor i socknen. På flera gårdar 
användes skördetröska till höstsäden och oljeväxterna, 
varvid halmen brändes eller sönderdelades med halm
skärare på tröskan och nedplöjdes. 

Ett 600 mm helrensande 
tröskverk av märket Vrets
torp. Traktorn ärengulfär
gad Fordson av 1939 års 
modell. Fotot är taget i Sör
gården omkring 1947. 
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Trots mekaniseringen var det många gånger svårt att 
klara av arbetet med den ringa arbetskrafts tillgången . 
Arbetsdagen sträckte sig därför långt utöver den lagstad
gade 8-timmarsdagen. Men den manuella arbetskraften 
hade blivit dyr. Maskinerna hade även den fördelen att 
de var kvar på gården även under den brådaste skördeti-

den. Detta var inte alltid fallet med de anställda då såda
na gick att anskaffa. Om en maskin gick sönder hade de 
firmor som säljer dem i allmänhet en god service. De 
skickade snabbt ut en liten bil som medförde en reparatör 
som kunde göra mindre omfattande reparationer. 

Enl. artikel i Skaraborgs läns tidning den 3/10 1985 av Bob Sahlstrand. 

- Min Munktell ·39 är på 28 hästar, säger Sture Johansson. Finns inget elektriskt i motorn. Ingen startknapp. Den startar 
med luft. 

Här följer en del av tidningsartikeln (gäller Sörgården eller Hulan): 
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D Gammal traktor 

Sture körde med hästar till 1952. 
Men då sålde han dem. Skaffade 
maskiner i stället. 

Och det är om maskiner vi' skall 
tala lite nu. 

Ute på gärdet står en Munktell 
BM 2. Den har årsmode111939. 

Många har velat köpa den som 
veterantraktor. Men Sture Jo· 
hansson säljer den inte. I stället lå
ter han den gå i arbete. 

- Ja, skrattar han, jag använder 
den ju inte kontinuerligt. Men när 
jag vill ha lite roligt och har god tid , 
så harvar, plöjer och bultar jag 
med den gamla traktorn. Det går 
fint. 

Den här Munktell BM 2 av års
mode ll-39 ligger på 28 hästkrafter. 
Han köpte den hos dåvarande 
ct'ntralföreningen i Lidköping för 
3000 knmor. 

Men så har han renoverat den 

så gott som he lt och hållet. Och då 
fick han hjälp av sin son. 

D Inget elektriskt 

- Det finns inget elektriskt i den 
här traktorn, säger Sture. Ingen 
startknapp. Den startar med luft. 
Det tar tre minuter alt stäl la den i 
ordning, kolla allting och så vida
re. Men sen kan den gå tio timmar 
i sträck. 

- Och jag behöver aldrig stänga 
av den när jag går in och äter mid
dag. Den står på ute på gärdet. 
Den gör förresten 900 varv i minu
ten. 

- När jag kommer tillbaka från 
middagen är det bara alt sätta sig 
på traktorn och fortsätta min ar
betsdag. 

- Sällan eller aldrig har jag någ
ra problem med den gamla trak
torn, som har råoljemotor. Det är 
en kär gammal kompis. Vi har 
gjort många glada arbetstimmar 
tillsammans. 

D Lite nostalgi 

- Bakom traktorn har jag en 
bogserplog och den drar väldigt 
fint. Den har som du ser järnhjul 
fram. 

- Det är klart att det här är lite av 
nostalgi, säger Sture Johansson 
leende. När det är brått ute på 
gärdena så kör jag fram min Fer
guson. Jag har två stycken av mo
dell MF 90. Årsmodellerna på dem 
är 1963 respektive 1964. 

- De är ju inte purfärska de hel
ler men de har naturligtvis bättre 
funktioner och arbetar effektivare 
och snabbare. 

D Bara knappar 

Du är tydligen inte så mycket för 
dagens hypermoderna, mas
todonta .iordbruksmaskiner? 

- I större jordbruk behövs na
turligtvis ordentliga doningar, sä
ger Sture Johansson. Om det rå
der ju ingen tvekan. 



Redskap i Skattegården 1:2 
Följande två kopior är utdrag ur bouppteckningar 1864 och 1929 i Skattegården. 1864 är priserna angivna i riksdaler 

och 1929 i kronor. Observera att i den äldre bouppteckningen saknas tröskverket. Det var angivet i en annan del av 
bouppteckmngen och tröskverkets värde var 75 Rdr. (inklusive en sädesharpa) . 
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Växtodling 
Nyodlingar 
Gårdarna fick sammanhängande marker efter enskiftet 
1821. Men marken bestod i många fall av icke tidigare 
odlade hag- och ängsmarker. Ett intensivt nyodlingsar
bete vidtog. 

Aven senare har nyodlingsarbete gjorts och då främst 
tiden omkring sekelskiftet. Dessa odlingar har mest 
gjorts i Skeby Mosse och då mest av den dåtida ägaren till 
Rutagården , J .A. Ljungström. Det var ett långvarigt och 
slitsamt arbete. Som belöning tilldelades han därför 
Kungl. Patriotiska Sällskapets siivermedai j med inskrip
tion "För berömlig odlingsflit" . Numera är all den jord 
som kan brukas överförd till åker och skötes väl av sina 
brukare. Att jorden även i äldre tider sköttes väl framgår 
av äldre skrifter som samstämmigt vittna härom. 

Täckdikning på de fuktigare jordarna påbörjades i 
slutet av 1800-talet och har under 1900-talet genomförts 
fullständigt. På Skebyåsen behövs ingen dikning p.g.a. 
att jordarterna är så genomsläppliga där. 

Cirkulationsbruk 
Detta började tillämpas efter enskiftet. I början var 

cirkulationsbruket åttaårigt. Ordningsföljden var följan
de: träda, höstsäd , vall i tre år, vårsäd i tre år, varvid en 
del av vårsädesarealen användes för potatis och rotfruk
ter. Senare infördes sjuårigt cirkulationsbruk med träda, 
höstsäd, vall i tre år och vårsäd i två år. I denna cirkula
tion plöjdes ibland halva tredjeårsvallen upp och besåd
des med vårsäd för att öka vårsädesarealen. 
På 20-talet övergick man mera allmänt till sexårigtcirku
lationsbruk. Där var ordningsföljden träda , höstsäd, 2 
vallar och två år med vårsäd. Helträda har blivit alltmer 
sällsynt utan denna areal har allt mer utnyttjats för skörd 
av grönfoder såsom vicker, ärter och korn eller vårsäd för 
mogen skörd. Betesvallar har på de senaste årtiondena 
mera allmänt börjat anläggas . Detta har i hög grad in
skränkt den tidigare vanliga grönfodersodlingen på trä
dan. 

Gödsling 
Konstgödsel spreds ut med konstgödselspridare avoli

ka fabrikat. Naturgödseln spreds ut med en gödselsprida
re. Ett flertal gårdar hade köpt två st. spridare som 
används för gemensamt bruk. Kalk i form av kalkstens-

50 

mjöl , och på sista tiden även bränd kalk, levererades med 
lastbil med spridaraggregat. På 40-talet var det blyg
sam användning av konstgödning. Men ibland inköptes 
kalksalpeter, superfosfat, thomasfosfat och kalkkväve. 
Det senare var svart till färgen. Varje sort köptes för sig 
och bonden blandade själv till lämplig blandning. Sock
erbetsodlare använde chilesalpeter, som dock var väldigt 
dyr. 

Grödor 40- och 50-talen 
Av höstsäd odlades mera vete än råg. Tidigare ansågs 

att höstvete endast kunde odlas på den styvaste lerjor
den. Men de nyare vetesorterna kan med fördel även 
odlas på lättare lera och lerblandad sandjord. Havre var 
den mest odlade vårsäden. Korn hade börjat odlas i allt 
slÖrre omfattning. De flesta gårdarna odlade foderärtor, 
men matärtor däremot väldigt litet. En konjunkturbero
ende ökning av höstsädesarealen hade förekommit under 
vissa år under 50-talet. Vårråg förekom aldrig och vårve
teodlingen var liten. 

Oljeväxtodling upptogs på 40-talet och det var en ny 
gröda för trakten. Främst odlades raps och rybs. 

Så länge som Lidköpings sockerbruk fanns kvar odla
des ganska mycket sockerbetor. N.är bruket nedlades så 
forslades betorna till Linköping. Aven detta sockerbets
bruk lades ned och då upphörde odlingen. Kålrötter och 
fodersockerbetor odlades ganska mycket som djurfoder 
på 50-talet liksom tidigare. 

Potatisodlingen startade i slutet på 1700-talet. I början 
av 1900-talet så vinterförvarades mycket av gårdarnas 
potatis i jordgravar i Tosket, Skattegårdens skog på 
Backa. Där är fortfarande marken mycket ojämn p.g.a. 
de tidigare "potatisgravarna". På femtiotalet vinterför
varades mycket potatis och foderrotfrukter i "jordstib
bor" . 

Skördeproblem mellan 1940-55 
Även om skördarna numera är ganska stora så har det 

varit flera år med svaga skördar. 40-41 var fodertillgång
en mycket dålig. Flera bönder skördade då vass vid Vä
nerstranden och använde som tillskottsfoder. Alla halm
hässjor i trakten, även sådana som under normala förhål
landen skulle ha ansetts som odugliga, gick åt. 

1947 blev det missväxt på höstsäden och veteskörden 
var särskilt dålig. Vete fick då importeras till priser på 80 
kr/lOO kg med hårdvaluta. 1951 förekom starka svartrost 
angrepp på vete och då särskilt vårvete. Mjölet blev till 

Betgallring på Truveholm 
1933. Från vänster Gustav 
Stååt, Hans Larsson (äga 
re), Karin Johansson, 
Ann-Marie Rosen, Svea 
Johansson, Aran Johans 
son. 



största delen odugligt till människoföda. Hösten 52 var 
mycket regnig, så att många kunde inte så ny höstsäd. 
Därtill kom att under långa tider rådde fullständig vind
stilla. Detta gjorde att den avtagna säden ej kunde torka 
ur efter de talrika och ymniga regnen. Genom det myck
na regnandet blev marken så blöt så att den ej kunde bära 
självbindarna och senare knappast slåttermaskiner. En 
del bärgade sin säd långt in i november. Många kreatur 
ble.v sjuka av den dåligt skördade fodersäden . 

Aven 1954 var det svåra skördeförhållanden. Mycket 
av spannmålen blev groddskadad. Det gällde främst de 
åkrar som blev sent skördade i väntan på skördetrösk
ning. Den del av säden som blev avtagen med bindare 
blev av bra kvalitet. Efter en regnig och solfattig sommar 
mognade både höst- och vårsäd på en gång. Den arbets
anhopning som därigenom uppstod kunde de flesta ej 
klara med den ringa tillgången på arbetskraft som fanns 
tillgänglig. Tillgången på skördetröskor var otillräcklig. 
Ett nästan dagligt regn fördröjde skördearbetet avsevärt. 
Svåra groddskador uppstod då på fält som stod på rot i 
väntan på skördetröskning. 

Skördeavkastning 
Siffrorna visar hur mycket större skörden var jämfört 

med utsädet i genomsnitt. 

År Råg 
1784 4--5 
1871 6--8 
1973-83 17,0 

Höstvete Korn 
gånger alla sorter 

6--9 5- 7 
23,2 20 ,2 

Havre 

5- 8 
20,9 

Potatis 
Odlades ej 
8-10 
30 

Siffrorna är inte riktigt jämförbara p.g.a. att man förr i 
tiden vid tröskningen tog de större kornen till utsäde. 
1784 och 1871 års siffror har säkert brister. 

Källor: 
1784 Sundholms beskrivning över Källby pastorat. 

Siffrorna gäller för pastoratet. 
1871 Ljungström "Kinnefjerdings och Kållands här

ader och staden Lidköping" . Siffrorna gäller för båda 
häraderna. 

1973-83 Skördesiffror för spannmål enl. noggrann 
statistik av Per Söderlund iStockagården, Källby. Men 
siffrorna är tillämpliga även för Ske by, som har liknande 
förhållanden. Potatis enligt Gunnar Ljungström Bäck
gården. 

Husdjur 
I Skeby har man haft de vanliga husdjuren. Vilka 

husdjur som fanns på 1800 talet framgår av nedanstående 
tabeller. 

Här följer bouppteckningar 1812 och 1848 från Sto
regården (nuvarande Petterssons gård): 

1812 
- värde i riksdaler och skilling 
2 bättre hästar 
2 sämre hästar 
2 oxar 
2 oxar sämre 
1 stut 
1 ko 
2 kalvar 
1. bagge 
Ovriga får 
1 sugga 
4 gäss 

50:00 
33:16 
40:00 
33:16 
16:32 
14:00 
2:16 
1:16 

22:00 
1:00 
2:32 

1848 
- värde i riksdaler och skilling 
Hästar 
Oxar (ett par) 
Kor 
14 st får 
Galtar 
Suggor 
9 grisar 
16 gäss 

Fåravel 

133: 16/st 
100:00 
20-30/st 
70:00 
3-5/st 
4--6/st 
13:24 
10:00 

Fåraveln som förr var så allmän gick avsevärt tillbaka i 
början på 1900-talet , men ökade i viss utsträckning under 
både första och andra världskriget, till stor del beroende 
på svårigheten att under denna tid kunna köpa oblandat 
ullgarn. Uppodlingen av hagmarker och införandet av 
taggtrådsstängsel , som inte är effektivt med får och i 
synnerhet lamm, bidrog till att man slutade med fårsköt
sel på gårdarna. På femtiotalet var det endast Storegår
den och Sörgården som hade får. 

På den tiden mycket får fanns på gårdarna lät man på 
många ställen en bagge gå lös i stallet hos hästarna. 
Denna stall bagge stod ofta bredvid hästarna i spiltan och 
åt , samt gick från krubba till krubba och åt upp hösmolk 
och dylikt som hästarna lämnade kvar. Dessa baggar 
brukade bli ganska feta och även mycket tama. Givetvis 
fann de yngre pojkarna ett kärt nöje i att retas med en 
sådan bagge för att få honom lite lagom arg, helst som 
han sällan stångade den som skötte hästarna. Min far 
berättade att man vid ett tillfälle haft några främmande 
karlar till hjälp med något arbete. När hästarna skulle 
urfodras kastade en av de främmande karlarna ut spill
ningen efter hästarna, på den strax utanför stalldörren 
belägna gödselstacken , med en skyffel. Stallbaggen som 
gick lös i stallet uppfattade väl mannens rörelser som 
ägnade att reta honom, tog sats och stångade till mannen 
i ryggslutet så att denne stod på huvudet i gödselstacken. 

Grisar 50-talet 
Sedan traktorn efterträtt hästarna på gårdarna hölls ett 

ganska stort antal grisar. De flesta lantbrukare höll mo
dersugga för eget behov, men även till avsalu , antingen 
till köpande lantbrukare eller till Skaraslakteriet, som 
drev smågrisförmedling. Priset på smågrisar har varierat 
starkt. När de mycket omskrivna grispremierna utdela
des kostade en nasse om 20 kg upp till 100 kr, men under 
50-talet betingade en sådan omkring 60 kr. Garantipriset 
upp till 17 kg var 3 kr/kg. De s.k. grispremierna var en 
efterbetalning av de 30 kr för varje levererat slaktsvin 
från 1 sept. 1952 till 1 april 1953, då summan ingick i 
fläskpriset. Högsta fläskpris utgjorde 3:93/kg. Detta rela
tivt höga fläskpris medförde en stark uppgång av fläsk
produktionen och slopades snart varvid priset sänktes till 
3:25/kg för viktklassen 62-71 ,5 kg med lägre pris för 
lättare och tyngre svin. För klassificering i prima klass 
erfordrades att ryggfläskets tjocklek icke översteg 30 mm 
och att grisarna överhuvudtaget ej var för feta. 

Prisrealisationerna var i juni 1953: Extraprima 62-71 ,5 
kg-3:411kg och prima samma vikt 3: 18/kg. 

Den vanligaste sorten var den engelska rasen men det 
fanns många av den svenska lantrasen. Galthållare i 
socknen var Per Andersson , Nohlegården. 
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Husdjur i Storegården 

1812-1985 (Petterssons gård) Det gäller en gård på 1/2 
mantal. 1812 och 1848 gäller bouppteckningar. De övriga 
årtalen är enligt muntliga uppgifter. 

Djurslag 1812 1848 1920 1954 1985* 
Hästar 4 2 8 6 6 
Oxar, stutar 4 4 O O O 
Kor 5 8 12 19 30 
Övriga nötkreatur 2 1 10 17 51 
Får (ej lamm) 12 14 3 O O 
~uggor 4 3 3 3 O 
Ovriga svin 2 11 14 20 O 
Gäss 4 16 O O O 
Höns O O 20 50 O 

* (1985 gäller det ridhästar) 

Detta ger en god illustration till lantbrukets utveckling 
beträffande djurhållning. Förr i tiden fanns det många 
djurslag på gårdarna. Numera är djurhållningen inriktad 
på ett djurslaglgård. Lägg märke till att vid 18oo-talets 
början var gässen viktigare än hönsen. 

Försäljning av 
jordbruksprodukter 

Förr i tiden avsattes alla de jordbruksprodukter som ej 
förbrukades i det egna hushållet i den närmast belägna 
staden. Lantbrukarna i Skeby och angränsande socknar 
hade sin viktigaste avsättningsplats i Lidköping, dit alla 
transporter skedde med hästskjuts. Ibland medfördes 
matsäck på dessa resor, men i staden fanns även billiga 
näringsställen där en portion lake eller kolja tillhanda
hölls för 6 skilling, jämte en mugg god maltdricka för 6 
styver, på den s.k. "feskakroa". På ölkrogarna servera
des öl, svagdricka och körsbärsvin, och på tömkrogen 
supar. 

Ett par hundra meter öster om bron över Filsbäcksån 
stod tills för några årtionden sedan en stor fura med yvig 
krona vid landsvägskanten åt sjösidan. Den kallades 
"Fyllefura" och där stannade de vägfarande gärna för att 
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vattna sina hästar vid bron . Körsvennerna tog sig själva 
en sup ur den medhavda pluntan, som fyllts på vid besö
ket i staden och blev givetvis sedan bjudna av varandra. 
Efter en stunds rast kunde stämningen därför bli ganska 
hög vid raststället. Furans yviga krona gav god skugga 
under soliga sommardagar, och regnskydd om det var 
sådant väder. Sedan vidtog ofta kappkörning, och sådan 
hade ofta skett från staden till furan. 

Men många lantbrukare företog även hemfärden i dy
stra tankar, eftersom de inte hade lyckats avyttra sina 
medhavda produkter och få de kontanter som så väl 
behövdes. 

Vid Mikaelimässan eller Vita söndagsmarknaden i 
Lidköping den 29 september, brukade mycket spannmål 
uppköpas av handlarna , vilka dessutom lagrade upp den 
spannmål som uppköptes på torgdagarna höst och vinter , 
för att därefter forslas till mera spannmålsfattiga bygder. 
Vid höstmarknaden i Lidköping 1812 betalades 20-24 
Rdr/tunna för vete , 16 Rdr för råg, 12-13 Rdr för korn, 7 
Rdr för havre och hela 20 Rdr för ärter. Under 1800-
talets två första årtionden var priserna mycket höga till 
följd av konjukturrörelser som sammanhörde med de 
stora krigsförberedelserna på kontinenten. Vid Lusse
marknaden 1843 däremot var priserna inte stort mer än 
hälften så höga. Vetet gällde då 12-13 Rdr, rågen 9, 
kornet 7-8 och ärterna 8--10 Rdr. 

Stora avsättningssvårigheter förekom ofta när bönder
na skulle avyttra sina produkter i städerna, i mycket hög 
grad beroende på att städernas borgare även drev jord
bruk , vars avkastning nära nog täckte stadsbefolkningens 
behov. År 1832 fanns i länets samtliga städer endast 6 305 
invånare , varav i Lidköping 1 820. Men där fanns även 
100 hästar, 10 oxar, 200 kor ,36 ungnöt, 18 får och 50 svin, 
så man kan förstå att det inte alltid var så lätt att sälja 
produkterna från den kringliggande landsbygden i Lid
köping. 

Sven Brisman skriver därom i Economisk Tidning år 
1811 bland annat: "Bonden skall afsätta sina produkter i 
Staden, sin Spannmål i synnerhet. med undantag af 5 
eller 6 af wåra större städer, hwad träffar han wid fram
komsten med ett lass? Oxar, kor och i synnerhet svin, 
vimla om honom; och såge han ej Rådstugan, skulle han 
säkert tro sig farit vilse . Huru skall han få sälja sin säd, 
der han på en gång kan höra tröskas på 15 Logar-sitt 
Brännvin, där han ser röken af 10 brännerier- sitt Fläsk, 
der han är i fara att uppätas af Svin" . 



Tjänstefolk 
A v Bertil Andersson 

I den här boken har vi ägnat oss mycket åt att beskriva 
det äldre jordbruket och bönderna. Men för att gårdarna 
skulle fungera så krävdes tjänstefolk och då både pigor 
och drängar. Typiskt var att de anställda stannade ganska 
kort tid och så var det på alla gårdar. En orsak till detta 
var att de kunde få ledigt i form av friveckan. Många 
arbetsgivare gav endast ledigt om den anställde skulle 
flytta. När pigorna flyttade var det många som gifte sig 
och en del blev egna bondmoror. En del drängar blev 
egna lantbrukare, medan andra tog sig industriarbete. 

Denna uppsats behandlar främst Sörgården. Det beror 
på att Albert Svenssons anteckningsböcker finns bevara
de och i dem finns bl.a . löneuppgifter. A.S. är farfar till 
den nuvarande lantbrukaren i Sörgården, Erik Svensson. 
Statistiken från senare 30-tal är gjord med hjälp av Einar 
Svenssons anteckningar. 

Antalet anställa a i Sörgården 
Siffrorna är framtagna med hjälp av församlingsböcker 

på pastorsexpeditionen. 
Årtal Antal drängar 
1900-09 13 
1910-22 12 
1923-35 11 
1936-57 7 

Antal pigor 
5 
8 
5 
l 

I genomsnitt fanns det i Sörgården mellan 1900-35 två 
drängar och en piga i taget. Under denna period lämnade 
de sin plats oftast i samband med friveckan på hösten , 
som började den 24 oktober. (Det nya anställningsåret 
började den 1/11). På tjugotalet blev det vanligt att tjäns
tefolket lämnade sin anställning även vid andra tidpunk
ter på året . Tabellen visar att det från 1936 blev en stark 
minskning av pigor och drängar i Sörgården. Orsaker till 
detta var: 

a. Bostaden moderniserades och blev mera lättskött. 
b. Mer maskiner skaffades i jordbruket och mindre 

arbetskraft behövdes. 

De sista tjänstefolken i Sörgården 
1936-40 Greta Smedman var hembiträde . 

" Tage Gustafsson skötte ladugården. 
Karl Moberg skötte stallet. 

1941-43 Ella Sandsjö var hembiträde. 
Karl Ekenberg var hästskötare. 

Han bodde kvar som trotjänare och skötte om olika 
saker. 1953 flyttade han till ålderdomshemmet i Husaby. 

Dagsverkare i Sörgården på 40-talet 
Ovanstående tabell visar anställda som bodde i Sörgår

den. Dessutom anlitades personal som bodde på annat 
håll. 

Otto Kjellqvist arbetade 1942-50 alla vardagar. 
Vid arbets toppar såsom skörd, tröskning och skogsav

verkning så hjälpte Ernst Johansson, Olle Kjellqvist och 
Erik Smedman till. 

De många anställda och den egna familjen gjorde att 
fru Ella Svensson många gånger hade 10-l2 personer i 
maten. 

Tjänstefolkets löner 
Förutom lönen fick pigor och drängar bostad och mat. 
Ibland fick de också en del kläder såsom ett förskinn. 
Detta var ett större förkläde av skinn eller grovt tyg. 
Förskinnet användes för att skydda kläderna . När en 
dräng eller piga hade bestämt sig för en plats så betalade 
den nye arbetsgivaren ut en städjepenning. Anställnings
tiden var ett år , vilket dock kunde förlängas. Ett annat 
ord för städja var lega. Bestämmelser för anställning av 
tjänstefolk reglerades i tjänstehjonslegan, som gällde 
mellan 1833--1926. 

Löner Sörgården 
Statistiken är gjord med hjälp av Albert Svenssons an
teckningsböcker. 

Drängar 
Pigor 

1892-99 1900-09 1910-18 1919-28 1929-38 
130:- 190:- 325:- 707:- 579:-
82:- 119:- 165:- 474:- 416:-

Siffrorna visar årslönerna i kronor. Städja är inräknat. 
Städjepenningen var 5 kr men höjdes på 20-talet till 10 
kr. Underlaget för statistiken är 98 st årslönerför drängar 
och 72 årslöner för pigor. 

Löneökningen var stark under första världskriget och 
tiden strax därefter. "Topplönerna" utbetalades 1921. 
Det året fick en dräng 1200 kr och en piga 735 kr. Men 
priserna var samtidigt höga . 

1923 fick en deltidsanställd mjölkerska 20 kr/månad. 
Samma år fick en dräng i Sörgården ut en del av lönen i 
form av spannmål. 

Här följer en " olåfsedel" (ungefär motsvarande ett 
anställnings betyg) för en dräng som var anställd ovanligt 
länge på samma ställe. Arbetsgivaren var Zackeus An
dersson i Nedre Backgården. Drängen tog sig senare 
namnet Landen. 
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