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Abstract 
 
This thesis analyses land reclamation and the emergence of agrarian capitalism based 
upon the construction of Bergunda canal and the subsequent farming of Bäckaslöv’s 
bog. The canal was built from around 1806 to 1813 and successfully drained the 
aforementioned bog, which facilitated farming.  The theoretical framework of this thesis 
is based upon Eric Hobsbawm’s theories on the emergence of agrarian capitalism. This 
study demonstrates how Hushållningssällskapet and Hushållskommittén organised the 
construction of the canal with the intention of leasing the resulting farmland to local 
inhabitants of Växjö. This era marked a culmination of the enthusiasm surrounding the 
drainage and reclamation of bogs and wetlands; builds throughout the country were 
financed and prompted by the Swedish monarchy. However, the canal’s construction 
was marred by expensive and time-consuming complications. Furthermore, the resulting 
farmland was largely unfruitful and difficult to cultivate. This essay elucidates how the 
canal was constructed using the Elkington method and was designed by British engineer 
George Stephens. It also demonstrates how traces of the emergence of agrarian 
capitalism can be found in light of the canal’s construction. The distribution of land in 
the drained bog and the removal of certain privileges for members of the ecclesiastic 
estate mark a step towards the capitalist reforms described by Hobsbawm. The 
distribution of land also highlights the increasing influence of land reforms in the area.    
 
English title: A Modest Monument: a historical study of Bergunda canal. 
 
Nyckelord 
Bergunda kanal, lokalhistoria, nyodling, Hushållningssällskapet 
 
Tack 
Tack till Louise.  
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Ozymandias 

Horace Smith 
 

 
In Egypt's sandy silence, all alone, 

Stands a gigantic Leg, which far off throws 
The only shadow that the Desert knows:— 

"I am great OZYMANDIAS," saith the stone, 
"The King of Kings; this mighty City shows 

"The wonders of my hand."— The City's gone,— 
Nought but the Leg remaining to disclose 

The site of this forgotten Babylon. 
 

We wonder,—and some Hunter may express 
Wonder like ours, when thro' the wilderness 

Where London stood, holding the Wolf in chace, 
He meets some fragment huge, and stops to guess 

What powerful but unrecorded race 
Once dwelt in that annihilated place 
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1 Inledning 
 
Om man kör söderut på väg 23 korsar man ett litet vattendrag strax efter svängen till 

Bergkvara. Man skulle bli förlåten om man missade korsandet av denna minutiösa 

vattensamling då den egentligen endast går att upptäcka om man vet om att den finns 

där. Det finns ingen minnesmärkning, skyltning eller uppståndelse. Det är ett historiskt 

monument som har glidit ur vårt kollektiva medvetande och tillsynes glömts bort. 

Namnet på detta anspråkslösa monument är Bergunda kanal. Trots sitt grandiosa namn 

har Bergunda kanal inte levt vidare i minnet på samma sätt som sina två samtida namne 

Göta kanal och Räppe-Asa kanal och inte heller kunnat fly sin status som ett glorifierat 

dike. Uppsatsen inleddes med Horace Smiths dikt Ozymandias eftersom kanalen tycks 

framstå just som en småländsk och ödmjuk Ozymandias; en förminskande relik som 

avslöjar mycket om människorna som byggde den och deras samtid. Blickar dras mot de 

mer ståtliga slottsruinerna vid Bergkvara eller Kronoberg men det är också på platser 

som denna ”bortglömda Babylon” flytandes under väg 23 som historien kan förnimmas.  

 Byggandet av Bergunda kanal skulle resultera i dräneringen och slutligen 

uppodlingen av Bäckaslövs mosse. Kanalen är tilltalande på grund av två anledningar: 

först att den känns indikativ för Småland, kanske är detta en mytbildning formad av 

Mobergs skrivelser etc., men den faller in i samma kategori som stenrösen och 

stenmurar. Mycket tid och svett som har gått in i att skapa något som har tjänat sitt syfte 

och sedan tappat sina band till ursprungsmakarna och nutiden. Med tiden glöms 

skaparnas och deras slit bort. Kanalen tycks spegla Mobergs ord:  

 
Bonden ägde handens kunskap. Och dagsverkare med ryggvärk och 
skinnflådda händer gick tåligt böjda över jorden med sina redskap 
dagarna i ända. Minnesmärket över sin strävan har de själva rest i 
stengärdsgårdar, tusentals mil långa. All denna sten är upptagen ur 
åkrarna och lagd i mur, och det har kostat många svettets dryga 
dagsverken. Kampen mot stenen, erövringen av landet åt odlingen är 
ett historiskt drama, ett väldigt epos om fredlig bragd som aldrig satts 
på pränt.1 

 

Det är just det här historiska dramat som kanalen anammar och det som gör den till ett 

spännande ämnesområde att undersöka. Den andra faktorn som gör kanalen så 

intresseväckande är att den på många sätt var ett totalt misslyckande. Kanalen 

förändrade avrinningsområdet för sjöarna Trummen, Växjösjön, Södra och Norra 

Bergundasjön, vilket i sin tur har lett till en katastrofal miljöpåverkan och varit en 
                                                
1 Moberg, Vilhelm, Min Svenska Historia: Från Oden till Engelbrekt, s. 57-58. 
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bidragande orsak bakom dessa sjöars förgiftning samt nuvarande dåliga ekologiska 

skick. Bergunda kanal är en väldigt intresseväckande del i Växjös lokalhistoria eftersom 

dess byggande under tidigt 1800-tal kan avslöja en hel del om sin samtid: vem byggde 

den, varför byggdes den och vad säger detta om den tidens prioriteringar?  

Uppsatsens didaktiska del kommer att diskutera lokalhistoriens plats i 

undervisningssammanhang och i den samtida historieundervisningen. Det här avsnittet 

kommer till stor del att baseras på arbetet i Axel Hultmans avhandling Lokalhistoria i 

norsk och svensk skola: historiekulturella perspektiv.2  Hultmans studie innehåller en 

intressant studie om lokalhistoriens förändrande plats i svenska kursplaner. Hans 

komparativa studie av de olika kursplanerna belyser en rad tänkvärda aspekter som bör 

vara av intresse för historielärare. Den här uppsatsens didaktiska reflektion kommer att 

fokusera på lokalhistoriens roll i gymnasieundervisning i de olika ämnesplanerna. 

Reflektionen kommer att innehålla en analys om kursen Historia 1a1 för att utvärdera 

huruvida lokalhistoria kan figurera i dagens klassrum.  

 
1.1 Syfte  
 
Denna studie ämnar undersöka nyodling och uppkomsten av den agrara kapitalismen 

utifrån byggandet av Bergunda kanal och uppodlingen av Bäckaslövs mosse under det 

tidiga 1800-talet. Undersökningen kommer främst att utgå ifrån tryckt och otryckt 

arkivmaterial och andra källor. Syftet blir således att undersöka ifall kanalens byggande 

och den resulterande nyodlingen kan avslöja något om nyodlingsprojekt och Växjö 

stads ambitioner mot ökad produktivitet som en del i ett steg mot agrarkapitalism. 

 
1.2 Disposition  
 
I nästa avsnitt kommer uppsatsens teoretiska perspektiv att presenteras. Eric 

Hobsbawms teorier kring uppkomsten av den agrara kapitalismen diskuteras och senare 

i avsnittet kommer den metodologiska utgångspunkten att presenteras. Avsnittet 

Tidigare forskning kommer att redogöra för relevanta tidigare studier utförda på ämnet. 

Sedan kommer denna uppsats frågeställningar och därefter en presentation av materialet 

som använts. Avsnittet Nationell och lokal kontext ämnar ge läsaren en bakgrund och 

kontext till byggandet av Bergunda kanal. För att åstadkomma detta finns det tre 

stycken underrubriker: Hushållningssällskapet och Hushållningskommittén, Nyodlingar 

                                                
2 Hultman, Axel, Lokalhistoria i svensk och norsk skola.  
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och Donationsjord. Detta avsnitt presenterar informationen både från den tidigare 

forskningen och empirin. Resultatsavsnittet redogör för de empiriska fynd som har 

erhållits ur materialet. Den första underrubriken, Kampen om Bäckaslöv, presenterar 

den omfattande politiska striden som utkämpades över donationsjorden Bäckaslöv. 

Bäckaslöv är området om skulle expanderas i samband med byggandet av Bergunda 

kanal. Nästa underrubrik i resultatsdelen redogör för byggandet av Bergunda kanal. Det 

avslutande avsnittet presenterar resultaten av bygget, kostnader, detaljer kring 

nyodlingen av Bäckaslövs mosse och villkoren för arrendatorerna. Resultaten kommer 

sedan att analyseras utifrån frågeställningarna i avsnittet Analys. Uppsatsen innehåller 

även en didaktisk reflektion som reflekterar kring lokalhistorians plats i 

skolundervisningen. 

 
 
1.3 Teoretiska perspektiv och metod 
 
Den här uppsatsen kommer att undersöka Bergunda kanal utifrån det perspektiv att det 

var en nyodling under förändringens tid i Sverige. Kanalen och dess bygge bör ses i ljus 

av den agrara revolutionen och de omvälvande förändringsprocesser som skedde i 

jordbruket under denna tid. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt kommer att utgå ifrån 

Eric Hobsbawms arbete om uppkomsten av den kapitalistiska agrikulturen under slutet 

av 1700-talet. Tidsperioden för denna studie om Bergunda kanal är en kapriciös och 

betydelsefull tid för det svenska samhället. Slutet av 1700- till början av 1800-talet 

definieras på många sätt av konflikter mellan innovativa rörelser och traditionella 

tendenser; en tid då gamla makter möttes av nya samhällstrender.3 Övergången från det 

feodala till det kapitalistiska systemet innebar ett antal omvälvande förändringar för 

jordbruket och, i synnerhet, jordägande. Svenskarnas resurser och 

försörjningsmöjligheter var vid den här tiden nästan helt beroende av jordens resurser.4 

Hobsbawm beskriver hur det kapitalistiska jordbrukets utveckling och jordens 

förvandling till en handelsvara endast kunde ske i samband med förändringar till 

äganderättigheter.5 Dessa förändringar innebar att jordägare kunde sälja jord utan legala 

begränsningar samt att egendomar blev lämpligare för kapitalistisk verksamhet. Det 

sistnämnda medför att de kollektivistiska samt feodala skyldigheterna som definierade 

                                                
3 Rosén, Ulla, Himlajord och handelsvara - Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880, s. 281. 
4 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850, 
s. 10. 
5 Hobsbawm, Eric J, ”Scottish Reformers of the Eighteenth Century and Capitalist Agriculture”, s. 10.  
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egendomar bröts upp.6 Ulla Rosén förklarar hur Hobsbawm identifierade tre hinder för 

den kapitalistiska utvecklingen i de gamla strukturerna: ”De äganderättsliga hindren 

motverkade att ägandet kunde koncentreras och individualiseras. Hinder av 

organisatorisk art motverkade driftorganisationen i större enheter, och de tekniska 

hindren motverkade spridning av varor och tjänster och därmed även uppkomsten av en 

fungerande marknadsekonomi.”7 Ett exempel på det här är övergången från tegskiftet 

när skiftesreformerna introducerades i Sverige. Det finns tre uttalade jordreformer i 

Sveriges historia: Storskifte, Enskifte och Laga skifte.8 För den här uppsatsen är 

skälvningarna från Storskifte samt uppstarten av Enskiftet av störst relevans och åren 

kring kanalens byggande, 1810 till 1813, såg kulminationen av Storskiftesverksamhet i 

delar av Småland.9 Enligt Hobsbawm var skiftena nödvändiga för den kapitalistiska 

utvecklingen eftersom de bröt upp de kollektivistiska och problematiska jordägande 

traditioner som dominerade bondesamhället samt det feodala systemet.10 Skiftena 

skapade lämpligare förutsättningar för gynnsamma insatser som 

arronderingsförbättringar, sammanslagningar och klyvningar; det underlättade också för 

nyodlingar, vilket är av relevans för den här uppsatsen.11 En annan faktor som 

föranledde den agrara kapitalismen var övergången från ett jordbruk som fokuserade på 

uppehälle till ett där bönder odlade ett överskott för vidareförsäljning.12 Perioden som 

ingår i uppsatsens omfång är ett väldigt tidigt skede för de omnämnda processerna och 

de tendenser som kommer att upptäckas är de första stegen mot den utvecklingsgång 

som Hobsbawm beskriver.     

 Den här uppsatsen har ett lokalhistoriskt angreppsätt som sin 

metodologiska utgångspunkt. Lokalhistoria är en metod som fokuserar på ett lokalt och 

geografiskt begränsat område snarare än ett storskaligt omfång.13 Rosén förklarar hur 

lokalhistoria inte alltid har setts som en intressant eller betydelsefull metod inom den 

akademiska världen; en kritiserad aspekt av lokalhistoria har varit de regionalt 

begränsade resultaten som endast kan ses som en liten del i den större och nationella 

                                                
6 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850, 
s. 10. 
7 Rosén, Ulla, Himlajord och handelsvara - Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880, s. 75. 
8 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars, Det svenska samhället: böndernas och arbetarnas tid, 
Studentlitteratur, 2013. s. 106. 
9 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850, 
s. 25.  
10 Hobsbawm, Eric J, ”Scottish Reformers of the Eighteenth Century and Capitalist Agriculture”, s. 10.  
11 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850, 
s. 154. 
12 Hobsbawm, Eric J, ”Scottish Reformers of the Eighteenth Century and Capitalist Agriculture”, s. 22. 
13 Tosh, John, Historisk teori och metod,  s. 96. 
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historien.14 Det är dock det här som kan ses som den stora fördelen med lokalhistoriska 

studier. Lokalhistoria erbjuder en chans att fokusera på detaljerna och de små 

idiosynkrasier som präglar särskilda regioner. Metoden kan användas till en rad olika 

saker, som att bepröva hypoteser och teorier eller för att framställa synteser.15 I den här 

uppsatsens fall är det metodologiska infallsvinkeln ett sätt att placera ett ansikte på de 

generaliseringar som presenterats i annan forskning. Den här uppsatsen använder sig av 

studier från, bland andra, Folke Karlsson och Jan Stattin. Dessa arbeten skapar en 

generell historisk kontext som fungerar som ett slags startpunkt för den här studien. 

Båda historikerna har forskat om företeelser på stor geografisk och kronologisk nivå, 

vilket skapar en bra grund för generaliseringar men som något tappar kontakten med de 

påtagliga och konkreta detaljerna. Mer om deras arbeten och resultat presenteras under 

tidigare forskning samt bakgrundsavsnitten. För den här uppsatsen är just detaljerna det 

som är av främst intresse då den undersöker Bergunda kanal som en specifik företeelse 

och som ett exempel på dränering samt nyodling. Ett resultat av den lokalhistoriska 

metoden är att de empiriska resultaten inte kan generaliseras och kommer att begränsas 

till det här specifika historiska skeendet.16 För övrigt har studien främst innehållit 

kvalitativa studier av källmaterialet. Det har även skett kvantitativa inslag, men inte i 

någon större utsträckning.  

 
1.4 Tidigare forskning 
 
Det finns inte någon tidigare forskning som specifikt behandlar Bergunda kanal, men 

det har förekommit mycket forskning som är av relevans för denna studie. Forskning 

om nyodlingar, egendom och hushållssällskapet har varit viktiga instanser av tidigare 

forskning. Folke Karlssons bok Mark och Försörjning behandlar den agrara 

utvecklingen i Västra Småland från 1700-talets slut till 1800-talets mitt.17 Hans analys 

fokuserar på Kronoberg och Jönköpings län och hur marktillgångarna och människors 

försörjningsmöjligheter gick hand i hand under den här perioden. Karlssons kvantitativa 

undersökningar har varit av störst hjälp eftersom min undersökning har främst varit 

kvalitativ. De kvantitativa studierna som har varit av störst nytta berör skiftesrörelserna, 

nyodlingar och befolkningsmängd Karlssons studie har bland annat demonstrerat den 

enorma expansionen av åkerytorna i Småland från 1800 till 1850; de undersökta 

                                                
14 Rosén, Ulla, Himlajord och handelsvara - Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880, s. 33. 
15 Rosén, Ulla, Himlajord och handelsvara - Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880, s. 33-34. 
16 Rosén, Ulla, Himlajord och handelsvara - Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880, s. 35. 
17 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850. 
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områdena ökade sin åkerareal 70 % under tidsperioden.18 Detta kopplas till nyodlingar 

och skiftesverksamheten. Dessa expansioner skedde i större utsträckning och tidigare på 

tätortsnära områden, vilket inkluderar Växjö.19 En annan studie som har varit ytterst 

användbar är Jan Stattins Hushållningssällskapet och agrarsamhällets förändring.20 

Stattin studie är en generell analys av landets Hushållningssällskap under 1800-talets 

första hälft. Det stora omfånget har resulterat i en analys som främst berör generella 

tendenser. Studien har varit användbar i sina beskrivningar om Hushållningssällskapets 

verksamhet under samma tid som Bergunda kanal byggdes. Det är särskilt 

diskussionerna om nyodlingar och odlingslånen som har varit användbara. Stattins 

studier presenterar hur Hushållningssällskapet var del i den agrara expansionen och 

jordbrukets utveckling som skedde under början av 1800-talet. Statsmakten prioriterade 

jordbrukets utveckling och ämnade öka produktiviteten, vilket skulle öka statsinkomster 

och förbättra försörjningsmöjligheter runtom i landet.21 Karlsson och Stattins studier 

påminner om varandra eftersom att de båda berör det generella och har ett brett omfång. 

Karlsson behandlar kvantitativ data över lång tid, 50 år, och över ett stort område i både 

Kronoberg- och Jönköpings län. Stattins arbete är liknande i den här bemärkelsen; det 

beskriver också nationella tendenser över samma tidsspann. De här studierna har varit 

viktiga och värdefulla komplement till den här uppsatsen eftersom de har erbjudit en 

slags generell tolkningsram för resultaten. Den här uppsatsens metodologiska 

utgångspunkt ämnar, som bekant, att studera det specifika och detaljerna vid en 

händelse. Det har därför varit viktigt att kunna använda tidigare forskning som Stattin 

och Karlsson för att placera mina fynd i ett slags sammanhang.  

Ett annat forskningsarbete som har varit hjälpsam är Ulla Roséns Himlajord och 

Handelsvara.22 Avhandlingen analyserar ägobyten av egendom mellan ägare under en 

tid som definieras av det växande inflytandet av kapitalistismen. Det förändrande 

landägandet och uppkomsten av hemmansägare ses som indikativt av ett slags proto-

industrialisering. Roséns teoretiska utgångspunkt består också, till viss del, av Eric 

Hobsbawms teorier, och det har varit belysande att se hur teorin kan användas.  

                                                
18 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850, 
s. 158. 
19 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850, 
s. 159-160. 
20 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet under 
1800-talets första hälft. 
21 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet under 
1800-talets första hälft, s. 218. 
22 Rosén, Ulla, Himlajord och handelsvara - Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880. 
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Ett av de mest intressanta historiska arbeten som användes för denna studie är Växjö 

Stads Historia 1719-1862 som skrevs av Henry Lindström 1942.23 Boken ger en 

övergripande bild om stadens historia och är, tillsynes, den enda historiska 

beskrivningen som nämner Bergunda kanal. Lindströms bok har därför kunnat fungera 

som en slags startpunkt för den här uppsatsens undersökningar. Det har dock visat sig 

att vissa detaljer som Lindström skiljer sig från några av de resultat som har hittats i den 

här studien. Det ska dock påpekas att det motsatta också har varit sant under de flesta 

tillfällen.  

 

1.5 Frågeställningar 
 
 

• Vad avslöjar kanalen om skapandet av nyodlingar under det tidiga 1800-talets 

Växjö? 

• Vad avslöjar byggandet av Bergunda kanal om framväxten av den agrara 

kapitalismen i Växjö under den relevanta tidsperioden?    

 

1.6 Material och avgränsningar 
 
Källmaterialet för den här studien består av både tryckta och otryckta källor. De 

otryckta källorna har hittats på Landsarkivet i Vadstena och Kronobergsarkivet och har 

främst rört Hushållningssällskapet, Hushållskommittén och donationsjorden i 

Bäckaslöv. På Riksarkivet har de använda källorna hittats i volymerna Handlingar 

rörande Bäckaslöv och Hushållskommitténs protokoll, räkenskaperna samt 

verifikationer till räkenskaperna. Det förstnämnda materialet innehåller främst 

handskrivet material från 1562 fram till 1860. Materialet har ett stort omfång av olika 

typer av källor; allt från brev, kartor och allmänna dokument som berör donationsjorden 

kan hittas. Mycket av materialet trycktes sedan 1842, vilket resulterade i de två 

böckerna Handlingar rörande Bäckaslöv: afdeling ett och Handlingar rörande 

Bäckaslöv: afdeling två. Eftersom mycket av det material som användes i den här 

studien trycktes upp i de här volymerna blev det enklare att främst utgå ifrån dem. Det 

fanns några dokument som inte figurerade i de tryckta volymerna, som Wibergs 

tvistemål till exempel, och då var det nödvändigt att förhålla sig till det handskrivna 

materialet. Källorna rörande Wiberg är brev skrivna från honom och 

                                                
23 Lindström, Henry, Växjö stads historia 1719-1862. 
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Hushållskommittén till magistraten angående en dispyt över jord. Resten av materialet 

från Landsarkivet bestod av Hushållskommitténs material. Protokollen beskriver 

verksamheten under 1813 och innehåller information om kanalens byggande. Det finns 

tyvärr inga sparade protokoll från de tidigaste åren av kanalens byggande. 

Räkenskaperna och verifikationer till räkenskaperna har därför varit hjälpsamma då de 

det finns uppgifter från runt 1810. Räkenskaperna består av beskrivningar av 

Hushållskommitténs utgifter i form av debet och credit. Verifikationer till 

räkenskaperna innehåller en myriad av kvittenser för dessa utgifter och inkomster. Det 

var ett intressant material att granska eftersom det avslöjade detaljer som kanske 

undveks eller förskönades i de officiella protokollen.  

 Hushållningssällskapets material har främst hämtats ifrån 

Kronobergsarkivet. Vissa delar av det här materialet var också handskrivet, men det 

mesta som används i den här uppsatsen finns i tryckt upplaga. Hushållningssällskapets 

stadgar och Hushållningssällskapets handlingar från 1815-1820 har varit av mest 

användning. Avskrifter av de kungliga breven som skickades till och från Landshövding 

Carl Stellan Mörner från 1813-1814 har också använts. Ytterligare material från Mörner 

har nyttjats för att ge en översiktlig bild av länet, eller i alla fall bilden av länet som han 

ville porträttera. Förutom de tidigare nämnda breven har ett annat brev till kronprinsen 

Karl Johan från 1810 använts. Brevet är en beskrivning över Kronobergs län och 

innehåller intressanta detaljer som har kunnat användas. Mörners femårsberättelse från 

1817-1822 har också använts.  

Urvalet är av avgörande betydelse för en historisk undersökning. Eftersom 

kanalen är ett ämne som inte beskrivs i stor detalj av någon enstaka källa har det varit 

nödvändigt att ha stor spridning och leta i många olika källtyper. Letandet har fört mig 

till Riksarkivet och Kronobergsarkivet samt till andra bibliotek och internettjänster. Mitt 

urval består av de ovannämnda källorna och de valdes eftersom jag ansåg att de bäst 

kunde besvara mina frågeställningar. Givetvis finns det material som kunde ha varit 

med i studien men som valdes bort. Till sådant material skulle sockenstämmor, mer 

specifika domstolsprotokoll och tidningar räknas. Studiens fokus på endast en kanal och 

nyodling kan ses som en begränsning. Detta kan dock förklaras av två anledningar. Den 

första anledningen är att en uppsats av den här storleken begränsar möjligheterna för 

sådan expansion. För det andra skulle det kunna försvaga uppsatsens metodologiska 

fokus på lokalhistoria. 
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2 Nationell och lokal kontext 
 
2.1 Hushållningssällskapet och Hushållskommittén 
 
Hushållningssällskapen är regionala organisationer som inriktar sig på utvecklingen av 

jordbruk och landsbygden. Det första sällskapet grundades på Gotland 1791 och 

organisationen som är relevant för den här studien, Kronobergs Hushållningssällskap, 

bildades 1814 i Växjö.24 Enligt Stattin reflekterar uppkomsten av olika 

Hushållningssällskap runtom i landet de förändrande samhälleliga samt ekonomiska 

strukturer som påverkade Sverige under början av 1800-talet.25 Dessa turbulenta 

faktorer, som uppkomsten av den agrara kapitalismen och skiftesreformerna, beskrivs 

till viss del i det tidigare avsnittet, Teori och Metod. Agrikulturen bidrog till stor del till 

Sveriges ekonomi och spelade, under den här tiden, en avgörande roll för samhället i 

stort; i ljus av detta ville staten främja den agrara utvecklingen.26 Under 1800 och 1812 

års riksdagar beslöts det att en summa på 100 000 riksdaler skulle spenderas på 

”jordbrukets, handelns och näringars upphjälpande.”27 En viktig aspekt bakom 

uppkomsten av dessa sällskap var behovet av lokala organisationer som kunde påverka 

och hjälpa länet på ett sätt som den centraliserade förvaltningen inte kunde.28 De lokala 

sällskapen och dess medlemmar skapade en samlingspunkt i sina respektive län, vilket 

var gynnsamt för områdets utveckling.29 Det var länens respektive landshövding som 

styrde sällskapen tillsammans med ett lokalt förvaltningsutskott runtom i landet. I 

Kronoberg under kanalens byggande var det Carl Stellan Mörner som var landshövding 

och därmed den ledande aktören bakom Hushållningssällskapets besluttagande. I 

Hushållningssällskapets arkiv i Växjö finns det ett antal faksimilen av intressanta 

skrivelser från Mörner till kgl. Maj:t och vice versa från 1813. Det är värt att notera att 

den kunglighet som hade mest aktiv roll i skapandet och styrningen av 

Hushållningssällskapen var kronprins Karl Johan. Dessa brev stipulerar hur mycket 

hjälpmedel länet skulle få per år för att utveckla jordbruket genom nyodlingar. Mörner 

beskriver hur ”inom länet funnes vidsträckta mossar och sidlända ställen, hvilkas odling 
                                                
24 Det är året som sällskapet fick sin kungliga sanktion.  
25 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet under 
1800-talets första hälft, s. 219. 
26 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet under 
1800-talets första hälft, s. 219. 
27 Kronobergs Läns Hushållnings-sällskap, Kronobergs Läns Hushållnings-sällskap 1814-1914, s. 16. 
28 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet under 
1800-talets första hälft, s. 14-15. 
29 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet under 
1800-talets första hälft, s. 15-16. 
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ofelbart skulle bidraga till ortens upphjälpande.”30 Efter förhandlingar beslutar kgl. 

Maj:t att Kronobergs län skulle få ett förskott av 10 000 rdr för 1813 och sedan en 

liknande avgift varje år under de kommande 10 åren.31 Det framkommer att sällskapen 

skulle både skapa nyodlingar och genomföra andra insatser för jordbruket: 

”Förvaltnings-Utskottet i underdånighet hemställt, att medlen måtte få användas efter de 

på olika trakter af Länet sig företeende omständigheter, och således icke allenast till 

Mossars odling, men äfwen för ändamålet, landets förbättring på annat sätt.”32  

Hushållningssällskapens sammansättningar skulle bestämmas enligt ett antal 

bestämmelser från organisationens stadgar. Enligt stadgan §. 2. ska ”utan afseende på 

Stånd alltid minst Två Tredjedelar af Sällskapets Ledamöter vara Innehafvare af jord 

under eget bruk.”33 Alla kunde bli medlem om de betalade medlemsavgiften och 

ledamöter röstades fram till sina positioner. Detta kan ses som en demokratisk process 

men Stattin har belyst några av problemen med sällskapen. Han redovisar några 

exempel, bland annat i Göteborg och Malmö, på hur de högre skikten dominerade 

sällskapen och kunde välja genom röstning vem som fick delta, vilket gynnade vissa 

grupper i samhället och inte fullt ut kunde tillgodose agrarsamhällets intressen.34 

Medlemmarna i Kronobergs sällskap under det tidiga 1810-talet reflekterade de högre 

skikten, vilket reflekteras av sällskapets tre viceordföranden: Baronen, biskopen L. 

Mörner, Lagmannen m.m. J. Bergencreutz och statssekreteraren C. Hedenstjerna. De 

som figurerar främst i den här studien är Lektor Elias Heurlin som var ledamot i 

förvaltningsutskottet under de relevanta åren. Det är även relevant för det här ämnet att 

tala om Hushållskommittén, även kallad Odlingsdirektionen. Hushållskommittén 

grundades 1807 i Växjö och ansvarade för stadens donationsjord. 

Hushållningssällskapets första stadgar från 1814 beskriver hur: ”Det blifver för 

ändamålet vinnande af vigt och angelägenhet att inom hvarje församling eller Pastorat i 

Länet ett mindre Hushållnings Sällskap inrättas, som under namn af Sochne 

Hushållnings Committee, verkar i förening med Stora Sällskapet, lemnar detsamma – 

särdeles Dess Förvaltnings Utskott – ett nödigt biträde.”35 Här kan vi se hur 

Hushållskommittén kom att fungera som ett slags underavdelning för det stora 

                                                
30 Kronobergs Läns Hushållnings-sällskap, Kronobergs Läns Hushållnings-sällskap 1814-1914, s. 16. 
31 Växjö Kra, Kronobergs läns Hushållningssällskap, Brev från kgl maj:t, 18 augusti 1813. 
32 Kronobergs Läns Kongl. Hushållnings- Sällskapets Handlingar: Första Häftet, Carl Fredrik Berg, 
Växjö, 1815. s. 12. 
33 Stadgar för Kronobergs Läns Kongliga Hushållnings- Sällskap, Carl Fredrik Berg, Wexiö, 1814. s. 6.  
34 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet under 
1800-talets första hälft, s. 97-103. 
35 Stadgar för Kronobergs Läns Kongliga Hushållnings- Sällskap, Carl Fredrik Berg, Wexiö, 1814. s. 9.  
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sällskapet. Källmaterialet har framhävt att det fanns många samarbeten mellan 

organisationerna under de relevanta åren. De allra flesta av Hushållningssällskapets 

ledamöter var samtidigt ledamöter i Hushållskommittén och båda organisationerna 

grundades av Mörner. Kanalen och mossen blev också ett gemensamt projekt mellan 

organisationerna, vilket troligen beror på att det var landets Hushållningssällskap som 

fick bidrag från staten. Hushållningssällskapets källmaterial visar att kanalen och 

mossen räknades in i deras verksamhet. Det blir därför relevant att tala om kanalen och 

mossens uppodling i ljus av Hushållningssällskapet och Hushållskommittén samtidigt.  

 

2.2 Nyodlingar  
 
En av de största motiveringarna bakom Kronoberg läns Hushållningssällskaps 

uppkomst var nyodlingar, ergo erövrandet av ny mark för jordbruk. Stattin beskriver hur 

de statliga bidragen som tilldelats Kronobergs län hade en mer eller mindre klart 

formulerad koppling till nyodlingar och odlingsfrämjandet.36 Han betonar även den: 

”tidstypiska tanken att sanka områden skulle kunna göras odlingsbara genom 

utdikning.”37 Detta förstärks även av andra forskare som Leif Runefelt och Juhlin-

Dannfelt. Den senare har belyst i sitt arbete hur tidens entusiam för odlingen av myrar 

och mossar reflekterar den tidens idéer om hur produktiviteten och effektiviteten av det 

befintliga jordbruket kunde fås att öka genom nyodlingen av sanka områden.38 Juhlin-

Dannfelt har även betonat hur mossodlingar inte bara bedrevs för att öka avkastning 

utan även för att skapa sysselsättning för den obesuttna befolkningen.39 Mörners 

beskrivning av länets geografi i ett brev till kronprinsen 1810 är särskilt talande om 

varför det fanns ett stort behov av nyodlingar: 

 
Sjöar, Strömmar, Mossar, Berg och alldeles oländige Marker utgöra 
säkerligen ¼ af detta land, som dessutom af Naturen blifwit nog mycket 
wanlottadt emot de öfrige Rikets Provincer, ty jordmånen, hwilken i 
allmänhet mest består af grus och sandmylla, är dessutom på de fleste ställen 
så stenbunden, att de wäckt mångens förundran, huru Jordbruket här med 
någon förmån kan handteras.40 

                                                
36 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet under 
1800-talets första hälft, s. 127. 
37 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet under 
1800-talets första hälft, s. 127. 
38 Runefelt, Leif, svensk Mosskultur: Odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750-2000, s. 
32. 
39 Runefelt, Leif, svensk Mosskultur: Odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750-2000, s. 
34. 
40 Mörner, Carl Stellan, ”Kort berättelse om Kronobergs län”. Hyltén Cavalliusföreningen, Årsbok 1941, 
Nya Växjöbladets Boktryckeri AB, Växjö, 1941. s. 155. 
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Detta citat belyser länets behov av organiserade nyodlingar och stenröjningar, vilket var 

några av Hushållningssällskapets funktioner. Karlsson beskriver hur den ökande 

folkmängden ledde till behovet av ökad jordbruksproduktion och livsmedel.41 

Folkmängden i Kronobergs län närmast exploderade under den första hälften av 1800-

talet. Folkmängden i Kronobergs byar, alltså exkluderande länets tätorter, ökade med 

omkring 69 % från 1806 till 1856.42 Denna utveckling satte inte bara höga krav på länets 

jordbruksproduktion men även på försörjningsmöjligheterna för den växande 

befolkningen och de allra flesta försörjningsmöjligheterna fanns inom jordbruket.43  

Karlssons undersökning om nyodlingar i Kronobergs län har också demonstrerat hur 

länets tillgängliga inrösningsjord ökade markant från 1800 till 1850; nyodlingarna 

resulterade i en ökning på 68.6% av storskiftets åkerareal.44 Vi kan därmed se hur 

kanalens byggande är del i en enorm utveckling av jordbruket och åkerarealen i länet 

under första hälften av 1800-talet. En annan intresseväckande statistik från Karlssons 

studie är att ”mer än 40 % av den åker, som fanns omkring år 1850 tillkommit under 

halvseklet före 1850.”45 Karlsson tillskriver ett antal olika faktorer som incitament 

bakom den enorma expansionen: den växande befolkningen, en större inomlokal 

efterfrågan efter livsmedel samt en större utomlokal marknad och nya 

avsättningsmöjligheter tillskrivs som viktiga drivkrafter.46 Den agrara kapitalismen 

tillkom snabbare nära tätorterna, som Växjö, eftersom det fanns etablerade 

marknadsplatser och utbytesställen som lockade köpare. Karlsson fortsätter med att 

beskriva hur ”en tydligare inriktning mot kommersialisering av landsbygdens näringsliv 

i stadsnära regioner kan ha bidragit till såväl ökad åkerbildning som till skapandet av 

större jordbruksföretag.”47  

 Hushållningssällskapets vilja att uppmuntra nyodlingar kan utläsas i deras 

beviljande av odlingslån runtom i länet. Det var en dyr och komplicerad process att 
                                                
41 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850, 
s. 37. 
42 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850, 
s. 96. 
43 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850, 
s. 98. 
44 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850, 
s. 43. 
45 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850, 
s. 43. 
46 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850, 
s. 52. 
47 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850, 
s. 75. 
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skapa nyodlingar, och skapandet av Hushållningssällskapet skulle assistera vid 

planeringen och konstruktionen av nya odlingsarealer.48 Kronprinsens, och även 

landshövding Mörners, fokus på nyodlingar reflekteras i Hushållningssällskapets 

handskrivna berättelser från 1814: ”då Kongl Mjst genom nådig skrivelser /…/ tillåtit 

lån till Enskiftet emot nedsatt ränta och goda betalningsvillkor, föratt underlätta 

odlingsföretag af verklig nytta.”49 Det finns ett flertal exempel i Hushållningssällskapets 

dokument som beskriver hur nyodlingslånen kunde se ut. Ett exempel är följande: 

”Peter Jonsson i Duberås af Elghults Socken, lån på 5 år mot 2 procent till odling af 34 

tunneland måssjord.”50 Det fanns en intensiv period av nyodlingar under 1810- 1820-

talet men det avtog senare på grund av kapitalbrist och dålig konjunktur.51 Dessutom 

fanns det en ökande skepticism bland bönder att använda nyodlingslånen eftersom 

riskmarginalen var mycket hög och lånen var kortfristiga.52 Bönder och brukare var 

också pessimistiska över idén om att odla på mossar.53  

 

2.3 Donationsjord  
 
Donationsjord är en benämning för jord som tilldelats en stad av kronan. Städer byggdes 

ofta på så kallad kronojord och donationerna innebar att staden kunde ibland göra om 

jorden till skattejord. Donationerna uppkom så att städerna kunde expandera och 

uppbåda mark att användas som, till exempel, åkerjord, mulbete och vedfång.54 

Donationer av jord från kronan fastställdes av så kallade donationsurkunder som 

skickades från kungligheter. Dessa donationer kunde vara väldigt specifika, som att 

jorden skulle användas till Humlegårdens bebyggelse i Stockholm, till väldigt generella 

som att jorden skulle användas ”till stadens och borgerskapets gemene nytta.”55 

Donationsjord delades ofta ut istället för ekonomiskt stöd till borgerskapet eftersom 

städernas tillgång på ”penningar” var sparsam, borgerskapet fick då stöd i form av 

                                                
48 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet under 
1800-talets första hälft, s. 127. 
49 Växjö Kra, Kronobergs läns Hushållningssällskap, Förvaltningsutskottets handskrivna berättelser, 
1814-1815. 
50 Kronobergs Läns Kongl. Hushållnings- Sällskapets Handlingar: Andra Häftet, Carl Fredrik Berg, 
Växjö, 1815. s. 3. 
51 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet under 
1800-talets första hälft, s. 128. 
52 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet under 
1800-talets första hälft, s. 131. 
53 Kronobergs Läns Hushållnings-sällskap, Kronobergs Läns Hushållnings-sällskap 1814-1914, s. 34. 
54 Inrikesdepartementet, Städernas donationsjord (SOU 1956: 7). s. 10. 
55 Inrikesdepartementet, Städernas donationsjord (SOU 1956: 7). s. 10. 
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egendom istället för pengar.56 Det finns tre uttalade former av donationsjord: det första 

är egendom med full allodialrätt,57 det andra är egendom med äganderätt men staden 

kunde ta tillbaka jorden om det behövdes och den tredje är endast nyttjanderätt av 

kronojord. I den här uppsatsen är det området Bäckaslöv som är av intresse eftersom det 

är jorden som främst berördes av kanalens byggande. Det fanns dock många fler 

liknande mossar och kärrområden runtom staden som också tillhörde stadens 

donationsjord; norra mark som är dagens Norremark, Spetsamossen och Kungsmaden är 

några andra områden som också torrlades under 1800-talet. I följande text från 1764 

beskrivs donationjorden Bäckaslöv: ”Stadens gamla ägor och Bäckaslöfs, eller 

Donationsjorden uti söder, genom Skjutshagen, der kärret börjar i öster förbi Stadens 

återlyckor eller emellan dem och så kallade Biskopsnäset, uti en aldeles odugelig mosse 

till sjön och Gropen, som skiljer stadsägorna från Telestad.”58 Den odugliga mossen 

som beskrivs här är då Bäckaslövs mosse som skulle uppodlades i samband med 

kanalens byggande. Marken donerades till staden Växjö av Drottning Kristina 1652 i ett 

donationsbrev. Marken delades tillslut ut till stadens borgerskap under 1700-talet:  

 
Borgmästaren Anders Lind samt Rådmännen Johan Fagraeus och Anders 
Uscher, å Wexiö Stads och Borgerskaps wägnar, theröfwer i underdånighet 
anfört, at sedan Magistraten i berörde Stad lämnat någre borgare tillstånd at 
afrödja och upodla en wäster om Wexiö Stad på the till thenna Stad 
donerade Beckaslöfs hemmans ägor ägor belägen stenbunden och oländig 
mark.59  

 

Det uppkom ofta oerhörda dispyter över donationsjorden och vem som faktiskt skulle få 

ta nytta av den. Problemen uppstod ofta då städerna glömt var gränserna gick till 

donationsjord och privatjord eller att motiveringar bakom donationen i urkundsbreven 

har varit tvetydiga.60 Det fanns decennier av tvister och dispyter kring besittningsrätten i 

Bäckaslöv, viket kommer att redovisas senare i uppsatsen under avsnittet Resultat.    

 
3 Resultat 
 
3.1 Kampen om donationsjorden Bäckaslöv 
 

                                                
56 Donationsjord, Nordisk familjebok, 1907, s. 702. 
57 Allodialrätt innebär oinskränkt äganderätt.  
58 Handlingar rörande Wexiö Stads Donationsjord Bäckaslöf. - 1. Afdelningen, s. 110. 
59 Handlingar rörande Wexiö Stads Donationsjord Bäckaslöf. - 1. Afdelningen, s. 1. 
60 Inrikesdepartementet, Städernas donationsjord (SOU 1956: 7). s. 10-15.  
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Historien med byggandet av Bergunda kanal började runt 1808 då planerna först lades 

fram, men om vi ska fullt förstå kanalens anläggande måste vi börja med, den så 

kallade, kampen om Bäckaslöv som främst ägde rum under 1700-talet. Det här är av 

stor betydelse för kanalens historia eftersom det var just Bäckaslövs mosse som skulle 

torrläggas för nyodling som resultat av kanalens anläggning. Som tidigare nämnts var 

Bäckaslöv del i stadens donationsjord och donerades till staden efter Drottning Kristinas 

donationsurkund 1652. Man kan uttyda hur borgerskapet nyttjade jorden på olika sätt 

runt 1729; De bortarrenderade mycket av jorden för odling men även för skjutshållning, 

vilket innebär förvaltningen av betesmarker för gästgiveriets hästar.61 Dock var 

jordförhållandena inte särskilt fördelaktiga för odling och det ledde till att mulbete samt 

skjutshållning betonades på jorden.62 Under den här tiden ansåg sig ecklesiastikstaten 

också äga rätt till stadens donerade jord eftersom donationsurkunden var vag i sin 

beskrivning om hur jorden skulle användas samt vilka som skulle bruka den.63 I 

samband med Storskiftet bestämdes det ecklesiastikstaten skulle få samma inflytande 

som borgerskapet: ”Denna Kongl. Benådning åtnjöt Ecklesiastique-staten uti förre tider 

alldeles gemensamt med Borgerskapet.”64 Det uppkom dock stora 

meningsskiljaktigheter mellan borgarna och ecklesiastikstaten på grund av 

skjutsningsfrågan och att dess drivande och betalning fullständigt föll på borgerskapets 

axlar. Borgarna ville därmed utkräva mulbetespenningar eller hjälp med 

skjutshållningen:  

 
Borgerskapets härstädes gjorde ansökning, att Gymnasii, Scholae och 
Ecclesiasiaquestaterna, hwilka innehafwa och begagna någon del af 
Beckaslöfs Staden donerade jord, måtte skyldige förklaras, att med 
Borgerskapet deltaga uti den Staden åliggande skjutsskyldighetens 
utgörande genom afstående af deras till detta behof förut nyttjade anparter i 
Bäckaslöf, eller och erlägga en deremot fwarande penningefgift.65  

 

Detta gick till rättegång 1799 i Göta hovrätt och rättegångens dom var fördelaktig för 

borgerskapet.66 Borgerskapet tilldelades 70/759 tillgängliga lotter på donationsjorden 

medan ecklesiastikstaten beviljades 54/759.67 Det är värt att notera här hur betydelsefull 

jord var under den här tiden. Mängden jord man besatt påverkade sin politiska makt; en 

                                                
61 Lindström, Henry, Växjö stads historia 1719-1862, s. 112. 
62 Lindström, Henry, Växjö stads historia 1719-1862, s. 112. 
63 Lindström, Henry, Växjö stads historia 1719-1862, s. 112. 
64 Handlingar rörande Wexiö Stads Donationsjord Bäckaslöf. - 2. Afdelningen, s. 112. 
65 Handlingar rörande Wexiö Stads Donationsjord Bäckaslöf. - 2. Afdelningen, s. 32. 
66 Lindström, Henry, Växjö stads historia 1719-1862, s. 115. 
67 Handlingar rörande Wexiö Stads Donationsjord Bäckaslöf. - 2. Afdelningen, s. 168. 
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¼ tomt motsvarade en röst. Den här friden var dock också kortvarig och dispyterna om 

marken fortsatte in i 1800-talet. Borgarna ansåg sig nu ha rätt till all jord i Bäckaslöv 

som inte tillhörde ecklesiastikstaten, vilket skulle öka deras lotter från 70/759 till 

681/759. Detta skulle påverka de icke-borgerliga tomtägarna som innehade jord. Fallet 

gick än en gång upp i Göta hovrätt och domen blev denna gång mycket mer gynnsam 

för de icke-borgerliga tomtägarna:  

 
Stadens samtliga invånare, som ägde och innehade tomter, utan 
skillnad på stånd eller villkor, berättigade, att sedan prästerskapets, 
gymnasie- och skolstatens fastställda lott och del i marken, 54/759, 
blivit avdragna, efter det åtsatta röstetalet, räknat för varje hel röst ¼ 
tom, i ovannämnda mark njuta samfällighet med magistraten och 
dess betjäning, som utgjorde ett antal av tolv personer, jämte 
trettiofem borgare, vilka icke hade tomter.68  

 

Det här citatet belyser hur bestämmandet över donationsjorden skulle delas mellan alla 

de olika stånden. Det innebar också ett försvagande av ståndsprivilegierna eftersom 

ecklesiastikstatens blev avdragna. De icke- borgerliga tomtägarna fick därmed lika 

rättigheter med de andra stånden. Detta var en omvälvande förändring eftersom det 

innebar att den sortens pågående tvister som dominerat de sista decennierna inte skulle 

fortsätta framöver. Alla delägare fick rösta fram representanter till en gemensam 

kommitté som skulle bestämma över stadens gemensamma mark och därmed förhindra 

liknande konflikter mellan de olika tomtägarna.69 Kommittén bildades 1807 och döptes 

till odlingsdirektionen. Kommittén ansvarade för stadens donationsjord under titlarna 

Odlingsdirektionen eller stadens allmänna hushållskommitté och verkar ha haft ett nära 

samarbete med Hushållningssällskapet.70 Det var under denna period som 

odlingsdirektionens ordförande och framtida ledamot i Hushållningssällskapet, Elias 

Heurlin, lade fram sina planer för Bergunda kanal.  

 

3.2 Byggandet av kanalen 
 
Planen för kanalens byggande uppkom 1808 då Lektor Elias Heurlin presenterade sina 

idéer. Elias Heurlin kom från Vislanda och blev senare docent i fysik vid Lunds 

Universitet 1785. Han arbetade i Växjö inom undervisning på gymnasiet.71 Han ämnade 

                                                
68 Lindström, Henry, Växjö stads historia 1719-1862, s. 307 & Handlingar rörande Wexiö Stads 
Donationsjord Bäckaslöf. - 2. Afdelningen, s. 135. 
69 Lindström, Henry, Växjö stads historia 1719-1862, s. 307. 
70 Lindström, Henry, Växjö stads historia 1719-1862, s. 307. 
71 ”Heurlin, släkt”, Svensk biografiskt lexikon, 1971-1973.  
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bygga en kanal från Södra Bergundasjön till Bergkvarasjön, vilket är en sträcka på 

omkring 1500 meter. Bredden på kanalen är sju meter och den uppmätta medeldjupet 

1815 var på en och en halv meter.72 Kanalen må ha börjat byggas innan 

Hushållningssällskapets grundande men Kommittén och byggandet skulle sedan falla 

under samma organisation som de nyodlingarna som kom att ske efter 1814.73 Kanalen 

föll därför under Hushållningssällskapets organisatoriska paraply och bygget fick 

tillgång till de nyodlingsbidragen som Staten utdelade till Hushållningssällskapet. 

Hushållningssällskapet beskriver kanalen på följande sätt i en beskrivelse från 1815: 

 
Uppå Lektorn herr Magister E. Heurlins, och efter en af honom mål 
uppgjord, /…./ med mycket drift och hushållsaktighet lyckligen utförd plan, 
är på Wexiö stads bekostnad en kanal öppnad emellan Bergunda och 
Bergkvara Sjöar af 2500 alnars längd, 12 alnars bredd, samt 2 och en half 
alnars medeldjup, hwarigenom Wattenytorne uti de ofwan belägne sjöarna 
ansenligen blifwit nedsatte, samt widsträckte och förmånlige odlings 
lägenheter beredde, icke allenast å nämnde stads egor, utan äfwen der 
utöfwer.74  

 

Kanalen designades av en engelsk ingenjör vid namn George Stephens. När man först 

läser att en engelsman vid namn Stephens arbetade i Kronobergs län under 1800-talet 

skulle man vara förlåten om tankarna fördes till Stephensfamiljen som ägde Huseby 

bruk. Dock är hans namne alldeles för avlägsen i tiden då Husebys köpare Joseph 

Stephens inte föddes förrän 1841. G. Stephens kom till Sverige vid 23 års ålder som 

jordbruksexpert; hans första anställning i Sverige var hos Örebros Hushållningssällskap 

och han jobbade extensivt i många olika län under sitt professionella liv.75 Det fanns en 

brist på teknisk kompetens inom dränering vid nyodlingar i Sverige och det var inte 

ovanligt att anlita utländska experter.76 Sveriges landskap har därmed på vissa håll 

formats av brittiska ingenjörer samt brittisk ingenjörskonst, vilket kanske är något 

överraskande. Stephens var del i den Elkingtonska skolan av dränering. Detta var skolan 

som var en av de mest använda av Hushållningssällskap i mellersta och södra Sverige 

under denna tid. Stephens kan attribueras tydligt deltagande i denna trend då han var 

verksam i många olika delar av landet under 1800-talet. Metoden han använde vid 

dräneringar beskrivs i hans bok The Practical Irrigator and Drainer från 1834. Mycket 

av boken beskriver några av hans projekt i samband med olika Hushållningssällskap i 
                                                
72 Det är dock inte fallet idag och kanalen är avsevärt mycket grundare än så. 
73 Kronobergs Läns Hushållnings-sällskap, Kronobergs Läns Hushållnings-sällskap 1814-1914, s. 40. 
74 Växjö Kra, Kronobergs läns Hushållningssällskap, Förvaltningsutskottets handskrivna berättelser, 
1814-1815. 
75 Gadd, Carl-Johan, ”George Stephens”, Svenskt biografiskt lexikon, 2007-2011. 
76 Gadd, Carl-Johan, ”George Stephens”, Svenskt biografiskt lexikon, 2007-2011. 
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Sverige, dock beskriver han inte dräneringen av Bergunda kanal. De följande utdragen 

förklarar den Elkingtonska metoden och, därmed, den tekniska förklaringen till hur 

mossen dränerades. 

 
 The great object in draining is to cut off entirely the source of the springs 
or subterraneous water, which causes the wetness by flowing over the 
surface or being confined beneath it. This was discovered by Mr Elkington, 
whose leading principles are, first, to find out where the water lies in 
different soils and situations, and under what circumstances; second, to lay 
out the drains so as most effectively to remove the water; third, to make the 
drains the most perfect for this purpose, either by digging alone, or by 
digging and afterwards boring in their bottoms with an auger- the chief 
object being to dry the ground effectually and at the least expense.77  

 

Det här första utdraget den inledande processen vid dräneringar. Detta skedde ute på 

mossen och var ett viktigt förarbete till själva kanalens grävande. Nästa utdrag förklarar 

just hur kanalen i sig konstruerades: 

  
When the subterraneous water lies at such a depth that the level of the 
outlet will not admit of a drain being cut so deep, or where the expense 
would be too great, the auger is used to make bore holes in the bottom of 
the drain, through which the water rises by its own pressure.78 
 

Det här beskriver grävandet av kanalen och arbetet man var tvungen att göra i själva 

kanalen eller “drain” som Stephens kallar det. Enligt 1810 års räkenskaper betalades en 

Herr Stephens 25 rdr för sitt arbete. Vi kan därför anta att han lämnade Heurlin som 

ensam ledare vid den här tidpunkten. Det fanns stora svårigheter för Heurlin att 

genomföra den här delen av bygget i Bergunda. Hela arbetet visade sig vara mycket 

besvärligare än förväntat; Wexiö Bladet beskriver hur grävningen försvårades då: ”hela 

sträckan för kanalanläggningen var besatt med ett svårt stenlager.”79 Detta försvårar den 

tidigare nämnda Elkingtonska metoden eftersom ”augerborren,”en slags 

skruvborrmaskin, inte kunde borra igenom det hårda lagret av sten. Det tidigare citatet 

beskriver hur den andra delen av den Elkingtonska metoden genomfördes genom att 

man grävde ett dike, eller kanal, som man sedan borrade hål i botten på längs hela 

sträckan. Elkington, och Stephens, utvecklade sina metoder i Storbritannien och det 

framgår i Stephens bok att jordtyperna som främst arbetades med bestod av lera och 

mjuka jordtyper.80 Detta visade vara ett hinder när metoden skulle användas i Bergundas 

                                                
77 Stephens, George, The Practical Irrigator and Drainer, s. 86. 
78 Stephens, George, The Practical Irrigator and Drainer, s. 86. 
79 Lindström, Henry, Växjö stads historia 1719-1862, s. 308. 
80 Stephens, George, The Practical Irrigator and Drainer.  
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svårare jord. Undersökningar i Hushållskommitténs räkenskaper har visat att Heurlin 

tvingades bruka sprängmedel under kanalbyggandet; det finns två olika exempel på 

kvitton för sprängningar i Hushållskommitténs räkenskaper från 1812-1813: ”För sten 

Sprängning på Canalen hafwa vi utaf Herr [namn kan inte utläsas] bekommet för 6 

dagar 4 rdr Banco. Kviteras af Wexiö 2 July 1812. Tillköpet av krud och svavel tillköpa 

16 rdr.”81 ”Uttaget å till kanalens af Herr Lector Heurlin vid sprängning 2 rdr. Wexiö 16 

October 1813.”82 Tiden emellan dessa kvittenser, 15 månader, demonstrerar hur arbetet 

gick långsamt och var tidskrävande. Om man tar sig ut i området kan man än idag 

notera hur stenig jorden är. Förutom Mörners beskrivning på länets ”alldeles oländige 

Marker”83 finns det andra tecken på att det här var ett gemensamt problem runtom i 

länet eftersom Hushållningssällskapet i Kronoberg spred ett dokument vid namn 

Förbättrad Procedé med Berg och Stensprängning. Dokumentet berättar om den mest 

lämpliga processen samt säkerhetsåtgärd som bör vidtagas vid sprängningar.84 

Sprängningar kunde givetvis också ske i samband med äng- samt åkerbrytningar.  

Stephens beskriver även hur torrläggningarna kunde ske på oväntade 

områden efter användande av metoden: ”By it is not only the land that was intended to 

be drained, but also springs, wells, and wet ground at a considerable distance, with 

which there was no apparent communication, have been made dry.”85 Detta är en 

bieffekt av metoden som hade stora inverkningar på Växjöområdet eftersom 

medeldjupet på traktens sjöar sjönk med omkring en meter. Det uppkom därmed ny jord 

runtom sjöarna, vilket kunde leda till dispyter om vem som ägde den mirakulöst 

uppstådda jorden. Ett sådant fall är dispyten mellan färgaren Daniel Wiberg och 

Hushållskommittén som pågick under åren 1814-1815. Wiberg ägde en tomt som låg 

ungefär vid dagens Vattentorg och sträckte sig till vattnet, han ansåg sig ha full 

äganderätt till den nya jorden vid vattenkanten. Han krävde att magistraten skulle 

”skydda mina ovilkorliga äganderätt.”86 I ett brev till magistraten skrev Kommittén 

däremot: ”den omtvistade och mer och mer ryktbare strandplanen aldrig varit en 

klagandens tillhörighet utan är en stadens allmänning.”87 Fallet kunde lösas utanför Göta 

                                                
81 Vadstena VaLa, Hushållskommitténs i Växjö arkiv, Verifikationer till räkenskaperna, 2 juli 1812. 
82 Vadstena VaLa, Hushållskommitténs i Växjö arkiv, Verifikationer till räkenskaperna, 16 oktober 1813. 
83 Mörner, Carl Stellan, ”Kort berättelse om Kronobergs län”. Hyltén Cavalliusföreningen, Årsbok 1941, 
Nya Växjöbladets Boktryckeri AB, Växjö, 1941. s. 155. 
84 Växjö Kra, Kronobergs läns Hushållningssällskap, Sprängningsdokument.  
85 Stephens, George, The Practical Irrigator and Drainer s. 86-87 
86 Vadstena VaLa, Handlingar rörande stadens jordar och tomter. Daniel Wibergs brev till Växjö 
magistrat, 1814. 
87 Vadstena VaLa, Handlingar rörande stadens jordar och tomter. Brev från Hushållskommittén till Växjö 
magistrat, 1815. 
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Hovrätt och det beslutades av magistraten att jorden tillhörde staden och föll därmed 

under kronojord. Hushållningssällskapet fick därmed auktionera bort tomten till stadens 

invånare: ”Deraf uppå kommande förmåner finner Magistraten intet hinder, för stadens 

Hushållnings Committee, att igenom öppen arende-auktion upplåta i fråga varande 

Strandplan, till inkomst för stadens samteliga verderbörande Inevånare.”88   

Det är intressant att notera skillnader mellan Hushållningssällskapets egna 

beskrivningar av kanalbyggandet jämfört med andra källor. Som nämnt beskrev Wexiö 

Bladet arbetet som problematisk och detta förstärks av den ackumulerade ekonomiska 

kostnaden som det svåra arbetet skapade. Hushållskommitténs verifikationer till 

räkenskaperna visar hur Heurlin var tvungen att ta ut mer pengar ett flertal gånger under 

byggandet. En av kvittenserna skrevs på det här viset: ”Til arbetets fortsättande vid 

Bergunda Canalen, har jag under förledne sammangått i förskott med en Summa af 

tvåhundra fyratio riksdaler Banco, hvilka förteckne medel utaf Herr Lectorn E. Heurlin 

ödmjukast requireras- Vexiö 13. Nov. 1811.”89 Detta var ett gemensamt tema under alla 

åren som kanalen byggdes och oftast noterades kvittenserna med generella 

beskrivningar, vilket demonstreras av det här exemplaret från 1811: ”Diverse udgifter 

vid Canalens ordnande. Wexiö, den 29 Oct: 1811.”90 Den enorma ekonomiska utgiften 

som kanalen kostade blir som mest tydligt under 1813 och sista åren av byggandet. I 

Hushållskommitténs räkenskaper kan man uttyda hur: ”Herr Lector Collin mottagit 333 

Riksdaler B:o Capital från Odlings Cassan lån tagit 18 Jan, 1813. Till Bergunda 

Canalens fullbordande.”91 Ett fortsatt låntagande från kassan och staden upprepas hela 

29 gånger från april till juli till en slutgiltig kostnad på 546 riksdaler. Det bör läggas på 

minnet att denna utgift endast användes till fullbordandet av kanalen och var en bråkdel 

av kanalens fullständiga kostnad. Det är en häpnadsväckande siffra i ljus av det 10 000 

riksdalers bidrag från staten som Kronobergs Hushållningssällskap tilldelades för 

nyodlingar i hela länet. 546 riksdaler motsvarar ungefär 1/20 av hela årets belopp och 

det var endast för att slutföra bygget.  

 Det finns tyvärr inte särskilt mycket information om arbetarna som 

faktiskt genomförde arbetet på grävningen. Inga namn nämns i Hushållningssällskapets 

dokument och det är svårt att precisera vilka det var som anlitades. Henry Lindström 

                                                
88 Vadstena VaLa, Handlingar rörande stadens jordar och tomter. Växjö magistrats beslut, 1815.  
89 Vadstena VaLa, Hushållskommitténs i Växjö arkiv, Verifikationer till räkenskaperna, 13 november 
1811. 
90 Vadstena VaLa, Hushållskommitténs i Växjö arkiv, Verifikationer till räkenskaperna, 29 december 
1811.  
91 Vadstena VaLa, Hushållskommitténs i Växjö arkiv, Verifikationer till räkenskaperna, 28 januari 1813.  
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skriver att: ”Som stadens allmoge vägrade att för dagsverkslön eller på beting ge sig i 

kast med det svåra och ovanliga arbetet, måste hushållskommitténs ledamöter låta sina 

egna drängar och underhavande göra början.”92 Detta har inte kunnat stärkas av 

arkivmaterialet och nämns inte någonstans förutom i Lindströms text. Faktum är att en 

undersökning av mantalslängderna från den aktuella tidsperioden visar att varken 

Heurlin eller Collin, de två mest nämnda ledamöterna i samband med kanalen, ens hade 

några drängar.93 Frågan om vem som faktiskt genomförde det svåra inledande är därmed 

lite av ett mysterium. Det finns dock några kvittenser för arbete på kanalen i 

Hushållskommitténs räkenskaper. Vi vet att Heurlin tog anställning av 

Västmanlandsregemente vid minst ett tillfälle: ”Meddeldt 42 man af Westmanlands 

Regemente, Frukost och merafton, då de woro lejde till arbete på kanalen och tillsläpt 

2[går inte att tyda] krut, tillköpa 8:24 rdr.”94 Henry Lindström beskriver att det tillslut 

strömmade arbetare till bygget,95 men det går inte att verifiera detta i källmaterialet. 

Räkenskaperna innehåller vissa kvittenser för dagverksamheter vid nyodlingen. Det 

följande citatet är ett exempel på hur ett sådant kunde se ut: ”Förrättdt 4 Dagsverkan uti 

Bäckaslöfv Måssen. 2 rdr som qvitteras Wexiö, 4 Oct: 1813. Nils Pettersson, Nils 

Gunnarsson, Anders Månsfors, Håken Bengtson.”96 Här finns det i alla fall några män 

som kan sätta ett namn på den anonyma allmogen.  

 

3.3  Resultat av bygget 

Kanalen byggdes klart någon gång emellan 1812 och 1813 och var framgångsrik i 

dräneringen av Bäckaslövs mosse. Geologen Sam Mårtensson har i sina studier om 

Växjös geologi kommit fram till att kanalgrävningarna under den här tiden ledde till att 

vattennivån vid sjöarna vid Växjö stad förändrades. Växjösjön, Trummen, Södra och 

Norra Bergundasjöns medel högvattensyta beräknas har sjunkit med ungefär 1 meter 

sedan 1814.97 Den totala tiden från första planeringen till slutförandet var 5 år och den 

totala kostnaden beräknas nått runt 1212 rdr. Det är en summa som motsvarar en 

betydande del av Hushållningssällskapets tillgängliga medel, vilket gör deras 

beskrivning av byggandet något förskönande: ”med mycket drift och hushållsaktighet 

                                                
92 Lindström, Henry, Växjö stads historia 1719-1862, s. 308. 
93 Riksarkivet. Mantalslängder Kronobergs län: 1808-1815. 
94 Vadstena VaLa, Hushållskommitténs i Växjö arkiv, Räkenskaper, 1812.  
95 Lindström, Henry, Växjö stads historia 1719-1862, s. 308 
96 Vadstena VaLa, Hushållskommitténs i Växjö arkiv, Räkenskaper, oktober 1813. 
97 Mårtensson, Sam, Växjö stads geologi - Jämte något om stadens uppkomst och utveckling., s. 39-40. 
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lyckligen utförd plan”.98 Landshövdingen Mörner beskriver effekterna av kanalbygget 

på stadens donationsjord vid Bäckaslöv i sin femårsberättelse från 1817-1822:  

 
Donationsjorden Beckaslöf innesluter den 2:ne mossar, af ungefärligen 80 
Tunneland rymd, hwilka i sednare åren, den ena av 68 Tunnelands rymd, 
genom ett uppslaget större dike, som sammanbinder Södresjö med 
Bergunda och Bergkvara sjöar, och den andra, genom inrättade 
afloppsdiken, blifwit uttorkade, så att odling derå kunnat anställas, och för 
närwarande, till det mesta finnes werkställd. Mosserna, utgörande stadens 
samfästa tillhörighet, äro fördelte i särsklita stiften, samt under arrende med 
wissa frihetsår, som, å en del stiften redan lupit till ända, öferlåtne enskilta 
personer, hwilka med berömmwärt nit, och oansett betydande kostnad, 
påskyndat odlingsföretaget, hwaraf de hittills dock njutit föga ersättning.99 

 

Vi kan utläsa från det här citatet hur kanalens byggande lyckades i sitt syfte att dränera 

mossen och möjliggjorde odlingsmöjligheter. Det beskrivs hur marken utarrenderades 

till bönder som har försökt odla på marken. Mörners beskrivningar indikerar dock att 

dessa försök inte har varit alltför framgångsrika och att personer som brukade jorden 

inte fått någon utdelning. Hushållningssällskapets material beskriver några exempel på 

hur den nyodlade marken användes. Hushållningssällskapets berättelse från 1816 

beskriver hur området skiftades 1816 av lantmätare: ”hela Bäckaslöfs Mossen blifwit av 

Lantmätare upmätt och lagd i skiften af omkring 4 Geometriska Tunneland 

hwartdera.”100 Dessutom nämns en Rådman Bäckström som en mottagare av 

Hushållningssällskapets odlingslån vid arbete i Bäckaslöv.101 Det finns även uppgifter 

om villkoren som fanns för bönder som arrenderade marken vid Bäckaslöv i 

Hushållningssällskapets handlingar. Det fanns några villkor som arrendatorerna skulle 

uppfylla för att kunna bruka mark på mossen:  

 
Arendatorn betalar årligen för hwarje Geometriskt Tunneland, minst 8 rdr 
Banko i penningar, samt en half Tunna Spannemål, helften Råg och helften 
Korn, att alltid lösas efter årets Markegång; hwaraf Penninge-afgiften 
betalas i januari månad hwarje år. hwarwid iakttages, att Arrendatorn bör 
anskaffa 2:ne wederhäftige Mäns fullkomliga Borgen, såsom för egen 
Skuld, för Arrende-Contractets upfyllande: hwilken Borgen hwart 5:te år 
bör förnyas och af Stadens Hushålls-Committee wara godkänd.102  

 

                                                
98 Växjö Kra, Kronobergs läns Hushållningssällskap, Förvaltningsutskottets handskrivna berättelser, 
1814-1815.  
99 Mörner, Carl Stellan, Konungens Befallningshafwandes uti Kronobergs Län till Kongl. Maj:t afgifne 
Fem Års Berättelse År 1822. Henrik Nordström, Stockholm, 1823. s. 18. 
100 Kronobergs Läns Kongl. Hushållnings- Sällskapets Handlingar: Andra Häftet, Carl Fredrik Berg, 
Växjö, 1815. s. 4. 
101 Kronobergs Läns Kongl. Hushållnings- Sällskapets Handlingar: Tredje Häftet, Carl Fredrik Berg, 
Växjö, 1816. s. 3.  
102 Handlingar rörande Wexiö Stads Donationsjord Bäckaslöf. - 2. Afdelningen, s. 147. 



  
 

24 

Detta visar hur arrendatorerna fick betala arrendeavgift genom både pengar och 

spannmål. Det verkar som att den sista delen om Borgen kunde betalas med hjälp av 

odlingslånen. Villkoren och omständigheterna för odlingslånen berodde på syftet med 

personens låntagande. Beloppen varierade med en ränta på 2-3 procent och skulle 

återbetalas efter 5 år.103 Ofrälse fick rätt att köpa kronojord efter att Gustav III 

genomförde Förenings- och säkerhetsakten år 1789 men i Bäckslöv Mossens fall verkar 

det dock som att det endast var nyttjanderätt som gällde och jorden behöll sin status som 

kronojord. Växjö stad verkar ha tillåtit nyttjanderätt snarare än besittningsrätt över 

jorden för arrendatorerna. Kommittén betalade skatten för marken och arrendatorerna 

fick betala de ovan nämnda avgifterna till kommittén.104 Spannmålsavgiften bör ses i 

samband med en utav Mörners brev från 1810: ”Till stadens förmån kan räknas den 

betydeliga Jord, den framfarne Swea Konungar donerat, som utgör 1180 tunneland och 

hwarutaf 13 är odlad till åker och äng, så att Stadens innewånare icke äro i behof att 

ifrån Landtmännen köpa mycket spannemål.”105 Redan 4-5 år innan mossens uppodling 

fanns det alltså en vilja för ökad produktivitet i staden. I dokumentet Regler för 

Hushållskommitténs från 1816 är stadga § 21 av särskilt intresse för den här studien:  

 
§21 Committéen tillhör i händelse Arrende-förslaget till Bäckaslöfs-
Mossens Odling ej fortgår eller lyckas att drifwa Odlingen på 
Allmän Räkning på sätt 1811 års Reglor närmare utstafa: och bör 
Committéen i allmänhet med all möjelig omtanka söka göra de 
updikade Kärren och Bäckaslöfs-Mossen för Staden nyttige, så fort 
möjeligen ske kan, på de dryga kostnader, som derå äro nerlagde, 
icke må blifwa förspilde, utan åtminstone gifwa Räntan, och med 
tiden återbära Capitalet: I hwilket afseende Committéen har, att 
upgöra Förslagen, fullständige och på goda grunder fotade, samt 
dem, innan werkställighet derå följer, Respektive Delägarne 
underställa.106  

 

Det här utdraget visar hur det fanns en viss tveksamhet för de möjliga framgångarna för 

odlingen på mossen. Behovet för kommittén att få tillbaka kapital framstår också som 

av stor betydelse. De sista raderna verkar också indikera att Kommittén bestämde över 

hur arrendatorerna skulle använda sina jordtomter, vilket förmodligen kunde ta sig 

uttryck genom vilken jordbruksvara som uppodlades.  

 

                                                
103 Kronobergs Läns Hushållnings-sällskap, Kronobergs Läns Hushållnings-sällskap 1814-1914, s. 41. 
104 Handlingar rörande Wexiö Stads Donationsjord Bäckaslöf. - 2. Afdelningen, s. 142- 147. 
105 Mörner, Carl Stellan, ”Kort berättelse om Kronobergs län”. Hyltén Cavalliusföreningen, Årsbok 1941, 
Nya Växjöbladets Boktryckeri AB, Växjö, 1941. s. 158. 
106 Handlingar rörande Wexiö Stads Donationsjord Bäckaslöf. - 2. Afdelningen, s. 136. 
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4 Analys 
 

Detta arbete har avslöjat några intressanta aspekter kring nyodlingar från 1800-talets 

början. Uppsatsens metodologiska utgångspunkt var att undersöka ett lokalhistoriskt 

skeende och studera specifika detaljer runt det här bygget och nyodlingsprojektet vid 

Växjö. Den här analysdelen kommer att diskutera resultaten utifrån teorin och den 

tidigare forskningen. Resultaten kommer även att diskuteras utifrån den mer generella 

empirin som finns i Stattin och Karlssons respektive arbeten. En av de mest slående 

slutsatserna som har uppstått är hur problematiskt, tidskrävande och kostsamt det var att 

bygga Bergunda kanal för att dränera mossen. Resultatavsnittet har presenterat 

information som indikerar de svårigheter Elias Heurlin verkar ha haft under bygget. 

Kostnaderna för kanalen blev tillslut 1212 rdr, vilket utgjorde en stor del av de 

tillgängliga medlen. Detta framhäver resultaten av Stattins forskning som beskriver de 

stora och ofta avskräckande kostnaderna som nyodlingar ofta innebar. En annan fråga 

som väckts är frågan om vilken faktor som faktiskt orsakade problemen vid bygget. 

Man kan fråga sig huruvida dessa problem hade uppstått om ingenjören Stephens hade 

stannat kvar längre än till 1810. Det är noterbart att alla dessa problem uppstod efter att 

Stephens hade fått betalt och lämnat projektet. Några detaljer om hur länge Stephens 

faktiskt stannade vid bygget saknas, men det framkommer i hans bok från 1834 att han 

oftast stannade vid byggen i endast sex dagar.107 Man kan därför inte helt fastställa om 

det var problem med den Elkingtonska metoden eller Heurlins bristande erfarenhet som 

var främsta faktorn bakom försenandet. Det är givetvis så att Bergundas steniga jord 

också spelat stor roll i förseningarna och är troligen inte något som Stephens hann 

anmärka i särskilt stor detalj under sina sex dagar. Vi har sett i räkenskaperna att 

sprängningar och krut fordrades vid flera tillfällen, vilket betonar den hårda jorden 

försenande effekt. Dräneringsmetoden var, som bekant, beroende av utgrävda hål längs 

det som Stephens kallar ”drain.” Det som motsvarar ”drain” i det här fallet är själva 

kanalen. Krutet verkar ha använts för att bryta igenom det hårda stenlagret för att borren 

skulle kunna penetrera ytan. Det är nog ett förenklat svar att helt tillskriva svårigheterna 

med grävandet de svenska och mytomspunna stenarna då Stephens var verksam samt 

framgångsrik i Sverige under hela sin karriär. Eftersom Elkingstonska metoden visat sig 

vara ytterst effektiv vid dräneringen av mossen kan problemen och förseningarna med 

bygget troligtvis mest kopplas till komplikationer med jorden samt Heurlins bristande 

                                                
107 Stephens, George, The Practical Irrigator and Drainer, s. 185. 
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erfarenhet. Det är också intressant att tala om Stephens citat om hur, tillsynes, icke 

sammankopplade vattenansamlingar helt plötsligt kunde torrläggas eller sjunka i 

vattennivå. Detta verkar indikera att man inte hade särskilt bra insikter om hur 

Elkingtonska metoden faktiskt påverkade sin omgivning. I Växjös fall skapade den här 

ovetskapen ett helt förändrat landskap och geografi. Vattennivån sjönk i de 

omkringliggande sjöarna, vilket förändrade stadens storlek och skapade negativa 

ekologiska bekymmer som påverkar staden än idag. Wibergs dispyt visar även hur det 

här skapade konflikter om jord. Detta är en intressant aspekt som visar hur 

dräneringssystem, vid kanalens byggande, fortfarande var i ett tidigt skede och att man 

inte var särskilt medveten om vilken påverkan grävningar kunde ha.  

 Den tidigare forskningen om mossuppodlingar och nyodlingar beskriver 

att nyodlingsprojekt och i synnerhet mossodlingar var riskabla undertaganden. 

Byggandet av Bergunda kanal och resulterande uppodling av Bäckaslövs mosse är ett 

konkret exempel på det som tidigare forskning har kommit fram till. Stattin och Juhlin-

Dannfelt poängterar hur 1810-talet var en period där entusiasmen kring uppodlingen av 

mossar var väldigt hög. I ljus av detta verkar Bergunda kanal ha varit en nyodling som 

skedde i kulminationen av optimismen bakom uppodlingen av moss- och kärrmark. 

Juhlin-Dannfelt belyser dock hur den här entusiasmen kom att avta under 1820- och 

1830- talen på grund av ett flertal misslyckanden och den stora ekonomiska 

kostnaden.108 Stattin beskriver även hur det skulle komma stor skepticism både mot 

nyodlingar på mossar och även mot odlingslånen.109 Stor del i denna misstro kopplas till 

svårigheterna med mossodling. De bristande framgångarna vid Bäckaslövs mosse är ett 

konkret exempel på hur den här misstron har varit berättigad. Resultaten har indikerat 

att mossen inte gav sina arrendatorer någon avlöning vid 1822, drygt åtta år efter att 

marken började utarrenderas. Landshövding Mörner beskriver hur arrendatorerna: ”med 

berömmwärt nit, och oansett betydande kostnad, påskyndat odlingsföretaget, hwaraf de 

hittills dock njutit föga ersättning.”110 Karlsson beskriver hur människor i början av 

1800-talet var starkt motiverade av det stigande spannmålspriset och 

befolkningsökningen att hitta tillgänglig jord för att bruka.111 Detta är en intressant 

                                                
108 Runefelt, Leif, svensk Mosskultur: Odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750-2000, s. 
35. 
109 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet 
under 1800-talets första hälft, s. 128. 
110 Mörner, Carl Stellan, Konungens Befallningshafwandes uti Kronobergs Län till Kongl. Maj:t afgifne 
Fem Års Berättelse År 1822. Henrik Nordström, Stockholm, 1823. s. 18.  
111 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850, 
s. 52. 
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parallell till mossens verksamhet eftersom studien har bekräftat att mossens arrendatorer 

uppmuntrades till att odla spannmål. Vi vet det eftersom avgiften för skiftena bestod 

båda av penningar och spannmål. Detta bör även tolkas i samband med Mörners brev 

från 1810 där han beskriver hur stadens donationsjord ska användas till att odla 

spannmål så att stadens invånare inte är beroende av att köpa det från ”landtmännen.” 

Vi kan se i Bäckaslöv mosses fall hur människorna som chansade på den här 

möjligheten att skaffa jord och börja odla spannmål förmodligen inte fick någon 

utdelning för sin möda. Förutom Mörners brev finns det andra tecken som tyder på att 

mossens odling inte var framgångsrik som odlingsplan. Det faktum att det idag åter har 

blivit blötmark, och att marken sedan kom att användas som militärt övningsfält, tyder 

på att mossens uppodlande var ett ofruktsamt företagande. I ljus av den här utvecklingen 

kan man förstå att, som den tidigare forskningen påpekar, antalet nyodlingar och 

odlingslån minskade på 1820-talet.112 Den åter uppkommande kritiken som Stattin 

beskriver riktades emot Hushållningssällskapet och att de främst var ute efter pengar 

och utökad makt; kort sagt ansågs de inte alltid agera förmånligt mot bonden.113 Stattin 

beskriver hur vanliga bönder ofta var öppet kritiska mot Hushållningssällskapet aktioner 

av dessa anledningar.114 Den här uppsatsens resultat ger en mer nyanserad bild av 

Hushållningssällskapet och kommitténs motiveringar i Kronoberg. Det är förvisso sant 

att det fanns ett vinstintresse hos Växjö stads organisationer, vilket kommer att 

diskuteras utförligare längre fram i analysen. Men det framkommer ändå en slags 

oegennytta i deras ageranden. Frihetsåren och odlingslånen kan tolkas som ett sätt att 

låsa fast brukarna vid marken och få in kapital, men jag skulle påstå att det snarare 

indikerar hur organisationerna gav brukarna en chans att lyckas. Det här citatet från 

Stattin belyser arbetet vid mossen på ett bra sätt: ”Hushållningssällskapet bidrar här med 

unikt material. Men det är de första tvekande stegen på den vägen. Där är det inte bara 

de stora framgångarna, eller ens de små, utan ibland mera svårigheterna, motgångarna, 

tystnaden som tecknar bilden av utvecklingen. Överhuvudtaget var organiserade försök 

att påverka skeendet i mycket högre grad än idag ovanliga och fordrade stark 

drivkraft.”115 

                                                
112 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet 
under 1800-talets första hälft, s. 128. 
113 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet 
under 1800-talets första hälft, s. 130. 
114 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet 
under 1800-talets första hälft, s. 130. 
115 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet 
under 1800-talets första hälft, s. 15-16.   
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Mossens uppodling är väldigt intressant att analysera utifrån Hobsbawms teorier och 

huruvida den passar in i hans teori om uppkomsten av den agrara kapitalismen. 

Hobsbawm betonar betydelsen av jordreformerna i den kapitalistiska utvecklingen. 

Uppodlingen av mossen är intresseväckande att tolka utifrån det storskiftet eftersom 

verksamheten tycks ha präglats av jordbruksreformens anda. Storskifte betyder 

bokstavligen ”större skiften” eftersom det var ett steg ifrån de tidigare smålotterna som 

utgjorde tegsystemet.116 Det fanns en vilja att ha större jordarealer för jordbrukares 

skiften, vilket skulle öka effektiviteten. Om vi undersöker nyodlingen på Bäckaslövs 

mosse kan vi uttyda influensen av storskiftet. Mossen utmättes vara ett område på 68 

tunnland och den delades sedan upp i skiften på fyra tunnland vardera. Detta resulterade 

i 17 skiften som utarrenderas till lokala invånare. Här kan vi utgöra storskiftets inverkan 

på Bäckaslöv eftersom de nya skiftena var förhållandevis stora och motsvarar ungefär 

16 200 m2 i dagens mått. Detta blir särskilt slående i sken av att det finns uppgifter om 

hur Bäckaslöv några år tidigare hade jordarealer och tegar på, exempelvis, ½ eller ¾ 

tunnland.117 Detta kan förmodligen knytas samman med hur odlingslånen och 

odlingsbidragen som gavs till Kronoberg län skulle användas i samband med 

storskiftet.118 Dock ska det påpekas att det skulle komma än större jordskiften och 

förändringar under de kommande decennierna. Men i Bäckaslöv kan man se början på 

skiftesprocesserna som Hobsbawm presenterar. Hobsbawm beskriver hur steg mot den 

agrara kapitalismen togs när de kollektivistiska och problematiska jordägande 

traditionerna började brytas upp. Dispyten om jordsrätten i Bäckaslöv anammar på 

många sätt de här problematiska traditionerna och resolutionen påvisar hur några av 

dessa började brytas upp. Det bör tilläggas att det är första stegen mot den här processen 

och ett mycket tidigt skede av rörelserna som Hobsbawm beskriver. Resolutionen av 

marken ledde till några omskakande förändringar på sättet som marken kunde nyttjas. 

Ecklesiastikstatens privilegier upphörde och de icke-borgerliga arrendatorerna fick 

samma villkor och rättigheter som deras borgerliga motsvarigheter. Det här kan tolkas i 

sken av Hobsbawms beskrivningar om de tre hinder som stod i vägen för kapitalismens 

framväxt; nämligen de äganderättsliga hindren, organisatoriska hindren och tekniska 

hindren. Det är främst de organisatoriska hindren som är av relevans här eftersom 

jorden fortfarande klassificerades som kronojord, eller stadsjord, och privat äganderätt 

                                                
116 Gadd, Carl-Johan, Det svenka jordbrukets historia - Den agrara revolutionen 1700-1870, s. 275. 
117 Handlingar rörande Wexiö Stads Donationsjord Bäckaslöf. - 2. Afdelningen, s. 168. 
118 Se Resultatavsnittet. 
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inte var tillgängligt på mossen under tiden som den här studien analyserar. Ägandet, 

eller styrandet, av donationsjorden i Bäckaslöv ordnades upp efter flera års politiska 

strider och jorden fick ett organiserat styre i form av odlingskommittén och även 

Hushållningssällskapet. Styrningen och bestämmandet över jorden togs över av en 

enskild och utvald kommitté, vilket kunde motverka konflikterna mellan borgerskapet 

och ecklesiastikstaten. Det kan tolkas som en slags individualisering av jorden, i alla fall 

jämfört med hur det var tidigare. Hobsbawm förklarar hur en mer individuell och 

enhetlig bestämmandeprocess leder till att jorden lättare kan arrenderas och kommitténs 

processer för att hitta pålitliga och produktiva arrendatorer speglar detta. Det kan nog 

inte ses som något sammanträffande att kanalen började byggas så snart efter att 

bestämmandet av jorden gjordes mer enhetligt.  

 Det är även relevant att tala om kapitalets ökande innebörd i frågan om 

Bäckaslövs mosse. Stora utgifter hade spenderats för att möjliggöra uppodlingen av 

mossen och det framkommer av källmaterialet att jordägarna, det vill säga staden och de 

relevanta organisationerna, var angelägna om att få tillbaka sina investeringar. Detta blir 

särskilt tydligt då odlingskommittén uttryckt att de var måna om att: ”återbetala 

Capitalet.” Det blir också belyst av villkoren och avgifterna som arrendatorerna fick 

betala; betalade man inte dessa avgifter förlorade man sitt skifte. Många av 

arrendatorerna erbjöds dessutom odlingslån för att komma igång. Här blir betydelsen av 

kapitalanskaffande och stadens vilja att öka jordbruksproduktionen betonad. En utav de 

tydligaste motiveringarna med odlingslånen, odlingsbidragen och 

Hushållningssällskapets grundande var just ökandet av jordbruk för ”mera 

allmännyttiga företag.”119 I Bäckaslövs mosses fall vet vi, på grund av Mörners brev 

från 1810, att stadens donationsjord skulle användas till att skapa ett överskott av 

tillgängligt spannmål för stadens invånare att köpa. Användandet av jorden speglar 

därmed marknadens behov vid 1800-talets början. Dessa fynd reflekterar några av 

processerna som beskrivs i Karlssons forskning.120 Karlsson beskriver att några av 

faktorerna bakom jordbruksexpansionen under denna tid var framväxten av större 

inomlokala och utomlokala marknader och att det större jordbruksföretagandet och 

ökningen av inrösningsjorden bör tolkas som ett steg mot en utökad kommersialisering.   

Det är intressant att notera hur fokus ligger på spannmål och inte på lin eller potatis vars 

popularitet började öka vid den här tiden vilket betonades av Mörners brev. Bäckaslövs 

                                                
119 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet 
under 1800-talets första hälft,  s. 127.  
120 Karlsson, Folke, Mark och Försörjning - Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850. 
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mosse kan ses som en del av de växande investeringar som skedde under 1800-talets 

första hälft och beskrivs av Stattin.121 Han menar att på grund av de dyra investeringar 

och reformer som genomfördes under den här tiden så behövdes det kapital både från 

jordägare och arrendatorer. Mörner och kronprinsens vilja att öka produktionen var 

därför bunden till kapital, vilket förklarade varför odlingslånen introducerades. Detta 

blir ett litet steg närmare den agrara kapitalismen eftersom det krävdes pengar för att få 

tillgång till jord. Detta kan också tolkas i samband med Karl Marx teori, om den 

ursprungliga ackumulationen; endast de med tillgång till kapital kunde samla på sig 

jord. Det finns sätt som Bäckaslöv inte motsvarar den nationella trenden som rådde 

under 1800-talet, jordens status var fortfarande kronojord och verkar ha varit det tills 

kronan tog tillbaka området och använde det som ett militärt övningsfält 1914. Tillslut 

tog kommunen över jorden 1992 då I11 lades ner.122 Detta är en intressant utveckling 

eftersom det mesta av kronojorden i Sverige blev till skattejord under 1800-talet.123  

 
5 Didaktisk reflektion 
 
Lokalhistoria har genomgått en förändrad status i undervisningen genom åren. Axel 

Hultmans avhandling innehåller en intresseväckande studie om lokalhistoriens 

förändrade plats i svenska kurs- och ämnesplaner. Hans jämförelse av de olika 

kursplanerna belyser en rad intressanta aspekter som bör vara relevant för historielärare. 

Den här uppsatsens didaktiska reflektion kommer utvärdera vilken plats lokalhistoria 

kan ha i dagens klassrum. Fokus kommer att läggas främst på gymnasiets ämnesplaner.  

 När man granskar ämnesplanerna för historia på gymnasiet idag blir dess 

något tillbakadragna status tydlig. I Gy-11s ämnesplaner är lokalhistoria endast explicit 

nämnd i Historia 2 och Historia 3; det figurerar inte i ämnesplanen för Historia 1. Axel 

Hultman ser det här som ett resultat av ett mer globalt perspektiv samt på grund av en 

hög konkurrens med andra teoretiska infallsvinklar.124 Ämnesplanerna har ett stort fokus 

på aspekter som historiemedvetande, teorier och förändringsprocesser. Detta citat 

belyser styrdokumentens betoning på dessa abstrakta koncept:  

 

                                                
121 Stattin, Jan, Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring - utveckling och verksamhet 
under 1800-talets första hälft, s.12.  
122 Kommunstyrelsen Växjö Kommun, Skötselplan för naturreservatet Bokhultet i Växjö kommun, 
www.vaxjo.se, 2016, s. 4.  
123 Gadd, Carl-Johan, Det svenka jordbrukets historia - Den agrara revolutionen 1700-1870, s. 199. 
124 Hultman, Axel, Lokalhistoria i svensk och norsk skola, s. 98-99. 
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Eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer 
av källor samt använda olika teoretiska perspektiv och verktyg som 
förklarar och åskådliggör historiska förändringsmodeller. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av sitt 
arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt 
samt med hjälp av modern informationsteknik.125   
 

Det som är anmärkningsvärt med det här citatet är bristen på ett mer konkret möte med 

historien och utveckling av elevers historiemedvetande. Som Hultman skriver är en utav 

lokalhistoriens stora användningar dess potential att utveckla just historiemedvetande 

hos elever. Kerstin Berntsson skriver om det existentiella historiebruket och hur det kan 

påverka elevers historiemedvetande. Hon förklarar hur mötet mellan ”den lilla 

historien”, elevers egen historia och lokalhistoria, och ”den stora historien”, den 

nationella eller globala historien, bör kombineras i historieundervisningen.126 Berntsson 

presenterar även Jan Thavenius teorier om sambandet mellan den lilla och stora 

historien i skolan. Thavenius teorier påminner till stor del om den gadamerianska 

horisontsmältningen: ” Eleverna behöver kunskaper om det förflutna (den stora 

historien) och om sin egen position som historiska varelser (den lilla historien) för att 

kunna förstå sitt liv här och nu, samt för att kunna skapa den historia som ligger framför 

dem. Thavenius menade att det är just i mötet mellan den lilla och den stora historien 

som kunskaperna får en djupare mening och betydelse för elevens livsvärld.”127 Detta är 

av stor relevans för historielärare idag eftersom det kan kopplas till bildandet av 

historiemedvetande och en starkare förståelse för sin egen plats i historien och det 

existentiella historiebruket. Det är givetvis fallet att det finns olika förutsättningar på 

olika skolor, men om studien om Bergunda kanal har bevisat något så är det att även 

den mest intetsägande av platser kan ha en rik och intressant historia. Det finns 

möjligheter för elever att bemöta den konkreta och påtagliga historien i sin undervisning 

snarare än att endast arbeta med abstraktioner och teorier. Hultmans avhandling 

demonstrerar hur lokalhistoria och det här mötet med konkret historia mest används 

under grundskolans tidigare år och används mindre och mindre ju äldre eleverna blir. 

Men det finns stöd i forskningen128 som påvisar hur effektiv lokalhistoria kan vara för 

att uppnå Skolverkets mål angående hur historieämnet ska: ”syfta till att eleverna 

breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det 

förflutna /…/ samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och 

                                                
125 Skolverket, Historia, Stockholm, 2011, s. 1. 
126 Berntsson, Kerstin, Spelar släkten någon roll?: "Den lilla historien" och elevers historiemedvetande, s. 
27. 
127 Berntsson, Kerstin, Spelar släkten någon roll?, s. 27. 
128 Se Hultman, Berntsson och Thavenius. 
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verklighetsuppfattning.”129 Lokalhistoria borde kanske få större plats i dagens 

historieundervisning då det kan vara ett sätt att nå upp till ämnesplanernas mål. Denna 

uppsats inledde med ett citat av Moberg och det kan vara fördelaktigt att avsluta på 

liknande manér i ljus av betydelsen och nyttan med lokalhistoria: 

 
 Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. 
Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början 
och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga 
millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att 
lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och 
genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det 
åligger oss.130    

 
6 Slutsats 
 
Den här uppsatsen har redovisat för en rad intressanta detaljer om Bergunda kanal och 

har gett konkreta beskrivningar samt analyser på hur en nyodling kunde anläggas. 

Dessutom har den lokalhistoriska metoden kunnat konkretisera mycket av de 

generaliseringar som finns beskrivna i tidigare forskning. Vi har kunnat se hur 

byggandet av kanalen uppstod efter flera års dispyter över den tillgängliga jorden i 

Bäckaslöv. Bygget demonstrerar tidens entusiasm för uppodlingen av mossar samt 

statens vilja att nyttja landets många sanka områden. Det fanns en stor vilja att öka 

jordbruksproduktionen och mossodlingar sågs som ett sätt att uppnå detta. Odlingen av 

Bäckaslövs mosse ska ses i ljus av viljan för en ökad jordbruksproduktion som 

reflekterar tidens marknad för och behov av spannmål. Metoderna och männen som 

designade kanalen har belysts. George Stephens och Elias Heurlins roll i bygget och 

deras användande av Elkingtonska metoden har gett ett konkret exempel på hur 

kanalens byggande gick till. Uppsatsen har även belyst vilka svårigheter som ansatte 

kanalens anläggande och slutförande. Resultaten och analysen har också kunnat påvisa 

svårigheterna som fanns med att odla på mossen, vilket kan ses som förklarande orsak 

till varför antalet sådana nyodlingar minskade under de följande åren.  

 Uppsatsen har även visat, i samband med Hobsbawms teorier, hur 

kanalen, uppodlingen av mossen och användandet av donationsjorden indikerar några 

första steg mot den agrara kapitalismen. Några av de hinder som hindrar den 

kapitalistiska framväxten började brytas ned i Bäckaslöv; några exempel på detta är 

förminskandet av ståndsprivilegierna och det mer enhetliga samt organiserade odlingen. 

                                                
129 Skolverket, Historia, Stockholm, 2011, s. 1. 
130 Moberg, Vilhelm, Svensk strävan, s. 14. 



  
 

33 

Det går även att utläsa inflytandet av skiftesreformerna i uppodlingen av Bäckslövs 

mosse och det ökande inflytandet av kommersialiseringen i jordbruk. Händelserna 

skedde i början av övergångsfasen mellan det gamla och det nya och i ljus av Hobawms 

teori kan vi uttyda små steg i händelserna vid Bäckaslöv som tillslut skulle kulminera i 

den agrara kapitalismen.  

Detta spikraka och undangömda monument som skär genom Bergundas 

skogar vittnar om ett svunnet förflutet. Kanalen leder oss till en tid som präglades av en 

entreprenörsanda och nyodlingens optimism. Därför förefaller den vara som Smålands 

Ozymandias, liggandes bortglömd i skogen och viskandes om Stephens, Heurlins, 

arrendatorernas och de namnlösa männens ansträngningar. Det som mest för oss till 

liknelsen med Ozymandias förtvinande staty är kanalens slutgiltiga misslyckande och 

försvinnande från allmänhetens medvetande. Den här uppsatsen har förhoppningsvis 

spridit lite ljus över kanalen och människorna som byggde den, samtidigt som den har 

framhävt vattendragets plats som en del i Växjö stads historia.   

 
7 Framtida forskning 
 
Det finns utrymme för framtida forskning inom ämnet. En intressant aspekt som skulle 

kunna undersökas ytterligare är frågor kring donationsjord i Växjö. Den här uppsatsen 

har belyst händelser kring marken i Bäckaslöv men det finns andra områden som kan 

vara av intresse. Under tiden som kampen om Bäckaslöv rasade fick Borgerskapet full 

äganderätt över donationsjorden i Norra Mark, vilket är dagens Norremark. Det skulle 

kunna vara av intresse att studera utvecklingen i Norremark jämfört med Bäckaslöv och 

se hur frågan om ägandeskap hade för påverkan på utvecklingen i områdena.  

En annan fråga som skulle kunna vara intressant att utveckla är 

dräneringen av andra blötmarker i Växjötrakten. Den här uppsatsen har undersökt 

faktorer bakom och som orsakades av dräneringen av Bäckaslövs Mosse, men framtida 

undersökningar skulle kunna beröra blötmarkerna Spetsamossen eller Kungsmaden som 

blev till stadsdelar i Växjö. Donationsjord överlag är en intressant aspekt att studera 

eftersom dess användning tenderar att reflektera stadens behov vid särskilda 

tidsperioder. Bäckaslöv har gått från skjutshållningsåkrar till spannmålsodling, 

övningsfält och idag finns det planer att bygga en helt ny stadsdel på kommunens mark i 

Bäckaslöv för att husera Växjös växande befolkning och motverka bostadsbristen.  
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