
Gräns mellan in- och utäga
Du står nu i gränsen mellan in- och utäga. En 
trägärdesgård höll de betande djuren kvar på 
utägan. Mer om utmarken kan man läsa i fakta-
rutan på andra sidan.
   Sedan medeltiden har bönderna odlat i svedjor 
på utmarken. Inom ett litet område högg man 

ner träd och buskar och brände sen av växterna 
på marken. Området hägnades in, och på 

hösten såddes svedjeråg i askan. Denna 
rågskörd blev mångdubbelt större än den 

på åkern. Andra året såddes rovor och 
åren därefter betades det. Området 

kunde inte svedjas igen förrän 
efter 30-50 år. Istället fick 

man ta upp en ny 
svedja.

Linnégrottan
Grottan är en lindberså, 
gjord på 1820-talet av 
prosten Petrus Magnus 
Lång som en hyllning 
till Carl von Linné. På 
”bordsskivan” har han 
ristat in sina initialer och 
årtalet.
   På stenhällen bredvid 
står det: 
”Archiatern och Riddaren 
Herr Linnés grotta upp-
förd 1822 under en duglig 
Konungs regering. P.M.L”

Ängen och dess örter
Åker och äng låg inom samma område (gärde). 
Den bästa jorden användes till åker, resten till 
äng. Ängen är all mark som inte är åker, ner 
till nästa hägnad. Eftersom ängens hö skulle 
föda gårdens alla djur under vintern, fanns 
det betydligt mer ängar än åkrar. Här på 
Södregård finns idag sju gånger så mycket 
äng som åker – samma förhållande som för 
150 år sedan (läs mer om ängen i faktarutan).
   Den torra och magra ängsmarken är 
ofantligt rik på olika örter. Här hittar 
du svinrot, jungfrulin, stagg, gökärt, 
ängsvädd, höskallra, Jungfru Marie 
nycklar och många fler. Där det är lite 
fuktigare trivs klockgentiana. Blommorna 
drar till sig mängder med insekter. En del 
fjärilar är helt beroende av en enda växt 
för att kunna leva!
   Höet börjar skördas i mitten av juli. På 
Råshult börjar slåttern runt den  
15 juli. När ängen är skördad och höet 
är bärgat får djuren komma in och 
efterbeta. 

Backstugan
Ser du stenarna på marken? Ser du upphöjningen innanför dem? 
Här har legat en liten backstuga och stenarna är grunden till denna. 
4 meter bred och 5,5 meter lång – det blir totalt ungefär 20 m2. Hur 
stort är ditt hus? Upphöjningen innanför husgrunden är resterna 
efter spis och skorsten.
   Under sista hälften av 1800-talet ökade befolkningen kraftigt. 
Allt fler blev de som inte ägde sin bostad eller marken som den låg 
på. Torp och backstugor byggdes på utmarken. Ordet backstuga 
kommer av att det låg på backen, dvs. på jord som inte var lönt att 
odla. Mot dagsverke på gården fick man bo och ibland odla ett litet 
stycke jord. Trångt, fattigt, och för oss nutidsmänniskor, ofattbart 
slitsamt. 
   I slutet av 1800-talet bodde Ingrid Gren i stugan. Efter henne 
kallas stället Gren Ingrids (eller Fridsborg). 

Såganässjön
Fredrik, en man som bodde i trakten, 
brukade ha sin båt förtöjd här. Efter 
honom kallas denna lilla vik för ”Fredriks 
båtaland”. 
   Under 1800-talet var det vanligt att man 
sänkte sjöarna för att på så vis få mer jord 
att odla. Det behövdes i tider då befolk-
ningen ständigt blev fler och fler. För att 
få en större vattenreservoar till Diöbruk 
vid Såganässjöns utlopp, lät man istället 
höja vattennivån här! Delar av marken kom 
därför att hamna under vatten. Såganäs-
sjön är näringsfattig sjö och har inte så 
mycket fisk. 

   Däremot är sjön rik på 
sjömalm – råvaran vid Diö 
bruk.
   Flera fågelarter häckar 
här, bl.a. storlom, trana, 
korp och fiskgjuse. 

Gamla landsvägen mot Skåne
Denna väg har människor färdats på under mycket lång tid. 
Den var förr landsvägen till Skåne. Åsen, som vägen ligger 
på, är av en speciell typ som kallas getaryggar. Typiskt är det 
branta och smala krönet. 
   Uppe vid vägen, intill Råshults största en, finns stenarna 
efter ytterligare en backstuga. Ett par gamla körsbärsträd, ett 
äppelträd och en bit stenröjd mark syns också.

Mossodling
På 1800- och tidigt 1900-tal odlade man upp denna mossen. 
Det var framför allt havre som såddes på den sura jorden. 
   Stenhögarna som ligger i kanten upp mot vägen är 
resterna efter grustäkter. Gruset togs till underhåll av 
vägarna på gården.

Trägärdesgård 
För att åkerns säd och ängens gräs skulle få växa 
ifred för djur, sattes gärdsgårdar upp. De första 
gärdesgårdarna var flätade och tog lång tid att 
göra. Under medeltiden började man bygga en ny 
typ som var enklare att göra och då kunde större 
områden hägnas in. 
   I södra och mellersta Sverige blev denna nya 
gärdesgård den vanligaste ända tills taggtråden 
kom. Den kallas för hankgärdesgård efter de 
”hankar” av granvidjor som håller ihop den. 
Störarna (som står i jorden) gjordes ofta av ene 
eftersom det inte ruttnar så lätt, medan slanorna 
oftast var av gran. Den vanligaste typen i denna 
del av Småland, är kortgärdesgården där slanorna 
(åsarna) löper genom tre till fyra par störar, se 
ovan.
   Åkern såddes varje vår – första året korn, nästa 
råg och ibland havre eller vete. Råg och korn 
dominerade. När man odlar alla åkrarna varje 
år (ensäde) får jorden aldrig vila och hämta 
kraft. Den gödsel som djuren gav räckte bara till 
en tredjedel av åkerytan. Kornet, som behöver 
mycket näring, såddes på de nygödslade åkrarna. 

Titta på björkstammarna! På flera av 
dem finns vrilar – knöliga utväxter 
som ser ut som bulor. Av dessa kan 
man slöjda kåsor och skålar.

Åkrarna
Stigen går mellan två gamla åkrar, 
Törnesåker och Södregårdens  Lång-
åker. Törnesåker är upptagen i sin 
ursprungliga form. Alla åkrar, ängar 
och hagar hade namn. Några av dessa 
namn lever kvar, andra är glömda 
sedan länge. 
   För att få en rättvis fördelning av 
jorden i byn delades åkergärdet upp 
i en mängd smala remsor (tegar eller 
parceller). I Råshult ägde de två 
gårdarna, Norregården och Södre-
gården, varannan parcell. Vid laga 
skifte ändrades detta så att varje gård 
fick sammanhängande mark. Mer om 
laga skifte kan du läsa i faktarutorna.

Snapphaneekarna
Strax intill vägen ligger resterna av en gammal död ek. Den kallas för Snapphaneeken. 1658 
blev Skåne svenskt. Råshult, som ligger i Stenbrohults socken, var tidigare gränssocken mot 
Danmark. Bland befolkningen i gränsbygderna växte på många håll ett missnöje fram. En 
motståndsrörelse föddes – Snapphanarna.
   Berättelserna om deras framfart och olika sabotage mot den svenska armén är många. 
Kuppen i Loshult, när en transport med den svenska krigskassan plundrades, är kanske den 
mest kända. Bytet hittades för några år sedan och finns nu på Kungliga Myntkabinettet i 
Stockholm. Flera grottor sägs ha varit dessa motståndsmäns gömställen, och en del träd har av 
tradition utpekats som platser där snapphanar blivit hängda. Eken vid sidan av vägen är en av 
dem.

Linberedning
Av lin och ull tillverkades alla kläder, 
dukar och lakan. Kvinnorna var ansvariga 
för arbetet. Det var inte många kvällar 
som spinnrocken stod tyst.

Resterna av vandring   
Utmed ladugården finns en rund, upphöjd stensatt 
plats. Här har en vandring funnits. I mitten på denna 
fanns ett drivhjul. Från drivhjulet utgick dels en bom 
som oxen eller hästen spändes för, dels en övre bom 
som fortsatte in på logen. När oxen vandrade runt 
fick han drivhjulet att snurra, vilket i sin tur fick den 
övre bommen att rotera. Inne på logen drevs, via 
ytterligare ett kugghjul, på detta sätt t.ex. tröskver-
ket. Vid tröskverket skiljs agnarna från vetet, dvs. 
sädeskornet från halmen.

Ängslada
Här har man återuppfört en 
ängslada från förr.
   I början av 1800-talet låg här 
också en potatisåker.
   1724 hade Jonas Alströmer i 
Alingsås, som förste svensk, 
börjat odla potatis i större skala. 
Det dröjde hundra år tills den 
blev vanlig i landet. Folk var 
misstänksamma, så till en början 
sattes potatisen för sig och inte 
bland den övriga säden. Nils 
Linnaeus odlade potatis i sin 
kålgård som en vacker raritet. 
Den nya grödan blev snart basen 
i folks föda.

Hackerör
Här har odlats!
Men, det är mycket, mycket länge 
sedan. Idag vet vi att stenhögarna här 
är odlingsrösen, precis som framme 
vid åkrarna. Marken runt om dem är 
gammal, sedan länge övergiven åker 
(fossil åkermark). Rösena är sannolikt 
upplagda av människor som bodde här 
i slutet av äldre järnåldern, för ungefär 
2 000 år sedan. De levde främst av sin 
boskapsskötsel, men odlade också en 
del säd. 
   Nu är det alltså en ganska tät bok-
skog i området. De flesta träden är 
ungefär 100 år gamla, men det finns 
några enstaka bokar som är äldre. 
Dessa har grenar ganska långt ner på 
stammen, vilket visar att de har vuxit 
upp i en ljus, öppen och kanske t.o.m. 
trädfri omgivning.

Laga skiftesmuren
Den raka muren är ett resultat av laga 
skiftet 1841. Den går i gränsen mellan 
Södregården och Norregården. 
   Konsten att bygga murar på detta sätt 
är gammal. Tekniken kallas skalmur. 
Yttersidorna (skalet) byggs först. Stora 
stenar läggs i dubbla rader med den 

flata sidan utåt. Innanför dessa fylls 
sedan på med mindre 

sten. Ofta är muren 
nergrävd en bit 

för att den ska 
kunna stå 
emot tjälens 
rörelser i 
marken.

Ängslada
Ängens växter är kortare än vallens gräs och höet kan därför inte hängas på tork i 
hässjor. Istället får det torka liggande på marken. För att höet skall torka jämnare 
och snabbare vänder man det då och då med räfsor.
   Slåtterskörd och lövtäkt mellanlagrades i ängslador ute på ägorna. På det 
sättet sparade man tid under de hektiska sommarmånaderna. När vintern kom 
hämtades höet. Transporten var då lättare med frusen och kanske snöklädd mark. 
På 1840-talets karta över Råshult finns tre stycken lador inritade. Två av dem har 
återuppförts på sin ursprungliga plats.
   Denna nybyggda ängslada kunde lika gärna ha varit byggd på 1700-talet. 
Väggarna är av furu, utom det nedersta varvet som är av ek. För att få 
bra ventilation så att höet inte möglar, finns det mellanrum mellan 
stockarna. Knuten, dvs. hörnet på huset, kallas dubbel -kattknut. 
Istället för spik har naglar (smala träpinnar) av ek använts. 
Dymlingar (runda trätappar) sammanfogar timmervarven. 
Dragnaglar, som fixeras med en kil, fäster dörrposter och gavlarnas 
takstolar.
   Taket är av råghalm utom det nedersta lagret som är av vass - för 
att hindra att djuren äter upp taket!

I jordkällaren förvarades 
rotfrukter och  rovor och där 
ställdes mjölken för att kylas.

Gårdstunet
Här på Råshults Södregård tog Carl Linnaeus sina 
första steg. Det timrade huset med grästak uppfördes 
som komministerbostad någon gång mellan 1750 
och 1780. På 1930-talet blev huset museum. Idag är 
huset inrett som Carls hem kan ha sett ut när han 
föddes 1707, med möbler och föremål som visar 
hur Nils och Christina Linnaeus och lille Carl 
levde.
    Det lilla röda huset söder om stugan är ett 
sädesmagasin. Där förvarades spannmål som 
skulle malas till mjöl eller användas till utsäde.

Lustgård
Mellan sädesmagasinet och stugan ligger lustgården. Den är anlagd efter brev, 
nedtecknat av Carls lillebror Samuel. Han beskriver faderns trädgård i Råshult. 
Lustgården föreställer en middagsbjudning med åtta gäster runt ett dukat bord i 
mitten.

Örtagården, Humlegården och Krikonlunden
Öster om stugan ligger ytterligare tre trädgårdar. Örtagårdens innehåll baseras 
liksom de andra trädgårdarna på Carls förteckning över växterna i hans fars 
trädgård. Skriften heter Adonis Stenbrohultensis och innehåller mer än 220 
växter. Öster om örtagården finns en humlegård med 40 stänger. Humlen odlas 
i kupor och klättrar upp på höga enestörar. Den humle som odlas i Råshult 
härstammar från 1600-talet. Intill örtagården och humlegården gränsar 
krikonlunden. Krikon är mycket små och sura bär som används torkade 
eller till sylt. Det är en gammaldags liten plommonsort. Fortsätter du över 
den stenlagda gården i riktning mot ladugården, så passerar du ytterligare 
grunder av uthus som fanns på 1700-talet. 

Kålgård
Här ligger kålgården som är den gamla beteckningen på köksträdgård. 
I kålgården odlas grönsaker i ”sängar”. De är 120 cm breda (2 alnar) och 
bildar tillsammans ”kvarter”. Kålgården består av fyra kvarter emellan vilka 
växterna cirkulerar år från år.

Fruktträdgård
I fruktträdgården är träden planterade i förband (som femman på en 
tärning). De äpplen, päron och plommon som växer där är sorter som 
fanns i Småland på 1700-talet.

Lagaskiftesmuren
Slåttergubbar
Intill stigen, vid den döda eken, 
blommar i juli slåttergubben. 
I gamla tider sade man att ”när 
slåttergubben är utslagen är det dags 
att slipa knivarna, och när drängen 
och pigan sidoblommorna) också 
vaknat är det dags för slåtter”. 

Gårdsplanen
I det röda huset 
till vänster bor gårdens 
förvaltare. Intill huset ligger en 
kålgård. Ladugården är från 1872.  
I gavelns övre del finns utsågade 
figurer. Korset symboliserar 

Kristus och Cirkeln är jorden, 
dvs. Kristus härskar över 
världen. GL betyder 
Gustav Linnér, som var 
komminister i Råshult 

   Befolkningen levde med naturen. De 
var beroende av den för att överleva. 
Vad de såg och lärde gick i arv 
mellan generationerna. 
   Gärdesgården, som du snart går 
över, sattes upp på 1960-talet och 
kommer på sikt att tas bort. Den 
avgränsar slåtterängen från den 
ängsmark som idag ”bara” betas.

Carls trädgård. Carl är ”pappas pojk”  
och följer ivrigt med pappa Nils när  
han arbetar i trädgården. Carl får en  
täppa där han odlar på egen hand.
”Trädgården som min far, kyrkoherden Nils Linnaeus, 
här anlagt hade flera slags örter än någon trädgård i  

Småland haft, och 
denna trädgård har 
med modersmjöl-
ken inflammerat 
min håg med en 

outsäglig kärlek 
till örter.” 
(Linné 1741)

   Marken är stenig som på många 
ställen i Småland. Odlingsrösena 
med hopsamlad sten, berättar om 
människors möda och slit med att 
få åkerjorden jämn och slät. Varje år 
kommer ny sten upp. De största och 
de minsta fick ligga kvar. 
   Långt in i vår tid bearbetades åkrar 
med årder istället för plog i Småland. 
Till skillnad mot plogen, vänder årdret 
inte på jorden, utan gör bara spår 
(fåror). Det gör det lättare att ta sig 
runt stora stenar och rösen.
   Som dragdjur användes de djur man 
hade på gården, ofta en oxe, men även 
häst eller ko.
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Gamla mått

Aln
Längdmått, ca 59,3 cm. 
Motsvarar två fot. 

Tunnland
Den yta som kan besås med en 
tunna utsäde (150-165 liter). 
Motsvarar ca en halv hektar        
(5 000 kvm). Motsvarar två 
spannland eller 32 kappland.

Hur mycket hö och löv behövdes under en vinter till gårdens djur? 
1751 fanns på Södregård ”äng och lövbrott” till 14 kor, 2 hästar och 12 får. 

Vad betyder då detta?
För att föda 1 ko behövdes ca 4 lass hö. Ett lass hö vägde ca 220 kg.
1 häst behövde 6 lass hö.
Södregård med 14 kor behövde då 14 x 4 lass hö samt 2 x 6 lass hö till hästarna. 
Det blir 68 lass hö, eller 14 960 kg.
Fåren stallades 22 till 28 veckor. 
En tacka behövde ca 10 kärvar löv/vecka - alltså ca 250 kärvar/år. 
12 får x 250 kärvar blir 3 000 kärvar/år.

Råshult 
ligger i Älmhults kommun i Kronobergs 
län i Småland. 
   Så beskriver vi byns läge idag. Men 
liksom gårdens markindelning har skiftat, 
har också Sveriges indelning förändrats. 
På 1700-talet skulle vi istället sagt att byn 
Råshult ligger i Stenbrohults socken i Allbo 
härad i folklandet Värend i Småland.
   Namnet Råshult kommer av rås-, som 
betyder sankstråk eller dal, och ändelsen 
-hult som betyder liten skog eller dunge.
Orter som slutar på -hult är ofta från
medeltiden.

Forntid
Genom fynd av gravar och övergivna 
åkrar vet vi att det under äldre järnålder 
(500 f.Kr. - 400 e.Kr.) bodde människor i 
nästan hela södra Sverige. De levde främst 
av djurskötsel (kor, får, svin m.m.) men 
odlade också en del. På flera ställen kan 
vi se spåren efter deras odling i form av 
hackerör – röjningsrösen. De äldsta brukar 
dateras till yngre bronsålder (ca 1000 - 500 
f.Kr.) men de flesta anläggs under äldre
järnålder (ca 500 f.Kr. - 400 e.Kr).
   Av någon anledning minskade befolk-
ningen under yngre järnålder (400-1050 
e.Kr.) Många områden som tidigare varit
bebodda övergavs, och inte förrän under 
1100- och 1200-talen började folk återigen 
bosätta sig i dessa landsdelar. Råshults 
by har säkerligen sitt ursprung från dessa 
första medeltida århundraden.

Jordenatur och skattetermer
Skattehemman; Bonden var självägande – han ägde själv sin gård. Skatt 

betalades direkt till kronan, dvs. staten.
Frälsehemman; Gården ägdes av en frälseman, dvs. en adelsman. Frälset 

var befriat (frälst) från skatt. Bonden arrenderade gården 
och betalade arrende (hyra) till adelsmannen.

Kronohemman; Gården ägdes av kronan. Bonden arrenderade gården 
och betalade arrende till kronan.

Åbo/landbo; Bonde (brukare) på en frälse- eller kronogård. 
Brukningsrätten kunde säljas och ärvas. 

           Boställe; Kronan och kyrkan ägde vissa gårdar som de lät sina 
anställda bo och bruka som löneförmån. Kyrkliga var 
t.ex. prästgårdar och komministerboställen (som Råshult).
För kronans officerare fanns kaptensboställen etc. Även
soldattorpen var tjänsteboställen.

Hemman; Gård, gårdsbruk. Skatteterm införd av Gustav Vasa. 
Mantal; Gårdens (hemmanets) skattekraft mättes i mantal. Ett 

mantal var från början lika med den storlek på gård som 
kunde föda en familj. Därför motsvarade ett mantal olika 
stor jordyta på olika håll, beroende på bördighet, tillgång 
på äng etc. Med tiden förändrades gårdarna; genom ny -
-odling kunde avkastningen ökas utan att ytan ökades och
vid ex. arvskiften delades gårdarna (hemmansklyvning) 
och med dem mantalet. Kopplingen mellan mantal och 
gårdsstorlek blev allt mindre.

Äng är åkers moder 
Uttrycket är gammalt. Det berättar om hur jorden brukades förr – innan 
konstgödsel, vallodling och andra nya metoder hade utvecklats. 
   Ängsbruket inleddes på järnåldern, då klimatet blev sämre och djuren inte 
längre kunde gå utomhus året runt. Under vintermånaderna inne i ladugården 
behövde djuren mat… 
   Vi kan se ängsbruket som en del i ett kretslopp; 

Redskap utvecklades för att göra det hela möjligt. Med liens hjälp kunde 
ängsgräset slås.

Markindelning  
Man skiljde på inäga (hustomt, åker, äng) och utäga eller utmark.
Utmarken, som innan laga skifte, var gemensam för byn, användes 
till bete åt djuren, som virkes- och vedförråd. 

Källor – Hur kan vi veta hur det sett ut förr?
Genom att studera olika sorters gamla dokument kan vi få veta mycket om hur byarna och 
gårdarna såg ut, hur de odlades, hur många djur som fanns etc. Med de fakta vi får fram på 
det sättet, kan vi sedan gå ut i landskapet. Många spår är lätta att hitta - andra ser vi först då 
vi vet var vi ska leta. För att kunna återskapa ett landskap, som här på Södregård, finns det 
främst tre olika källor att studera;

Gamla kartor: Lantmäteriet, som bildades 1623, har som uppgift att upprätta kartor. 
I början var det avmätningar av byar och gårdar. Senare gjordes kartorna 
i samband med olika jordreformer; storskifte, enskifte och laga skifte. Till 
dessa, ofta mycket vackra, ritningar finns dokument som i ord beskriver 
ägorna, åker- och ängsbruk etc. Kartorna finns i lantmäteriets arkiv. 

Jordeböcker: Skattelängder som började föras i mitten på 1500-talet. De innehåller bl.a. 
uppgifter om hur mycket skatt varje gård skulle betala och om hur jorden 
användes. De finns i landsarkiven.

Syneprotokoll: På de gårdar som kronans och kyrkans tjänstemän använde som löne-
boställe gjordes husesyn, t.ex. då en familj flyttade ut och en annan in. 
Från dessa syner finns protokoll bevarade. Det gäller t.ex. prästgårdar, 
komministerboställen (som Södregård!), majorsboställen men även 
soldattorpen. De innehåller mängder med uppgifter om husen, marken, 
djuren och skörden och de finns i landsarkiven.

Hamlade träd
Under vintern inne i ladugården åt djuren hö och löv. Skörden 
av löv (lövtäkten) skedde i augusti efter höslåttern. Träd 
”toppades” (hamlades) och grenar med löv togs om hand, 
bands till kärvar och torkades. Runt omkring dig ser du 
hamlade lindar.

   Trädet hamlades ungefär vart tredje eller fjärde år. 
Djuren verkade tycka att lindens blad 

smakade speciellt gott.
Av barken på linden gjorde man 

bast, som sen användes till rep. 
Ett par veckor innan midsom mar 
togs barken av. Hela sommaren 
fick den sen ligga i blöt i sjön. 
När hösten kom hade den blivit 
mjuk och lätt att bearbeta.

1545 - Jordeboken
I mitten på 1500-talet fanns i byn Råshult 
två hemman – Norregård och Södregård.
Norregård var en skattegård, medan 
Södregård var i kyrkans ägo. Från 1692 
har Södregården varit ”Capplans bo-
ställe” d.v.s. löneboställe för socknens 
komminister (hjälppräst).
   Prästen bodde i Stenbrohult. Till präst-
gården hörde gården Djäknabygd, som 
ligger mellan Råshult och Prästgården.

Laga skifte 
Fram till mitten av 1700-talet var marken uppdelad på samma sätt som under 
medeltiden. Ägandet var splittrat, eftersom varje brukare hade en mängd små 
områden utspridda över hela byns mark.
   1757 gjordes första försöket att samla varje gårds ägor till större enheter – 
lagen om storskifte. Resultatet blev inte helt lyckat, så i början av 1800-talet kom 
enskiftet. Men enskiftet lämpade sig inte överallt.
   Istället blev det laga skifte som lyckades samla ägornas marker i större enheter. 
Laga skiftet påbörjades 1827 och fortsatte i vissa delar av Sverige in på 1900-talet. 
Varje gård skulle nu som mest ha tre olika lotter. Utmarken, som tidigare varit 
gemensam, delades upp. Tidigare hade gårdarna legat samlade utmed bygatan, 
men med laga skiftet tvingades en del av dem flytta ut till de nya ägorna. 
Resultatet blev att byarna splittrades.

   Det fanns fem gånger så mycket äng som 
åker (30 resp. 6 ha). Ängen gav en höskörd 
på ca 400 kg/ha. 
   Det kan jämföras med dagens 
5 000 kg/ha vid ekologisk vallodling 
och ca 8 000 kg/ha vid konstgödslad vall.
Det fanns en hage till två hästar och en 
liten hage till lamm. 
   Utmarken var hägnad för sig. Betet 
där räknades som medelmåttigt. Skogen 
räckte till gärdesgårdsstörar, ved och 
virke. Två svedjeodlingar fanns också i 
utmarken.
   I sjön Möckeln fanns fiskevatten och 
där hade man också två stycken fasta 
fångstanordningar.

Anno 1696 - Stenbrohults Prästgård och 
Djäknabygd 
Åkern odlades i ensäde. Det såddes råg, 
korn och en mindre mängd havre och 
ibland vete. Jordmånen varierade. Som 
mest kunde man få 2 ½ gång så mycket 
som det man sått. Den sämsta åkern gav 
ibland inte ens tillbaka utsädet.

Kulturstigarna
i Linnés Råshult

1751 – Syneprotokoll för 
komministerbostället Råshult 
Byn Råshult bestod nu av tre gårdar – 
Södregård samt Norregård delad på två 
gårdsbruk.
   Södregård hade fyra ha åker. 
På Södregård kunde man föda 14 kreatur 
(kor), två hästar och tolv får. I utmarken 
fanns skog till gärdesgårdar och ved, 
däremot inget timmer.

1824, 1828 och 1837 – Syneprotokoll på 
Råshult Södregård
Villkoren för Södregårdens brukare var 
ungefär de samma som 1751. Storleken på 
åkern och djurens antal varierade något, 
men i stort sett såg det likadant ut som 
innan. Fortfarande saknades skog till 
timmer.

Utveckling av jordbruket 
– Den agrara revolutionen
Under 1800-talet kom
industrin att utvecklas.
Samtidigt skedde stora
förändringar inom jord-
bruket. Större och effektivare
redskap utvecklades. Nya sätt
att odla ersatte de gamla. Man
började använda moderna
växtföljder med vall- och
baljväxter som under vissa
år fick ersätta spannmålet.
Jorden kunde ”hämta andan”.
   Djuravel och växtförädling 
gav bättre resultat. Och så kom 
laga skifte...   

1841 – Laga skifte i Råshult
Det är från detta år som vi har den äldsta 
kartan över Råshult. För byn kom laga 
skifte att innebära att varje gårds mark 
samlades till sammanhängande områden. 
Utmarken delades, och Södregården fick 
då den del som kallas Söderhagen. Med 
laga skiftet upphörde byn att fungera 
som en by eftersom gårdarna sköttes 
oberoende av varandra.
   I Råshult behövde inga hus flyttas. 
Lantmätaren kunde vid uppdelningen
 av marken utgå från bytomten där 
de tre gårdarna låg.

Spåren efter Gren Ingrids backstuga.

Välkommen till
kulturstigarna i Linnés Råshult

Följ med på en resa i historien. Här på Södregården återskapas 
bit för bit det gamla bondelandskapet – så som det såg ut innan 
jordbruket började förändras efter laga skiftet. Runt om i vårt 
land fanns tusentals gårdar som var uppbyggda på ungefär 
samma sätt.

Vad levde man av på en sådan här gård? Vad odlade man? Hur 
odlade man? Stanna upp då och då, blunda och låt dig förflyttas 
bakåt i tiden… Se gårdens folk där borta – fullt upptagna med 
arbetet på gården. Hör fårens bräkande och känn jordens och 
blommornas alla dofter. Fascineras över ängarnas rikedom och 
se alla färgerna i detta varierade landskap.

Du befinner dig i en miljö som kunde ha varit 1700-tal. Här 
ligger åker och äng i samma gärde, här betar kreaturen i ut-
marken och här sås säden för hand. Här torkas höet liggande 
på ängen, här skördas säden med lie. Här bor får, kor, höns och 
hästar…

Den här foldern är din guide på vandringen längs kulturstigen. 
På mittuppslaget finns en karta samt beskrivningar till de platser 
som är markerade utmed stigen. 

Så välkommen att kliva på – rakt in i historieboken!
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