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Skogens betydelse för lanthushållningen
i den skånska skogsbygden
De skriftliga doumenten
Skå ne har mer gjort sig kä nt som en jord bruksbygd med böljande sädesfält ä n som
en skogens hemvist.
Faktum ä r dock att Skå ne naturgeografiskt indelas i tre kulturbetingade områden. I två av dem har skogen haft stor betydelse, nä mligen i Nordskå nes skogsbygd och i Mellanskå nes risbygd . Skogens
betydelse i norra Skå ne har naturligtvis sitt
ursprung i att Skå ne under lå ng tid tillh ö rt
det danska riket och må nga traditioner
h ä rrö r frå n denna tid . Norra Skå ne n ä rmast riksgrä nsen mot Sverige var en av
Danmarks virkesrikaste delar och 1658
fö rlorade Danmark sin enda egentliga
skogsbygd till Sverige. Må nga traditioner
liknar naturligtvis de på den småländska
sidan , men det danska arvet ger ä ndå områ det en sä rart. Det finns dock inte må nga
skrivna dokument frå n den danska tiden,
de flesta av dessa har fö rlorats i krig och
brä nder i Kö penhamn . I stä llet f
å r vi gå till
tidiga svenska kä llor eftersom svenskarna
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var ganska noggranna med att beskriva
vad man erövrat . Detta var naturligtvis
viktigt inte minst fö r att betala fö r de
skå nska krigen och förse en del av stor-

maktens legotrupper med mat och husrum .
En av de fö rsta på litliga kartorna d ä r det
gå r att utl äsa skogliga data, ä r Burmans
skå nska karta frå n andra hälften av 1600talet. Det gå r knappast att kvantifiera skogen i virkesvolymer, men det gå r ganska
bra att i stora drag utläsa trädslaget i de
miniatyrteckningar som finns på kartan.
En så dan detalj ä r att öster om Rö nnebodaå n ä r tallskogen helt dominerad av
mindre inslag av ädellöv framfö r allt kring
gå rdarna. Väster om Rö nnebodaå n ä r
ädellöv dominerande med inslag av tall.
Inslaget av triviallöv var stort i såvä l sumpskogar som på utmarker och kan fö rmod ligen ses som spå r av skottskogar och
svedjebrä nnor. Ett ä nnu bä ttre material
finns i den byvisa jordrevning som på bö rjades ca 1690 och där kartorna ä r av god
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kvalitet. Skotte och Hesselman har studerat dessa kartor i sin rapport om granens
sydgrä ns å r 1700. Då fanns sm å bestå nd
vid sm ålandsgrä nsen vid H ökön och vid
Visseltofta. En gran missade dock dessa
herrar och den stod nio kilometer norr
om Glim å kra i Traneviks by. Lantm ä taren
har vid det lilla stilistiska trädet på kartan
skrivit ” Gran!” Skå nes sydligaste gran å r
1696. Idag utgö rs 70 % av virkesfö rrådet i
Skå ne av gran.

Byggnadstekniken
Byggnadstekniskt har den danska skogsbygden sin alldeles egna stil med den
knuttimrade sydgötiska gå rden , ofta mer
eller mindre kringbyggd. Man kan bokstavligt talat säga att eken utgö r sjä lva
grunden fö r dessa gå rdar eftersom ” foteträ t ” (syllen ) utgö rs av stora i tjockä nden
upp till 10 tum h öga ekstockar lagda på

en låg kallmurad gråstensrad . På denna
eksyll knuttimras sedan tre separata hus av
utvald tjä rnfuru 4 eller 5 tum tjock. I mitten ett eldhus med ryggås i ett plan och på
sidorna två herbrehus med loftgå ngen
mot ryggåsstugans gavlar i ett och ett halvt
och ibland två plan . Eldhuset hade normalt tak av grästorv' på må nga lager björkn ä ver medan herbrehusen hade tak av
handkluvna spå n av ek eller tjä rnfuru , i
nyare tid utbytta mot maskinhyvlade
stickor av gran eller asp. De ä ldsta lite
tjockare stickorna var ofta pliggade fast
med träspik vilket innebä r att utöver dö rrarnas l ås och gå ngjä rn har ingen metall
anvä nts vid byggandet . I Sm å land finns
mä rgen i trädet i timrets mitt och det ä r
sedan bilat på båda sidor. I G öinge ä r
stockarna kluvna i mitten och d ä refter bilade på utsidan . På så sä tt fick man alltså
två boleplank ur varje stock . Ladugå rdarna var ofta knuttimrade i h ö rnen med
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fackverkskonstruktioner lä ngs sidorna fö r
att h å lla ner virkcsl ä ngderna. Stå ndarna ä r
d å ofta av ek. Det finns exempel på gå rdar
i Göinge d ä r hela gå rdsmiljö n ä r i
fackverkskonstruktion av ek ( N ääs-gå rdarna , Frilandsmuseet Kö penhamn ).

Vå ng och ä ng
Ett av de gamla talesä tten i G öinge fö rtäljer att det finns ingenting man inte kan
göra i trä. Lanthushå llningen i den för
skå nska fö rh å llanden karga skogsbygden
var till stor del inriktad på kreatursskö tsel.
Det ä r tveksamt om man inte under flertalet å r fick kö pa säd frå n sl ä ttbygden eller
kanske byta till sig den mot byggnadsvirke och slö jdprodukter. Denna brist på
brödsäd och kon tantinkomster har lett

fram till en uppfinningsrikedom i utnyttjandet av den enda resurs man hade gott
om , skog. Det ä r fö r oss idag n ästan svå rt
att fö rstå att vi vä nt på landskapet. Idag
betar vi å ker och ä ng medan vå ngarna ( in marken ) fö rr var betesskyddad. Det var
också i inmarken som de beteskä nsliga
trädslagen som ek, alm , lind och ask hade
sin huvudsakliga utbredning. 1 dessa
vå ngaskogar har lövä ngen en sä rst ä llning
dä r foder togs vart 3-7 frå n hamlade träd
fö r att komplettera den magra h öskö rden .
Detta var sä rskilt viktigt fö r gå rdar med
liten areal vå tmarkssl å tter. Lövkä rvarna
torkades och på vintern fick fö rst nö tkreaturen ä ta av l öven , sedan faren och getterna barken , innan bonden tog det barkade
snustorra riset fö r att anvä nda i bakugnen .
Det anvä ndes till att ge en extra hetta fö r

Löväng i Göingebygd.

fa den rätta övervä rmen precis innan
brödkakorna sattes in. På göingska gå r
dessa risknippen under ben ä mningen
” heuderis’ ( hetris). Dä refter lades askan
å ter ut i ä ngen , kretsloppstä nkande innan
begreppet ens var på tä nkt. Dessa vå ngaskogar med hamlade träd och överstå n dare av ek har idag mycket h öga biologiska vä rden genom sin lå nga trädkontinuitet och ädellövskogens arter har
h ä r överlevt 1800- talets mest skogfattiga

att

o

ar.

som kallas f ör Göingevå ngen eftersom

skogsbygdens folk brukade komma dit
med sina vagnar lastade med byggnadstimmer, stegar och hemsl ö jd . Fortfarande
finns enstaka korgmakare som gö r spå n korgar av ene eller hyvlad kvistfri furu.
Till och med en rivemagare ( rä fstillverkare ) finns kvar. Tillverkningen av en av de
viktigaste produkterna, stegar, har dock
upphö rt. En 12-14 cm grov ungfura
klyvs i hela sin l ä ngd i två halvor och h å l
borras med navare med jä mna mellanrum . Stegspolar av ene, l ä tt koniska i ä n -

darna sä tts i hålen och kilas frå n utsidan .
Ett snabbt och enkelt sä tt att fa en både
Utmarkens skogar hade en m å ngbrukskastark och l ä tt stege. En kunskap frå n
raktä r. En av de viktigaste uppgifterna var
skeppsbyggeriets tid som levt kvar ä nda in
att ge foder till betesdjuren sommartid .
på 1950- talet ä r att till svä ngda delar skall
Faktum ä r att ordet skog och hage bitvis
man anvä nda virke med samma krökning.
betraktas som synonymt. Virkesf ö rrå det
Det krä ver naturligtvis en viss planering
har naturligtvis varierat men det har i ett
att ta till vara själwuxet krokigt virke men
normalt skogsbete legat på ca 80 m 3sk per
bästa lagringsplatsen d å som nu ä r naturhektar. På h östarna h ölls dessutom en
ligtvis på rot i skogen. En av min farfars
m ä ngd ollonsvin i ädell övskogen på göd å k var d ä rfö r: " Aollt krogidet ska en
ordspr
ning infö r julslakten . Skogsbetet förekom
ha i hudet . ( Allt krokigt skall man ha i
ganska långt fram i tiden på vissa gå rdar.
huvudet).
Jag kan frå n min barndom i bö rjan av
En av de viktigaste produkterna som
1970- talet fortfarande komma ih åg hur
också snabbt kunde omsä ttas i kontanter
min farbror gick ned på ladugå rdstrappan
var tjä rtillverkningen . Otaliga ä r de tjä roch stä llde sig att ropa mot skogen. Frå n
dalar och beckkokningsgropar som finns i
skogens kant lösgjorde sig en l å ng rad röd sluttningarna. Sä rskilt talrika ä r de i områvitbrokiga kor som stegade hem genom
dena runt sjö n Immeln dä r man också på
fägatan fö r att bli mjölkade.
ett enkelt sä tt kunde transportera iväg
Utöver bete skulle skogen producera en
produkten lä ngs vattenvägarna. Ett mer
m ä ngd olika produkter både f ö r husbesä rpräglat och kanske också unikt sä tt att
hov och fö r avsalu.
utnyttja t ö re eller annan tjä rrik ved var
som lysestickor. I speciella h å llare så kal lade lysekä ringar ( de har fatt sitt namn av
Skogens produkter
N ä ra Spå ngens gästgiveri vid bron över de skulle lysa den kä ra, hustrun alltså , n ä r
Rö nne å finns fortfarande en betesmark hon satt och handarbetade) .

Skogsbetet
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Mulbete, en kulturform som försvunnit

H ållaren bestå r av en fyrkluven jä rnudd der andra halvan av 1600-talet mot fö rmed en i h ö jdled reglerbar h å llare, men svenskning och utsugning. Skogen var d å
det förekom också speciella lysespisar i den fattiges rock och skydd. De fick sitt
muren intill huvudvä rmekä llan , sä ttug- namn snapphanar frå n att de konservativt
nen. De ger ett ganska gott ljus dessa tjä r- h öll fast vid de gamla snapplåsen med
bloss, men uttrycket att bo under sotad ås lunta trots att hjull åset med flinta redan
blir plötsligt lä ttare att fö rklara. Jakten på var uppfunnet. Den som fick höra det
tjä rved till olika ä ndam å l gjorde naturligt- ” snapp ” som blev n ä r l åset slog igen fick
vis att brist snabbt uppstod . Dä rför finns oftast konstatera att det var det sista de
h ä r en sorts katade furor, Vaulakaringar, h ö rde. Det som egentligen ä r intressant ä r
som avsiktligt skadades och som man se- att det frå n medeltiden och fram till fö rdan kontinuerligt h ögg lysestickor ur ef- svenskningen producerades ganska mycterhand som de kådades in utan att träden ket jä rn i G öingebygderna. Må nga skickliga bössesmeder fanns i bygden och spedog.
En karg bygd fostrade uppfinningsrika cialprodukten var bösspipor. Jag bor nä ra
m å ngsysslare. Redan Linn é konstaterade en sjö vid namn Persjö n och det hade varit
på sin skå nska resa att av alla Skå nes folk naturligt att anta att detta kommer av
ä r G ö ingarna de raskaste. Vä rdens fö rsta göingskans fere, furu men så ä r inte fallet .
kä nda gerillakrigare kä mpade i 50 å r un - Det kommer av latinets ferrum och på fle-

36

Exempel pä göingska träprodukter, längst till höger lysestickor med hållare.

ra ställen runt sjö n finns slagghögar, enkla
sm ä ltungnar och rester efter kolning.
Malmen skrapades nä mligen upp frå n sjöbottnarna vintertid . Dä r det tillverkas jä rn

örbrukas stora skogsresurser.
f
De jä rnproducerande bö nderna hade
stora skattemässiga f
ördelar i det danska
samh ä llet som de miste i och med fö rsvenskningen. Sverige hade ju sin bergslag
och var inte intresserat av sm åskaligt producerat jä rn frå n G öinge. N ä r så Överste
Lubecker satte sina ryttare i h ä lftenbruk
på gå rdarna fö r att kunna fö rsörja sin
ockupationsarmé ä r det inte konstigt att
upprorets fana tä ndes. Jag avslutar med ett
citat ur Post och inrikes tidning 1679.
Med spetzad menas att man levandes träs
upp på en hässjest ö r mellan huden och
ryggraden och l ä mnas att sjä lvd ö. Detta ä r
också ett sä tt att anvä nda virke, som dock
inte l ä ngre praktiseras i G ö inge.

inbracht.Snaphane Capit. och en
Leutnant medh åthskillige Snaphaner
äre förleden Weka wid Åhuus
exequerade, spetzade / Fotterna
fastspijkade på Påhlen / 2. st. lefivandes
på Stegel lagde / 3. halshuggne /
parterade och sedan lagde på Stegel.
En Snaphane Capit. som warit
begrafiven i een Kyrckia i Skåne /
är affWåre igen vpgrafiven ock , förd til
Åhuus / där Hans Kropp med Kistan är
sätter på 2. Stegel; Och såsom alla desse
hafwa begådt grofva Wiszgiärningar /
så hafwa dhe och vthstådt sådane
Straff som dhe förtiänt.
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