Hans Thunander
Född 1952. Civiljägmästarexamen 1979. Biträdande
stiftsjägmästare vid Växjö stifts egendomsnämnd.
Har tidigare varit anställd inom Domänverket.

Ett besö k vid Vitgöl en tidig gryning, n ä r
morgondimman l ä ttar, ä r en upplevelse.
Urgamla tallar speglar sig i den lilla tjä rnen. Har man tur hö rs tranan ropa.
En nä rmare undersö kning av n ågra tallar visar att de bä r spå r av gamla skogsbrä nder. N ä r tallskog brinner drö jer sig
elden gä rna kvar på l äsidan av stammarna

och d ödar dä r barken. Med å ren växer
den friska veden intill skadan över och
bildar ett s.k. brandljud. Ibland syns fortfarande lite av den d öda veden , ibland
å terstå r bara ett djupt barkveck. Med ett
tillväxtborr kan man ta ut en borrkä rna
och rä kna å rsringarna som vuxit ö ver skadan , och på så sä tt få en datering av
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skogsbranden . Två tallar har undersökts;
den ena började växa 1710-1715, och
den andra på 1770-talet. Ett tydligt
brandljud finns frå n cirka 1873.
Vad har dessa gamla tallar mer varit
med om ? Eftersom fastigheten ä r kyrkans
finns hushållningsplaner som kan ge några svar på frågan . I det följande ska visas
vilken typ av uppgifter som kan finnas i
planer frå n slutet av 1800- talet och bö rjan av 1900- talet.

Bruka men inte förbruka
Fö rvaltningen av kyrklig jord reformerades i slutet av 1800-talet i olika steg. Tidigare hade prästen själv förvaltat sin prästgå rd , men utan rä tt att sälja skog. Hans
nyttjande förutsattes vara l å ngsiktigt och
begrä nsat till husbehov. Principen formuleras i fö rordning (å r 1647) som att
Tall med brandljud.
prästen fick ” . . . präste- och stomgårdsskog
till husbehov nyttja, men ej för efterträdaren fördärva eller utöda . . . ” . En tidig fö- ma instruktion och norm som för kronoregå ngare till skogsvå rdslagcn enligt prin - skog.
cipen bruka men inte fö rbruka! Reglerna
lä ttades 1866 d å skog fick sä ljas Irå n vissa "Har af ålder warit anslaget på lön"
stö rre fastigheter, under fö rutsä ttning att
Vad berä ttar skogshush å llningsplanerna ?
hush å llningsplan upprä ttades och skogen Inledningsvis konstaterar man i 1874 å rs
stä lldes under Kungliga Domä nstyrelsens
plan:
” Ekeberga Stomhemman . . . har af ålder
(skogsstatens ) fö rvaltning. År 1894 utökades antalet fastigheter under skogssta- warit anslaget på lön till Kyrkoherden i
tens fö rvaltning och frå n 1910 ingick alla
Lenhofda och Ekeberga församling."
Vad ä r ” stom” ? Betydelsen av ” stom”
skogar. Hushållningsplaner finns alltså i
princip f ö r alla ä ldre kyrkliga skogar frå n växlar något, men brukar beteckna en
1910, i vissa fall redan från 1866. Nor- fastighet som utgö r naturalö n och dä r
malt finns sedan en obruten svit av hus- tjä nsteinnehavaren inte bor på fastighehållnings- och skogsbruksplaner fram till ten. Ihland förskjuts betydelsen mot en
vå ra dagar. Fram till 1932 upprä ttades fastighet belägen i en annexförsamling,
planerna av Dom ä nstyrelsen enligt sam - vilket Ekeberga var under lå ng tid till
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Lenhovda. Lite slarvigt kan man säga att
stomhemman var en lönefö rstä rkning.
Vad innebä r "af ålder” ? I ä ldre tid var
prästens lön in natura. Prästen var som
alla andra bonde, och hans huvudsakliga
lön var brukandet av en jordbruksfastighet. Prästgå rdarna har i regel en historia
frå n tidigaste kristen tid , men just stom hemman tillfö rdes kyrkan av kronan un der stormaktstid. I ortodoxt luthersk an da , och mot bakgrund av ökande befolkning, ut ökades undervisningen i katekesen och Den Heliga Skrift. Denna djä rva
satsning medfö rde nya komministertjä nster och nya löneboställen. Även om
kronan anslog bostä llena hade de i regel
disponerats av kyrkan under medeltiden .
Normalfallet var att Gustav Vasa drog in
merparten av de kyrkliga egendomarna
och efterfö ljande rcgenter förlänade dem
till adelsmä n. Karl XI tog dem tillbaka till

kronan vid reduktionen och n ågra anslogs dä refter till kyrkan. Hushållningsplanen klargö r dock inte n ä rmare innebörden av ” af ålder” , men uppger att
skogsmarken tillskiftades vid storskifte i
slutet av 1700- talet . Under rubriken
” historik ” n ä mns ä ven huruvida tidigare
hush å llningsplaner finns.
I inledningen beskrivs, fö rutom historik, också översiktligt fastighetens grä n ser, torpen samt mulbete och h öslå tter
liksom skogsf ö rvaltning, markfö rh å llan de, klimat, stå ndskog, blockindelning
och avsä ttning. Tidigare skogsbrä nder
och större stormfällningar redovisas hä r:
"Ö
fver en areal av c:a 6,5 ha å skogens
sydostligaste hörn har en svårare skogseld
gått fram i slutet af 1880-talet, hvadan
härstädes nästan hvarje spår af lösare jordlager saknas. ” ( 1912 å rs plan .)

‘T

J !

4
*v
5TX

. •

»

-

•

Hvitgöl pä kartan från 1874.
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Karta öfver skog och hagar till Ekeberga Stomhemman 1874.
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Avsä ttningen kan kommenteras med
ord som:
"Under de senaste ären hajva virkesprisen i medeltal varit för bjälktimmer 10 kr
per kubikmeter, för sågtimmer 8 kr, för
byggtimmer 6 kr, för vedskog 2 kr och för
massaved 6 kr ( brutto vid järnväg). Ett
mansdagsverke betabis med 3 kr och ett
hjon d:o 1:50 under sommaren; under vintern äro priserna respektive 2 kr och 1 kr.
Ett kördagsverke om sommaren betingar 6
kr och om vintern 4 kr." ( 1926 å rs plan .)

Avdelningsbeskrivning
Ekeberga uppdelas i fyra block, och avdelningarna beskrivs i nummerordning
inom blocket . Fö r varje avdelning följer i
de äldre planerna; nummer, areal, marken , l äget , trädslag, växtlighet , virkesvolym , åldersklass och å tgä rdsfö rslag. Frå n
1912 bedö ms även medelhö jd och slutenhetsgrad . Volym och areal uppskattas
med hjä lp av linjetaxering, med klavning
av träd inom linjen . Areal och volym
anges i 1874 å rs plan i kvadratrev respektive storfamnar, men i senare planer i
hektar och kubikmetrar.
Fö r att å terkoppla till tallarna vid Vitgöl kan vi se hur de ä r beskrivna , dock
med volym och areal i moderna må ttslag.
Å r 1874 beskrivs fastmarken sydväst om
Vitgöl , avdelning nr 65, som:
"Mossbelupen mark med sten- och myllblandad sandjord, kuperat och torrt läge,
något bbidad tall- och granskog av medelmåttig växt , 178 m Vha, 100-120 år gammal. ”
År 2000 har kvarl ä mnade rester av flera avdelningarna fö rts samman och be-

skrivs med: ” Nyckelbiotop, bonitet T21,
60 % tall och 40 % gran , 80 m3/ ha, ålder
160 + , å tgä rd : naturvårdande rö jning. ”

Skogshushållningen
Efter best å ndsbeskrivning följer den
egentliga hushållningsplanen . Skogsbrukssä tt och omloppstider fastslås. 1
Ekeberga skö ts ett mindre block med
traktbl ädning och 60-å rig omloppstid ,
och övriga tre block med trakthuggning
och 140-å rig omloppstid . Valet av om loppstid motiveras med:
"Ehuru skogen synes kunna fortwäxa
utan att taga skada ända intill 200 år sa
har det dock visat sig att den årliga tillväxten efter 140 år är af så ringa betydenhet
att skäl ej fö refinnes att låta den fortväxa
utöjver denna tid. ” ( 1874 å rs plan . )
Omloppstiden styr avverkningen genom att all skog som uppn å r 140 å r un der planperioden fö reslås till avverkning.
Anm ä rkningsvärt ä r att de planerade
hyggena blir så stora - en modern skogsman bleknar. I stort sett hela östra delen
av fastigheten planeras fö r kalhuggning
under 20-å rsperioden 1875-1894. Om
planen fullföljts skulle ett sammanhä ngande hygge om 60 ha uppkommit . Detta
sker dock inte i verkligheten, men 1909
finns ä nd å ett 30 ha stort hygge. Uppen barligen uppfattas inte hyggena som st örande stora eftersom nya hyggen planeras
intill de gamla. Hyggesstorlek diskuteras
överhuvud taget inte i planen . Dä remot
finns ett resonemang, i de d å gä llande
taxeringsinstruktionerna, som handlar
om att undvika fö ryngringssvå righeter.
Alltfö r stora hyggen fö rutsätts ge alltf ö r
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liten insåning frå n beståndskanter. I linje
med resonemanget fö reskrivs en stö rsta
blockstorlek om 5.000 kvadratrev (ca
441 ha) som , med exempelvis 140-å rig
omloppstid , ger normala å rsytor om
drygt tre hektar. Vidare sägs att hyggen ej
bör utformas med mer ä n 30 meter frå n
bestå ndskant, i granskog, och flerdubbelt
större i lättföryngrad tallskog. Nya å rsytor läggs intill gamla fö rst n ä r å terväxten
ä r sä kerstä lld. N ågra begrä nsningar grun dade på upplevelsevä rden kan inte spå ras,
varken i instruktioner eller hush å llningsplan .

Skogsvård
Återbeskogning fö reskrivs ske genom
ruthackning följd av sådd , vanligen med
2/ 3-delar tallfrö och 1 /3-del granfrö. Om
sådderna inte lyckas helt kan hjälpsådd
ske, eller hjälpplantering med plantor
uppdragna i en liten plantskola på fastigheten . Då, liksom nu , kan frö träden blåsa
omkull.
” ( vid den ) . . . årliga hyggesafverkningen

Skogrikedom
Kyrkans fastigheter ansågs allm ä nt fö r
skogrika, vilket framgå r av samtida sockenbeskrivningar. Med en typisk formulering beskrivs 1902 i ” Ny Sm å lands Beskrifning” en fastighet i västra delen av
Kronobergs l ä n med: "Hallaryds socken är
ej särdeles rik på skogar. Afsevärd skog finnes endast på prästgårdens samt stomhemmanet Starsholmas ägor.” Vad säger d å
hushållningsplanen fö r Starsholma ? I planen frå n 1911 ä r fastighetens medelbestockning endast 64 m3/ ha. Tidens uppfattning om ” afsevä rd skog” stä mmer
alltså dåligt med vå r nutida uppfattning.
Vi upplever Starsholmas nuvarande bestockning om 170 m3/ ha som tä mligen
normal. Över huvud taget slås man idag
av hur d å ligt skogstillstå ndet ofta var och
hur fantastisk fö rrådsutvecklingen varit.
Ett annat exempel på stor ökning finns
frå n Fyllerydsfastigheterna, utanfö r Växjö, som ökat frå n 12 m 3/ ha å r 1889 till
221 m 3/ ha idag.
Volymerna på Ekeberga 1:1 Stom har
inte ökat på samma dramatiska sä tt men i
sviten av hush å llningsplaner kan fö rrådsutvecklingen följas:
124 m3 per hektar.
1874
1891
87 m3/ ha.
1909
97 m 3/ ha.
114 m 3/ ha.
1926
1935
119 m3f/ ha.
1945
127 m 3f/ ha.
2000
156 m 3sk/ ha.

iakttages att dessa kalhugges utan qvarlemnande af fröträd, enär det visat sig att dessa
inom kort kullblåsa. ” (1874 å rs plan .)
Hyggena skola senast 2 år efier afiverkningen vara rensade fiån marbuskar och
skogsajfall. ” ( 1891 års plan.)
Idag har vi viltbetning, vå ra föregå ngare hade tamdjurens skogsbete.
” . . . att betning af far och getter skulle
vara föRBJUDERJ i såväl skogs- som hagmarken samt öfvriga kreatur vallas. ” ( 1874 å rs
plan.) ” För att skydda de spridt å skogen
belägna kulturplatserna synes lämpligast Modern naturvård
att hägna hela skogen. . . Allt svedjande för- Inom bl.a. Växjö stift anvä nds hushållbjudes.” (1909 års plan .)
ningsplanerna även idag. Vanligast ä r an66

underlag fö r informationsträ ffar och liknande, men även i naturvå rdsarbete kommer de till god nytta.
Inventeringar blir mer trä ffsä kra om generella m ö nster identifieras, såsom att
nyckelbiotoper i barrskog ofta ä r knutna
till grä nsen mellan fastmark och torvmark, på det sä tt den redovisas i bö rjan av
1900- talet, och d ä r hyggesrensning ej utfö rts. Kvarl ä mnade bestå ndsrester tycks
kunna bä ra en kontinuitet av träd fö rbi
hyggesfasen . Nyckelbiotopcr finns an nars, i vå ra trakter, vanligast knutna till
in ägor. Avdelningsvis beskrivning av in ägor finns f ö rst en bit in på 1900- talet ,
men kompletterad med ekinventeringar,
ger materialet ä nd å underlag f ö r utform-

vä ndning som

ning av naturvå rdsinriktad skö tsel. Sä rskilt intressant ä r skogshistorik för den
enskilda avdelningen .

Andra källor
Kyrkliga fastigheter kan ofta följas ovan ligt bra i historiskt källmaterial av skilda
slag. Medeltida handlingar finns för inte
så fa fastigheter, i form av donationsbrev,
jordeböcker m . m . Frå n Gustav Vasa och
framå t fl ödar källorna rikligare, och merparten av kyrkans nutida fastigheter å terfinns i jordeböckerna. Frå n 1600-talet
ibland , och frå n 1700- talet i regel, kan
protokoll frå n biskopsvisitationer ge upplysningar om prästgå rdens byggnader. I
enstaka fall finns inägor och utmark be-
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skrivna i allmä nna ordalag. Syneprotokoll, fö rda i samband byte av präst , finns
frå n samma tid . H ä r bö rjar beskrivningen av skogen bli en aning mer utfö rlig.
Exempelvis n ä mns frå n Råshult, Sten brohults socken , å r 1751: "Skog finnes
ingen till timmer men gärdslen fang och
wedbrand nödtorftligen. ” In ägan ä r h ä r
n ågot utförligare beskriven med uppgifter om rö jningsbehov m . m. Vidare kan i
vissa fall kyrkostämmoprotokoll ge upplysningar. Naturligtvis finns också material, icke specifikt fö r kyrkliga fastigheter,
såsom skifteskartor, grä nsbestä mningar,
kyrkobokfö ring, domböcker och ekutsyningar. Ekutsyningar finns specifikt fö r
kyrkan kvar fram till 1934, d å kronans
regalrätt till ek hävs på kyrklig jord. Frå n
1910, och i enstaka fall frå n 1862, finns
arrenden och avtal näst intill heltäckande
rö rande frä mst jordbruk och tomter. Parallellt , och ä ven tidigare, kan motsvarande uppgifter finnas i kyrkostä mmoprotokoll .

Källor
Hush ållningsplaner fö r Ekeberga 1 : 1 Stom:
Indelning af skog och hagar för en ordnad hush å llning gä l lande 1878- 1898. Upprä ttad 1874 av skogs inspektören C. G.
G öthe.
Reviderad skogshushå llningsplan gä llande 1892-1911. Upp
rä ttad 1891 av extra jä gm ästaren Lennart Unge.
Skogshushållningsplan gä llande 1912 -1932. Upprättad 1909
av extra jägm ästaren Erik Helmers.
J ä mkad hushållningsplan 1927-1932. Upprä ttad 1926 av
skogsindelningsassistcnten Scth Grö nkvist.
Skogshush ållningsplan gällande 1933- 1944.
Skogshushållningsplan gällande 1945-1954.
Skogsbruksplan 2000- 2010.
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Förvaltning av kyrklig jord:
Proposition nr 187, 11 mars 1932. Fö rslag till ecklesiastik bostä llsordning.
Kalderstam , Johnny. Kungamakt och kyrkojord. Göteborg
1989.

Skogsbruk:
Holmerz, C.G. Studier i skogstaxation del I och II. Stockholm
1876 och 1878.
Segerdahl , G. Erinringar uti skogstaxationsl ä ra. Stockholm
1861.
Strö m , I.A. Handbok f ö r skogshush å llarc. Stockholm 1830.

Fotografier av författaren.

Ekeberga 1 : 1 Stom är belägen strax söder om Kosta samhälle.
Fiskekort till Vitgöl finns att köpa i Kosta samhälle.
Strövstigar finns anordnade till bl .a. Vitgöl .
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