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Sammanfattning:
Ängsvattning kan ha förekommit i Sverige under medeltiden men blev vanligare först efter 

1800. Föreliggande arbete visar dock att omfattande kunskap om, och faktiska vattningsängar fanns 
redan på 1760-talet. 

Tidigare studier rörande den senare utbredningen har främst rört Skåne under perioden 1865-
1911 och baserats på Hushållningssällskapens statistik. Denna statistik är problematisk och till stora 
delar felaktig på grund av återkommande felrapporteringar, varför ängsvattningens omfattning under 
perioden måste revideras. 

För Malmöhus län reduceras de tidigare uppgifterna med 75 % vilket får konsekvenser även för 
anläggningstrenden över tid. Efter reduceringen återfinns ingen dominerande topp i anläggningstakten 
och hela ängsvattningsperioden kan förlängas in i tidigt 1900-tal. Ängsvattningens roll i den agrara 
revolutionen var således troligen mindre än vad som tidigare antagits. Samtidigt måste uppfattningen 
om ängsvattningssystemens storlekar och geografiska spridning revideras: systemen var många, 
små – ofta endast ett par hektar – och spridda över hela Malmöhus län, mellan 1865 och 1911 hade 
172 socknar av 253 ängsvattning.
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1. Inledning

– Hur många höskördar tar ni om året?
– Två!
– Det var litet
– Ja, men här är översvämning så ofta.
– Desto bättre. Reglera vattenståndet med kanaler och rännor, så får ni ängsvattning, och 
det är mycket bättre än skyddstullar, som icke heller äro dåliga ibland. Äro ni republikaner 
här i orten?

(August Strindberg, 1914)

Bevattning av åkrar fanns redan hos de gamla egypterna, hos romarna och i det gamla 
Mesopotamien och de förcolumbianska Amerika, i Kina och många andra ställen. Bevattning av 
äng omnämns av Columella i hans böcker om jordbruk författade under första århundradet av vår 
tidräkning. Men även i Sverige fanns ängsvattningen, som synes bland annat under Strindbergs tid.

Bevattnade ängar är i grunden konstgjorda våtmarker, skapade för att efterlikna och förbättra 
ett naturligt fenomen; de periodvis översvämmade gräsmarkerna med sin rika gräs-, ört- och även 
starrvegetation var goda ängsmarker som gav stora foderskördar. 

Principen gick ut på att kontrollera vattenflödet över ängarna för att genom ömsom våt- och 
torrläggning kunna locka vegetationen till större tillväxt.

Ängsvattningen hyser flera aspekter värda att belysas: där finns en ekologi som vi inte till fullo 
känner, kopplat till detta finns den näringsupptagande verkan som inte är vidare utforskad – två 
saker som kan komma att spela in i ett framtida jordbruk och kanske hjälpa oss med näringsläckaget 
från våra vattendrag ut i Östersjön. Det var just i ett sådant sammanhang som jag själv kom i 
närmare kontakt med fenomenet, då restaureringsprojektet för Tullstorpsån nådde det gamla 
ängsvattningssystemet på Beddinge ängar vid Skånes sydkust.

Ängsvattningen rymmer vidare, som en del av vår agrarhistoria, en rad andra intressanta 
perspektiv: de rent ekonomiska med avkastning och del av produktionen, men också frågor om hur 
kunskapen om ängsvattningen spreds och vem som utnyttjade den, hur den utnyttjades och varför 
den övergavs.

Men innan vi ger oss i kast med sådana spörsmål måste vi resignera och erkänna att vi inte ens 
känner blotta vidden av dess förekomst i vårt land – och kanske inte heller ängsvattningens egna, 
svenska historia. Det är dessa två senare problem som denna uppsats är tänkt att behandla.

Detta genom att titta närmre på de antaganden för Skåne som gjorts av Zachrison (1922) och 
senare behandlats vidare av Emanuelsson och Möller (1990).

De övergripande frågeställningarna kan formuleras som: När infördes tekniken i Sverige? Hur 
omfattande var ängsvattningen i Sverige?

Då den sista frågan är tämligen häftig för en uppsats av den här storleken har den i stort skalats 
ner till: Hur omfattande var metoden i Skåne, framförallt i gamla Malmöhus län? Vilket senare – i 
enlighet med Emanuelsson och Möllers idéer– leder fram till frågor om vilken roll ängsvattningen 
kan tänkas ha spelat i den agrara revolutionen sett utifrån den så kallade näringsteorin. 

Då ämnets dammvallar ändå har öppnats har också ett försök gjorts för att försöka beskriva 
ängsvattningens metoder och utförande i mer detalj än vad som tidigare har skett.
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2. Metod och upplägg
Följande arbete är uppdelat i tre delar: först en kort introduktion till ängsvattningen utifrån dess 

utförande och funktion. Sedan ett tecknande av teknikens introduktion och spridande i Sverige. 
Slutligen en närmare titt på ängsvattningens omfattning främst i Malmöhus län 1865-1911, vilket 
utgör uppsatsens själva kärna. 

De två senare delarna är kronologiskt sammankopplade där den senare tar vid där den förra 
slutar. Dock finns här en geografisk skillnad i det att del två behandlar Sverige medan del tre endast 
rör Malmöhus län.

Den första delen består av kapitel 4-6 och utgörs av en litteratursammanfattning som främst 
bygger på jordbrukshandböcker, instruktioner och anvisningar från tiden då ängsvattningen var 
aktiv, för den norrländska ängsvattningen har även senare arbeten använts. Vissa ställningstaganden 
rörande de olika systemtypernas utbredning i Sverige görs dock.

Den andra delen består av kapitel 7-10 men är i metodhänseende inte homogena. Kapitel 7 och 
8 utgörs av litteraturstudier av en rad tidigare arbeten, medan kapitel 9 och även 10 utgörs av studier 
av delvis tidigare outnyttjat källmaterial. Kapitel 9 grundar sig helt och hållet på en skrift av Pehr 
Tham 1782 som mig veterligen inte har använts i liknande syften tidigare, skriften är dock inte ett 
nytt ’fynd’ utan finns omnämnd i andra sammanhang – bland annat Schiller 1930. Kapitlet utgör inte 
en analys utan snarare en introduktion eller presentation av Thams skrift. Kapitel 10 utgörs i stort av 
en studie av samtida tidningsmaterial i form av Post och Inrikes Tidningar.

Den tredje delen består av kapitel 11 och 12 och utgörs av en kritisk granskning och bearbetning 
av Hushållningssällskapens årsberättelser så som de presenteras som en del i Sveriges Officiella 
Statistik. Metoden för bearbetningen av statistiken finns förklarad i kapitel 11.3.

Dikussionen som återfinns i kapitel 13 behandlar primärt ängsvattningen i Malmöhus län efter 
1865, men kopplingar görs även till den större utvecklingen i Sverige. 

Vombs dämme

Fig. 1. Dagens dämme vid Vombs ängar. Teckning efter foto i Emanuelsson 2009:286.



6

3. Ängsvattningens källor
För den svenska ängsvattningen kan källmaterialet något generaliserat delas in i fyra kategorier. 

Den första utgörs av lämningar i fält – dessa har inte i någon vidare utsträckning använts för denna 
uppsats men glimtar av de omfattande resterna återfinns i diverse illustrationer. Den andra består av 
litteratur som tillkommit under själva ängsvattningsperioden med en karaktär av instruktioner eller 
anvisningar. Den tredje av senare forskning på området – ofta tillkomna i slutet eller efter den största 
ängsvattningsperioden. Den sista och fjärde delen utgörs av jordbruksstatistik där ängsvattningen 
figurerar under ett antal år.

3.1. Instruktioner och anvisningar

Bristen inom den svenska landtbruks-litteraturen på någon handbok i ängsvattning, har för 
hvarje år gjort sig allt mera känbar.

Så inleder Hjalmar Nathorst sitt förord till D. F. Dünkelbergs ”Handbok i ängsvattning – jemte 
ängars skötsel, vård och underhåll i allmänhet” från 1873 – en av de mest detaljerade och utförliga 
beskrivningarna av ängsvattningstekniken på svenska. 

Bland instruktioner och anvisningar för ängsvattning intar annars Georg Stephens ”Afhandling 
om ängsvattning, dikning och vallars anläggande” från 1841 på ett sätt en särställning då den ofta får 
markera starten för den svenska ängsvattningslitteraturen (t.ex. Möller 1989:105, Larsson 1997:101). 
Stephens var skotte och verksam som agronom både i Storbritannien och i Sverige – hans gärningar 
i Sverige kommer att behandlas mer utförligt nedan. Avhandlingens titel sammanfattar dess innehåll 
väl och av 74 sidor berör de första dryga 20-talet sidor ängsvattningen. Att han ingalunda var först 
med ämnet är ingen nyhet och kommer att behandlas igen nedan.

Fyra år efter Stephens utkom tysken Georg Karl Patzigs arbete ”Enkel och lättfattlig anvisning 
till ängsvattning” i översättning av Hjalmar Nathorst. Patzig var verksam vid ängsvattningsinstitutet 
i Jannowitz, Tyskland.

Dessa två arbeten kan sägas lägga grunden för kommande instruktioner för ängsvattning, något 
som är tydligt då till exempel britten Henry Stephens – icke att förväxla med ovannämnda Georg 
Stephens – ”Landtbrukets bok” utkommer 1858 i svensk översättning med kommentarer för svenska 
förhållanden. Boken täcker in de flesta aspekter av ett lantbruks skötsel, däribland anläggandet och 
skötseln av bevattnade ängar med täta hänvisningar till Georg Stephens arbete. 

”Landtbrukets bok” var bara en av många jordbrukshandböcker som kom ut under andra hälften 
av 1800-talet, bland de mest namnkunniga var kanske Arrhenius ”Landtbrukspraktika” som utkom 
första gången 1867 och sedan i ett otal nya utgåvor ända in på 1900-talet. ”Landbrukspraktikan” 
användes bland annat vid undervisningen vid Alnarp och behandlar också den ängsvattningens olika 
delar utförligt. 

Bland flera exempel kan också dansken H.J.G.A Lacoppidan nämnas, som 1873 beskrev 
ängsvattningen i sin ”Landthushållningslära” som användes flitigt vid Danmarks lantbruks- och 
folkhögskolor – också den i Nathorstsk översättning. Lacoppidans behandlande av ängsvattningen 
blir intressant bland annat genom bokens undertitel då den sägs rikta in sig till ”företrädesvis för 
mindre jordbruk”.

Fortfarande under 1900-talet förekommer ängsvattning beskriven i jordbrukslitteraturen, så 
till exempel i Guido Kraffts omfångsrika ”Lantbrukarens Uppslagsbok” från 1916 som inte bara 
innehåller separata ängsvattningskapitel utan även i genomgången av fodergräs påpekar arter som 
lämpar sig väl för vattningsängar. 

Också i Herman Juhlin Dannfelts ”Lantmannens uppslagsbok” från 1923 behandlas 
ängsvattningen ingående. 
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Instruktioner för ängsvattning förekom inte endast i direkt jordbruksorienterad litteratur utan 
även i andra verk såsom till exempel ”Handledning uti nivelleringskonsten” där en detaljerad 
bild av ängsvattningens olika system ges – undertiteln lyder ”med tillämpning på Jernvägs- och 
Ängsvattnings-anläggningar jemte andra Väg- och Vattenbyggnader; egentligen utarbetad för 
föreläsningarne till Landtmäteri-examen” (Helander 1853). Inte endast agronomer drillades i 
ängsvattningskonsten. 

Också i en lärobok i geologi från mitten av 1800-talet återfinns ängsvattningskapitel, då främst 
rörande användandet av källvatten vid vattning (Bergstrand 1868:59-61). Ett kuriöst omnämnande 
finns även i ”Kemiskt handlexikon” från 1883 som i föreliggande arbete behandlas i bildtexten till 
fig. 2. (Cleve 1883:84-85).

Råd och information om ängsvattning förmedlades också genom en rad olika tidskrifter och 
andra trycksaker. Så inflöt till exempel en längre text om ängsvattning i almanackan för året 1846 
i de olika upplagorna för Stockholms, Göteborgs respektive Lunds horisont. Almanackan gavs ut 
av Vetenskapsakademien men texten om ängsvattning är tyvärr osignerad. Den inleds med orden: 
”Vatten gifver gräs,’ den regeln är gammal” och tar sedan upp vattnets verkan, vattningens skötsel, 
avkastningen samt en enkel och rättfram beskrivning över hur ett vattningssystem kan anläggas, se 
vidare under avsnittet Hängbyggnad.

Dessa verk ger inblickar i ängsvattningens verkningssätt och utförande, och har i detta arbete 
primärt använts för att teckna de olika systemens utseende, vattningens inverkan samt dess skötsel. 
De ger dock liten eller ingen ledning till ängsvattningens utbredning eller omfattning, inte heller 
säger de med säkerhet något om vilka typer av system som egentligen byggdes eller hur de sköttes.

3.1.1. Post och inrikes tidningar
Någon systematisk genomgång av tidskrifter från 1800- och tidigt 1900-tal har inte gjorts för 

detta arbete, utan istället har de omnämnanden av ängsvattning som sipprat upp till den rikstäckande 
Post och inrikes tidningar använts.

Post och Inrikes tidningar – förkortat PoIT – brukar räknas som Sveriges äldsta tidning. Den 
utkom första gången 1645 och publiceras fortfarande. Dess innehåll har varierat under århundradena 
men dess primära uppgift har varit – och är nu uteslutande – offentliga kungörelser. 

Läsekretsen får väl sägas ha varit snäv, trots – eller kanske på grund av – dess status som 
Sveriges officiella organ har den varit en ’överhetens’ tidning. Som mest, i början av 1800-talet, låg 
upplagan på ca 7000. Även om den var allmänt tillgänglig var den inte en tidning för allmänheten. 
Under 1800-talet inflöt bland mycket annat rapporter från lantbruksmöten, redogörelser från 
Lantbruksakademien och även en rad artiklar i tidningen. En typ av innehåll som sedan 1922 har 
strukits. För tidningens historik se Gustafsson & Rydén 2005. 

Post och Inrikes tidningar finns digitaliserad från och med år 1821, tillgänglig på Kungliga 
bibliotekets hemsida. En sökning på ”ängsvattning” ger 67 träffar och utifrån dessa kan en bild av 
den ’offentliga’ ängsvattningens utveckling skisseras.
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3.2. Studier om ängsvattning
”I Skandinavien är det framförallt i Norrlands inland samt i Danmark och Skåne som dessa 

konstgjorda våtmarker har förekommit.” (Emanuelsson 2009:279). Dessa platser utgör också de 
områden där ängsvattningen har studerats närmare varför en geografisk indelning efter detta mönster 
faller sig naturligt.

3.2.1. Norrland
Åke Campbells arbete med kolonisationen av det nordligaste Sverige resulterade 1948 i 

boken ”Från vildmark till bygd - En etnologisk undersökning av nybyggarkulturen i Lappland före 
industrialismens genombrott”, vari han behandlar ängsvattningen i Norrland. Tekniken var då på 
flera håll fortfarande i bruk och Campbell hänvisar bland annat till samtal med ängsvattningsidkare.

Blott ett par år senare, 1952, publicerades John Frödins avhandling ”Skogar och myrar i norra 
Sverige i deras funktioner som betesmark och slåtter”, som bland annat systematiskt går igenom 
ängsvattningen i Norrland, dess utförande, funktion, avkastning och utbredning.

Senare har ängsvattningen i Norrland behandlats av till exempel Elveland 1983 och Häggström 
1993. 

3.2.2. Skåne
Starten för studierna av Skånes ängsvattning skedde i samband med de skånska 

hushållningssällskapens hundraårsjubileum 1914 då en rad arbeten om det skånska jordbruket 
1814-1914 initierades för att sedan under följande årtionden ges ut. Bland författarna fanns Arvid 
Zachrison som bland annat behandlar redskapsutveckling, jordbearbetning, gödsling, utdikning och 
nyodling, men också ängsvattningen. (Zachrison 1922)

I sin blott fyrsidiga skrift redogör han för de äldsta beläggen i Skåne samt omfattningen av 
nyanläggning av ängsvattningssystem 1833-1911 för de då två skånska länen Malmöhus och 
Kristianstads län utifrån Hushållningssällskapens statistik.

Tråden plockas senare åter upp igen mot slutet av århundradet av Urban Emanuelsson och 
Jens Möller som i en artikel i The Agricultural History Review mer utförligt behandlar den skånska 
ängsvattningen (Emanuelsson&Möller 1990:127-148). Ängsvattningens äldre historia skisseras 
här, samtidigt som en mer nyanserad bild av spridningen i Skåne presenteras häradsvis. I främsta 
rummet står dock behandlandet av ängsvattningen ur ett näringsperspektiv som förklarar och sätter 
in ängsvattningen i ett större agrarhistoriskt ramverk. 

Då båda dessa arbeten, Zachrison och Emanuelsson och Möller, på ett sätt utgör stommen för 
föreliggande uppsats behandlas deras resultat mer utförligt och återkommande i den löpande texten 
nedan.

Ängsvattningen i skånska sammanhang har även studerats av Emanuelsson och Möller var för 
sig – av den förre i ”Det skånska kulturlandskapet” och av den senare i avhandlingen ”Godsen och 
den agrara revolutionen” (Emanuelsson 2002, Möller 1989).

Ett av de mest kända skånska ängsvattningssystemen är Vombs ängar som uppmärksammades i 
stor utsträckning vid restaurationen av Klingavälsån på 1970-talet då även delar av ängsvattningen 
restaurerades. Ängsvattningen vid Vombs ängar har bland annat behandlats i ”Vombs ängar – 
vegetation, fågelliv, markanvändning samt synpunkter på restaurering och skötsel”. (Bengtsson m.fl. 
1972)

I senare tid har också studier av Beddinge ängars ängsvattningssystem i Trelleborgs kommun 
gjorts inför våtmarksrestaurering inom Tullstorpsåprojektet, bland annat av undertecknad författare 
(Wallin 2010).
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3.2.3. Sverige som helhet
Några större studier av ängsvattningen på ett nationellt plan har inte gjorts. Albert Eskeröd gjorde 

en sparsmakad teckning av ämnet i ”Jordbruk under femtusen år” som trots sin ringa omfattning 
innehåller en rad intressanta anmärkningar (Eskeröd 1973:62).

Sammanfattningar av Eskeröds material och ovan refererade författare återfinns bland annat i 
”Agrarhistoria” och även som kort omnämnande i ”Det svenska jordbrukets historia – Jordbruket i 
industrisamhället” (Larsson 1997:100-101, Morell 2001:193).

Den senaste – och kanske mest kompletta – bilden av den svenska ängsvattningen återfinns i 
Urban Emanuelssons ”Europeiska kulturlandskap” från 2009 som tar upp både den skånska och 
norrländska ängsvattningen samt en mängd exempel från resten av Europa (Emanuelsson 2009:279-
287).

3.2.4. Övriga nordiska länder
Den danska ängsvattningen har varit tämligen omfattande, särskilt i Jylland, och har behandlats 

av bland annat Søren Rasmussen, R M Buttenschøn och Bo Fritzbøger (Rasmussen 1964, Buttenschøn 
1984, Fritzbøger 2009). För Norges del har studier av äldre ängsvattning gjorts av Gudmund Hatt 
(Hatt 1915).

3.3. Hushållningssällskapens statistik
Sveriges olika hushållningssällskap, som flest 26 st, tillkom i stort under 1800-talets två 

första årtionden, undantaget Gotland 1791, Stockholm 1847 och Kopparbergs 1851. Flertalet 
slumrade snabbt in men intresse väcktes åter under 1840-talet och i och med 1855 års beslut 
om att 1/5 av brännvinsskatten skulle tillfalla hushållningssällskapen växte deras verksamhet. 
Hushållningssällskapen verkade dels rådgivande för lantbrukare men förmedlade också diverse 
statliga lantbruksanslag och var underordnande Lantbruksstyrelsen. (Juhlin Dannfelt 1923:485-486)

De stod även för insamlandet av jordbruksstatistiska uppgifter och från och med år 1865 och 
fram till 1911 gavs hushållningssällskapens statistiska årsberättelser ut som en del av Sveriges 
officiella statistik– idag finns de lättillgängliga via Statistiska Centralbyråns hemsida.

En kritisk genomgång av jordbruksstatistiken generellt finns i Svensson 1969 som konstaterar 
att stora delar av materialet är opålitligt, särksilt rör Svensson resonemang åkerarealen och 
spannmålsodlingen. 

Statistikens kanske största brister enligt Svensson ligger i att felen inte är konsekventa över 
tid, istället ökar tillförligligheten i materialet med tiden vilket gör jämförelser med tidigare skeden 
problematiska. Svensson visar bland annat att den statistiska ökningen av åkerarealen mellan 1865 
och 1911 till stor del är skenbar och egentligen tillskriver sig förbättrade insamlingsmetoder av 
grundmaterialet. Denna förbättring sker inte nödvändigtvis vis samlade, identifierbara punkter utan 
sker socken för socken under olika tider, och av olika anledningar. Svensson slutsats blir att de 
tidiga uppgifterna – innan 1880-1890, ibland innan 1900 – överlag är i underkant. Dock gäller det 
framför allt de absoluta talen, förhållanden mellan till exempel olika grödors areal är troligen mer 
tillförlitliga.

Vad det gäller åkerarealens förändring jämför Svensson bland annat de ökande siffrorna för 
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åkerarealen yta med den inrapporterade nyodlingen och finner att åkerarealen ökar betydligt mer 
än vad som uppges nyodlas. Detta resonemang är för föreliggande uppsats intressant eftersom 
Svensson tydligen bedömmer uppgifterna om nyodling som något mer tillförlitliga; den kvalitativa 
förändringen som åkerarealsstatistiken upplever under perioden verkar inte i lika hög grad ha 
påverkat nyodlingsuppgifterna. Uppgifterna för nyodlingen faller i statistiken under rubriken 
”jordförbättringar”, bland annat tillsammans med ängsvattningen, varför ett liknande resonemang 
torde kunna äga giltighet även för denna. Dock visar inte Svensson ett allt för livligt intresse för den 
del av statistiken.

Brister i statistiken var även kända under samtiden, år 1871 skriver Hjalmar Nathorst för 
Malmöhus läns Hushållningssällskaps räkning:

Då jag ej längre vågar dröja med insändandet af de statistiska uppgifterna för Malmöhus 
län för år 1871, så nödgas jag beklaga att de äro ingalunda så fullständiga som jag både 
önskat och hoppats.— Det är en sanning, som ej bör fördöljas, att från håll, der dylikt minst 
borde förväntas, är intresset för statistiken fullkomligen dödt och att der insigten af denna 
nya vetenskaps stora vigt såväl för nutid som framtid saknas fullständigt.

(BiSOS, N, Malmöhus län)

År 1885 genomgick statistiken en förändring genom att uppgifterna därefter redovisades socken 
för socken enligt standardiserade formulär – tidigare kunde statistikens detaljgrad variera betydligt 
mellan både år och län. 

Statistiken skulle därmed kunna tänkas bli mer tillförlitlig efter 1885, men att så inte behöver ha 
varit fallet för bland annat ängsvattningen, framgår i den kommentar till materialet som bifogades 
till varje utgåva av statistike mellan 1887 och 1911:

...vidden af under året verkstälda jordförbättringar, med hänsyn till nyodling, vatten-
aftappning, underdikning, ängsvattning, mergling, […] torde visserligen efter det nya 
formulärets införande, som äfven här fordrar exakta uppgifter, i stället för de förut 
vanliga allmänna omdömena, hafva något förbättrats, men lemna fortfarande beträffande 
tillförlitlighet och fullständighet mycket öfrigt att önska. Säkert är emellertid, att 
rikssummorna här endast kunna betraktas såsom minima.

Ett visst mörkertal kan därmed tänkas rörande ängsvattningen. En felmarginal som troligen 
minskade med tiden men kanske ej upphörde helt. Vi skulle därför kunna förvänta oss att 
ängsvattningsuppgifterna var oförtjänt låga i början av perioden 1865-1911 för att sedan blir allt 
mer riktiga. Hur det är med den saken återkommer jag dock till.
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4. Ängsvattningens verkningssätt
Följande tre kapitel är en sammanfattning av de jordbrukshandböcker och senare studier som 

presenterats ovan. För läsbarhetens skull har inte referenser satts ut för uppgifter som förekommer 
genomgående i flera av källorna. För bra sammanfattningar se bland annat Dünkelberg 1873, Juhlin 
Dannfelt 1923, Frödin 1952 och även Emanuelsson 2009.

*

Bevattning av ängen kunde ske efter två huvudprinciper: med stillastående vatten i olika typer 
av dammängar, eller med konstant flödande vatten i så kallad översilningsängar. Gemensamt för 
alla vattnade ängar – oavsett om det skedde med stillastående eller rörligt vatten – var att en god 
dränering var minst lika viktig som påförandet av vatten. Ängsväxten främjades inte av ständigt 
fuktig mark utan av allra största vikt var omväxlande blötläggning och torrläggning.

Vattnets inverkan på ängsvegetationen var av flera arter. Det mest uppenbara var tillförseln av 
fukt, det vill säga vatten som växterna kunde ta upp. På Sveriges nederbördsrika breddgrader har 
detta dock troligen varit av mindre betydelse. 

Av betydligt större betydelse var vattnets gödslande verkan som kunde ske på två olika sätt: 
dels genom tillförsel av näring och gödselämnen via vattnet; förmultnande växtrester, mineraler 
och näringsläckage från uppströms liggande åkermark kunde avsättas på ängen. I Skåne var det inte 
ovanligt att vattningsängarna utnyttjade sockerbrukens processvatten, och åtminstone i ett fall även 
avloppsvatten, se fig. 2.

Gödningen kunde också ske genom att syrerikt vatten medförde en högre förmultning i 
ängsmarkens torv vilket frigjorde näringsämnen till vegetationen. Detta gällde kanske främst 
översilningsängarna med ständigt färskvatten men till stor del berodde den ökade förmultningen på 
den växelvisa blöt- och torrläggningen som ”luftade” rötter och djupare jordlager.

Vattningen kunde också tidigarelägga, och därmed förlänga, växtsäsongen genom att hindra att 
ängsmarken tjälades och/eller skydda den från frost. 

I Norrland fanns dessutom en rad innovativa lösningar för att utnyttja isbildningen på ängarna 
under vintertid, för att motverka mossa, röja ris och buskar samt jämna ut ängsmarken (t.ex. Frödin 
1952: 136-137).

Fig. 2. Ängsvattning i södra Lund, i bakgrunden syns Klostergårdens byggnadskomplex, en bit ”bakom 
ryggen” i den tilltagande skuggan av nybyggnationen rinner Höje Å. Få spår av dessa ängar verkar finnas 
bevarade idag, för tillfället är delar av arealen föremål för total förändring genom uppförandet av större 
bostadsenheter. En gång i tiden torde dock denna plats hyst flera hektar av tämligen speciell ängsvattning. 
Vattnet som användes kom inte från Höje å utan bestod istället av avloppsvattnet från Lunds stad. (Nathorst 
1896:55) Sådant bruk fanns på kontinenten men är inte tidigare känt från Skandinavien. I ”Kemiskt 
handlexikon” läser vi dock att ”desinfektion av kloakvatten har icke kunnat på praktiskt sätt åstadkommas, 
annat än genom dess använding till ängsvattning…” (Cleve 1883:84-85)
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4.1. Ängsvattningens flora
Någon djupare neddykning i de bevattnade ängarnas flora kommer inte att göras i detta arbete, 

men några få omnämnanden kan vara på sin plats. 
En skillnad fanns mellan många av de norrländska vattningsängarna och de mer sydliga då 

ängarna i Norrland inte sällan bestod av kärrmarker och dominerades av starrarter. Starr och andra 
fuktälskande arter sågs som icke önskvärda inslag i resten av de svenska vattningsängarna medan 
ängsvattnarna i Norrland inte sällan eftersträvade – eller fick nöja sig med – just sådan vegetation 
till foder.

Men även i Norrland förekom ängar med ört- och gräsvegetation så som de i söder. Principen 
för ängsvattningen i resten av Sverige var inte att skapa en fuktälskande flora utan snarare att locka 
en hårdvallsflora till högre tillväxt. Troligen såddes gräs på flera av vattningsängarna, åtminstone 
gjordes så på Beddinge ängar där specifikationer på gräsfröblandningarna finns bevarade i Jordberga 
godsarikv på Landsarkivet i Lund. I flera fall ges även förslag på lämpliga gräsarter för insåning i 
jordbrukshandböckerna.

Hjalmar Nathorst beskriver också i en artikel – som jag senare kommer att återkomma till – 
ängsvattningens flora och hur den ofta förändrades ett par år efter att ängen anlagts. Främst berör 
han flera klöverarter som kunde återfinnas på första, andra och tredje året men som sen ofta försvann 
– undantaget är Alsikeklöver. (PoIT 1842-09-17:2)

Nedan följer en lista på arter som var vanligt förekommande på vattningsängar, antingen 
naturligt eller sått. Sidnummerna hänvisar till de sidor i föreliggande arbete där arten finns avbildad.  
Vetenskapliga namn enligt Mossberg och Stenberg (2003). 

(B) avser fröblandning för Beddinge ängar i Jordberga godsarkiv. (K) avser Krafft 1916. (L) 
avser Lacoppidan 1873. (N) avser Nathorst i PoIT 1842-09-17.  (S) avser Stephens 1858. 

Alsikeklöver (Trifolium hybridum) sid. 8 (B);  Engelskt rajgräs (Lolium pratense) sid. 10 (B) 
(S); Hundäxing (Dactylis glomerata) sid. 11 (K); Italiensk rajgräs (Lolium multiflorum) sid. 25 
(S); Kamäxing (Cynosurus cristatus)  sid. 23 (L); Knylhavre (Arrhenatherum elatius) sid. 13 (K); 
Krypven (Agrostis stolonifera) (S); Kärrgröe (Poa trivialis) sid. 29 (S) (B) (K); Luddtåtel (Holcus 
lanatus) sid. 31 (L) (N); Mannagräs (Glyceria fluitans) sid. 34 (S); Rörflen (Phalaris arundinacea) 
sid. 35 (S) (L); Rörsvingel (Festuca arundinacea) sid. 38 (S); Stor kärringtand (Lotus pedunculatus)  
(S); Timotej (Phleum pratense) sid. 47 (B) (L) (S); Tuvtåtel (Deschampsia cæspitosa) sid. 48 (N); 
Vårbrodd (Anthoxanthum odoratum) sid. 53 (L); Ängsgröe (Poa pratensis) sid. 52 (B) (L) (N) (K); 
Ängskavle (Alopecurus pratensis) sid. 54 (K) (B) (S) (L); Ängssvingel (Festuca pratensis) sid. 55 
(K) (B) (L) (S).
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5. Ängsvattningens utförande
Det ligger för övrigt i sakens natur, att det ej kan uppgifvas alldeles bestämda reglor för 
vattningen, som måste rätta sig efter väderleken, jordmånen och vattnets beskaffenhet.

 (Lacoppidan 1873:285)

Ovanstående citat kan också förklara de olika jordbrukshandböckernas detaljeringsgrad när det 
kommer till hur vattningen egentligen skulle utföras. Stephens är i sin avhandling ytterst noggrann 
med angivelser ner på antalet vattningsdagar för var månad, medan Krafft mer eller mindre nöjer sig 
med att konstatera att 

... övervattning sker vår och höst, samt efter slåttern, sedan såren av slåtterkniven blivit 
väl läkta.

 (Krafft 1916:622)

Stephens rekommenderar omfattande 
vattning oktober, november, december och 
januari och sedan mer måttfull vattning 
i mars-april, mot slutet av maj bör all 
vattning upphöra (Stephens 1841:22-24). 
Att han förordar vattning hela vintern 
igenom kan förklaras med att avhandlingen 
rör engelska förhållanden med sitt mildare 
klimat och inte svenska -  vintervattning 
förekommer inte i någon av de andra 
jordbrukshandböckerna. 

Den stora skillnaden mellan de olika 
jordbrukshandböckerna ligger annars i 
betydelsen av höstvattningen respektive 
vårvattningen. 

Stephens, Dünkelberg, Lacoppidan 
och Arrhenius förespråkar höstvattningen 
som den viktigaste. Den påbörjas efter 
det att anläggningen har iordningställts 
och setts över efter sista slåttern. Stephens 
förordar 15-20 dagars återkommande 
vattning med uppehåll på 5-6 dagar, 
medan Arrhenius rekommenderar 4-5 
dagars vattning med torrläggningsperioder 
om 2-3 dagar. Enligt Lacoppidan bör 
höstvattningen ske ihållande med några få 
dagars uppehåll tills ängen blir mörkare då 
vattningen inskränkes till natten. (Stephens 
1841:22-24, Lacoppidan 1873:284, Arrhenius 1901:394)

Gemensamt för Lacoppidan och Arrhenius – samt övriga jordbrukshandböcker bortsett från 
Stephens – är att vattningen bör upphöra så att ängen hinner torka ut helt innan kylan blir för 
sträng och marken börjar tjälas. För dammängar förordas liknande behandling med undantag för att 
upptorkningstiderna är något längre.

Argumenten för höstvattningens betydelse lutar sig mot att vattnet då är rikare på gödande 
ämnen. 

Fig. 3. Dämmet vid ängsvattningen vid Osbysjön. 
Förutom dämmet finns en lång sträckning av det 
stensatta dräneringsdiket kvar. Stora delar av 
ängarna är idag vattendränkta.
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Höstvattningen utöfvar den största gödande verkan, då vattnet på den tiden är mest blandadt 
med de under sommarens lopp förruttnade växt- och djurlemningarna, hvarigenom det får 
större förmåga att upplösa de mineraliska ämnena. 

(Lacoppidan 1873:284)

En annan syn på saken förmedlar de senare jordbrukshandböckerna, Krafft 1916 och Juhlin 
Dannfelt 1923, då de påtalar att de svenska höstarna redan i sig är tillräckligt våta.

Ehuru höstvattning i sydligare länder anses som den förnämsta, blir i vårt land vårvattningen 
den bästa. Vårt kalla klimat och tidiga vinter gör att vi vattning på hösten jorden blir för våt 
och kall, och därför icke hinner upptorka före vinterns inbrott. 

(Krafft 1916:623)

Vårvattningen inledes så fort tjälen har gått ur marken och fortsätter enligt Lacoppidan till det 
att gräset börjar växa med undantag för kalla nätter då vattning bör ske för att skydda vegetationen 
(Lacoppidan 1873:277). Enligt Arrhenius tills det att gräset blivit 15 cm högt (Arrhenius 1901:394). 
Enligt Juhlin Dannfelt medan ”ännu det framspirande gräset synes friskt och grönt; vid för långvarig 
bevattning kan gräsroten ruttna” (Juhlin Dannfelt 1923:116).

Vårvattningen sker till stor del för att skydda vegetationen mot frost varför vattnet släpps på 
om kvällen eller på natten och ängen får torka under dagen. Som längst pågår vattningen i 2-3 dagar 
innan ängen får torka upp.

Under senvåren och sommaren kan ängen vattnas sporadiskt, mest för fuktens skull, all vattning 
bör dock upphöra i god tid före slåttern så att ängen hinner torka upp. Efter slåttern kan ängen 
vattnas igen, dock först efter det att ”såren från slåtterkniven” har läkts.

*

Ängsvattningen fungerade med andra ord inte som en klocka eller en maskin, den behövde 
ständig påpassning och tillsyn, både för att parera vädrets nycker men också för att avpassa 
vattenmängden och dess spridning över ängarna. Vid större ängsvattningsanläggningar fanns ofta en 
särskild ängsvattnare anställd – ibland, liksom vid Beddinge ängar, bodde han ute i anslutning till 
ängarna (Englesson 1975:53).

Stephens pekar på nöden av kunniga ängsvattnare och skriver ”att anförtro eller afpassa vattnets 
flöde öfver en ängs yta … borde aldrig anförtros åt någon oskicklig” (Stephens 1841:16). Dünkelberg 
lägger ut texten något:

Till ängsvaktare kan endast den antagas, som med en frisk, stark, vid väder och vind van 
kropp förenar en nykter, verksam och karaktärsfast vandel, och som genom sitt deltagande 
uti utförandet av vattningsängar förväfvat sig de för dessas underhåll och regelrätta bruk 
erforderliga kunskaper. 

(Dünkelberg 1873:153)

Om ängsvattnare skriver dock C. M. Lewenhaupt att ”...dertill användas någon gammal invalid, 
hvilken är påpasslig och säker, ty något strängt arbete är det ej” (PoIT 1848-11-13:3).
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6. Ängsvattningens utformning
Skillnaden mellan de två huvudkategorierna av ängsvattningssystem, uppdämning och 

översilning, kan delvis beskrivas som vattning med stillastående eller ständigt flytande vatten. 
En annan definition görs av Frödin när han påpekar dämmets relation till den bevattnade ytan: 
dammängar ligger ovanför dämmet – vattnet hindras i sitt naturliga lopp och tvingas stiga över den 
uppströms liggande ängsmarken; översilningsängar är belägna nedanför dämmet – vattnet hindras i 
sitt naturliga lopp och leds därifrån ut, och ned, över en lägre liggande ängsyta. (Frödin, 1952: 139)

6.1. Dammängar
Dammängen är troligen den äldsta typen av ängsvattning (Campbell 1948:193-199, Frödin 

1952: 105-106, Emanuelsson&Möller 1990:137). Den går i sitt enklaste utförande ut på den ovan 
beskrivna metoden: ett dämme sätts i en bäck och vattnet stiger över den ovanför liggande ängsytan. 
Dämmet kunde vara ett par trästockar uppallade mot några stenar, ibland tätade med grästorv, men 
också med ’sofistikerade’ byggda dämmen. En annan teknik var att dämma utloppet till en sjö och 
således locka fram en bredare randvegetation mellan hög- och lågvattennivåerna. Dammängar 
var vanligt förekommande i Norrland men har tidigare inte funnits säkert belagda från Skåne 
(Frödin 1952:142-147, Emanuelsson&Möller 1990:137). Dock omtalar Nathorst en dammäng på 
Alnarpsinstitutets ägor mot slutet av 1800-talet:

En mindre dammäng som bevattnas genom uppdämning af ett större afloppsdike, används 
till slåtter och skördas 2, högst 3 gånger.

(Nathorst 1896:95)

Fig. 4. Norrländsk dammäng. 
Teckning efter foto i Campbell 
1948:187
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För att dammängarna skulle bli effektiva behövdes en ordentlig dränering varför diken ofta 
anlades på ängsytan. De norrländska dammängarna utnyttjade ofta den befintliga topografin medan 
jordbrukshandböckerna många gånger talar om dammängar på flat mark där vallar behövde byggas. 
Samma jordbrukshandböcker råder dock mot anläggande av dammängar och förordar starkt 
översilning med vilken metod som helst så länge den är möjlig.

Dammängens ’dåliga rykte’ attackeras dock av Frödin:

…dammslogarna hava ett produktivt växttäcke som i mäktighet (höjd) överstiger 
silängarnas 2-3 gånger och i täthet ej sällan når det dubbla. Med hänsyn till avkastningen 
har alltså dammslogen under i övrigt lika förhållanden minst dubbelt så stort värde som 
silängen.

(Frödin, 1952:151)

Detta genom att vattenytan på dammängarna successivt kunde höjas och ”tvinga upp starren 
och de andra foderväxterna till större höjd och tjocklek” (Frödin, 1952:152). 

Vattendjupet på dammängarna var annars inte särskilt stort, ca 10-50 cm, rekommendationerna 
varierar. Av stor vikt var dels dräneringen men även att vattnet inte tilläts stå för länge då rötterna 
började ruttna.

  6.1.1 Sänkta dammängar
En annan typ av dammäng som inte tas upp av jordbrukshandböckerna men som praktiserades 

i Norrland var de sänkta dammängarna: en sjö sänktes eller dränerades och ett dämme sattes vid 
utloppet; således kunde vattennivån styras och sjön ’återuppstå’ efter godtycke. Ängsmarken 
utgjordes med andra ord av gammal sjöbotten. (Frödin 1952:156-157)

De sänkta dammängarnas verkningssätt och ekologi är lik de vanliga dammängarnas men enligt 
Frödin ”mera präglade av facktekniska karaktärsdrag” (Frödin, 1952: 171). De ”kunna betecknas 
som den tekniska höjdpunkten på nordsvenska myrmarkernas slåtterkultur.” (Frödin 1952: 169).

6.2. Silängar
Den enklaste typen av översilning 

frambringades genom att leda in ett mindre 
vattendrag över en äng och sakta låta det sila 
eller strila över markytan. Väl ute på ängen 
kunde vattenströmmen styras och delas upp 
med utläggande av stockar och stenar, grästuvor 
eller jordkokor och på så sätt spridas över hela 
ängen. 

På bevattnade myrar kunde små kanaler 
skäras upp i torven med lie (Frödin, 1952: 110).

Det primära hos översilningsängarna var 
att vattnet under bevattningstiden aldrig tilläts 
stå stilla utan i maklig fart ständigt skulle 
strömma genom ängen. Detta kunde ske med 
de enkla medlen ovan men också mer planerat 
med permanenta kanaler och rännor, antingen 
genom flack ängsbyggnad eller hängbyggnad.  

Fig. 5. En enkel form av översilningsäng med 
stockar och stenar. Teckning efter foto i Campbell 
1948:191.
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  6.2.1 Flack ängsbyggnad
Den flacka ängsbyggnaden lämpade sig för ängar med ringa fall och kan bäst beskrivas som två 

separata kanalsystem: ett för tillförseln av vatten där vattnet från dämmningspunkten leddes ut till 
ängens olika höjder; vattnet fick där översvämma kanalkanterna och sila ner genom ängsmarken mot 
de lägre partierna där det andra kanalsystemet var beläget med dräneringsdiken som transporterade 
bort vattnet från ängen.

Tekniken kunde utnyttja fältets naturliga höjdförhållanden men jordbrukshandböckerna 
talar också varmt om den ’konstbyggda’ flacka ängsbyggnaden, eller ’ryggbyggnaden’. Ängens 
yta grävdes här om till en serie ryggade tegar där tillförselkanalerna lades uppe på ryggarna och 
dräneringsdikena i de lägre partierna i mellan. Ryggbyggnaden var dock kostsam och några sådana 
anläggningar är än inte kända från Sverige.

Den flacka ängsbyggnaden har i senare ängsvattningsforskning fått illustrera översilningstekniken 
som helhet – något kanske som inte är helt rättvisande (se till exempel Emanuelsson&Möller 1990, 
Emanuelsson 2001, Emanuelsson 2009). Som bland annat Möller påpekar – trots att han också 
illustrerar ängsvattningen med den flacka ängsbyggnaden – var troligen hängbyggnaden vanligare 
(Möller 1989:106). Den flacka ängsbyggnaden krävde ett tämligen omfattande uppmätningsarbete 
och god, detaljerade kännedom om topografin, medan hängbyggnaden i sin enklaste form troligen 
var mindre svår att anlägga. 

Flack ängsbyggnad är dock känd från både Skåne, till exempel Vombs ängar, samt Norrland. 

  6.2.2 Hängbyggnad
Metoden för vattnets spridande var för hängbyggnad i mångt och mycket olik den för den flacka 

ängsbyggnaden och lämpade sig för ängar med något mer fall. 
Vattnet leddes in till ängens högsta punkt och fördelades där i en horisontell ränna över hela 

ängens bredd. Vattnet svämmade över denna fördelningsränna och silade ner för ängen. Ett par 
meter nedanför anlades ännu en horisontal ränna där vattnet samlades upp, översvämmade rännan 
och sedan silade ner till nedanliggande mark där snart ännu en fördelningsränna tog vid. Dessa 
rännor lades ut över hela ängsytan och tjänade alla som både tillförsel-  och dräneringsrännor. Var 
ängen stor kunde dock separata dräneringsdiken anläggas på strategiska platser så att vattnet inte 
’återanvändes’ allt för många gånger. Då varje ränna var kopplad med ett dämme till en större 
kanal i ängens sluttningsriktning kunde de också vid öppnandet av alla smådämmen ge en effektiv 
dränering av ängen.

Fördelen med systemet var att vattnet spreds jämt efter varje fördelningsränna och ängens 
mikrotopografi blev därför av mindre betydelse; ojämnheter i terrängen som kanaliserade vattnet 
spelade mindre roll då spridningen återupprättades efter nästa fördelningsränna. 

I Vetenskapsakademiens Almanach för 1846, Stockholms, Göteborgs respektive Lunds horisont, 
ges en kortfattad beskrivning på hur en enkel hängbyggnadsäng anlades med hjälp av en riktskiva, 
ett vattenpass, ett par träkäppar och en enda medhjälpare. – På en lämpligt sluttande äng med ett 

Fig. 6. Flack ängsbyggnad, 
ifyllda kanaler utgör tillförsel 
systemet och ofyllda kanaler 
dräneringssystemet. I 
tillförselsystemets förgreningar 
kunde mindre dämmen anläggas 
för att kunna styra vilka delar 
av ängen som skulle vattnas. 
Teckning efter Lacoppidan 
1873:282.



vattendrag rinnandes genom utväljs en punkt vid bäckens inlopp på ängen. Med hjälp av riktskiva 
och vattenpass instrueras medhjälparen att sätta ut träkäppar på samma höjd som den valda punkten 
på var sida om vattendraget i hela ängens bredd. Linjen med punkter behöver inte vara rak utan 

placeras ut efter rådande terrängförhållanden. Sedan grävs en ränna utifrån vattendraget som binder 
samman alla punkter, den överflödiga jorden används till att fylla ut håligheter och sänkor. Rännan 
behöver inte vara djup eller bred, Almanachan rekommenderar sex tums bredd och tre till fyra tums 
djup. Vattendraget däms sedan i höjd med rännan och vattnet fördelas ut över ängen. Vattnets väg 
över ängen studeras och på lämpligt avstånd från den första rännan anläggs en nya efter samma 
metod.

Mer påkostad hängbyggnad kunde också anläggas genom så kallad konstbyggnad – precis som 
för den flacka ängsbyggnaden – där markytan omformades totalt för att passa vattningssystemet. 
Troligen har hängbyggnadssystemet vid Beddinge ängar vid Skånes sydkust hyst åtminstone delar 
som är konstbyggda. (observation i fält av författaren)

Som vi kommer att se under kapitel 10.1-2 kan hängbyggnaden ha varit den dominerande 
systemtypen, något som också kan utläsas ur bland annat Juhlin Dannfelt 1923:117, Frödin 1952:110, 
Krafft 1916:624, Eskeröd 1973:62. 

Fig. 7. Hängbyggnad. Varje ränna 
kan fungera både som tillförsel och 
dränering, de små dämmena vid 
huvudkanalen längs med ängens 
sluttningsriktning styr funktionen. 
Teckning efter Lacoppidan 
1873:283.

Beddinge ängar 2011

Fig. 8. Beddinge ängar i Trelleborgs kommun. Ängarna hyser välbevarade ängsvattningsrester 
och utgör det största kända hängbyggnadssystemet i Sverige. De är för tillfället föremål för en 
delvis restaurering.
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6.3. Petersenska ventilsystemet
Något av en specialvariant av hängbyggnaden får det 

Petersenska ventilsystemet sägas utgöra. Det uppfanns i Danmark 
och använde en kombination av fördelningsrännor i markytan och 
ett täckdikningssystem som stod i förbindelse med vattningsrännorna 
via ventiler. Genom att stänga ventilerna tvingades vattnet i 
täckdikningsrören upp till vattningsrännorna och kunde på så sätt åter 
användas.

Eskeröd skriver 1973 – utan källhänvisning – att systemet kan ha 
fått viss användning i Sverige men motsägs av Juhlin Dannfelt, 1923, 
som påstår att det aldrig förekommit i landet. 

6.4. Övriga system
Arrenhius och även Juhlin Dannfelt tar även upp ’bevattning i 

fåror’ där vattnet aldrig översilar ängen utan endast tränger genom 
kanalväggarna ut i angränsade jord, metoden har använts i torrare 
länder men troligen inte fått någon spridning i Sverige (Arrhenius 
1901:393, Juhlin Dannfelt 1923:117).

I England utnyttjades bevattning i stor utsträckning till 
betesmarken, Emanuelsson hänvisar till ängsvattning för bete även i 
Skåne vid Vressel på Vombsjöns östra strand (Emanuelsson 2009:280). 
Något som dock inte finner stöd i Hjalmar Nathorst beskrivning av 
ängarna, troligtvis har anläggningssyftet varit att vattna äng men 
marken kanske senare använts som betesmark (Nathorst 1896:26).

Fig. 9. Profil av en ventil till 
det Petersenska systemet, 
teckning efter illustration i 
Kraftt 1916:632.

Fig. 10. Ängsvattningsresterna vid 
Vressel, Vombsjöns östra strand, 
2011.
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7. Nordisk ängsvattning i äldre tid 
På många håll i vår världsdel kan ett medeltida eller forntida bruk av ängsbevattning 
beläggas, såsom i Schweiz och i Norden. I den fornnordiska litteraturen möta en mängd 
uppgifter om ett bruk, som varit så allmänt, att det måst regleras genom lagbestämmelser. 

(Campbell 1948:196)

Vilka schweiziska områden Campbell syftar på är oklart men för åtminstone i Wiesental, 
Tyskland, finns ängsvattning belagd 1113 (Rasmussen 1964:147). För nordens del rör sig beläggen 
för tidig ängsvattning främst öarna i väst; Island och Grönland:

I den isländska lagboken Grågås från slutet av 1200-talet omnämns att bonden har rätt att göra 
uppdämningar och diken för att leda ut vattnet över sin äng, bestämmelser finns också om vilket 
vatten som fick nyttjas (Campbell 1948:196). I den likaså isländska Egils saga, kapitel 80, omtalas 
vattning om vintern för att strax efter islossningen få ett bete att ” kalla jamgodt med høy av gødsla 
eng” (KLNM Band 3:360). På Grönland finns ett ängsvattningssystem från tidig medeltid bevarat 
vid biskopskyrkan Gardar, ”byggt av nordbor med 
rötter i Norge” (Emanuelsson 2009:284).

Också från västerled kommer Gudmund 
Hatts arbete om Gudbrandsdalen i Norge, 
vari han belägger bevattning – främst av 
åker, men också äng – från tidigt 1700-tal. 
Utifrån nederbördsförhållanden, historisk 
befolkningsmängd och försörjningsmöjligheter 
antar han att bevattningstekniken är av hög ålder, 
mycket möjligt medeltida. (Hatt 1915) 

Kopplingen mellan den norska och den senare 
svenska bevattningen kritiseras dock av Frödin som 
påpekar att bevattningsbehovet i Gudbrandsdalen 
var sprunget ur en brist på nederbörd, det vill 
säga fukt, och inte i främsta rummet en metod att 
motverka försumpning, förmossning eller att göda 
marken genom tillförsel av näringsämnen – så som 
den svenska ängsvattningen. (Frödin, 1952: 109) 
Gudbrandsdalen utgör således kanske ett exempel 
som inte direkt ska sättas i samband med ovan nämnda företeelser.

Att ängsvattningstekniken var känd i det medeltida norden får dock sägas vara belagt – även om 
dess spridning utanför Island och Grönland ej är närmare känd. Inom Sveriges nuvarande gränser 
finns inga säkra belägg från medeltiden, endast vaga indikationer.

Skånelagen, nedskriven under 1300-talet, innehåller i 124:e kapitlet en skrivning som skulle 
kunna vara intressant i detta sammanhang. Omformulerat till nutida svenska står det att:

Står en kvarn till men för andras ängar, så att hon kan skada dem, då tage den som äger 
kvarnen upp sitt stigbord på pingstafton och sätte ej åter ned det förrän Mikaelsmässoafton.

(Holmbäck&Wessén 1979:116) 

Dessa ängar torde ha legat ovanför kvarndämmet, och det att dämmning förbjöds under 
sommaren tyder på att dämmning faktiskt skedde under övriga årstider – kanske främst utnyttjande 
vår- och höstfloderna för malningen. Således fanns det ängar som mer eller mindre ställdes under 
vatten vår och höst – precis som senare tiders dammängar.

Vidare definierar Sven Ek – i sin avhandling om skånska väder- och vattenkvarnar – så 
kallade ’gräskvarnar’ som ”en vattenkvarn som inte fick dämma under sommartiden på grund av 
de översvämningar som då skulle ha vållats på den omgivande ängen” (Ek 1962:5).  Åldern på 

Fig. 11. Bevattningsränna i 
Gudbrandsdalen. Bevattninge var främst 
för åkern men även delar av ängen 
bevattnades. Teckning efter foto (Hatt 
1915:150)
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denna term förblir dock osagd, men det ligger nära till hands att tänka sig att någon typ kombinerad 
dammäng och kvarndamm har funnits i Skåne. Samma tanke återfinns bland annat hos Emanuelsson 
och Möller (Emanuelsson&Möller 1990:137). Att fenomenet ansågs relevant nog att regleras i 
Skånelagen gör det troligt att det var tämligen vanligt och utbrett. Huruvida vår- och höstdämning 
aktivt eller medvetet användes för höjning av ängsavkastningen går dock ej att fastställa och någon 
regelrätt ängsvattning går därmed inte att belägga.

Mårten Sjöbeck framkastade idéen om att ängsvattning – i form av uppdämda vattendrag i 
dalstråk – skulle kunna ha införts till Skåne av Cisterciensermunkar under tidig medeltid (Sjöbeck 
1936:23-24). Både Premonstratenser- och Cisterciensermunkar var händiga med vatten och 
utvecklade också bevattningstekniker (Emanuelsson 2009:284). 

Någon spridning av tekniken till Norden finns dock inte belagd.  På europeiska och nordiska 
kloster var det inte ovanligt med fiskdammar, dammar som i ’vilperioderna’ eventuellt kunde tömmas 
och odlas upp eller användas till ängsmark. Grävda eller uppdämda fiskdammar finns belagda på 
flera platser i Danmark under medeltid, men inga med säkra ängs- eller odlingsbelägg. (KHLNM 
Band 4:307)

Regelrätt ängsvattning i form av dammängar är dock känd från Norrland, och pollenanalyser 
från bland annat Dalarna, och även Finland, pekar mot att de kan ha funnits redan under övergången 
till medeltid. (Emanuelsson 2009:284)

Emanuelsson och Möller påpekar också att ”primitiva system” – i form av uppdämda vattendrag i 
dalgångar eller vid kvarndammar – troligen varit i bruk i Skåne under medeltid (Emanuelsson&Möller 
1990:137).  Som exempel nämns odaterade lämningar vid Tolånga som skulle kunna befaras ha viss 
ålder, uppgifter som kompliceras då ängsvattning omnämns i Tolånga socken under både 1800- och 
1900-tal (se nedan genomgång av Hushållningssällskapens statistik 1865-1911). 

Utanför Båstad finns bevarade lämningar efter uppdämningssystem som omgjort ofruktsamma 
mossar till mer produktiva starrängar – en företeelse som annars varit vanligt förekommande 
i Norrland. Enligt ”lokal tradition” ska det även ha funnits dammängar i Baldringe. Båda dessa 
förekomster är dock odaterade (Emanuelsson&Möller 1990:136-137).

Fig. 12. Tolångaåns dalgång år 2011.
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Mycket möjligt har det funnits ett, eller flera, äldre skikt av ängsvattning i Skåne som senare i 
stor utsträckning kan ha överlagrats av modernare system under 1800- och 1900-tal.

Annorlunda tycks situationen vara i Norrland där en större andel äldre system levt kvar, och 
”traditionella” och moderna ängsvattningstekniker existerat sida vid sida långt in på 1800- och 
1900-talen (Emanuelsson 2009:285, Campbell 1948:184, Frödin 1952:137).

Campbell lutar sig mot tysken A. T. von Middendorff,  och dennes fältstudier under 1840-talet, 
då han vill göra en äldre ängsvattningsinfluens i Norrland gällande. Med bland annat mongolerna 
som föregångare säger han att:

De barbariska nomadfolken kunde för länge sedan ha blivit européernas läromästare i 
denna konst, som de drivit mycket långt.

 (Campbell 1948:198)

En tanke som bryskt motvisas av Frödin ett par år senare:

Det finnes ingenting i Middendorffs av Campbell refererade skildring av den nordsibiriska 
ängsbevattningen som tyder på likheter med den nordsvenska bevattningsteknikens 
ovannämnda särdrag.

(Frödin, 1952: 108)

Vad det gäller den äldre svenska ängsvattningen – åtminstone söder om limes norrlandicus – är 
den svår att belägga trots att indikationer finns. Ingenting kan sägas bevisa den, och ingenting kan 
sägas motbevisa den. Kanske kan vi vända oss till Campbell och fortfarande 2011 använda hans ord 
för att sammanfatt de äldre ängsvattningsbeläggen:

Emellertid är ännu materialet alltför sporadiskt samlat och undersökt, för att man med 
klarare linjer skulle kunna teckna historiska sammanhang inom dessa vidsträckta områden, 
där ängsbrukare utbildat eller omformat för sina särskilda syften en egen eller från 
fornkulturer hämtad bevattningsteknik. 

(Campbell 1948:199) 
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8. Ängsvattning i nyare tid
... engene kunne overrisles efter behag, haven og selve gården befæstes dermed, adgang 
kunne hindres for dem, der ville trænge hemmelig ind ved hjælp af fornemmere grave 
grave fyldt med de forbiflydende vande, og endelig drejedes et møllehjul ved dets hjælp

(Handberg 1639 i Fritzbøger 2009:205)

Ovanstående ord skrevs av prästen Jens Lauritsen Handberg 1639 i ett brev till professor Ole 
Worm i Köpenhamn och beskriver en anläggning upprättad under 1590-talet på Brejninggård i 
Jylland. Omnämnandet av översilning av ängarna är intressant och kombination med drivandet av 
ett kvarnhjul är i sig också intressant utifrån ovanstående resonemang. Systemet verkar dock inte ha 
fått några direkta danska efterföljare. (Fritzbøger 2009:205)

Något mer söderut, i trakten av Slesvig, omnämns ängsvattning från 1630-talet (Rasmussen 
1964:148). Enligt Fritzbøger var ängsvattning ”i allmänhet inte något okänt fenomen” i Slesvig och 
Holsten och resten av Nordtyskland under 1600-talet (Fritzbøger 2009:205 och där anförd litteratur).

En koppling till Tyskland återfinns när den svenske kyrkoherden Isaac Ericis utger en översatt 
och omarbetad version av den tyske lantbruksekonomen Johannes Colerus ”Oeconomia” från 
1650-talet. Där omnämns hur man får ”goda gräsängar genom att på våren, då björklövet begynner 
spricka ut, leda vattnet från någon bäck in på ängarna”. (Campbell 1948:195)

Vidare äldre belägg för vattnets inverkan på gräsväxten återfinns i Johan Risinghs Een Land-
Book från 1671 där han förordar att vårfloden låtes överflöda ängarna, och sedan avlöpa innan solen 
hinner värma det: 

... ty fetman, som vårvattnet med sig haver, lämnar både saft och must och frodnad, därav 
gräset växer. Vattnet måste icke stå över ängen mer än 2, högst 3 dagar.

(Campbell 1948:195 och där anförd litteratur)

Under senare hälften av 1700-talet men kanske främst första hälften av 1800-talet är 
lantbruksekonomer verksamma i Lappland för att förbättra ängsskötseln  (Campbell 1948:194). 
Kyrkoherde Stenius skriver 1761 om hur mossar och torvmarker genom ömsom vattning och 
torrläggning kan omläggas till fruktbara starrängar  (Frödin 1952: 105). Också Adrian Gadd skriver 
i slutet av 1700-talet om hur mossar och kärr genom uppdämning kan ”sättas i förruttnelse och 
bringas till bördig jord” (Frödin, 1952: 105).

Från sydligare breddgrader har liknande erfarenheter gjorts vid Lärkesholm i Skåne. Linné 
beskriver därifrån ”dälder”, lägre partier eller hålor i ljungbackarna som:

... voro hopgravne med kommunikationsgravar såsom dammen ovanför Falu gruva, och 
alla desse kärr voro på nedra sidan uppdämde, att vattnet kunde efter behag innehållas, 
och under dämningarna voro rör, pumpstockar eller stenvalv, att vattnet kunde efter behag 
stängas och utsläppas.

(Linné 1751:400)

Han fortsätter sin beskrivning av baron Liewens dammsystem:

När dammarna således blivit upplagde, stämmes vattnet över hela myran, då vattnet utur 
kärret utlakar syran, fördärvar alla tuvor med gräset, så att jorden ej behöver vändas.  … 
Sedermera, då vattnet avsläppes, finnes jorden vara naken och svart som dy. Häruti sås råg, 
havra, gräsfrön, men korn växer ej gärna däruti. Dessutan föres hit sand, platsen dikas, 
tvärdikas, vältas, jorden hoppackas och gödes, då därav blir åker eller åtminstone den bästa 
äng med den härligaste gräsväxt.

(Linné 1751:401)

Tanken liknar den ovan av bland annat Stenius och Gadd anförda, men någon ängsvattning är 
det troligen inte tal om. Snarare används vattnet för att omforma jorden: ”Herr översten mente ej 
orätt, att all ekonomi borde begynnas av dammarne, som äro mödrar till all åker och äng.” (Linné 
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1751:403).  Det primära med dammarna verkar  ha varit att de nyttjades till karpdammar och Linné 
uppehåller sig länge vid att prisa denna verksamhet som han ser som långt mer tjänande än att nyttja 
marken till åker (Linné 1751:403). Några lokala föregångare eller efterföljare av Lärkesholmsystemet 
är inte kända. 

Däremot kommenterar Frödin uttalanden av Stenius och Gadds med att säga att deras idéer 
troligen inte skapats av dem själva, utan snarare har varit en sammanfattning av erfarenheter gjorda 
i bygderna (Frödin, 1952: 105-106). Bruket att genom kontrollerad vattning och torrläggning skapa 
starrängar kan därför ha varit utbrett i Norrland redan under 1700-talet.

Både Campbell och Frödin framlägger också idéer om att bruket kan ha uppkommit på platsen 
genom observationer av de naturligt översvämmade gräsmarkerna, bäverdammar och det gamla 
bruket av raningar (Campbell 1948:179-180, Frödin 1952:106-108).

*

Nya idéer skulle dock komma, och år 1799 publicerades i Ny journal uti hushållning en artikel 
av T. Davis med titeln ’Om ängars wattnande, brukligt i Wiltshire i England’ (Campbell 1948:195) . 
Därmed finns det tydliga belägg för influenser utomlands.

I Danmark var man något tidigare ute och redan 1770 började Landhusholdningsselskabet 
intressera sig för ängsvattning med spridande av kunskapen som följd. I sällskapets almanacka för 
1786/87 infogades på sista sidan – som tidigare varit förbehållen böner och psalmer – en anvisning 
om ängsvattningsanläggning. År 1786 utlyste också det danska Landhusholdningsselskabet en 
pristävling för samma aktivitet. (Rasmussen 1964:148-149)

En svensk motsvarighet kom först 1814 då Lantbruksakademien inbjöd till pristävling med 
anläggning av ängsvattning på Gårdsby och Böksholm i Kronobergs län som följd (Eskeröd 1973:62). 
Dessa system brukar få markera den första ”moderna” ängsvattningen med översilningsängar i 
Sverige (Eskeröd 1973:62, Möller 1989:105). 

Samma år författar Per Adolf Tamm en ”Beskrifning öfver ängsvattningen vid Söderfors bruk” 
i Uppland (Kåhrström 2009:77). Även Valsta säteri i Västmanland rapporterar ängsvattning, och 
Otto Hindric Nordenskjöld från Misterhults socken, Kalmar län, vinner akademiens silvermedalj för 
ängsvattning 1816 (Eskeröd 1973:62, Kåhrström 2009:78). Beskrivningar av liknande anläggningar 
inkommer också från bland annat J. Littmark och W. Gress (Campbell 1948:196).

Lappland förefaller ha varit något år tidigare och rapportera den första silängen från Fjällbonäs 
1810 som under följande årtionde fick efterföljare i Hedberg och Hålberg. Det skulle dock dröja till 
1880-talet innan metoden slog på bredare front i Lappland. (Frödin, 1952: 122)

Under samma tid anläggs en rad ängsvattningar i Danmark med en koncentration i väst- och 
mellanjylland men också på Fyn (Fritzbøger 2009:205-206).

De svenska beläggen från 1810-talet markerar på så sätt smygstarten för den större 
ängsvattningsperioden i Sverige.

*

 Så kan ängsvattningshistorien skrivas utifrån gängse uppmärksammat källmaterial. Men bilden 
kan kompletteras…



25

9. Komplement till de äldsta beläggen
Konsten at genom watnets updämning på ängar eller torra parker bidraga till deras 
förbättrande och bördighet, är icke ny

 så skriver Johan Fischerström i företalet till en liten skrift av Pehr Tham, inköpt och utgiven av 
Vetenskapsakademien i 50 exemplar. Han fortsätter sedan med att belägga detta påstående genom 
att citera Homeros som i vers 129 i Odysséens sjunde sång omnämner bevattnandet av en park. I 
översättning lyder denna – och angränsande verser: 

Prydliga blomstersängar ta vid, där rankorna sluta, - prunkande året om av alla de skönaste 
örter. – Käller finnas där två: den ena sig fram genom parken – slingrar

Detta att använda Homeros som klangbotten i ett vetenskapligt arbete har väl i våra 
tider någorlunda gått ur modet, men Fischerströms omnämnande och hela den efterföljande 
ängsvattningsuppsatsen av Tham är dock intressant: den är nämligen författad 1782. Långt före de 
flesta av våra tidiga belägg för ängsvattning i Sverige.

Intresset för skriften är välmotiverat, inte bara för att den är tidig att omtala bevattningen av 
ängsmark, där har vi också tidiga nedslag från 1600-talet funna av Frödin. Utan kanske mest i det 
att den på ett ingående sätt beskriver dess förtjänster och utförande, och vi kan bara instämma med 
Fischerströms företal när han om Thams skrift säger att den 

... lärer så mycket mera fästa upmärksamheten, som denna egendomsherren icke upgifwit 
annat än det han shelf werkstält, icke tilstyrkt annat än hvad som är grundat på förfarenheten, 
det starkaste af alla bewis.

 (Tham 1782: 3)

 Pehr Tham har nämligen själv anlagt ett ängsvattningssystem som han beskriver med stor 
detaljrikedom. 

Fig. 13. Utblick över en del av ängarna vid Dagsnäs, 2011, från 
kullen med Thams runstenssamling.
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Pehr Tham föddes 1737 på godset Stora Dala, Västergötland, och fick en priviligerad och till 
synes sorglös uppfostran som gav möjlighet till stor experimentlusta, ett personlighetsdrag som 
verkar levt kvar i hela hans liv. I tidens andra var han en mångsysslare och få områden undslapp hans 
intellektuella ansträngningar och – åtminstone temporära – själsliga omsorg. Han bevistade Linnés 
föreläsningar och hyste som ungdom ett stort intresse för botanik, arkitektur och hushållsekonomi. I 
Linnés och Ehrensvärds anda skrev han en reseskildring, ”Anteckningar under och i andledning av 
en resa från Westergötland till Stockholm”, 1797. Han har beskrivits som ”den siste rudebeckianen”. 
och försökte leda i bevis att hela den mänskliga kulturen så som vi känner den härstammade från 
ett område där av händelse hans gård Dagsnäs råkade vara belägen, världsasken Yggdrasil lär enligt 
hans egen utsago rentav ha växt på hans bakgård. 

Hans intressen låg också åt de mer praktiska och nationalekonomiska hållet och i talrika exemplar 
går hans ”Förswar af helgdagars afskaffande” fortfarande att komma över på antikvariaten. I denna 
gör han bland annat beräkningar på hur mycket resurser och arbetstid som går till spillo genom att 
helgdagarna är för många. 

Mycket mer står att läsa om Tham i Harald Schillers levnadsteckning ”En originell herre” av 
honom och allt ska inte tas upp här (Schiller 1930).  

Det förtjänar dock att nämnas att Tham även i stor utsträckning hängav sig åt förbättringar inom 
jordbruket; han var tidigt ute med att yrka på skiftesreformen och även med att odla klöver. Och det 
är kanske i detta ljuset vi bör se hans uppsats om ängsvattningen.

Uppsatsen kompletterades inför utgivningen med ett företal av Johan Fischerström. Fischerström 
beskrivs av Nationalencyklopedin så som en ”nationalekonomisk skriftställare”. Han var medlem 
av Tankebyggarorden och från 1786 Vetenskapsakademien. Han engagerade sig för samhällets 
utveckling, särskilt med nationalekonomisk och jordbruksteknisk inriktning, påbörjade ”Nya 
Swenska Economiska Dictionnairen. Eller försök til et Almänt och Fullständigt Lexicon” 1792 som 
tyvärr strandade efter fyra band.  (Christensson 2011:414)

Förutom belägget av Thams egna, tidiga, ängsvattning finns det tre andra förhållanden i den 
knappt 30-sidiga skriften som borde ådra sig intresse. Den första är de båda författarnas beskrivning 
av bevattningskonstens historia i allmänhet och dess samtida europeiska spridning i synnerhet.

Fig. 14. Dagsnäs 
huvudbyggnad som 
den står idag. I grunden 
samma som Pehr Tham 
lät uppföra i slutet 
av 1700-talet, men 
”restaurerad” av Zettervall 
under 1800-talet.
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Tham nämner bland annat Egypten, Kina, Persien och Georgien i sin historik, medan 
Fischerström nöjer sig med Homeros och sedan riktar intresset mot sin närliggande tidshorisont: 

Wår uplyste tid begynner ju mer och mer inse fördelen af denna förträffeliga hushållnings 
anstalt. I Tyskland, Frankrike, Italien och England, är i detta hänseende redan mycket 
tilgjordt; men Sweisserska folket gifwer de mäst efterföljningswärda exempel. 

(Tham 1782:4)  

Det är i Schweiz, och rättare sagt i trakterna av Bern han finner dessa exempel, där ”äro floderne 
genom tusende små canaler afledde; åar och bäckar fördelte i wattenledningar och rännlar; på alla 
sidor finnas diken och grafwar at samla, förbättra och kringsprida watnen; brunnar äro upsökte; berg 
och klippor genombårade; från de mäst lågt liggande orter, upfodras watnet til de torra slättmarkerne, 
hwilka härigenom göras fruktbärande” (Tham 1782:4).

Att det rör sig om en långt framskriden teknik och inte blott det enkla avledandet av en liten 
bäck röjer sig när Fischerström skriver: ”Någon mera kostnad och swårighet yppas, när watnet till 
höglänte ängar genom hydrauliska machiner måste upfordras; men det lönar sig alltid at härwid 
anwända någon möda och kostnad. I England betjänar man sig mycket af de keante Persiske 
Watten=hjulen  I Holland af Pumpar, som drifwas af wäder, o.s.w. Det af  Fältm. Ehrenswärd , på 
Saris-Gård i Finland nyttjade Pump=werk, som med Oxar eller Hästar sattes i rörelse, torde hos oss 
helst böra widtagas” (Tham 1782:8-9).

Tham omnämner också Schweiz som en av två goda ängsvattningsnationer men uppehåller sig 
sedan med ett flertal exempel i Frankrike där han imponeras av kanalsystem i Provence, Dauphiné, 
Languedoc och Roussillon (Tham, 1782:15-16).

Thams inspiration verkar med andra ord i första hand komma ifrån Frankrike och till viss 
del Schweiz, trots att stora ängsvattningsanläggningar i Tyskland, England, Holland och Italien 
uppenbarligen var kända av hans samtid – länder som vi också känner igen som ängsvattningskällor 
i vår senare litteratur.

Förutom kunskap om ängsvattningens praktiserande är också både Fischerströms och Thams 
inblickar i ängsvattningens funktion och verkningar intressanta, längst uppehåller sig Fischerström 
vid dessa: 

Man bör icke mistaga sig: Det är watnet som synnerligen befrämjar alla vegetabiliers 
wäxande; det befrämhar den gäsande rörelsen, gör jorden lösare, håller den samma 
fuktig, gör den samma närande, uplöser det saltet som i jorden kan träffas, hwarigenom 
watnet sig med de oljaktiga och feta particlar förenar. Watnet bör således anses för örters 
hufwudsakliga föda, hwilket genom tilkommande wärma och luft, efter hwar wäxts egen 
bygnad, förbytes til wederbörlig näringssaft. 

(Tham 1782:4-5) 

Något senare tillägger han att:

Genom Wår=watnets updämning bibehålles musten i jorden längre tid, nattfrosters 
skadeliga wekan hindras, olägenheten af isskrås förekommes, måsswäxten utrotas 
småningom. Det ifrån owfanliggande jordhögder nedflytande wår=watnet, förer med sig 
ämnen, som både nära och göda jorden.

(Tham 1782:5) 

Han omtalar också hur man kan blanda in gödsel i vattnet för att än mer öka dess verkan. 
Lägger vi därtill hans utsaga om att ”då förfarenheten wisar, at omwäxling af torka och wäta mäst 
befodrar gräswäxten” (Tham 1782:7) så har Fischerström mer eller mindre täckt in samtliga fördelar 
och verkningssätt som tillskrivs ängsvattningen i den senare litteraturen – både för skånska och 
norrländska förhållanden. (Jmf ovan Ängsvattningens verkningssätt)
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För att avrunda kan vi citera Fischerström en sista gång: 

Watten=dämningar kunna göras på åtskilligt sätt, utan särdeles möda eller kostnad, allenast 
markens sluttning och läge förut är utrönt. Författaren [B. Brauner] anmärker med skäl at 
updämningar äro goda, men öfwerswimningar ännu bättre. Ju jämnare watnet öfwr alt kan 
spridas, ju makligare överflytandet sker, ju mera fördelaktigt.

(Tham 1782:7)

Det var också denna metod, med ett ”makligare överflytande” som Tham delvis använde sig av 
vid sin ängsvattningsanläggning.

9.1. Ängsvattningen vid Dagsnäs
Thams gård Dagsnäs, belägen vid västra stranden av Hornborgasjön, har vi tidigare nämnt 

och det var här han anlade sina ängar.  Tham skriver: ”År 1764 lät jag gräfwa det stora längsta 
diket, ifrån Sjön til Werla-Bron” och markerar således den första, i detalj skildrade, kända svenska 
ängsvattningen. 

Det stora diket (se fig. 15 lit. A) hade flera funktioner: dels verkade det dränerande på ängsmarken. 
Marker som tidigare varit sanka och fuktiga kunde han nu efteråt till och med köra på med vagn. 
Dels innebar diket att han gav Värlabäcken ett nytt utlopp i sjön, han ledde således bäckvattnet in 
över sina ägor. Ungefär på mitten av dikets sträckning anlade han ett dämme, eller en sluss som 
han kallar det. Denna sluss medförde att han kunde få bäckvattnet att ta en sydlig riktning in i ett 
dike med en vall som hindrade vattnet att rinna ut åt öster. När vattnet sedan hade nått en strategisk 
punkt fick det nedrinna över ängsmarken för att slutligen samlas upp i stora diket, fast nedanför 
slussen, och rinna ut i sjön. ”Men”, med hans egna ord ”wattnet har, som synes på Chartan förut 
öfwerswimmat hela maden” (Tham 1782:19). Utifrån hans skildring förstår man att det är en flack 
ängsbyggnad han har upprättat: 

Man gör sedan derifrån små wattu-fårar <rigoles> til utspridnings grenar för wattnet, och 
med en torfwa här och der dämmer före, at dela wattusträngen efter behov

(Tham 1782:19) 

Han anmärker också själv ”uppdämningar äro goda, men öfwerswimningar långt bättre.” (Tham 
1782:19).



29

Thams ängsvattningsanläggning består i själva verket av ett system av flera ängar, vattnade 
av allt som allt tre vattendrag; Värlabäcken, Flipe bäck och Mellomskogsbäcken. Värlabäcken, 
som var den första att åtnjuta reglerande behandling, vattnade dels den stora ängen som beskrivits 
översiktligt ovan (se fig. 15  lit. B). Innan denna, närmst Värlabäckens inlopp i stora diket, låg ännu 
en liten äng kallad Siette Mad (se fig. 15 lit. C) som hade ett eget dämme i diket som tvingade vattnet 
in i en sidofåra. Han skriver vidare: 

Wid inkomsten utdelas wattnet med 2 a 3 wattufårar åt sidorne och åt mitteln på ängen. 
Hwar ängen åter synes äga någn liten försänkning som wil draga åt stora Gropen [stora 
diket], der göres en liten motwall af de i högarna liggande tufwor 1 a en half fot hög, 
hwilket gärna är tilräckligt för at wederbörligt mota wattnet på så litet docerande Ängar. 
På detta sätt nödgas wattnet at öfwerswimma hela Ängen, ty wallarne mota watnet på alla 
sidor ända til dess det sluteligen fördelt uti en myckenhet fina wattustrålar, får nedrinna uti 
det sidsta stängsel-diket; då det sedan widare bortlöper i stora gropen.

(Tham 1782:20)

När vattningen av Siette mad skulle upphöra öppnades det första dämmet i stora diket och 
vattnet kunde antingen rinna in på stora ängen eller direkt ut till Hornborgasjön.

Sydväst om dessa ängar fanns ytterligare två mindre vattendrag som Tham bara något år senare, 
1766, gjorde bruk av (se fig. 15 lit. D). De två bäckarna lät han förena i ett grävt dike som rundade 
den höjd varpå Dagsnäs bebyggelse fortfarande är belägen och rann ut i sjön i en ”större Graf midt 

Fig. 15. Pehr Thams 
ängsvattningsanläggning. 
Förklaring återfinns i den löpande 
texten. Teckning efter karta i 
Tham 1782.
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för stenhuset och trägården” (se fig. 15 lit. E). Längs med denna sträcka anlade han fyra stycken 
slussar som möjliggjorde vattnandet av lika många ängar. Han såg också till att gräva fyra stycken 
reservutlopp i de vallar som omgärdade ängarna, till skydd för vårflod och reglering av vattenhöjden. 
Åtminstone tre av dessa fyra ängar verkar dock snarast ha använts som dammängar utan separata 
tillopp- och avloppsdiken, se fig. 15 lit. D. En kombination som åter igen gör de Thamska ängarna 
tämligen intressanta. 

Något som även förtjänar vår uppmärksamhet är Thams kommentarer kring de fyra slussarna; 
han anmärker nämligen att han har fått dem av Commendeuren och General-Lieutenanten Herr 
Baron Wrede vid Kungslena gård. Där hade slussarna tidigare tjänat i ett av Wrede ”några år förut” 
anlagt ängsvattningssystem. (Tham 1782:22) 

Tham upplyser oss vidare att ängarna vid Kungslena var fulla av höjder och ojämnheter varför 
vattnet på sina ställen blev kvarstående orsakande starrväxt, och på andra strömmade alltför fort och 
vid vårsmältningen rev ner vallar och kraftigt eroderade dikena. ”Dessa olägenheter hafwa gjordt 
at inga updämningar eller öfwerswimningar mera brukas vid Kongslena.” (Tham 1782:22). Thams 
omedelbara inspiration till ängsvattningen kom alltså kanske inte alls från Frankrike eller Schweiz, 
utan istället från baron Wredes Kungslena beläget i Västergötland, fågelvägen endast två mil från 
Dagsnäs. 

Schiller omtalar att dock Tham fick inspirationen till sitt företag från :

... en gammal ryttmästare från Karl XII:s tid vid namn Lindgren, som bodde i Segerstad i 
Gudhems härad. Han var enligt Thams utsago den förste i provinsen, som dämde botten på 
sina mader. Det var på 1750-60-talet.

(Schiller 1930:45)

Tyvärr nämner Schiller ingen källa. Baron Wrede och Ryttmästare Lindgren… Än har vi kanske 
inte funnit det första införandet av tekniken i Sverige.
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10. Ängsvattningens senare historia och spridning
År 1806 kom den ovan omtalade skottske agronomen Georg Stephens till Sverige. Han 

kallades in av Närkes hushållningssällskap för att bistå vid planläggning av odlings-, torrläggnings- 
men även bevattningsföretag. Fram till tidigt 1820-tal var han verksam på flera ställen i landet, 
bland annat Värmland och Gotland, och det får ses som troligt att han under tiden förespråkade 
ängsvattning. Under 1820-talet reste han dock tillbaka till Skottland för ett par år då han bland annat 
författade sin första uppsats om ängsvattning ”Essay on the utility, formation and management of 
irrigated meadows” 1826, något senare kom ” The practical irrigator and drainer” 1834 och sedan 
på svenska, den tidigare omtalade, ”Afhandling om ängsvattning, dikning och vallars anläggning” 
1841. (Nordisk familjeordbok band 26) 

År 1835 blev han Sverige förste lantbruksingenjör, utnämnd av svenska staten:

... som af allmänna medel njuter ett årligt anslag mot förbindelse att, på kallelse, tillhandagå 
Jordbrukare inom Riket med sina kunskaper om de i andra länder vidtagna jodrbruks-
methoder samt om ängs-vattning eller öfverflödigt vattens afledande från kärr och måssar 
eller andra ägor, och deras försättande i frukbärande tillstånd

 (PoIT 1837-06-17:1)

Måhända var det Stephens som låg bakom de försök med ängsvattning som omtalas 1828 i 
Östergötland. Den östgötska ängsvattningen tycks dock ej ha tagit någon fart, se nedan, men relativt 
tidiga omnämnanden om dammängar finns, bland annat från Håkanstorps by, Kind, där en damm för 
ängsvattning anlades 1833. (Schött 1914:92-93)

År 1837 rapporterar lantbruksingenjör Stephens sina förehavande för 1836 till Kungl. Maj:t 
och omtalar då ängsvattningsanläggning eller –planläggning vid Boo och Gillberga i Närke, vid 
Marielund och Örbyhus i Uppland, 7 á 800 tunnland ängsvattning vid Thorsfall i Kalmar län, samt 
vid Tosterup i Skåne. (PoIT 1837-06-17:2)

Om det skånska Tosterup anges att anläggningen planeras till nästföljande år, huruvida så 
skedde är okänt. Genomfördes anläggningen ligger den i samtid med det första skånska belägget hos 
Zachrison, som omtalar ängsvattning med uppdämning 1837 från Gärdslövs socken, Vemmenhögs 
härad (Zachrison 1922:30).

Efter Stephens död 1840 anställdes hans lärjunge Anders Johnsson i hans ställe (Juhlin Dannfelt 
1923:709). Året därefter omnämns också agronomen O. A. Norin med liknande arbetsuppgifter, 
bland annat rådgivning inför ängsvattningsanläggning (PoIT 1841-08-13:1).

Sverige hade således redan under början av 1840-talet flera kringresande agronomer med 
kunskap om ängsvattningsanläggning. Att intresset för ängsvattningen var på uppgång vittnar även 
Kungl. Maj:t’s underrättelse 1842:

Kongl. Maj:t har under den 18 juni i nåder beslutat, att å Riks-Statens Sjette Hufvudtitel 
följande anslag för Jordbruket, Handeln och Näringarne skola upptagas, nemligen till 
[…] 
Rese- och underhållskostnad för tvenne Elever, till inhämtande af kännedom i ängsvattning

(PoIT 1842-07-07:1)

Det är Hjalmar Nathorst och O. W. Edman som åker, och resan går till ängsvattningsskolan i 
Jannowitz i Herrnsdorf, Oberlausitz.
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10.1. Ängsvattningsinstitutet i Jannowitz
 
Resande. Bland fremlingar, som för närvarande befinna sig på besök i Stockholm, bör 
i främsta rummet nämnas den utmärkte agronomen grefve Gersdorff från Sachsen. 
Han är densamme, som på sina ofantliga egendomar införde den efter norditalienskt 
mönster ombildade ängsvattningsmethoden och genom en dermed förenad läroanstalt för 
ängsvattning väsendtligen bidrog till att denna method nu spridt sig icke allenast till större 
delen af tyska länderna, utan också utplanterats äfven till andra europeiska riken, t.ex. 
Sverige

(PoIT 1852-10-18:1)

Ängsvattningsinstitutet i Jannowitz, Herrnsdorf, i Oberlausitz må ha legat på greve Gersdorffs 
ägor men dess föreståndare var Georg Karl Patzig. Institutet tog emot elever från Tyskland men även 
bland annat Sverige. Vid upprepade tillfällen erbjöd sig Gersdorff i svensk press att emotta elever – 
inte sällan utan kostnad.

Nathorst och Edman tycks ha rest omedelbart efter det att statens pengar beviljats och första 
rapporten från Jannowitz av Nathorst hand skrivs i slutet av juni 1842 och i början av följande år 
inkommer en mer fullständig berättelse till Post och Inrikes Tidningar.  (PoIT 1842-09-17:1-2, PoIT 
1843-01-28:1-3)  

Skolan var belägen i östra Tyskland och hyste en mängd olika bevattnade ängar, både flack 
ängsbyggnad och hängbyggnad i enkelt eller naturligt utförande och med konstbyggnad (PoIT 1843-
01-28:1). Nathorst förefaller överväldigad av resultaten.

Med förundran skådar man den snabba återvexten på bevattnade ängar; om gynnande 
väderlek, d.v.s. solsken och värme, inträffar, gränsar den till det otroliga. Någon angenämare 
’plesure ground’ än en dylik, evigt grönskande äng torde man svårligen finna. 

(PoIT 1842-09-17:2)

Utbildningen är grundlig och börjar med nivellering. Vidare studeras passande geologi, 
vattnets beskaffenhet, bevattningsängarnas flora m.m. Samt självklart de olika typerna av 
ängsvattningssystem. I valet mellan enkel ängsbyggnad och konstbyggnad faller Nathorst röst på 
den förra då den är betydligt billigare. Om flack ängsbyggnad och hängbyggnad säger han om den 
senare: att den ”äger stort företräde framför den förra i anseende till de rikare skördar den bereder 
och den lätthet, hvarmed den utföres” (PoIT 1843-01-28:1). Nathorst omdömen faller i allmänhet ut 
till fördel för den enkla hängbyggnaden:

... det lätt att, der passande ängar finnas, medelst enkel hängbyggnad för ringa kostnad 
frambringa otroliga skördar. 

(PoIT 1843-01-28:1)

Anläggandet af hängbyggnad, så väl enkel som konstbyggd, kostar mycket mindre, och 
der lokalen är gynnande kan den anläggas för en ringa penning; men lemnar der starkare 
skördar än någon annan byggnadsart.

(PoIT 1843-01-28:3)

Vidare:

Deremot må man aldrig anlägga flack ängsbyggnad på annan jordmån än den, som både till 
följd av sina chemiska beståndsdelar och sitt läge är torr och varm; eljest skola, efter första 
årets vackra skörd, på en gång dåliga vexter, såsom carex, juncus &c. och misstroende till 
ängsvattning gemensamt inställa sig.

(PoIT 1843-01-28:1)

Nathorst berömmer sedan de statliga initiativen till ängsvattning som förekom i Tyskland och 
omnämner en rad olika bevattningsängar i ’kunglig regi’. Mellan raderna är det inte svårt att utläsa 
att han rekommenderar något liknande för Sverige, där kostnaderna till och med skulle bli mindre 
på grund av de lägre arbetarlönerna. 
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Ängsvattning lärdes inte ut bara i Jannowitz utan även på en rad andra lantbruksskolor i 
Tyskland, så som till exempel Kungl. Bayerska Landtbruksinstitutet i Schleisheim (PoIT 1843-03-
09:3). Ängsvattningsskolor upprättades också i Danmark och enligt Zachrison projekterades flera 
av de skånska ängsvattningsanläggningarna av danskar – bland annat verkar dansken P. Krarup 
varit inblandad i Beddinge ängars bevattning (Rasmussen 1964:149, Zachrison 1922:31, Wallin 
2010:11). Också i Finland stod ängsvattning på programmet vid Finska Landtbruks-institutets 
årslånga utbildning (PoIT 1842-08-18:1). Från Norge rapporteras ett kuriöst statligt utdelande av 
timotejfrö ”till befrämjande av ängsvattning” (PoIT 1842-11-03:1).

Det vanligaste för svenskar tycks dock ha varit att inhämta ängsvattningskunskaperna i Tyskland 
och ett flertal blivande lantbruksingenjörer reste dit i detta ändamål – så till exempel Helander 
och Kempff (PoIT 1849-04-21:2) och Uddman som också reste till England (PoIT 1856-04-05:1). 
Även ängsvattnaren Nils Andersson vid Beddinge ängar fick sin utbildning i Tyskland (Englesson 
1975:53).

10.2. Under-Löjt. vid Kongl. Andra Lif-Grenadier-Reg. O.W. 
Edman

Nathorst översatte efter hemkomsten från Jannowitz Patzigs arbete ”Enkel och lättfattlig anvisning 
till ängsvattning” och blev sedermera även den första föreståndaren för Alnarps lantbruksinstitut och 
en aktiv jordbruksdebattör. Den andra av de två första ängsvattningsstudenterna, O.W. Edman, tycks 
ha vigt sin gärning mera direkt åt ängsvattningen och i anslutning till honom finns ett par intressanta 
ängsvattningsanmärkningar.

År 1844 beviljas han ersättning av Kungl. Maj:t för att:

... besöka de jordägare i Riket, som kunde äga lämpliga lokaler för ängsvattning, för 
att meddela undervisning om nödige förberedande åtgärder till öfversilningsanstalters 
inrättande samt, om möjligt vore, sådane inrättningar jemväl anlägga 

(PoIT 1844-07-06:1)

Dagstraktamente och skjuts ska utgå till Edman enligt samma taxa som för lantbruksingenjör 
Johnsson. Edman börjar således kuska land och rike runt och plädera ängsvattning, och fortsatte att 
göra så under åtminstone 1840- och 50-talen (Schött 1914:92).

Han utformade en egen typ av enkel hängbyggnad som han ämnade sprida över landet, bland 
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annat visade han upp det vid andra allmänna lantbruksmötet i Stockholm (Kåhrström 2009:79). Han 
anlade även ängsvattning längs med Göta Kanal för att på så sätt utnyttja farledens publicitetsförmåner 
(Schött 1914:22). Intressant är dock att ängsvattning längs med Göta kanal omnämns redan 1838, 
det vill säga flera år innan Edman började sin verksamhet – i ”Handbok för resande” listas ”aflopp 
för ängsvattning” bland de sevärdheter som pryder kanalens kant (Bohlin 1838:6).

Vintern år 1847 besökte Edman greve C. M. Lewenhaupt på hans fideikommiss Klastorp, Östra 
Vingåkers socken i Södermanland i mening att övertyga denne om ängsvattningens förtjänster. 
Lewenhaupt ville dock först testa metoden i liten skala och ett lämpligt ängsstycke valdes ut på 
en underliggande torpares mark trots liggande snö. När torparen underrättades om de stundande 
planerna berättade han dock – till Lewenhaupts och Edmans stora förvåning – att på den ängen hade 
det anlagts ängsvattning redan för 34 år sedan! ”Ungefär efter den af Löjt. Edman använda method”. 
Torparens svärmor hade bebott torpet i 49 år och kunde berätta att ängen gav 7 till 10 lass mer hö 
efter att den hade börjat vattnas. (PoIT 1848-11-13:3)

Torparens uppgifter skulle med andra ord betyda att ängsvattning – troligen i form av 
hängbyggnad – fanns i Södermanland redan 1813.

Edman får året efter 18 hektar att anlägga sin ängsvattning på, och Lewenhaupt kommenterar 
Edmans metod och anläggningen:

[Vattnet får] följa den väg naturen sjelf bestämmer, så att ängen som skall bevattnas icke 
behöfver omplöjas eller omläggas: den bibehåller alltid sitt naturliga läge. 

(PoIT 1848-11-13:4)

Han prisar metodens effektivitet och kommenterar:

De afvägnings-instrumenter och dammluckor, Löjtnant Edman begagnar och 
låter förfärdiga, äro af så ringa kostnad och så enkel beskaffenhet, att hvarje 
jordbrukare med lätthet kan begagna dem

 (PoIT 1848-11-13:3-4)

Den enda anmärkning Lewenhaupt har mot Löjtnant Edman ”är den, att bemälte Hr Löjtnant 
har sin tid så upptagen, att han ej hinner qvarstanna på hvarje ställe så länge tills arbetet kommit i 
full gång” (PoIT 1848-11-13:3-4).



35

10.3. Lantbruksingenjörerna och  Hushållnings-sällskapen
Ängsvattningsanläggningen var efter bland andra Johnssons och Edmans försörj igång runt 

om i landet under 1840- och 50-talen. Det flesta omnämnande om anläggning återfinns dock i 
mellansverige, med andra ord de områden som senare inte skulle utmärka sig för ängsvattning i 
någon vidare grad. För bland annat Skånes del finns endast ett par anläggningar omtalade. Zachrison 
anger ängsvattning vid Marsvinsholm i slutet av 1840-talet, vid Klågerup 1846-1848 samt vid 
Krapperup, Gåsehäll och Höganäs runt 1850 (Zachrison 1922:30-31). Även vid Övedskloster 
anlades ängsvattning under 1840-talet som sedan utökades kring år 1850 (Nathorst 1896:25). 

Från 1851 omtalas att lantbruksingenjören Åkerman anlade ett 10 hektar stort system vid 
Skårby. Åkerman skriver om denna äng att ”I afseende till localens horisontala läge, använde 
jag här, för första gången i Sverige, öfverdämning” (Möller 1989:106). Men vad han avser 
är något oklart. Möller påstår att det rör sig om flack ängsbyggnad, vilket skulle kunna betyda 
att tidigare ängsvattningsanläggningar nyttjat hängbyggnad.I översättningen av Dünkelbergs 
ängsvattningsarbete används dock öfverdämningsängar som synonym för dammängar (Dünkelberg 
1873:103). Frågan får anses vara outredd. 

Fig. 16. Torreberga ängar, Staffanstorps kommun, 2011. Ängsvattningen 
lades troligen ner i början av 1930-talet. Pumptorn lika de i fig. 25 användes 
vid vattnandet och fanns kvar fortfarande under 1960-talet. Mycket möjligt är 
Torreberga ängar också platsen för det tidiga system under Klågerup som enlit 
Zachrison anlades 1846-1848. Torreberga by låg tidigare under Klågerup och ett 
kanalsystem finns till och med utritat på Generalstabskartan från 1860-talet, om 
än i stark förenklad form. I framtida ängsvattningsforskning torde konceptbladen 
till denna karta kunna utgöra ett gott material.  För Klågerups säteri finns även en 
intressant anmärkning hos Gillberg 1765: säteriet anges ha ”ansenlig höbärgning, 
äfven genom gjorde meliorationer [förbättringar]”, vad dessa ’förbättringar’ för 
ängsskötseln har gått ut på har dock inte kunnat klarläggas.
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År 1860 omtalas Åkerman återigen i ängsvattnings-
sammanhang då lantbruksakademien räkning publicerar en 
redogörelse för lantbruksingenjörernas verksamhet för år 1859 
(PoIT 1860-09-14:2-3). Här möter vi, förutom Åkerman, också 
Kempff, Uddman, Zetterstedt, Magnét, Müntzing och Lagerberg, 
som alla – bortsett från Kempff – har anlagt ängsvattning runt om 
i Sverige, utbredningen och omfattningen framgår av tab. 1. Det 
är Åkerman som varit i Malmöhus län och där anlagt 665 hektar 
– och Skåne börjar nu utmärka sig i ängsvattningssammanhang. 

I sammandraget av Kongl. Maj:t’s Befallningshafvandes 
femårsberättelser 1861-1865 återfinns återigen Lantbruks-
ingenjörernas förehavanden och den redovisade ängsvattnings-
anläggningen återges i tab. 2, tyvärr utan geografiska hänvisningar. 
Arealen minskar av någon anledning för 1864 och –65, men det 
betyder inte att ängsvattningsanläggning i helhet behövt göra 
det då statistiken endast rör lantbruksingenjörerna. Stora arealer 
ängsvattning anlades troligen utan lantbruksingenjörernas 
hjälp men de är svårspårade. Dock ändras den situationen från 
och med 1865 då Hushållningssällskapen börjar publicera sina 
årsberättelser som en del av Sveriges officiella statistik.

Denna statistik ska strax granskas kritiskt genom exemplet 
Malmöhus län, men först kan vi tillåta oss en okritisk granskning 
av materialet för landet som helhet.

Statistiken som bland mycket annat innehöll angivelser för 
ängsvattning fördes mellan 1865 och 1911. Adderas samtliga 
poster rörande ängsvattning länsvis fås tabell 3.

För det första kan det konstateras att samtliga län hade 
ängsvattning någon gång mellan 1865 och 1911, somliga mer 
andra mindre. I slutet av tabellen finner vi Värmland, Gotland och 
Göteborgs och Bohus län som hyst mycket ringa ängsvattning 
enligt statistiken. I toppen finner vi Malmöhus, Västerbotten, 
Kristianstad och Norrbotten som tydligt avviker från resterande 
län. Den gamla bilden av en tydlig sydlig och nordlig utbredning 
av ängsvattningen verkar således stämma. Men frågan presenterar 
sig nästan själv: vad säger egentligen statistiken? 

Lantbruksingenjörernas
ängsvattningsanläggning
år 1859 i hektar
Stockholm         5
Kronobergs         5
Jönköping         13
Västmanlands       5
Östergötlands      0,4
Södermanlands      2  
Kalmar           12
Örebro            3 
Västerbotten       89
Malmöhus       665
Kristianstad       95
Jämtlands         10
Norrbottens       99
Totalt          1008

Tab. 1. Sveriges statliga 
lantbruksingenjörs 
ängsvattningsanläggning år 
1859. (PoIT 1860-09-14:2-3)

Lantbruksingenjörernas 
ängsvattningsanläggning
hela landet
    År        Hektar
   1861       1010
   1862       1231
   1863       1114
   1864        307
   1865        518
Totalt           4179

Tab. 2. Sveriges statliga 
lantbruksingenjörs 
ängsvattningsanläggning för 
hela landet 1861-65.
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Ängsvattning 1865-1911 obearbetade siffror
Län                        Hektar
Malmöhus län              20523
Västerbottens län            17351
Kristianstads län              9210
Norrbottens län              5367
Skaraborgs län               1647
Gäfleborgs län                934
Västernorrlands län            807
Östergötlands län              686
Västmanlands län              681
Södermanlands län             490
Kalmar län norra              395
Jämtlands län                 360
Jönköpings län                309
Örebro län                   284
Uppsala län                  281
Kalmar län södra              254
Älfsborgs län norra              91
Kronobergs län                 77
Blekinge                      71
Kopparbergs län                70
Stockholms län                 43
Hallands län                   43
Älfsborgs län södra              39
Värmlands län                 15
Gotlands län                    2
Göteborgs och Bohus län          1

Tab. 3. Anlagda ängsvattningsarealer enligt 
BiSOS, N) ’s obehandlade uppgifter. Dessa 
uppgifter kommer att ifrågasättas längre fram, se 
kapitel 11, 12 samt 14.
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11. Ängsvattningsstatistiken för Malmöhus län
Enligt Hushållningssällskapens statistik är Malmöhus det län som hyst mest ängsvattning, länets 

ängsvattning har också tidigare varit föremål för studier utifrån Hushållningssällskapens statistik, 
varför valet av detta län för en mer kritisk granskning faller sig lämpligt. 

Det är, som synes, oväntat stora arealer, vilka varit eller äro föremål för bevattning.
(Zachrison 1922:31)

Så lyder Arvid Zachrisons kommentar till den ängsvattningsstatistik han sammanställt för 
Malmöhus och Kristianstads län för åren 1833-1911. Studien av skånsk ängsvattning utförde han 
som en del i de skånska hushållningssällskapens 100-årsjubileum. 

Zachrison lutar sig tungt mot Hushållningssällskapens statistik och deras uppgifter om 
ängsvattning och sammanställer ur dessa en tabell över ”nyanlagd” ängsvattning i Malmöhus 
respektive Kristianstads län år för år 1833-1911. Årvis statistik inte finns tillgänglig innan 1865 men 
i Hushållningssällskapens handlingar för 1858 finner han uppgifter om arealer som vattnats ”inom 
25 år” det vill säga mellan 1833 och 1858.  För perioden 1859-64 saknas statistiska uppgifter helt 
och hållet, och Zachrison anger att hans arealer är beräknade ”med ledning av de närmast liggande 
årens” uppgifter. (Zachrison 1922:32) Närmare upplysningar om hur denna beräkning gjordes 
saknas. 

En liknande situation finns för de två nästkommande åren, och Zachrison kommenterar: ”1865 
och 1866 års siffror för Malmöhus län ha reducerats, då de alldeles uppenbart voro för höga” 
(Zachrison 1922:32). Ingen förklaring till dels varför de ansågs vara för höga eller hur de har 
reducerats återfinns. Slutligen så fattas även siffror för Malmöhus län 1909-1910. En förklaring till 
både 1865-66 och 1909-10 kommer dock att redovisas nedan, se kapitel 12. 

På grund av dessa problem har följande undersökning snävats in till perioden 1866-1908. 
Zachrisons resultat för Malmöhus län 1866-1908 redovisas i diagramform, se fig. 17. 

Zachrisons material och uppgifter återkommer 70 år senare i ett arbete av Emanuelsson och 
Möller, dock kompletterat med en häradsvis genomgång som används i två kartor för att visa 
spridningen och omfattningen i Skåne (Emanuelsson&Möller 1990:138-139). Då statistikens 
uppgifter handlar om ”nyanlagd” ängsvattning summerar Emanuelsson och Möller arealerna och 
konkluderar att den totala registrerade arealen ängsvattning i Skåne uppgick till drygt 33 000 hektar, 
varav Malmöhus län stod för ca 22 600 hektar (Emanuelsson&Möller 1990:138). 

Fig. 17. Nyanläggningen 
av ängsvattning i 
Malmöhus län 1865-
1908 enligt Zachrison 
1922:32.
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Denna siffra presenteras dock med förbehåll för att den 1) kan vara i underkant, på grund av 
att alla ängsvattningsprojekt inte rapporterades in till Hushållningssällskapen; 2) att den kan vara i 
överkant, på grund av att nya system kan ha anlagts på platsen för äldre; och 3) att uppgiften om 22 
600 hektar i Malmöhus län är den totala arealen ängsvattning som anlagts under perioden, systemen 
behöver dock inte ha varit igång samtidigt. (Emanuelsson&Möller 1990:138-140)

Då Emanuelsson och Möllers vidare resonemang rörande omfattning, utbredning och betydelse 
vilar på dessa siffror avvaktar jag med att gå igenom dessa till efter en kritisk granskning av det 
statistiska grundmaterialet.

11.1. De återkommande siffrorna – en kritisk granskning av 
statistiken

Begränsar vi oss till den årsvisa statistiken för Malmöhus län –  som finns för åren 1865-1911 – 
finns det i Hushållningssällskapens officiella material tre olika detaljeringsgrader: 1) klumpsumma 
för hela länet år 1867, 1868 samt 1873; 2) häradsvis rapportering 1865, 1869-1872 samt 1874-1884; 
och 3) sockenvisa uppgifter för åren 1866 och 1885-1911. 

Zachrison behandlade materialet på länsnivå, Emanuelsson och Möller behandlade det på 
häradsnivå och det är nu dags att ta en titt på det på sockennivå. För detta ändamål finns en lång 
serie sockenvis rapportering 1885-1908 som motsvarar mer än hälften av hela perioden med årsvisa 
uppgifter. 

Uppställt socken för socken uppträder genast ett mönster i statistiken: samma siffror återkommer 
år efter år i flera socknar. Tydligast är detta kanske i Röstånga socken, Onsjö härad, som redovisar 
15 hektar nyanlagd ängsvattning varje år 20 år i rad; Skårby socken i Ljunits härad som redovisar 
25 ha årligen i 16 år; och till exempel Brågarps socken, Bara härad, som uppger 8 hektar nyanlagd 
ängsvattning varje år under en 16-årsperiod, se Tab. 4. Andra exempel med färre år men med 
större arealer utgör Fulltofta socken, Frosta härad, med 40 hektar ny ängsvattning 9 år i följd, eller 

Härad
Socken
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

Onsjö
Röstånga

4
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Ljunits
Skårby

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Bara
Brågarp

6
6
6
6
6

6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Frosta
Fultofta

40
40
40
40
40
40
40
40
40

Färs
Rödinge

50
50
50
50
49

15
25
25
25
25

Oxie
Gässie

3
3
3

3
3

Torna
V. Hoby

1

2
2

2
2

Färs
Tolånga

3
3
3

7
5
5
5
3

5

2

Torna
Lund l.-fs.

2
2
2
2
2
1
1
2
2

Vemmenhögs
V. Vemmenhög

3
3
3
4
3
3
3
2
3
3
3
6
4
5
4

Onsjö
Billinge

8
8
8
8
8
18
18
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
10
10
10

Vemmenhögs
L. Beddinge

13
13
15
20
20
5
10
15
20
21
21
20
20
25
25
15

Torna
S. Sandby

7

5
4
5
6
5

4
2
3

1

2

Tab. 4. Ett axplock av socknar ur Hushållningssällskapens statistik över ängsvattninganläggning. Uppgifter i hektar.
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Röddinge socken, Färs härad, som redovisar 50 hektar fem år i rad. Flera saker pekar på att dessa 
siffror inte rör sig om ”nyanlagd” ängsvattning:

För det första, förefaller det problematiskt att nyanlägga exakt lika stora arealer varje år under 
en längre tid. Det får ses som en bedrift om nämnda Brågarps socken skulle kunna hitta exakt 8 
hektar mark att nyanlägga ängsvattning under 16 på varandra följande år. Lika otroligt är det att 
Röstånga socken skulle kunna utöka sin ängsvattning med 15 hektar 20 år i rad. Inte ett enda år 
lyckas Röstångabönderna med 16, 17 eller 20 hektar, inte heller 14, 13 eller 10 hektar. Med otrolig 
envishet anläggs just 15 hektar per år, sammanlagt 300 hektar under en 20 årsperiod.

För det andra, kan de sammanlagda arealerna stämma till eftertanke, särskilt i jämförelse med 
övrig jordbruksmark. Röddinge socken som under fem år anlade sammanlagt 250 hektar ängsvattning 
uppvisar under samma period en oförändrad areal åkermark – 14701 hektar – samt en minskning av 
naturlig äng från 219 till 197 hektar.  Hela ägovidden låg på ca 1950 hektar, av dessa uppges ca 280 
vara skogsbärande mark. Någonstans ska 250 hektar ängsvattning in i detta pussel. Antar vi att all 
naturlig äng omlades till ängsvattning fattas ca 50 hektar, som då får antas ha anlagts på åkermark – 
utan att den för den skull omklassades i statistiken. 

En liknande situation föreligger för Skårby socken som under 16 år anlade sammanlagt 400 
hektar ängsvattning. Under samma period utökades åkerarealen med 100 hektar och uppgick år 1900 
1415 hektar, samtidigt som arealen naturlig äng låg kvar på 85 hektar – samma som för år 1885. Om 
vi ponerar att ingen ängsvattning lades ner under perioden fanns det 1900 471 % mer ängsvattning 
än naturlig äng och ängsvattningen motsvarade 28 % av den odlade arealen, eller 20 % av socknens 
hela ägovidd. En titt på Skårby sockens äldre kartor visar dock att ca 50 hektar av socknens ängsmark 
låg i anslutning till vattendrag. Men fortfarande 1907 en äng med ängsvattningskanaler  om ca 25 
hektar som troligen motsvarar statistikens. 

Fig. 18. Utsnitt baserat på laga 
skifteskartan för Hunnerstad 
by i Skårby socken 1907 
(Lantmäterimyndigheternas arkiv: 12-
skå-37) Kanske är platsen densamma 
som för Åkermans system 1851, se sid 
36. Ängen låg under Marsvinsholms 
säteri och har blivit uppodlad i senare 
tid.
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11.1.1. Tolkning av de återkommande siffrorna
Det är uppenbart att dessa återkommande siffror inte rör sig om nyanläggningar utan snarare 

befintliga system som rapporteras in år efter år. Skårby anlade inte 400 hektar under 16 år, utan 
mer troligt vattnades 25 hektar återkommande varje år. Lika lite anlade Fulltofta 360 hektar eller 
Röddinge 250, istället rörde det sig om system om sammanlagt 40 respektive 50 hektar. Bakom detta 
kan ligga ett missuppfattande angående vad statistiken egentligen åsyftade. 

Ängsvattningsstatistiken presenteras av Hushållningssällskapen under rubriken 
”jordförbättringar”, tillsammans med nyodling, vattenavtappning, täckdikning, märgling med 
mera. Siffrorna sägs avse ”Vidd af under året verkställda 
jordförbättringar” och av avgörande betydelse blir 
definitionen av ”verkställd”.

 För nyodling och dikning innebär det inga problem: 
nyodlingen verkställs första året då mark som inte odlats 
tidigare odlas upp, odlas marken också efterföljande år är 
det inte längre en nyodling. För täckdikningen är fallet 
detsamma: täckdikningen verkställs vid en tidpunkt men 
trots att fältet är täckdikat även nästa år verkställs inte 
täckdikning då. Enda anledningen till att ange att samma 
fält täckdikats efterföljande år är om hela dikessystemet 
revs upp och nyanlades. 

Något annorlunda är det för märglingen då märgel 
är något som sprids, inte ett system som anläggs. För 
märglingens del är det uppenbart att samma fält kan 
återkomma år efter år i statistiken om märgel faktiskt 
spreds upprepade gånger över samma fält.

Ängsvattning intar här något av en mellanposition då 
den till viss del innebär anläggandet av ett system med 
kanaler och rännor, och till viss del innebär spridandet av 
vatten. Därtill kommer också det ofta årliga arbetet med att 
rensa, laga och iordningställa systemen inför kommande 
vattningssäsong. 

”Vidd af under året verkställda” ängsvattningar kan 
således tänkas innebära en av tre olika saker: nyanläggning, 
iordningställning/rensning eller spridandet av vatten över 
ängen. 

Statistikens uppgifter pekar tydligt på att definitionen 
av begreppet har varierat. Ovanstående exempel på 
återkommande siffror visar att vissa socknar har avsett 
rensning eller spridandet av vatten och inte nyanläggning, 
medan andra socknar har menat nyanläggning – som till 
exempel Vombs socken där ängsvattning är känd under 
perioden men som inte redovisar några arealer 1885-1908 
(Nathorst 1896:25-26).

Ytterligare ett tecken på att det rört sig om en feltolkning av begreppet ’verkställd’ avslöjar 
sig i statistiken från Ljunits härad. Av häradets 7 socknar återfinns upprepade siffror i 6. Samtliga 
återkommande siffror upphör dock till år 1901 och återfinns sedan inte igen. Samma år, 1901, anger 
Hushållningssällskapen att uppgifterna för Ljunits härad grundar sig på ”lokala undersökningar 
utförda af Math. Weibull”.  Också i Vemmenhögs härad lät man Weibull göra lokalundersökningar 
och även där tar tre socknars serier av återkommande siffror abrupt slut 1901.

Det mesta pekar således på att de siffror som återkommer år efter år inte avser nyanläggning 

Fig. 19. Lunds stad står ut som den enda 
stad i Skåne som uppvisar ängsvattningen 
enligt hushållningssällskapens statistik. 
År 1899 redovisas anläggandet av 4 
hektar ängsvattning och år 1909 fanns 
fortfarande 3 hektar kvar. Trots sitt rykte 
som ’den akademiska bondbyn’ var 
stadens markef tämligen hårt utnyttjad. 
Men på Häradskartan – för området 
karterat 1910-1915 – visas dock en äng 
med tillhörande vattendrag som motsvarar 
vattinsängens arealanvisning. Denna äng 
var belägen strax söder om korsningen 
Tuna-Torna-vägen.
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utan rensning eller helt enkelt vattning. Att det för enskilda socknar kan röra sig om omfattande 
felrapporteringar är tydligt genom exemplen ovan, men fenomenet är inte begränsat endast till nämnda 
socknar: Av totalt 7233 inrapporterade hektar 1885-1908 består 4387 hektar av återkommande 
siffror! I relativa tal står de återkommande siffrorna för 61 % av all inrapporterad ängsvattning 
1885-1908.

11.1.2. Ytterligare problem med statistiken
Att innebörden av ”verkställd” ängsvattning misstolkats kan även tänkas få vidare konsekvenser 

än bara att samma siffror återkommer. Tre uppenbara scenarion presenterar sig: 
1) om ”verkställd” har tolkats så som rensad eller vattnad äng, kan hopp i statistiken 

förekomma i fall det något år inte rensats eller vattnas. Återkommande siffror med ett 
års uppehåll kan därför tänkas vara ett och samma system, bland annat synligt i ovan 
nämnda Brågarps socken eller Gässie socken i Oxie härad och Västra Hoby socken i 
Torna härad, se Tab. 4. 

2)  Om inrapporterade siffror har åsyftat rensad eller vattnad äng och en del av en 
större äng läggs ner, eller om en av flera mindre ängar upphör, kommer detta synas 
genom en minskning i de återkommande siffrorna. Siffrorna blir därför inte exakt 
överrensstämmande trots att samma ängsvattningssystem döljer sig i de avtagande 
arealerna. Detta kan tänkas ligga bakom till exempel Tolånga socken i Färs härads eller 
Lunds landsförsamlings serier i Tab. 4.

3) Samma resonemang som i punkt 2 fast omvänt kan också tänkas vara troligt: anläggs nya 
system i socknar som tolkar ”verkställd” som rensad eller vattnad äng, ökar arealerna 
successivt med de nya ängarna. Siffrorna blir inte heller här direkt överrensstämmande 
men samma system återkommer år efter år som en del i den allt större totala arealen för 
socknen. Till exempel Västra Vemmenhögs socken, Vemmenhögs härad och Billinge 
socken, Onsjö härad, se Tab. 4.

Självfallet kan kombinationer av dessa företeelser – exakt återkommande, överhoppade 
år, fallande siffror eller stigande siffror – förekomma. Exempelvis Lilla Beddinge och Västra 
Vemmenhögs socknar, Vemmenhögs härad; Södra Sandby socken, Torna härad och tidigare nämnda 
Billinge och Tolånga, se Tab. 4.

11.2. Liknande problem med häradsstatistiken
För första knappa halvan av hela perioden med tillgänglig statistik finns endast häradsvisa 

uppgifter att tillgå – och i bland inte ens det. Detta gäller bland annat för åren 1869 till 1884 – med 
undantag av 1873. Att rapporteringen under denna period inte skulle lida av samma komplikationer 
som för den senare sockenvisa rapporteringen är föga troligt. Det finns tvärtom anledning att tro det 
motsatta.

Detta baserat på två förhållanden: 1) För flertalet härader minskar de inrapporterade arealerna 
abrupt i skarven mellan den häradsvis och sockenvisa rapporteringen – 1884-1885. Det ligger nära 
till hands att tänka sig detta som en konsekvens av att en mer noggrann sockenrapportering gjorde 
att en del av felrapporteringarna ”uppdagades” och därmed upphörde.

Nummer 2) rör sig om rubriksättningen för statistiken så som den presenteras av 
Hushållningssällskapen. År 1869 återfinns uppgifterna under rubriken ”Ängsvattning: Dylik har 
blifvit verkställd” och samma definitionsproblem som för socknarna föreligger. Året därefter anges 
i anslutning till statistiken ”Hänvisade till den utförligare redogörelsen för föregående år, torde för 
1870 uppgifterna kunna utan men inskränkas till följande” följt av en kolumn med ängsvattning. 
Att slutsatser angående arealen nyanlagd ängsvattning kan dras utifrån föregående års uppgifter är 
minst sagt märkligt, särskilt då de rapporterade arealerna för de bägge åren skiljer sig åt i de flesta 
härader. Att sådana slutsatser lättare skulle kunna dras från statistik rörande befintlig ängsvattning 
är uppenbart då uteblivna rapporter från vissa härader eller socknar skulle kunna ersättas med förra 
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årets. Men en sådan operation torde vara omöjlig 
vad det gäller nyanläggningar. Det förefaller 
nästan som om Hushållningssällskapet själv har 
problem med definitionen. 

Följande år, 1871-1884, lyder rubriken endast 
”Vidd af: Ängsvattning” och i ännu högre grad 
infinner sig definitionsproblem.

En titt på de häradsvisa siffrorna uppvisar 
också flera av de egenheter vi mött i det 
sockenvisa materialet. Tydligast är detta kanske i 
Bara härad som i tre år i rad rapporterar 206 hektar 
ängsvattning och sedan en ökning till 209, två år 
senare 219 och så vidare. För härader se Tab. 5. 
För Färs härad återfinns också en konstant stegring 
under tio år, 1874-1884 undantaget 1880. I Frosta 
härad syns en ökning och sedan en minskning av 
arealerna. 

Att det inte rör sig om den totala arealen befintlig ängsvattning torde kunna gå att utläsa ur Färs 
härad genom närmare kännedom om Övedsklosters ängsvattningssystem (Nathorst 1896: 25-27) 
Redan på 1840- och 1850-talen anlades där ängsvattning på närmare 400 hektar, arealer som inte 
återfinns i häradsstatistiken någon gång under 1869-1884.

Utifrån både den sockenvisa och den häradsvisa statistiken verkar det snarare som att en del 
socknar rapporterat in nyanlagd ängsvattning, och en del rapporterat in befintlig. Skillnaderna 
begränsar sig inte bara till enskilda socknar utan verkar också variera under tid. Detta skulle kunna 
exempelvis förklara de ’ryckiga’ uppgifterna från Vemmenhögs härad som till synes alternerar 
mellan en ’60-70-läge’ och ett ’200-läge’.

Den häradsvisa rapporteringen 1869-1884 uppvisar således samma problem som den sockenvisa 
1885-1908.

11.3. Reducering av Ängsvattningsstatistiken

11.3.1. Förutsättningar för reducering
Utifrån ovanstående resonemang kan följande slutsatser dras:
•	 Samtliga poster i Hushållningssällskapens statistik över ängsvattning kan inte sägas syfta 

till nyanläggning av ängsvattningssystem. Snarare rör det sig i många fall om rensning 
eller utförd vattning i befintliga system, särskilt tydligt är detta i de fall då exakta siffror 
återkommer år efter år.

•	 Även då ett uppehåll på ett år förekommer kan ängsvattningen följande år inte alltid anses 
vara nyanlagd utan snarare återupptagen, särskilt tydligt är detta i de fall då exakt samma 
siffra återkommer efter ett kort uppehåll.

•	 Endast rensade eller vattnade system kan också döljas i de fall där siffrorna tilltar och/
eller avtar. I den häradsvisa statistiken är det också möjligt att enskilda riktigt rapporterade 
nyanlagda system syns som en temporär ökning, samtidigt som andra system återkommer 
år efter år.

•	 Samtliga poster i Hushållningssällskapens statistik kan däremot inte heller sägas utgöra 
”befintlig” ängsvattning för det aktuella året: en rad uppgifter från spridda socknar talar för 
att det på vissa håll faktiskt har rapporterats in nyanlagd ängsvattning och inte bara utförd 
rensning eller vattning.

Härad
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884

Bara
8

206
206
206
209
207
209
219
225
288
333

Färs
43
63
80
83

124
198
104
246
252
280
349

Frosta
0
1

18
38
30
20
22
20
21
15
10

Vemmenhögs
70

215
67

203
61
79

195
188
192
201
105

Tab. 5. Hushållningssällskapens statistik för 
anlagd ängsvattning för Bara, Färs, Frosta och 
Vemmenhögs härader 1874-1884 i hektar.



11.3.2. Metod för reducering
Hushållningssällskapens statistik kan därmed sägas vara minst sagt komplex och innehålla en 

blandning av ’för året befintliga’ och ’för året nyanlagda’ system. Att utifrån detta material skapa en 
tabell över befintliga ängsvattningssystem för perioden 1869-1908 låter sig inte göras. Men måhända 
går det att få fram en tabell över årligen anlagda system – just en sådan tabell som Zachrison ämnade 
sig åstadkomma.

Detta genom att rensa bort de återkommande arealerna i sina olika former och således reducera 
statistiken till de arealer som troligen motsvarar nyanläggningen. Samtliga ovan hänförda punkter 
bör tas i beaktande. Det kan göras genom att arbeta ’baklänges’ eller efter omvänd kronologi och:

1) Subtrahera föregående års areal från det aktuella ( år3 – år2). Exakt återkommande siffror 
försvinner därmed men första gången siffran anges blir den kvar. I de fall föregående års 
areal är större ersätts det negativa resultatet med ’noll’ ( om år3 – år2=<0 så =0) då det 
intressanta i detta sammanhang är nyanläggningen.

2) Även arealer två år innan det aktuella året tas med i samma behandling som 1) då 
ängsvattningen av flera olika anledningar kan ha tagit ett kortare uppehåll. Är till exempel 
föregående års areal ’noll’ används således arealen från året dessförinnan (om år2 =0 
så år3 – år1). Är till exempel det föregående årets areal mindre är året dessförinnan 
används det större talet (om år2< år1  så år3 – år1).

11.3.3. Kritik av den sockenvisa reduceringen
Den primära kritiken torde gå ut på att en sådan reducering blir allt för hårdhänt. Om en socken 

faktiskt har anlagt ett 40 hektarssystem ena året och ett 35 hektarssystem det andra, eller till och 
med det tredje året, kommer 30 hektarssystemet försvinna från de nya resultaten. Erfarenheten från 
materialet säger dock att dessa ’förluster’ är tämligen ringa, åtminstone för den sockenvisa statistiken. 
Vad det gäller socknar med uppgifter om 30 hektar eller mer är dessa fåtaliga. För perioden 1885-
1908 rör det sig om 14 socknar och totalt 2867 hektar; efter reducering kvarstår 1668 hektar. Av de 
bortrensade 1668 hektaren består 1162 av exakt återkommande siffror två eller fler år i rad. 

Teoretiskt sett kompenseras reduceringen något av att system som eventuellt legat outnyttjade 
i två eller fler år och sedan upptagits igen räknas så som helt och hållet nyanlagda. Förvisso rör det 
sig troligen inte om några större arealer, utifrån vad som går att utläsa ur materialet. 

För socknar med mindre arealer än 30 hektar blir påverkan än mindre: dels då det faktiskt rör 
sig om mindre arealer, och kanske framförallt för att den stora majoriteten av rapporterade arealer 
två eller fler år i rad består av exakt återkommande siffror.

11.3.4. Kritik av den häradsvisa reduceringen
Problemen kan dock tyckas bli än större då det rör sig om en liknande reducering av den häradsvisa 

statistiken. Dels på grund av att det här rör sig om större arealuppgifter men framförallt för att det rör 
sig om större geografiska områden. Att det i ett härad kan anläggas 40 hektar ängsvattning ena året 
och 35 hektar nästa år, är långt ifrån lika osannolikt som för en enda socken. Att felrapporteringar 
förekommit har framgått ovan och enbart på grund av det skulle reduceringsmetoden dock kunna 
försvaras. 

Fig. 20. Trolig ängsvattning vid Dybäck i Skurups kommun, idag bete och vall.
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Men då det är möjligt att pröva en häradsvis reducering mot en sockenvis reducering för perioden 
1885-1908 går det att jämföra resultaten och således utvärdera metoden. Av en sådan jämförelse 
framgår att reduceringen baserat enbart på de häradsvisa uppgifterna faktiskt blir ’mer hårdhänt’ 
och genererar lägre siffror än för samma material reducerat socken för socken. Dock inte dramatiskt 
lägre siffror: sammanlagt för perioden 1885-1908 skiljer sig det sockenvisa och häradsvisa resultatet 
sig knappt 700 hektar åt, den häradsvisa reduceringen resulterar i ett 1-35 % lägre tal, för summan 
av häraderna en sänkning med 23 %.

Den häradsvisa reduceringen är således mer riskabel och hamnar i underkant, men problemen 
kan kompenseras – om än ej övervinnas – något genom att även ta med en eventuell underskattning 
och multiplicera den häradsvisa reduceringen med 1,3.

Den häradsvisa reduceringen innebär bland annat en kraftig minskning av arealerna under 
sent 1870-tal och tidigt 1880-tal men en sådan kan motiveras av den tidigare omtalade dramatiska 
minskning som även ursprungsmaterialet uppvisar vid övergången till sockenvis rapportering 1885. 
Särskilt tydlig är denna minskning i ursprungsmaterialet just för de härader som redovisat mest 
under föregående 10-årsperiod.

11.3.5. Resultat av reduceringen
Problemen med reduceringsmetoden i helhet ska inte underskattas, men kanske inte heller 

överskattas. Följande resultat, se fig. 21, är att se som en kontrast eller en motpol till Zachrison samt 
Emanuelsson och Möllers resultat. Det är inte en ’sann’ bild av nyanläggningen av ängsvattning, men 
en troligare bild av den tidigare. Även om enskilda system möjligtvis kan ha felaktigt reducerats bort 
påverkar det inte den stora bilden: 

För perioden 1866-1908 anger Zachrison – och Hushållningssällskapen – totalt drygt 18 000 
hektar, efter reducering av materialet säger de nya siffrorna drygt 4300 hektar – med kompensationen 
för den häradsvisa statistiken: drygt 4900 hektar. Det innebär med andra ord en minskning på mer 
än 75 %. 

Fig. 21. Nyanläggningen av ängsvattning i Malmöhus 1866-1908, utifrån Hushållningssällskapens statistik 
samt reducerade siffror. Övergången 1884-1884, dvs mellan häradsvis och sockenvis förkortning, har skett 
med häradsvis förkortning. 1869 har förkortas mot 1866. För 1873 och 1874 har först 1874 siffror reducerats 
med 1872 och sedan skillnaden fördelats 30% 1874 och 70% 1873 så som skillnaden i Zachrisons länsvisa 
uppgifter är uppdelad. Reducerbar statistik för 1867-68 saknas.
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Denna minskning återfinns över hela perioden 1866-1908 men är inte jämt utspridd utan som 
kraftigast 1876-1882 samt 1890-1898. Zachrisons statistik visar en snabb uppgång under 1870-talet 
med en kraftig topp runt 1883 följt av en långsammare avtagande i anläggningstakten under 1880- 
och 1890-tal, och sist ett markant avtagande vid ingången av 1900-talet efter en mindre topp 1899. 
Den nya reducerade statistiken visar en helt och hållet annorlunda bild: Uppgången under 1870-talet 
finns kvar men avbryts abrupt efter 1875. Resten av årtiondet samt de första åren av 1880-talet 
visar låga anläggningssiffror för att sedan åter stiga i en bred topp 1883-88. Redan 1890 är dock 
anläggningsarealerna nere på låga siffror igen och förblir så perioden ut, bortsett från två lokala 
toppar 1899 och 1904 som förklaras av anläggandet av ett par enskilda större system.

Anläggningstakten är med andra ord tämligen jämn under större delen av perioden med 
undantag av det tidiga 1870-talet samt i synnerhet 1883-1888 då anläggningsarealerna stiger till 
över det dubbla.

11.3.6. En Svenssonsk kritik av resultatet
Enligt Jörn Svensson blir jordbruksstatistiken mer tillförligtlig med tiden, sora skillnader mellan 

faktiska och statistiska förhållanden återfinns därmed under första hälften av statistikperioden 
varefter förhållandet förbättras succesivt (Svensson 1969). Ovan redovisade resonemang visar 
dock att så inte var fallet för uppifterna för ängsvatting, detta på grund av ängsvattningens speciella 
förhållanden med begreppet ”utförd” vattning. De återkommande siffrorna pekar på ett problem där 
delar statistiken gav en kumulativ effekt när en sådan inte var önskad. 

Denna fördröjning och framförallt förlängning av ängsvattningsanläggningen medför att 
kritiken mot Hushållningssällskapens statisk blir av en annan art än den av Svensson framförda.

Då vissa socknar uppenbarligen rapporterade mer eller mindre befintlig ängsvattning så som 
nyanlagd föreligger en stor risk att en faktiskt minskning av vattningsarealen i statistiken se ut som 
en ökning. 

Ett sådant missgrepp verkar generellt till ’fördel’ för ängsvattningen: i tider av faktisk 
nyanläggning förhöjs denna genom att tidigare anlagda system återkommer år efter år. Samtidigt blir 
nergångarna i anläggninstakten svårare att spåra då de återkommande siffrorna maskerar den egentliga 
nedgången. De återkommande siffrorna generar i själva verket en bild motsatt den uppmålad av 
Svensson; detta blir synligt om vi jämför de rapporterade arealerna med de återkommande siffrorna. 
Eftersläpningen i flera socknar medför att tillförliglitgheten för arealee av nyanlagd ängsvattning 
egentligen minskar under perioden. 

Då den egentliga anläggningen minskade, enligt ovan reduceringsmetod, så innebar även ett 
fåtal kvarvarande felaktigt återkommande rapporteringar om nyanläggning att felmarginalen ökade. 

Tvärt om Svenssons resultat så uppvisar därför ängsvattningens statistik en ökad felmarignal 
med tiden under perioden 1885-1908. Att flertalet socknar rapporterade korrekt tillsammans med att 
anläggningstakten minskade gjorde i detta fall att de få felrapporterande socknarna fick mer och mer 
inverkan på statistiken. Mellan 1885 och 1895 stod de återkommande siffrorna för ungefär 40-60 % 
av all rapporterad nyanlagd ängsvattning. Från 1905 till 1908 stiger siffran från 65 till 85 %.

Oavsett om vi räknar med antalet felrapporteringar eller antal felrapporterade hektar visar det 
samma uveckling: statistiken blir mindre och mindre tillförligtlig – det vill säga om vi inte använder 
oss av till exempel den ovan beskrivna reduceringsmetoden.
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12. Ängsvattningens utformning i Malmöhus län
En rättmätig fråga är varför ovanstående diagram endast behandlar perioden 1866-1908 då 

Hushållningssällskapens statistik sträcker sig från 1865 till 1911. Föreliggande uppsats har konsekvent 
undvikit åren 1865 och 1909-1911 och detta av en anledning. Om dessa råder det nämligen inget 
tvivel om vad uppgifterna syftar på, då de klart och tydligt tillskrivs rubriken ”Summa av befintlig 
ängsvattning”. Detta gäller just för åren 1865-1866 och 1909-1910. För det första året finns endast 
häradsvisa uppgifter, men för de tre andra är statistiken tillgänglig på sockennivå. 

Uppgifterna för 1909 och 1910 är dock identiska – kanske förändrades inte ängsvattningslandskapet 
på något vis mellan de två åren, men mer troligt är kanske att uppgifterna återanvändes. I övrigt finns 
det skäl att tro att statistiken för i alla fall 1909 är tämligen korrekt då den tillkommit i en senare 
fas av jordbruksstatistikens bana. Dock kvarstår hushållningssällskapens reservation för möjliga 
underskattningar i materialet även för detta år, se ovan kapitel 3.3.

För 1865-66 är situationen något annorlunda då det är jordbruksstatistikens två första år, och 
inrapporteringsarbetet fortfarande var i sin linda. Slutsatserna från dessa två år blir därmed inte lika 
säkra.

Det detaljerade och tämligen tillförlitliga materialet från 1909 låter oss dels skapa en 
ängsvattningskarta över Malmöhus län för vad som anses vara mot slutet av ängsvattningsperioden. 
Än mer intressant är kanske att det låter oss ta del av ängsvattningens fördelning mellan olika 
socknar och att det låter oss utläsa något om systemens storlekar.

Fig. 22. Ängsvattningssystem i Silvåkra socken, Lunds kommun. 
Ängarna ligger längs med Klingavälsån, ett stenkast från Vombs 
ängar.
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12.1. Storleken på de enskilda ängsvattningssystemen
Fokus för tidigare forskning om skånsk ängsvattning har ofta legat på de stora systemen. Till 

exempel visar Emanuelsson och Möller en karta över ängsvattningssystem på över 30 hektar i Skåne 
– i den tillhörande texten berör endast system över 50 hektar. (Emanuelsson&Möller 1990:138) 
Vomb med sina imponerande arealer är ett exempel som ofta återkommer. Bland annat Möller – 
men också Emanuelsson – påpekar kopplingen till gods och storgårdar och påpekar att det var 
kapitalintensiva anläggningar (Möller 1989:109-110, Emanuelsson 2009:281).  När Zachrison listar 
de ängsvattningsanläggningar som fanns kvar i början av 1900-talet nämner han drygt 15 platser, till 
exempel Trolleberg, Jordberga, Övedskloster, Osbyholm och Vittskövle, det vill säga idel kända och 
stora gods (Zachrisson 1922:33).

En titt på hushållningssällskapens statistik säger dock att det 1909 fanns ängsvattningsanläggningar 
i 128 av Malmöhus läns 253 socknar! Se fig. 23. Vissa system kan mycket väl ha legat över 
sockengränser och sålunda vara representerade flera gånger, men ändå torde de individuella 
ängsvattningsystemen uppgå till över 100 år 1909. 

Lika intressant är det att majoriteten av dem är små: 69 % av dem är på 10 hektar eller mindre. 
Hela 23 % av samtliga system 1909 är på 2 hektar eller mindre. Detta kan jämföras med systemen 
större än 30 hektar som uppgår till 17 st, eller 13 % av det totala antalet.

Hade Emanuelsson och Möllers karta över system över 30 hektar rört endast 1909 hade de med 
andra ord missat 87 % av anläggningarna. 

För 1866 utgör systemen på under 30 hektar 67 % av det totala antalet och det är tänkbart att 
många – kanske särskilt mindre system – hamnade ”under radarn” och aldrig rapporterades in för 
detta år.

Det framstår klart och tydligt att majoriteten av ängsvattningssystem var ”små”: att teckna 
ängsvattningshistorien utifrån +30 hektarsystemen ger inte en tillfredsställande bild.

Detta stöds också av statistiken för nyanläggning 1885-1908, där nyanläggning av mindre än 
30 hektar per socken står för 90 % av alla inrapporterade uppgifter – både för originalmaterialet och 
för det reducerade materialet. En invändning som kan göras är att större anläggningar inte behöver 
ha anlagts vid en enda tidpunkt utan vuxit fram etappvis. Men troligtvis byggdes dessa system dock 
inte ut med enstaka hektar per år.

Vad det gäller de sammanlagda arealerna dominerar dock de större systemen. De sammanlagda 
arealerna för system på 30 hektar eller mer utgör 64 % av den totala ängsvattningsarealen 1909.

Fig. 23. Malmöhus 
läns socknar, ifyllda 
socknar rapporterar 
ängsvattningsanläggningar 
1909 och 1910.
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12.2. Förändringen 1865-1909

De allra flesta ha fått förfalla och mångenstädes, där för 30-40 år sedan man omsorgsfull 
och, enligt vad som ofta framhållits, med gått resultat skötte och vårdade sina ganska 
dyrbara bevattningsanlläggningar, finnes ni knappast ett spår av vad som varit.

(Zachrison 1922:31-32)

År 1865 fanns det minst 1702 hektar ängsvattning i Malmöhus län – en siffra som stämmer 
någorlunda väl ihop med de 2115 hektar som, enligt Hushållningssällskapets redogörelse från 1858,  
skulle ha bevattnats ”inom 25 år”, det vill säga mellan 1833 och 1858 (Zachrison 1922:31). Under 
perioden 1866-1908 anlades det mellan 4300 och 4900 hektar ny ängsvattning – jag kommer i 
nedanstående resonemang genomgående att använda mig av de reducerade uppgifterna. Av den 
sammanlagda ängsvattningen 1865-1908, om 6000-6600 hektar, återstod år 1909 2127 hektar. Med 
andra ord var runt en tredjedel av all ängsvattning som funnits mellan 1865 och 1908 fortfarande 
aktiv 1909. De ovan, inledande orden av Zachrison bleknar därmed något. Troligen utgick han till 
stor del från sin tolkning av hushållningssällskapens siffror och inte från någon allmän eller generell 
uppfattning. 

Då ängsvattningsarealen enligt statistiken i grova drag var lika stor 1865 som 1909, det vill säga 
runt 2000 hektar, torde nyanläggningen motsvaras av en lika stor nedläggning. När nedläggningarna 
har skett är däremot omöjligt att läsa ur statistiken. 

Däremot går nedläggningen att närma sig för perioden 1885-1909 då det sista året kan fungera 
som ’facit’. Genom att addera arealerna socken för socken och jämföra summan med 1909 års 
uppgifter kan vissa slutsatser dras om nedläggandet – och anläggandet.

Det visar sig att av de ca 2500 hektar som anlades 1885-1908 fattas ca 1770 hektar 1909; det 
vill säga att de lades ner innan år 1909. Knappt 70 % av all ängsvattning anlagd 1885-1908 lades 
alltså ner innan 1909.

Det visar sig också att ca 1330 hektar av den totala arealen år 1909 inte är redovisade som 
nyanläggning under perioden 1885-1908. Det vill säga att drygt 60 % av all ängsvattning 1909 torde 
vara äldre än 24 år. Till exempel hamnar Övedsklosters omfattande ängsvattningsanläggningar kring 
Vombsjön i denna kategori.

Det säger oss att majoriteten av ängsvattningsarealerna som anlades 1885-1908 lades ner innan 
1909 och således var mer eller mindre kortlivade. Det säger dock också oss att av de system som 
fanns kvar 1909 var en övervägande del äldre än 24 år.

Fig. 24. Typritning för dämning av vattendrag 
och sluss in till tilloppskanal. Teckning efter 
Dünkelberg 1873:96.
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Fig. 25. En ”vindmotor” strax utanför Revinge, 
Lunds kommun, som har drivit en arkimedes 
skruv som fortfarande finns kvar, huruvida vattnet 
har använts till ängsvattning får vara osagt – 
möjligtvis har det ingått i ett dräneringssystem eller 
kanske använts vid annan bevattning. Liknande 
vindsnurror har använts vid ängsvattningen vid 
Torreberga, se fig.16

13. Diskussion
Bland de nya rön som har presenterats i denna uppsats finns flera som förändrar bilden av den 

skånska – men också svenska – ängsvattningen. Med hjälp av Pehr Tham (1782) har det visats att 
ingående kunskap om ängsvattningens verkningssätt och utförande – samt även anlagda ängar – 
fanns i Sverige under andra hälften av 1700-talet. 

Av mer vittgreppande karaktär och kanske med större konsekvenser ur agrarhistoriskt perspektiv 
är den senare, faktiska omfattningen av ängsvattningen under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Den 
tidigare historieskrivningen kan här nyanseras och till stora delar revideras utifrån följande:

· Den officiella jordbruksstatistiken rörande ängsvattningsanläggning 1865-1911 är 
 missvisande och problematisk.
· För Malmöhus län som i statistiken toppar listan över störst ängsvattningsarelaer måste 
 arealerna troligen minskas med cirka 75 %.
· Detta påverkar också bilden av när de mest intensiva ängsvattningsanläggningsperioderna 
 har infallit.
· Kombinerat med statistiken för befintlig ängsvattning 1909-1910 förändrar det också synen 
 på när ängsvattningen ”gick i graven”.
· Slutligen innebär de nya rönen om ängsvattningsanläggningarnas storlek, samt teknikens 
 stora spridning att – i alla fall den skånska – ängsvattningens förekomst och utförande måste 
 ses i ett nytt ljus.
Något som föranleder en vidare diskussion.
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13.1. Före 1865
Thams refererade franska influenser låg kanske i tiden – hans skrift tillkom under Gustav III:s 

regeringstid – men hans riktiga influenser kanske måste sökas någon annanstans. I övrigt passar de 
franska influenserna in i ett mönster där innovationer söktes i Frankrike på slutet av 1700-talet. Men 
sökarljuset ändrade riktning mot England i början av 1800-talet – både för nationalekonomiska idéer 
och agrara innovationer – och det är också då Stephens kommer hit samt engelska arbeten börjar 
komma i översättning. 

Framåt mitten av århundradet riktas även intresserade blickar mot Tyskland och Danmark, det 
var influenser som likt det engelska var här för att stanna. ”En skånsk sakkunnig” skrev 1882:

Uti jordens mekaniska bearbetning, uti handhavandet av åkerbruksmaskiner och uti 
uppfödandet av vissa slag av hästar hava vi [i Skåne] kanske hållit jämna steg eller till och 
med på vissa orter tagit försteget, men uti andra hänseenden synes den stora jordbrukande 
allmänheten i Danmark vara snart sagt en mansålder före oss

 (Sommarin 1938:119)
 

Ängsvattningsidéerna må följa de generella idéströmningarna men det svarar dock inte på varför 
ängsvattningstekniken kom hit när den gjorde. I närbelägna England hade den funnits sen slutet av 
1500-talet (Martins&Williamson 1994:20). I Sverige kanske versioner av tekniken redan fanns under 
medeltiden. Definitivt fanns kunskap om tekniken här under andra halvan av 1700-talet då Wrede 
och Tham anlade sina ängsvattningar. Wredes försök föll inte bra ut men Tham redovisade goda 
skördar och ansåg det värt att beskriva ängarna för en bredare publik 20 år efter deras anläggande. 
Ändå verkar de inte ha fått några direkta efterföljare och det dröjde till en bit in på 1800-talet innan 
anläggandet började ta fart. 

Anmärkningsvärt många belägg finns från 1810-talet, men ändå ger dessa sken av att vara 
pionjärer och intresset på bredare front får sägas infinna sig på 1840-talet. Stephens hade då varit 
verksam som lantbruksingenjör i statens tjänst, ängsvattningselever skickades till Tyskland för 
statens räkning och fler lantbruksingenjörer började resa runt landet. Detta gäller kanske speciellt 
för Malmöhus län som på 1840-talet rapporterade sina första anläggningar. De följdes av flera på 
1850-talet och 1865 fanns drygt 2000 hektar ängsvattning i länet.

13.2. Näringshypotesen/teorin
Emanuelsson och Möller lade 1990 fram en hypotes som förklarade ängsvattningens införande i 

Skåne. Den tog primärt avstamp från den minskning av ängsarealen som påbörjades under 1700-talet 
och sedan fortsatte med hög fart under 1800-talet. 

En växande befolkning behövde mat och 
åkermarken expanderade. Inte sällan skedde 
expansionen på ängens bekostnad vilket ledde till 
minskad höskörd och därmed mindre vinterfoder. 
Minskad fodertillgång ledde till mindre boskap, 
vilket i sin tur resulterade i mindre gödsel att sprida 
på åkrarna, med minskande avkastning som följd. 
Nya åkrar togs då upp och hela konsekvenshjulet 
fick fart för ett nytt varv, se fig. 26.  För varje 
skörd som togs utarmades marken på näring och 
balansen mellan näringstillförsel och näringsuttag 
blev större och större. På något sätt måste näring 
tillföras åkerjorden för att få en stabil avkastning. 
(Emanuelsson&Möller 1990:127-131)

Denna näringstillförsel kunde enligt 
Emanuelsson och Möller ske på olika sätt: vid 

Fig. 26. Näringsbehovskedjan enligt 
Emanuelsson och Möller 1990:128.
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upplöjandet av ängs- och betesmark som inte plöjts tidigare frigörs näringsämnen som tidigare varit 
bundna och otillgängliga i marken. Denna ’näringsreserv’ försvinner inte med en gång utan frigörs 
under en längre tid. På så sätt kan upplöjd grässvål ’göda sig själv’ under ett par års tid, kanske upp 
mot ett decennium. (Emanuelsson&Möller 1990:131-132) Denna ’självgödning’ torde ha förhalat 
behovet av näringstillförsel utifrån i början av nyuppodlingen, men var inte någon permanent lösning. 

I början av 1800-talet användes också ’brännodling’ eller ’flåhackning och bränning’ som gick 
ut på att grässvål torkades och brändes och sedan spreds över fälten. Även denna metod var endast 
användbar ett par år, Emanuelsson och Möller anger 5 till 8 acceptabla skördar. (Emanuelsson&Möller 
1990:132-133)

Svedjning användes i delar där skog fanns att tillgå men hade troligen ingen större inverkan på 
Skåne som helhet (Emanuelsson&Möller 1990:133).

Från mitten av århundradet började olika odlingsföljder, koppelbruk och växelbruk, att sprida 
sig. Dessa innebar inte sällan vallodling med kvävefixerande arter som kunde stå för delar av 
näringstillförseln, särskilt i områden med mer bördiga jordar. (Emanuelsson&Möller 1990:133-134)

Ökad näringstillförsel kunde också ske genom bättre förvaring och skötsel av gödseln som 
då behöll mer näringsämnen till det att den spreds över åkrarna. Minskat näringsläkage från 
gödselhögarna ökade således näringstillförseln utan att foderbehovet eller boskapsantalet behövde 
ökas. Förbättrad gödselskötsel spreds bland de skånska gårdarna under andra halvan av 1800-talet, 
framför allt under senare delen av perioden. (Emanuelsson&Möller 1990:134)

Ytterligare en metod var märgling som användes en förhållandevis kort period 1860-1885. 
Märglingen frigjorde näring i marken utan att egentligen tillföra näring vilket ledde till att markerna 
snabbt blev ofruktsamma. Märlingen kunde lösa ett akut näringsbehov men var tvungen att överges 
efter en kort tid. (Emanuelsson&Möller 1990:134)

I längden blev det konstgödseln som blev svaret på frågan om näringsbalansen. Genom att 
importera näring utifrån kunde de lokala kretsloppsbegränsningarna undvikas, bonden behövde inte 
längre lita endast till den egna marken, och avkastningen kunde därmed ökas över den av naturen 
givna kapaciteten. 

Importen av konstgödsel startade under 1840-talet. Under 1860- och 70-talet blev Guanoimport 
vanligt (Emanuelsson&Möller 1990:134). Konstgödselns betydelse ökade och Sommarin skriver i 
sitt arbete om det skånska jordbruket 1814-1914 att:

Perioden 1871-1890 blev sålunda en jordförbättringens och konstgödselmedlens tid.
(Sommarin 1938:123)

Från och med 1890-talet var ’näringskrisen’ löst bland annat i och med de artificiella 
gödningsmedlen (Emanuelsson&Möller 1990:127).
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13.2.1. Ängsvattningens roll i näringshypotesen/teorin
Utifrån det ovannämnda resonemanget identifierar Emanuelsson och Möller en period mellan 

1850 och 1890 då näringsproblematiken inte är löst: perioden sträcker sig från en vänligt tolkad 
tidpunkt då markens egen näringsreserv torde ha varit avverkad – innan dess förelåg inte ett direkt 
behov av andra tekniker varför Tham’s och andra försök blev isolerade fenomen – fram till det att 
konstgödseln tog över som näringsproducent. 

Odling av kvävefixerande växter kan under perioden mycket väl ha täckt kvävebehovet men 
resterande näringsbehov måste ha kommit någon annanstans ifrån (Emanuelsson&Möller 1990:133).

Emanuelsson och Möllers lösning på frågan om hur näringstillförseln kunde upprätthållas under 
denna period blir till stor del ängsvattningen. 

Dock bygger den tolkningen på att det i Skåne anlades runt 30 000 hektar ängsvattningen 
under perioden, med den mest intensiva anläggningsperioden 1875-1885 (Emanuelsson&Möller 
1990:138). Som framgått ovan var det dock troligen endast runt 6000-7000 hektar som anlades, 
vilket fundamentalt ändrar förutsättningarna för Emanuelssons och Möllers analys.

13.3. Senare hypoteser om näringsproblemet
Carl-Johan Gadds lösning på problemet angående hur så stora nyodlingar kunde ske  under slutet 

av 1700- och större delen av 1800-talet bygger till stor del på förbättrade arbetstekniker och behandlar 
inte direkt näringsproblematiken. Gadds perspektiv täcker hela Sverige och han menar att den 
relativt korta odlingssäsongen inneburit att flaskhalsen för produktionen har varit de arbetsintensiva 
perioderna vid sådd och skörd då mycket arbete var tvunget att ske under kort tid. Bland annat 
innebar övergången från skära till lie vid skörd av spannmål en stor arbetstidbesparing som tillät 
uppodling av större arealer. (Gadd 2011:158) Något som dock inte påverkar näringsbalansen.

Gadd tar också upp införandet av järnplogen som innebar att plöjning kunde ske snabbare 
och intensivare. Äldre plogar – och även årder – var tillverkade av trä, i början av 1800-talet fick 
järnplogen en vidare spridning och då järnplogen krävde färre dragare samtidigt som de arbetade 
snabbare och därmed också krävde färre dragdjur – dragkraftsbehovet kunde minskas med 30-50%. 
På så sätt frigjordes ängs- och fodermark till resterande boskapsbesättning. (Gadd 2011:158-159) 

Vi bör dock fråga oss om detta egentligen ökar gödseltillgången? Att en minskning av – 
gödselproducerande – dragdjur besvaras av en ökning av – likaledes gödselproducerande – mjölk- 
och köttdjur betyder inte nödvändigtvis att gödseltillgången ökade markant.

Av större vikt var förmodligen odlandet av foder som en del i ett växande bruk av rotationsjordbruk, 
koppel- eller växelbruk. Bergslagen var tidigt ute med koppelbruk i större skala – redan runt år 1800. 
Gruvindustrin krävde många dragdjur och foderbehovet var således stort samtidigt som tillgången 
på ängsmark var knapp; svaret blev odlat foder. (Gadd 2011:155-157)

Att på gödslad mark odla foder för att få fram gödsel är dock förvillande likt ett cirkelargument…
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13.4. Vidare tankar kring näringsproblemet, särskilt i 
Malmöhus län

Foderodling kan i viss mån öka kvävehalten i jorden om kvävefixerande arter används, för 
grönfoder var till exempel vicker och klöver vanligt – båda kvävefixerande. Men det löser inte 
problemen med fosfor och kalium. Dock kan foderodlingen fördröja näringsbristen genom att den 
inte innebär ett total bortforslande av avkastningens näringsämnen; de år då foder odlas återförs 
delar av näringen genom gödsel och ’urlakningen’ skjuts på så sätt något på framtiden. I längden 
innebär det dock inget hållbart system. Av grödornas rotationstider var den fyråriga rotationen den 
kortaste och innehöll den vallodling innebar det – snällt räknat – att en fjärdedel av gödningen 
återanvändes – i verkligheten mycket mindre.

Även spannmål började efter 1850 att användas till foder i Skåne:

...den gamla fördomen, att man genom att giva säd åt boskapen gjorde ingrepp i vad som 
var bestämt till människoföda, hade man kommit ifrån […]Utom naturliga ängar och 
betesmarker, vilka dittills betraktats so kreaturens domäner, medan åkerjorden reserverats 
för odling av växtföda åt människor, togos odlade arealer i anspråk för ladugårdsskötseln.

(Sommarin 1938:96)

Men inte heller det innebär någon egentlig ökning av gödsel eller näring även om näringsuttaget 
från marken även här minskar något genom återförseln av gödsel.

Flera av de av Emanuelsson och Möller framlagda motmedlen för näringsobalansen spelade 
troligen också en mindre roll för Malmöhus län: grässvålsarealerna tillgängliga för upplöjning och 
därmed ett par års ’självgödsling’ var relativt sett små; därmed också möjligheterna till ’brännodling’. 
Svedjebrukstillfällen var tämligen obefintliga och de återstående metoderna: växelbruk och märgling 
var antingen allt för mycket i sin linda eller av för tillfällig art för att klara näringsobalansen fram 
till det att konstgödslet tog vid. Ängsvattningen som för Emanuelsson och Möller var den saknade 
pusselbiten förefaller ha varit betydligt mindre omfattande än vad som antagits… Men kanske finns 
lösningen på baksidan av ’samma mynt’, för att använda Emanuelsson egna ord:

Observera att ängsvattningarnas glansperiod sammanföll med tiden för de stora 
utdikningarna.

(Emanuelsson et al. 2002:153)

Under 1860-talet utdikades i runda tal 40 000 hektar i Malmöhus län, mellan 1870 och 1884 
dränerades 270 000 hektar (Möller 1984:17-19). Trots att även denna statistik kan vara något 
förvanskad – källan är också här till stor del BiSOS, N – råder det ingen tvekan om att utdikningen 
under 1800-talet var mycket omfattande. Sänkningar och dräneringar av sjöar och våtmarker 
tillgängliggjorde ny mark för uppodling parallellt med att kanske främst den befintliga åkermarken 
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täckdikades. Att sådana aktiviteter påverkade avkastningen torde vara uppenbart, men tas inte upp 
av Emanuelsson och Möller 1990.

Uppodlingen av gammal sjö- och våtmark gav jordbruket ännu en skjuts av självgödslande 
jordar liknande den som skett vid upplöjning av grässvålsmarker, dock förlagd något senare just 
under perioden då ’näringsproblemet’ till stora delar borde ha gjort sig gällande. Samtidigt gav 
täckdikningen av åkermarken en mer effektiv dränering vilket torde ha medfört att näringsämnena 
kunde omsättas mer effektivt av växterna. Liknande processer som vid grässvålsupplöjningen torde 
ha gjort sig gällande även på befintlig åkermark när grundvattenytan sänktes genom att nedbrytningen  
av organiskt material ökade när syret kom till bättre.

Dessa metoder gav inte heller en långsiktigt hållbar lösning på problemet men den eskalerande 
arealen av nydräneringar tillförde, så länge den fortsatte, ständigt ny näring in i näringsrotationen 
och den kritiska punkten för näringsobalansen kunde skjutas upp ytterligare. Troligen väl förbi den 
tidpunkt då gödselvården förbättrades samt konstgödseln vann mark.

Hjalmar Nathorst skriver 1896:

I samma mån som efter afslutade dränneringsarbeten, landtbrukarne funno det vara 
nödvändigt att, då de beredt växterna en bättre bostad, äfven förse dem med en rikligare 
näring, ökades behofvet af konstgjorda gödningsämnen.

(Nathorst 1896:109)

Behovet möttes också med rask takt i en stegring av konstgödselanvändningen från 1870-talet 
och framåt (Emanuelsson&Möller 1990:134-135). Nathorst illustrerar denna stegring med Skånska 
Superfosfat- och Svafvelsyrefabriken i Helsingborg som 1874 sålde ca 1000 ton gödselämnen, 1885 
18 000 ton och 1895 drygt 46 000 ton (Nathorst 1896:109).

Självklart spelade även ängsvattningen en roll i denna utveckling men den måste anses som 
betydligt mindre än vad som tidigare antagits. Lösningen på näringsproblemet var troligen en 
kombination av  Emanuelsson och Möllers övriga resonemang, ”Gadd’s” teknikutveckling och de 
stora utdikningarna. Men hur ska då ängsvattningens roll i den agrara utvecklingen ses?
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13.5. Ängsvattningens roll i Malmöhus län 1865-1911
Ängsvattningsteknikens införande på bredare plan sammanfaller med allmänna försök att 

förbättra och rationalisera jordbruket. Lantbruksingenjörerna som kan tänkas ha spelat en stor 
roll för spridandet av tekniken var inte bara ängsvattningsspecialister utan kanske i än högre grad 
utdikningsspecialister. Det förefaller troligt att den mark som genom dränering kunde läggas 
under plogen också gjordes det och den mark som inte dög till detta istället försökte omläggas till 
ängsvattning när förutsättningarna var de rätta.

Även Pehr Thams tidiga anläggningar har drag av detta då de möjliggjorde produktion 
på marker som tidigare varit näst intill obrukbara. Platsen för Beddinge ängar, det sista skånska 
ängsvattningssystemet  bruk, var tidigare en ”oduglig backe” och har inte heller sedan vattningens 
upphörande odlats upp. Så är även förhållandet för flera av de fortfarande bevarade skånska 
ängsvattningsanläggningarna varav endast ett par återfinns i detta arbetes illustrationer. Också större 
delen av den danska ängsvattningen utfördes på sådana marker genom att vida ljunghedar omlades 
till vattningsängar (Rasmussen 1964, Fritzbøger 2009).

Troligen ska ängsvattningen i första hand inte ses som ett svar på ökande foder- eller näringsbrist 
utan snarare som ett led i försöken att utnyttja landskapets fulla agrara potential; dög marken till 
någon produktion över huvud taget så skulle den användas till detta.

Ängsvattningstekniken hamnar således i en något annorlunda dager. Ett led i Emanuelsson och 
Möller teori var att de antagna stora arealerna ängsvattning som funnits senare lades ner i och med 
alternativa gödningsmetoder, endast en spillra av de forna vattningsängarna skulle ha funnits kvar 
en bit in på 1900-talet. Ängsvattningstekniken skulle med andra ord ha blivit utmanövrerad av andra 
tekniker. De nya siffrorna över ängsvattningen i Malmöhus län pekar dock på att så inte var fallet, 
snarare återstod en stor del – kanske så mycket som en tredjedel – av all ängsvattning fortfarande 
1910. Ängsvattningen får därför tolkas som en tämligen lyckad teknik för att öka produktionen på 
vissa typer av gräsbärande mark, så lyckad att den inte försvann ens när konstgödseln blev billigare 
och vanligare.

Ser vi till den nya anläggningsfrekvensen för ängsvattningen i Malmöhus län, se fig. 21, finns 
det fortfarande tendenser som måste förklaras; främst uppgången under tidigt 1870-tal samt den 
breda toppen kring 1885.

Bara för att ängsvattningen inte var den viktigaste lösningen på gödsel- och näringsproblemet 
betyder det inte att kopplingen helt behöver ha saknats. Flera av de tidiga och även de senare 
större ängsvattningsanläggningarna var kopplade till säterier med betydande boskaps- och 
avelsbesättningar; till exempel Skarhult, Dybäck, Torreberga m.fl. Uppgången under tidigt 1870-tal 
kan kanske reflektera dels en övergång till animalieproduktion men också en ökad medvetenadegrad 
av betydelsen av fodertillgång på grund av missväxtåren 1865, -67 och –68. Missväxten under 
torråren drabbade i hög grad foderproduktionen, ”Malmöhus län fick under missväxtåret 1868 en 
fullt medelmåttig spannmålsskörd men endast halv höskörd” (Sommerin 1938:97). Kanske var 
uppgången för ängsvattningen under den följande perioden till viss del ett svar på detta.

Den längre perioden av ökad anläggningsgrad under mitten av 1880-talet är svårare att 
hitta direkta anledningar till. Omställningen mot animalieproduktion fortsatte men kanske ska 
ägnsvattningutvecklingen här ses som en parallell till utdikningsverksamheten, det vill säga en period 
av allmän jordförbättring. Täckdikningen ökade under perioden, bland annat på grund av billigare 
tegelrör samt större erfarenheter och spridning av kunskap, och kanske drogs andra vattenreglerande 
åtgärder med i svängen? Efter att mark som kunde dräneras hade täckdikats riktades ansträngningarna 
mot att öka avkastningen på övrig mark. 

För båda uppgångarna – 1870-talet och 1880-talet – kan inte heller en statistik skenbild helt och 
hållet uteslutas och för framtida studier borde statistiken kontrolleras mot andra källor.
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Genom den sockenvisa statistiken kan en ”komplett” karta över de socknar som någon gång 
under perioden 1865-1911 har haft ängsvattningsanläggningar i Skåne ritas, se fig. 27. Det är 
anmärkningsvärt många socknar det rör sig om och förekomsten av ängsvattning sträcker sig långt 
upp i norra Skånes skogsbygd. Tillsammans med den nya kunskapen om att antalet vattningsängar 
dominerades av små anläggningar, se kapitel 12.1, och ängsvattningsanläggningarnas varierande 
ålder, se kapitel 12.2, bidrar också det till att synen på ängsvattningen måste förändras. 

Fram träder en bild av en teknik som spred sig över större delen av landskapet under 1800-talet 
och som i stor utsträckning fortfarande användes in på 1900-talet. Vattningsängarna var spridda bland 
det stora flertalet av Skånes socknar och anläggningarna var ofta relativt små. De stora systemen vid 
bland annat Vombsjön må har gjort det största intrycket i historien men för en resande på 1910-talet 
torde bilden ha sett annorlunda ut då både höst- och vårsolen gnistrade i översilningsvattnet i nästan 
varje socken man satte foten i. Även för en mer stationär bonde måste ängsvattningen ha funnits i 
medvetandet då den troligen fanns eller hade funnits i åtminstone grannsocknen.

Bevattningstekniken var inte optimal på alla marker, en stor del av ängsvattningsanläggningarna 
tycks ha lagts ner efter tämligen kort tid – kanske på grund av att den aktuella marken bättre 
kunde nyttjas till åker. Men på många håll var ängsvattningen lönsam och ett effektivt sätt att öka 
avkastningen.

En fråga för framtida ansträngningar blir vilka ängsvattnarna egentligen var – var de kanske 
övervägande vanliga bönder med mindre anläggningar på sina egna marker? Det vore i så fall inte 
första gången drivandet av den agrara utvecklingen  flyttats ner från de högre samhällsskikten.

Fig. 27. Skånes socknar, gamla 
länsgränsen markerad mer 
grövre linje. Ifyllda socknar har 
hyst ängsvattningsanläggningar 
någon gång mellan 1865 och 
1911.
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14. Utblick mot resten av Sverige
Något mer ingående studium av ängsvattningens omfattning för hela Sverige under perioden 

1865-1911 har inte hunnits med till detta arbete, dock kan några exempel ges.
Samma problem som för Malmöhus län föreligger för Kristianstad län och en genomgång av 

statistiken enligt samma reduceringsmetod som ovan ger att ca 2200  hektar anlades 1865-1911 i 
Kristianstads län – istället för Zachrisons tidigare siffror om 9200 hektar. Den totala utvecklingen för 
nuvarande Skåne län kan således tecknas som i diagrammet i fig. 29, och ängsvattningen kan tänkas 
ha spelat en liknande roll i Kristianstad som i Malmöhus län. Fenomenet med mindre anläggningar 
på blott ett par hektar verkar också finnas i Kristianstad. 

Likadana genomgångar har gjorts av Västerbottens och Skaraborgs läns statistik, med ett 
konstaterande att reducering även krävs där. Västerbotten utgör ett av de fyra ängsvattningstätaste 
länen, medan Skaraborgs län hamnar på femte plats och är således det län utanför Skåne och Norrland 
som enligt statistiken har haft mest ängsvattning. 

Fig. 28. En av kanalerna på Borrestads 
ängar, Kristianstad kommun. Teckning 
efter foto i Ekelund 2006:23.

Fig. 29. Nyanläggningen av ängsvattning Skåne – dvs 
både Malmöhus och Kristianstads län – 1866-1908, utifrån 
Hushållningssällskapens statistik samt reducerade siffror.
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För Västerbottens del har genomgången på grund av knapphet i materialet endast kunnat göras 
på den sockenvisa statistiken 1885-1911, och av den påstådda arealen om drygt 11 000 hektar 
återstår efter reducering blott ca 3500 hektar , se fig. 30 – till viss del beroende på Norsjö sockens 
återkommande siffra om fantastiska 2000 ”nyanlagda” hektar.  

För Skaraborgs län har genomgånget skett för hela perioden 1865-1911 och reduceringen blir 
här inte fullt så häftig, av tidigare knappt 1700 hektar återstår drygt 900 hektar efter reducering.

Relationen mellan ängsvattningsarealerna i Sveriges olika län förändras därmed något: 
rangordningen kan tänkas förbli men skillnaderna krymper. En jämförelse mellan till exempel 
Kristianstads och Skaraborgs län ger att Kristianstad troligen endast hade ca 2,4 gånger mer 
ängsvattning mot tidigare, oreducerade siffror om ca 5,5 gånger så mycket ängsvattning. 

*

En mer noggrann och systematisk genomgång av materialet för hela Sverige i syfte att klargöra 
utbredningen och omfattningen av ängsvattningen – och i förlängningen en förklaring till det 
skiftande nationella utbredningsmönstret – hade varit att önska, men får vänta till en annan gång.

Fig. 30. Nyanläggningen av 
ängsvattning i Västerbottens 
län 1885-1911 utifrån 
Hushållningssällskapens 
statistik samt reducerade 
siffror.

Fig. 31. Spår efter ängsvattning 
vid Lillehem i Kristianstad 
kommun. Enligt Tomas Ekelund 
kallades vattningsängar här 
lokalt ”flöängar”. Den aktuella 
”flöängen” omfattade 3 hektar och 
utgjordes, av beskrivningen att 
döma av ett hängbyggnadssystem. 
Ängsvattningen upphörde 1931. 
(Ekelund 2006:14-15) Teckning efter 
foto i Ekelund 2006:23.
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15. Ängsvattningen efter år 1910
År 1911 är det sista året för hushållningssällskapens tillgängliga statistik och således också det 

sista året för vilket statistik över ängsvattning går att uppbringa.
För Malmöhus läns del tycks felrapporteringen ha fortsatt även 1911 för vissa socknar och med 

reducerade siffror anlades det 135 hektar ängsvattning år 1911. Ängsvattningen var således inte 
’död’; året förut fanns fortfarande omfattande arealer i bruk och nyanläggningen fortsatte – om än i 
en blygsammare skala.

Som framgår av de exempel som finns illustrerade i denna uppsats finns fortfarande stora arealer 
med spår av ängsvattning kvar i landskapet idag. Bildtexterna till dessa exempel skvallrar i flera fall 
också om att vattningen upphörde efter 1910, inte sällan var den fortfarande aktiv under 1930-talet. 

På Häradskartan över Skåne – som karterades mellan 1910 och 1930– står många av de 
ängsvattningssystem som listas 1909 att finna. Huruvida vattningen då fortfarande var aktiv eller 
ej, är däremot svårare att säga. Samma sak går att säga om de äldre flygfotona från 1940-talet där 
många system går att klart urskilja med kanaler och rännor.

Det är ett omfattande arbete att följa upp alla de system som kan tänkas finnas kvar idag. Den 
smygstart jag gjort inom det fältet skvallrar dock om att det är ganska stora arealer och många 
lokaler som det rör sig om. Påfallande många av dessa är också mycket gamla; Vomb från 1850-talet, 
Torreberga troligen platsen för en av de första moderna anläggningarna i Skåne. Dessutom finns ett 
par platser där ännu äldre vattning kan ha skett. 

Det torde ligga i vårt intresse att skydda denna del av jordbrukshistorien för framtiden – kanske 
särskilt i dessa tider av våtmarksrestaurationer som i olyckliga fall kan gå hårt åt de ängsvattningsrester 
som finns bevarade.

Att ängsvattningsstatistiken upphör vid 1911 innebär således inte att ängsvattningen gjorde det. 
De sista ängsvattningssystemet som lades ner var Beddinge ängar där vattningen upphörde 1958 – i 
Ångermanland var vattningen i Anundsjö socken igång fram till 1967. (Emanuelsson 2009:285) 
Vombs ängar lades ner på 1940-talet och Torreberga ängar troligen på 1930-talet. När alla de små 
systemen upphörde vet vi inte, och det kan tyckas märkligt att vi vet lika lite om ängsvattningens 
senaste historia som dess tidigaste.

Fig. 32 Vombs ängar en höstdag 
2010.
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