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Skogshistoriska notiser ur
Gotlands dombok år 1836
Au Lars Kardell

systematiskt genomläsande av en dom-
bok avslöjar. Då jag tidigare bekantat
mig med landsarkivet i Visby och den
gotländska skogshistorien var val av om-

o

råde ganska enkelt.1 Artalet 1836 hade
för mig ett visst symbolvärde, men vik-
tigast var att det representerade en tid-
punkt som låg före 1840-talets dyna-
miska utveckling inom de agrara nä-
ringarna.

Inledningsvis vill jag blott poängtera
en sak. Ett mål som förs upp i domstol,
avgörs sällan samma dag. Den rättsliga
processen drar många gånger ut över
flera ting och det kan dröja åratal innan
utslag kungöres. Jag har, mest på grund
av tidsbrist, inte följt de individuella
målen över tiden. Dessutom har per-
spektivet inriktats mot sakinnehållet,
dvs hur skog och skogsbruk speglas i
domboken. Hur man rättsligt sett på
olika tvister har jag medvetet skjutit i
bakgrunden, därest nu inte målen av-
gjorts under 1836. En annan nackdel är
givetvis att ett enskilt år knappast läm-
par sig för en diskussion av hur ofta en
företeelse dyker upp. Därmed blir min
forskningsansats ganska skissartad.

Uppfattningar om och värderingar av
vår skogshistoria präglas självfallet av
de resultat forskarna frambringar. De
senare är i sin tur helt beroende av
arkivens källmaterial, vilket de läst,
bearbetat samt tolkat. En komplicerad
verklighet blir i denna process förenk-
lad i jakten på generaliseringar. Utveck-
lingen beskrivs gärna kvantitativt i form
av exempelvis exportsiffror eller rätts-
ligt med hjälp av bevarade lagar och
förordningar. Såväl den enskilda män-
niskan som skogen tenderar att för-
svinna i denna hantering. Förklaringen
är givetvis ganska självklar, då det som
rör vardagslivet sällan hamnar i sta-
tens arkiv. Triviala verksamheter ute i
skogen som vedhuggnig, bilning av spar-
rar eller drevjakter får man oftast med
hjälp av fantasin tänka sig. Ännu mer
sällsynt är att få ta del av de känslor,
som svensken förr upplevde vid sitt möte
med skogen.

Det finns dock ett förträffligt mate-
rial i våra domböcker, om man vill be-
kanta sig med skogen och dess brukare
på ett mera jordnära sätt. Domböckerna
står samlade kilometervis i arkivens
hyllor och väntar blott på att de skogs-
historiska forskarna skall komma och
öppna deras skinnbeklädda, dammiga
pärmar.

Avsikten med denna uppsats är att
exemplifiera, vilka ” hemligheter” ett

Gotland på 1830-talet
Administrativt var Gotland indelat i två
härader, det norra och det södra. Dessa
utgjorde också tingslag med tingsplats i
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år 1840 mer än dubbelt så stor andel av
befolkningen sysselsatt i denna sektor
jämfört med riket i sin helthet.5 Till viss
del förklaras detta med att sjöfarten i
statistiken insorteras under denna rub-
rik. Utförseln representerar ett drygt
30-tal varugrupper. Mestadels är det
fråga om typiska lantmannaprodukter
alltifrån vete till sälspäck. Förädlade
varor lyser med sin frånvaro, om man
undantar lite ” wäfvnader” och ulltröjor,
vilka tyder på förekomsten av handaflit.6

Allekvia i Endre socken respektive Skogs
i Levide. Skattemantalet i de 92 sock-
narna uppgick till 1 098. Antalet jord-
registerfastigheter var 1 634. På dessa
fanns 3 473 hemmansägare (år 1840).
Specifikt för Gotland var nämligen den
s k partsklyvningen, vilken innebar att
i statens jordebok uppfördes blott stam-
fastigheten. Denna var regelmässigt
delad i flera parter, vilka i allt väsent-
ligt var att betrakta som självständiga
fastigheter. Antalet parter var dock flera
än antalet bönder, då en bonde kunde
äga flera parter.2 Vid ingången av år
1837 uppgick befolkningen till 40 404
personer, varav 4 134 (10.2%) bodde i
Visby.3 Omkring 28 000 personer är i
näringsstatistiken uppförda under rub-
riken ” jordbruk med binäringar” . Rela-
tivt är detta 83% av totalbefolkningen,
en siffra som med två procentenheter
överstiger rikets genomsnitt.4

Statistiken vad gäller uppodlingsgrad
är ofullständig. Men skönsmässigt kan
anslås att ungefär 58 000 hektar intogs
av åker och äng. Detta innebär att 18%
av landarealen var föremål för intensiv
skötsel, en för dåtida Sverige mycket
hög siffra. Vare sig växtföljder eller
odlingsteknik uppvisade speciella regio-
nala särdrag. Råg, korn och potatis var
stapelgrödor. På kreaturssidan finns en
viss slagsida mot fårhållning. Oxar blir
under den aktuella perioden ganska po-
pulära, men slår aldrig ut hästen som
dragare.

Fiske, särskilt efter strömming, var en
viktig försörjningskälla för landsbygds-
befolkningen. Av binäringarna hade
kalkbränning och sparrhuggning störst
betydelse, medan tjärtillverkningens roll
som kontantskapare närmast upphört.
Jakten, om vi undantar den efter säl,
var försörjningsmässigt negligerbar.

Handelsverksamheten var ganska liv-
lig med dåtida mått mätt. Gotland hade

Skogen
Den produktiva skogsmarksarealen
torde under decenniet ha rört sig i inter-
vallet 130 000-135 000 hektar. På denna
betade periodvis drygt 80 000 djur, ett
betestryck som sannolikt varit uthärd-
ligt for träden. Men om detta vet vi
egentligen ingenting, då upplysningar
om vinterbetets omfattning saknas. I
varje fall andas landshövdingerappor-

o
terna tillförsikt. Ar 1840 sägs t ex att
tillgången på skog är, ” utom på sydli-
gaste delen af ön, ännu icke allenast
tillräcklig for landets behof, utan deras
afkastning utgör äfven landets för-
nämsta export” .7 Att tallen, då som nu,
domierade det gotländska skogsland-
skapet tar jag for givet, liksom att eken
för 150 år sedan var mera vanlig, än den
är idag. En lika roande som svårförstå-
elig detalj utgör en passus i lands-
hövdingeberättelsen, där det påstås att
den ”starkt drifvande kalkjorden” med-
förde en mycket snabb årsringsutveck-
ling hos tall, vilket gjorde att denna på
Gotland mognade tidigare än i rikets
övriga provinser.8 Förhållandet är det
rakt motsatta.

Landshövdingen bekymrade sig for de
snabbt avtagande ekskogstillgångarna,
vilket var en följd av att det kungliga
regalet nyligen upphört.9 Försäljningen
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av ek till skeppsvirke och tunnstavar
hade ” blifvit en inkomstkälla för allmo-
gen, sedan den fått tillösa sig skogen,
men denna källa begagnas så flitigt att
den torde inom ett decennium vara nära
uttorkad” .10 Utförseln av tunnor, stäver

O

och tunnband var inte liten. Ar 1845
utskeppades exempelvis 143 208 tunn-
stäver tillsammans med 6 444 tunn-
band. Detta betyder i storleksordningen
11 000-12 000 tunnor. Men lägger man
till att en stor del av exporten för-
packades i tunnor, kommer man upp
till en årsförbrukning av 250 000 styc-
ken, såvida nu inte detta emballage gick
i returfrakt. Laggkärlstillverkning gav
antagligen en ganska avsevärd syssel-
sättning i skog och bodar.11

Skogens viktigaste produkt var givet-
vis husbehovsveden. Men de gotländ-
ska bönderna hade tidigt utnyttjat sitt
goda transportläge och etablerat utri-
kes marknaderför sina skogsprodukter.
Främst gick dessa till Liibeck och andra
nordtyska städer. Dominerande sorti-
ment var bräder och plank följt av

o

fyrkantshuggna sparrar och bjälkar. Ar
1845 skeppades 336 000 bräder, 45 000
sparrar och 9 000 balkar. Under 1830-
talet svarade Gotland ensamt för 10%
av Sveriges export av sågade varor i
dimensionerna under 1.5 tum.12 Av
fyrkantsvirket var andelen betydligt
större.

elegant visat att orsaken är aktiv barn-
begränsning.14 Med låga födelsetal blir
trycket på marken och striden om
livsutrymmet inte lika uttalad. Detta
medför långsam uppodling och föga in-
tresse för innovationer såsom t ex ut-
dikning av myrar. Man redde sig uppen-
bart ganska väl.

Den andra faktorn, som förtjänar upp-
märksamhet, är att Gotland var en
” bonderepublik” , där stora gods och även
industrianläggningar saknades. I högre
grad än på annat håll tycks de got-
ländska bönderna ha kunnat producera
och sälja sina alster med hygglig för-
tjänst på världsmarknaden. Produk-
tionstekniken var enkel och arbets-
insatsen hög. Men långt fram i tiden
höll denna råvaruproduktion det got-
ländska samhället flytande utan att av-
lösas av kapitalintensiv industri.

Skogligt sett skiljer sig Gotland från
riket i övrigt under det aktuella årtion-
det på så sätt att exporten av virke
relativt totalavverkningen var betydligt
högre än på fastlandet. Detta berodde
på att man hade långerfarenhet av sparr-
huggning och kalkbränning samt gyn-
nades av korta transporter i en tid, då
flottlederna inte rensats och de första
järnvägarna blott fanns på ritbordet.

Domboken 1836
Detta års tvister och förrättningar vid
tingen gav upphov till 1655 enskilda
paragrafer. Av dessa skymtar skogen i
142, om jag nu bortser från den infor-
mation, man indirekt skulle ha erhållit
vid systematiska studier av bouppteck-
ningar och fastighetsaffärer. Tvisterna
rör sig om allt mellan ärerörig beskyll-
ning till ”olofligt bergat foder” , brotts-
målen från slagsmål till mord. Fastig-
hetsöverlåtelser registreras naturligtvis
noggrant liksom arrenden av olika slag.

Särdrag
Det som sannolikt mest skiljde förhål-
landena på Gotland under 1830-talet i
relation till övriga Sverige var en viss
välmåga. På ” få orter torde tjenste-
hjonens kost vara bättre” påstår exem-
pelvis landshövdingen år 1833.13 Sune
o

Åkerman och Tryggve Siltberg har i en
mycket intresseväckande uppsats tagit
fram flera andra belägg för detta samt
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Slätter i juli 1912 på Askängsdöiän i Lau socken. Foto: M Klintberg. Landsarkivet i Visby.

Det äldre bondfolkets undantag, dvs
deras sätt att få pension, kallades på
Gotland levision och införs sorgfälligt i
domboken. En mängd redogörelser från
förmyndare finns också inbundna i
denna. Inte så sällan tvistades kring
sådana ärenden. Faderskapsmålen sy-
nes mig skönsmässigt vara ganska få.

Jag har valt att sammanställa mitt
material under ett antal ämnesrubriker.

eller utdömda. Här aktuellt år (1836)
tycks antalet vattensågar ha varit 218
stycken.15 Det är omöjligt att få grepp
om den teknologiska utvecklingen un-
der dessa 200 år. Man må dock hoppas
att sågbladen blivit lite bättre och effek-
tivare.

Den vanligaste tvisten rörande vatten-
sågarna rör dämningsrätter och med
dessa sammanhängande skador. Vid
vintertinget i Norra Häradet instämmer
husbonden Per Larsson Lilla Tolby i
Källunge socken sin granne med påstå-
ende att denne, som äger en såg och
kvarn nedströms kärandes ”företagit sig
uppförandet af en ny Dammarm” . Där-
igenom menar Larsson, att han fått bak-
vatten i sin såg samt fått överdäm-
ningsskador på en mellan sågarna belä-
gen hagmark. Han åberopar Byggninga-
balkens 20 Cap 6§ och hävdar att sva-

Sågverk
Någon gång i 1600-talets början införs
sannolikt den enramiga och grovbladiga
vattensågen till Gotland. I 1653-års
skattelängd finns 45 sågar förtecknade.
Antalet steg till 154 stycken år 1735.
Ett halvsekel senare, 1782, finns 210
stycken uppförda i skattelängderna, var-
av dock 32 stycken anges vara utrivna
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rande må föreläggas att riva ut damm-
armen på egen bekostnad. Häradssyn
anbefalldes. Målet kom upp på sommar-
tinget, där Per Larsson visade ett proto-
koll från 1782. Av detta framgick att
sågen vid Lilla Tolby då synats och fått
rätt att årligen försåga 100 tolfter brä-
der. Detta var en förhöjning med 50
tolfter, vilka medgivits vid en skatte-
läggning 1739. Det fanns också anteck-
nat i detta protokoll att sågen ej var
försedd med spånkista samt att ” öfver
uppdämningen klagar ingen” . Enligt
jägeribetjäningen kunde man 1782 vid
LillaTolbysågårligen hugga1tolft timmer-
stockar utan att skogskapitalet nedgick.

Svarande, husbonden Hans Olofsson
Stora Tolby i Fohle socken, visade å sin
sida upp ett privilegiebrev från 1731
angående rätt till sågs uppförande. Dess-
utom medförde han ett vittne som varit
behjälplig vid anläggningen av den nya
dammarmen. Den senare intygade att
de vid arbetet ” funnit i samma riktning
som nya damarmen lades, gamla stockar
i jorden med mull och gräsvall ofvanpå” ,
men att han inte kunde bestyrka att
dessa stockar hörde samman med en
gammal damm.

Vid häradssynen hade man funnit att
den nya dämningen anlagts till vänster
om en gammal väg, vilken tidigare
tjänstgjort som dammarm. Den hade nu
genomskurits av vattnet till följd av då-
ligt underhåll. Man hade vidare stängt
dammluckorna och funnit att den övre
sågen inte skadades genom bakvatten.
Vattnet över hagen, borde mer gagna en
skada, menade de erfarna synemännen,
nog så riktigt. Rätten avvisade klago-
målen och kärande fick betala 13 Riks-
daler och 16 Sk Banco för synen samt 1
Riksdaler till ersättningen för vittnet.
Beloppet motsvarade i dåtida värdesys-
tem drygt 28 ” handedagsvärken” .16

Tvister om dämningar var tydligen

ganska vanliga och ännu en sådan an-
hängiggöres under vintertinget 1836 i
Norra Häradet. I detta fall gäller dock
meningsmotsättningen i första hand
reparationskostnader för iordningstäl-
landet av Hägvals såg i Wallstena sock-
en. Men såglottsägarna anklagar även
” entreprenören” för försnillning av vat-
ten, en nog så viktig vara i samman-
hanget. I akten åberopas en överens-
kommelse från år 1827 i vilken sägs att
” Johan Lilla Gudungs skulle uti Ledet å
en i (sydostlig riktning) anmärkt gär-
desgård där 2ne smärre tallar växte till-
sammans ungefärligen 132 steg från
Damluckan vid Hägvals såg få begagna
12. alnars bredt vatten åt vänster” , med
förbehåll att han på ” detta ställe sjelf
föranstalta om damarmens påläggning
till sådan höjd, att vatnet derstädes icke
flödar öfver förrän dammen blifvit så
upfylld med vatten, att den deri lig-
gande jordfasta sten, Damsten kallad,
blifvit af Vatten helt och hållit betäckt.”
Försnillningen av vattnet hade åstad-
kommits genom att Lilla Gudungs grävt
kanal genom dammarmen och mot över-
enskommelse byggt dammlucka i denna.
Målet blev inte avgjort vid årets ting.17

Dessa dämningsdomar är mycket detal-
jerade och komplicerade, vilket tyder på
att frågan tillmättes stor vikt.

Vid sommartinget registreras en över-
enskommelse mellan Gardes Såglotts-
ägare och Lunds i Tingstäde.Sågvattnet
hade nämligen vid byålderssyn befun-
nits skada Lunds sojdsåker. Sågägaren
åtog sig att i skadeersättning ” för
evärderliga tider Såga” för Stenbergs i
Lunds och hans efterkommande ” 4 styck-
en åtta alns Sågstockar hvaije år” . Om
sågningen ej sker skulle böter utgå med
1 riksdaler för varje stock. Dessutom
ålåg det såglottsägarna i Garde såg att
till Lunds förskaffa så många bräder
som ” det kunde blifva av stocken” .18
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Lite information kan man få om så-
garnas konstruktion genom att ta del
av specificerade krav angående repara-
tioner. Vid Nygård såg i Västerhejde
krävdes en stock på 11 å 12 alnar för
tillverkning av axel till vattenhjulet.22

Det är dock svårt att komma åt dimen-
sionerna, eftersom såväl stockar som
plank och bräder endast räknas i stycke-
tal ( tolfter ), någon gång med angivande
av längd, vanligtvis 5-8 alnar, dvs 3-5
meter. Att man fick ut cirka 5 bräder
per stock är också ganska lätt att räkna
sig fram till. Men därutöver är det svårt
att skatta virkets dåtida dimensioner.

Det är nästan omöjligt att få grepp
om sågade kvantiteter. Men i de få mål
där något sådant skymtar är det oftast
fråga om förvånansvärt små mängder.

I ett mål som berör Nygårds såg i
Wästerhejde gäller tvisten 24 timmer-
stockar, vilka tillsammans gav 114 brä-
der. Till en begäran om kvarstad på
fastigheten Stora Wiksarfve i Wiklau
finnsett intyg, som berättar att 95 plan-
kor, 68 bräder samt 7 timmerstockar
återfunnits på sågplatsen.23 Av det se-
nare intyget visas, att man klassade
bräderna i tre grupper benämnda ” wal-
bräder” , ordinära bräder samt ” wrak-
bräder” . Valbräder, den högsta klassen,
var sådana som kunde exporteras.24

Vid Möllgårds såg i Hörsne råkar två
bönder i strid. Den ene anklagar den
andre för att ha märkt om en stock. Av
målet får man upplysning om att
lottägarna vid avverkning använde sitt
bomärke som hyggyxmärke i stockens
lillända samt att man icke så sällan
tvingades låta stockarna ligga på såg-
plan till nästa vinter, sannolikt p g a
vattenbrist. Dessutom visar målet att
det i Visby åtminstone fanns en träva-
ruhandlare med brädgård, vilken upp-
köpte den sågade varan för vidare ex-
port.25

En tvist vid sommartinget i Södra
Häradet visar på ett ganska komplice-
rat regelverk. Ägaren till Ammor i Mäs-
terby instämmer Ejmunds såglottsägare
och kräver att dammluckorna öppnas
vissa tider så att han inte får skador
” vid uppodling” . På våren hade vid hög-
vattnet en gärdesgård förstörts på en
total längd av 67 famnar, varav troder
och stör till 30 famnar kunde återsam-
las och, får man förmoda, användas vid
gärdsgårdens återuppförande. Man vi-
sade uppför rätten en överenskommelse
från 1819. I denna sägs att såglotts-
ägarna skulle hålla sågdammama öppna
vid ”största vattenflödet” . De var vidare
skyldiga att sluta såga den 1 maj samt
rensa överdämd ängsmark.19

Sågarna var som regel små och hade
oftast många ägare. Dessa såglotter
följde vanligtvis fastigheten men kunde
ibland ärvas, försäljas eller bortarren-
deras. Dombokens lägsta andel i en såg
är 1/18. Hur arbetet fördelades och hur
rättigheterna utnyttjades framgår inte
av någon av de 17 olika paragraferna,
som berör sågning i 1836 års dombok.
Det enda jag noterat är att det vid en
såg fanns en sågmästare utsedd. Dess-
utom tycks det vara vanligt att lott-
ägarna själva hade egna sågblad och
andra nödvändiga verktyg. Lars Olofs-
son, Nygårds i Wallstena upplät vid
vintertinget rättigheten till ” tjugu år
min hälft i gamla såglotten” till två per-
soner, vilka givit honom ett lån. Dess-
utom fick de begagna Olofssons ”Såg-
doningar så långt det räcker” .20

Paul Jacobsson, Lilla Ryftes i Fohle
säljer sitt hemman, men låter inteckna
i rätten att han ” i sin lifstid hvart år få
såga ett dygn vid Knippsåg uti medel-
måtigt watten, därom han af Såglåt-
ägarne ärhåller Bud” . Jacobsson anskaf-
far själv sågstockar, sågningshjälp samt
håller ”egit Sågblad” .21
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Sammanfattning
De många vattensågarna var små och
sågade sällan mer än någon månad per
år. Fallhöjderna var mycket måttliga,
vilket krävde omfattande uppdämning-
ar. Dessa medförde ibland skador på
kommande gröda till följd av att såg-
spån och bark flöt ut över äng och bete.
Hur pass vanliga spånkistor var, ger
domboken ingen upplysning om. Ägo-
förhållandena var komplicerade och san-
nolikt var rätten till sågning reglerad in
i minsta detalj. Allt detta ger sken av
lång tradition. Möjligheten att förse sig
med plank och bräder till eget husbehov
tillmäts stor betydelse. Givetvis bety-
der intäkter via exportförsäljning eller
legosågning till andra en hel del. Men
det går inte av upplysningar i domboken
att komma åt sågningens ekonomiska
betydelse. Jag får dock känslan av att
förtjänsterna vid denna hantverksmäs-
siga process i slutänden inte alltid var
särskilt stora. Man kan också notera att
näringsfriheten var på gång, eftersom
statens reglerande arm, närmast helt
saknas, vilket är en slående kontrast
till förhållandena ett par mansåldrar
tidigare.26

Om skogsförhållandena säger inte
uppgifterna i domboken mycket, då
sågstockarnas dimensioner i allt väsent-
ligt saknas.

verkning uti ” Hedwalls så kallade
Strandskog” . Tvisten hade uppkommit
till följd av oklarheter om äganderätten
efter ett laga skifte. I sak anar man
dock att virket delvis bilats och avförts
till lämplig lanthamn.27 En sådan verk-
samhet är ännu mera trolig i de fall, då
manförsäljer hela skogsområden. Bygg-
nadsinspektören ” Herr C. Bergman”
köper hösten 1836 i två kontrakt en
skogsmark för 267 riksdaler, att på ” fem-
ton års tid nyttja och begagna” . De två
kontrakten berodde på att skogen var
samägd, där parterna ägde hälften av
träden vardera.28 I Heijde säljs samma
år ”ett stycke skogsmark” till två bön-
der från Mästerbys, vilka dessa på nio
års tid äger rätt att ” helt och hållet rent

••borthugga” .29 Aven bakom denna trans-
aktion kan man misstänka större virkes-
affärer i syfte att genom sparrhuggning
få lite förtjänster. Men som sagt, dom-
boken är märkligt tyst på denna punkt.

Vitesförelägganden
Vid varje ting förekommer det att en
eller flera markägare får rättens god-
kännande att utfärda ett vitesföreläg-
gande, vilket årligen skall läsas upp från
predikstolen. Antalet sådana är inte
mindre än 29 stycken varav 19 i det
Norra Häradet. Tillvägagångssättet är
följande. Markägaren tillställer rätten
en skrivelse, vari hävdas att hemmanet
”ofredas af illasinnade människor med-
elst olofliga gångstigar så väl öfver mina
åkrar som ängar, led och grindars öpp-
nande, hvarigenom Kreatur i ägorna
inkomma och skada mig derigenom
tillskyndas, gärdesgårdars förstörande
samt veds nedfällande och uppbrän-
nande...” osv.30 Intyg från grannar före-
tes och rätten fastställer alltid det in-
komna önskemålet. Vitet sätts till 6
Riksdaler 32 Skilling Banco, vilket i

Sparrar och bjälkar
Den stora gotländska exporten av fyr-
kantshugget virke lyser helt med sin
frånvaro i domboken, vilket är något
egendomligt. Måhända beror detta på
slumpen. Bakom ett flertal mål om
skogsåverkan torde man dock kunna
spåra denna aktivitet. Vid Nors i Lärbro
noterade byarätten vid syn att 138
stycken stubbar ”större och mindre af
Furu och Granträd” återstod efter av-
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värde motsvarade drygt 13 mansdags-
verken. Domboken innehåller blott ett
utslag, där vite utdömts, för olovlig
körvägs tagande.

Allmänt sett är termen skogsåverkan
i en eller annan form vanligast bland
dessa förelägganden. Men katalogen
över möjliga förbrytelser är stor och
praktiskt taget allt som kan ” beredas
till bruk” finns med, från täkt av släke,
grus eller ag till jakt och fiske. På en
fastighet i Fide förbjuds att ” Nötter från
de i Hemmanets ägor växande Hassel-
buskar bortplocka” , vilket också finns
med i ett vitesföreläggande från Öster-
garn. Det senare är också kompletterat
med ett förbud mot bärplockning.31

Skogsbrist avspeglas indirekt genom
att ett mindre antal förelägganden från
Sudret saknar skogsåverkan bland sina
förbud.

Utan att ha tillgång till statistik är
det svårt att förstå vad som döljer sig
bakom alla dessa förbud. Läsaren får
onekligen uppfattningen att ett vilt och
laglöst liv förhärskade bland gotlän-
ningarna. Jag vet inte när de första för-
buden dyker upp i domböckerna, blott
att de är vanliga ännu år 1850. Man
kan möjligen ana att det börjar bli trångt
om saligheten på ön eller att skogen
blivit ekonomiskt värdefull. I varje fall
vill jag dra den slutsatsen att man mera
konsekvent böljat värna om äganderät-
ten, möjligen som en följdeffekt av de
påbörjade skiftena. Bakomförbuden kan
man ana att vissa nyttigheter varit sam-
fällda eller tidigare till fritt bruk. En
annan slutsats man kan dra, är att det
vi nu definierar som allemansrätt, up-
penbart inte är uråldrigt. Så sent som
för drygt hundra år sedan värnade
markägarna om sina naturalster och
det var inte riskfritt att ströva vid sidan
av vägar och stigar. Onekligen vore det
intressant att följa dessa vitesförbud

mera systematiskt, då de väl speglar
dåtida syn på naturresurserna.

Ekskogen
Ek och ekskog är huvudaktörer i sam-
manlagt 6 mål under 1836. Bakgrun-
den är upplösningen av det kungliga
regalet, en process som för Gotlands vid-

o

kommande startade på 1790-talet. Ar
1793 taxerade kronan öns ektillgångar,
varvid man kronstämplade och fridlyste
sådana träd, som var tjänliga till skepps-
byggnad. Då och då ankrade flottan upp
utanför Gotland och landsatte personal,
med uppgift att avverka och nedtrans-
portera skeppsvirke av ek till lämplig
hamn. Den markägare, som på sin mark
hade ” vårdat” en kronek fick en hygglig
ersättning, benämnd stubbelön. Denna
var starkt progressiv för att produktio-
nen av grovt virke skulle stimuleras. I
1800-talets början kunde markägarna
hos landshövdingen ansöka om att få
sig utstämplade och tilldelade minder-
värdiga ekar, kallade ” ris- och blädd-
ringsekar” eller ” wrakekar” . En särskild
lantjägare var i perioden 1807-1816 sys-
selsatt med denna stämpling, varvid
drygt 81 000 ekar bläckades och sanno-
likt försvann. Från och med 1828 er-
bjöds bönderna attgenerellt inlösa kvar-
varande ekskog på sina marker mot er-
läggande av en mindre kontantsumma
till statskassan. Trots detta kunde en
bonde få ” nöjet” att under ytterligare
ett par decennier härbergera kron-
stämplade ekar på sin mark.32 Till bil-
den skall läggas att kronans länsman
var åklagare och fick del i utdömda bö-
ter, när brott mot ekskogsförordning-
araa uppdagats och rannsakats.

Kittsligheten verkar ha varit stor, vil-
ket en bonde i Ganthem fick erfara. Han
hade byggt en ny väg (5 alnar bred) och
därvid fällt en större samt ett par min-
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dre ekar. Arbetet var en följd av laga
skiftet. Då övriga skiftesdeltagare ej ville
deltaga i vägbygget, fick den sistnämde
bonden rätt att ” begagna all den skog
som uti nämnda väg hvar att tillgå” . En
av ekarna hade fällts 1834 och de andra
året därpå. Bonden hade inlöst ekskogen
på sin fastighet i maj 1834 och nu gällde
åtalet, huruvida avverkning skett före
eller efter denna tidpunkt. Trots att det
var föremål för behandling under tre
ting fälldes inget avgörande under året.33

Kronolänsman Stenhoff instämde
husbonden Olof Bark, Busarfve i Bar-
lingbo inför sommartinget, hävdande att
svarande år 1835 nedfällt och bortfört 4
ekar. Syn på platsen verifierade hän-
delsen och ekarna värderades till en
riksdaler styck. ” Brottet” erkändes och
bestod i att avverkningen skett före in-
betalning av ekinlösen. Ansvar måste
beivras och rättens pampiga utslag av-
slutades med följande mening: ” altså
och jemlikt 28 och 63 § af Kongl. För-
ordningen om Skogarne i Riket af den 1
Aug. 1805, jemförde med 62 § af samma
Nåd.förordningoch Kong. Förordningen
den 18. December 1823, varder Bark för
berörde åverkan fälld att böta 80 Rdr
Bco.” Av denna stora summa erhöll åkla-
garen sin andel, medan resten gick till
statens planteringskassa. Den senare
kunde också gottskrivas med de avver-
kade ekarnas värde, varför slutsumman
blev 84 riksdaler.34 Det var nog inte
konstigt om dåtidens bönder betraktade
eken med viss misstro. Den nämnda
bötessumman representerade ungefär
en halv årslön.

Kronofogde Kolmodin instämmer kro-
nolänsman Sandegren, vilken tillika är
ägare av ” halfva Skattehemmanet Burge
i Lummelund” för avverkning av 8styck-
en ekar ” uti ängen Balunden” . Dessa
var vid uppmätning 8-11 tum i diame-
ter på stubben. Kronolänsmannen för-

svarade sig med att ekarna avverkats
utan hans vetskap. När han fått reda på
tillgreppet hade han för att skydda sig
från ansvar inlöst ekskogen, men icke
anmält det gjorda hygget. Uppskov be-
viljades och målet avgjordes inte under
året.35

Vid sommartinget 1836 är det tvist
om del i stubbelön på en fastighet i Rute
socken. ” Dusören” hade året innan ut-
betalts vid en av kronan företagen av-
verkning. Två parter hade fått en
summa för att de vårdat ekträden un-
der 20 respektive 50 år. Eftersom jord-
registerfastigheten var oskiftad, krävde
nu en tredje deltagare sin andel av
stubbelönen. Men rätten gick inte på
denna linje, då käranden icke förmådde
bevisa att ekarna vuxit på samfälld
mark eller att ansökan om laga skifte
gjorts innan avverkning.36

Det hade uppenbart förekommit viss
handel med kronekar på 1820-talet, då
det i en tvist i Buttle framkom att hand-
lande E J Grubb i Visby ”för länge se-
dan” köpt 5 sådana. Bakgrunden till
tvisten var en fastighetsaffär, där köpa-
ren anklagade säljaren för att ha undan-
hållit den förre kunskap om att all be-
fintlig ekskog bortsålts. Målet uppsköts.
Bakom Grubbs uppdykande i domboken
spårar man att kronan överlåtit sina
avverkningar på en privatperson. Den
anförda köpeskillingen var nog en stub-
belön.37

Kyrkoherden i Hejnum överlåter i
kontrakt ställt på majoren G Fåhreus i
Visby mot pekuniär ersättning, rätten
att uppbära den för ekskogen ”fallande
stubbelön, i händelse hygge derå” blir
aktuellt så länge som han innehar Hej-
nums Prestbord och Bähls Annex.38 Ma-
joren lär vid denna transaktions ingå-
ende inte ha varit okunnig om kronans
blivande planer på att avverka sina sista
ekar på Gotland.
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Inte heller om ekskogen eller dess
tillstånd ger domboken besked. Men ge-
nom systematiska studier tillsammans
med andra arkivaliers utnyttjande kan
man komma en bra bit på väg för att
förstå hur olika intressen tampades om
denna strategiska resurs. När väl sta-
tens hårt reglerande hand släppte, torde
i stor utstäckning all grövre ekskog ha
försvunnit.39

avgörs under året, framgår att milan
avkastat en läst och nio tunnor kol, dvs
tillsammans nitton tunnor. Man brände
av ved, som fanns på fastigheten ytterli-
gare en mila, vilken i utbyte gav nio
tunnor kol. Det var således fråga om
synnerligen beskedliga volymer.42

Kalkugnsved räknades i kast, varav
o

det sannolikt gick fyra på en famn. Ar
1836 var huggarlönen 18 skilling per
kast, vilket tyder på att det kunde ta
någon dag att avverka och dra samman
en sådan. Samtliga hemmansägare på
tre fastigheter i Rute socken instämdes
till vintertinget för att de tillägnat sig
ett ” jordstycke” och ” mot vårt förbud
Ensidigt oförsynt Tillgripit och huggit”
100 kaster kalkungsved. De anklagade
försvarade sig med att de trott, att
skogsparken var en allmänning tillhö-
rande hemmanen. Enligt företagen be-
siktning fanns endast några små gra-
nar kvar på jordstycket, vilket således
tyder på att kalavverkning inte var nå-
got främmande för dåtida gotlands-
bönder. Målet uppsköts till sommar-
tinget, då det av en vittnesutsaga fram-
går att de tio deltagande hemmans-
ägarna, antingen delat upp jordstycket
i tio lotter eller att de avverkat tillsam-
mans och sedan fördelat kasterna i olika
lotter. Veden var ” i flo satt” . Vid höst-
tinget yrkas ersättning för de 94 kas-
terna efter taxan 1 Rdr 16 Sk Bco per
kast, varefter rätten uppskjuter målet
för tredje gången.43

Arbetskarlen Johan Persson på Ken-
nungs i Hellvig hade tagit sig orådet
före att i samband med huggning av
kalkungsved åt en markägare avverka
” 4 st större Sågstocksträn” . Parterna
förliktes i och med att Pettersson erbjöd
sig att som ersättning för sitt ” djärva
tilltag” hugga 5 kaster kalkugnsved.44

Fältkamreren Leczinsky på Nygårds
i Västerhejde förekommer flitigt i 1836

Kol, kalk och tjära
Mest märkligt är att jag i domboken
inte hittat något spår efter den berömda
gotlandstjäran, utöver ägonamnet Sojds-
åker. Tillverkningen höll uppenbart på
att ebba ut.

Av en sorglustig tvist mellan ett par
äkta makar i Västergarn framgår att en
bonde fått rätt att avverka två lass
milved som ersättning för levererat
brännvin.40 Men av pappren går inte att
utläsa om det är fråga om ved till en
kalk- eller kolmila. Det ” näringsgeogra-
fiska” läget pekar dock mot det först-
nämnda alternativet. Smideskol fö-
rekommer i ett par sammanhang, dels i
en av de många processerna om okvä-
dinsord dels i ett tillgrepsärende. Man
får av det senare upplysningen om att
kol transporterades och förvarades i tun-
nor.41 Något tydligare blir den sannolikt
ganska blygsamma gotländska kol-
ningen i ett mål, där ” Hofkamrer de
Berg” som åklagare instämmer sadel-
makaren Paul Kahl, Stora Wikarfve i
Wiklau. Den senare var skyldig krono-
länsman Wemaerus 1666 riksdaler, vil-
ket lett till att sadelmakarens fastighet
belagts med kvarstad. Oaktat detta,
tycks han ha fortsatt med ”oförnuftigt
sköfvlande af Skogen” . En syn i Wiklau
i mars 1834 hade uppdagat ” en då för
momangen under brand varande kohl-
mila” . Av handlingar i målet, som inte
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Arbete på sojden vid Mattsarve gård i Lau socken vid midsommartid år 1903. Foto: M Klintberg.
Landsarkivet i Visby.

års dombok. På hans fastighet har man
haft åtminstone 2 kalkugnar, i proto-
kollen benämnda ” Lilla kalkmilan” och
Stora kalkugnen. Den förra krävde 24
kaster ved för varje bränning och den
senare 60. Arbetskarlen Hans Petter
Broberg vittnar att han på ” Herr Fält-
kamreraren Leczinskys” tillsägelse vid
vedhuggning blott använt vindfällen,
” såsom torra granar och halfruttna
träd” . Men då något felades till hel kast,
hade den växande skogen tillgripits.45

Av detta vittnesmål kan indirekt den
slutsatsen dras, att grantorka (läs skogs-
död) inte var okänd för 150 år sedan.

Genom att systematiskt gå igenom
ett par års domböcker torde det vara
möjligt att få fatt på uppgifter, vilka
kan utnyttjas för att komma åt arbets-
produktivitet, priser och kostnader.

Dessutom får man indirekt en del upp-
lysningar om dåtida skogstillstånd.

Husbehovsveden
Även om Gotland, vilket jag inlednings-
vis antytt, hade en förhållandevis stor
export, var ändå skogens viktigaste
funktion att leverera husbehovsved.
Detta ” sortiment” torde ha svarat för
drygt 80% av den årliga avverkningen.46

Räknar man med alla träsaker, som till-
verkades och användes i hemmen, skulle
husbehovsveden täcka ett brett spektra
av behov. Volymmässigt var dock
bränsle, gärdsgårdsvirke samt bygg-
nadstimmer de tre viktigaste använd-
ningsområdena i nu nämnd ordning.

Då och då dyker det i domboken upp
ett syneprotokoll från något husbygge.
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hemkörande med sitt virke, hade de frå-
gat varifrån han köpt detta och fått ett
tveksamt svar. Misstänksamheten med-
förde att de tog med två vittnen och gick
och mätte upp stubbdiametrarna på de
7 granarna. Med detta mått avtågade
de sedan till skogsstycket, varest be-
fanns att ” der qvarstående stubbar med
de i svarandes gård funne träd” helt
stämde överens. Den anklagade kunde
inte värja sig, utan fälldes vid nästa
ting att ersätta grannarna med 32 Sk
Bco för veden samt kärandesidan med
10 Rdr för resor till tinget. Till detta
kom böter på 1 Rdr 16 Sk Bco.48 Belop-
pet motsvarade totalt år 1836 värdet av
4 tunnor råg eller 24 dagsverken.

Att virket var värdefullt förstår man
av en år 1832 timad tvist på Stora
Karlsö. Målet gällde en bul, dvs mindre
stock, som fanns vid en förfallen fiske-
bod. Denna hade en anklagad person
bortburit och upphuggit till ved. Då pre-
skriptionstiden utgått avskrevs målet.49

Nils Engström Botvalde i Ahla in-
stämde arbetskarlen Alexander Otto
Haglund, vilken ”förleden Sommar af-
huggit i min Skog några furs träd, dels
utaf detta jag hade fält och dels hafver
han sjelf afhugit mig ovitterligt” . Inal-
les rör det sig i stämningen om 13 tal-
lar. Svarande bestred anklagelsen och
hävdade att han endast huggit på
kärandes uppdrag. Dessutom hade han
fått löfte om att till sin nybyggnad få
anhämta ” 9 st furustumpar, hvardera 4
al. långa och 3 eller 4 tum i diameter” .
Dessa hade han tagit från tidigare fällda
träd sedan han av topparna ” åt kärande
upphuggit kastveden” . Två vittnen in-
kallades. Den förste hade av käranden
anmodats medfölja till ” brottsplatsen”
och därvid funnit att två långband om
vardera 8 alnar, ett gavelband om 5.5
alnar med 5 tums diameter på mitten
samt fyra stycken runda sparrträd och

Dessa utgör förträffliga källor för att
studera virkesbehov, byggnadssätt och
priser. I Ejpe i Silte uppfördes ny bygg-
nad 1835för totalt 722 riksdaler med en
insats av 200 dagsverken. Man får i
detalj reda på hur mycket tegel, mur-
sten och kalk som åtgick samt priset för
detta. ” Byggmästaren” hade köpt 16
stycken ” Rjior och Band” samt avverkat
40 stycken i hemmanets skog. Vidare
åtgick 11 par ”Sparr” å 1 Rdr. 24 Sk.
Bco. samt 6 tolfter ” Tegellägtar” å 1
Rdr. 16 Sk. Bco. per tolft. Till dörrar
hade inköpts 3 tolfter ” walbräder” och
ur en post på 15 plankor uttogs bl a
fönsterkarmar. Man byggde en ” låfts-
trappa” samt ett väggfast skåp. Det tog
6 dagsverken att tillverka och sätta upp
44 alnar stängsel ” med nedgravade
stickor och inhuggne Lägter” . Dessutom
hade man satt upp 27 famnar gärdes-
gård ( thun), vartill såväl tall- som
grantroder använts. Ledet var dock av
ek.47 Detaljeringsgraden är mycket stor
och material av denna typ kan utnyttjas
i mycket skiftande sammanhang, inte
minst för att belysa vissa skogliga för-
hållanden.

Den alldagliga och i källorna oftast
ganska anonyma veden får en stor roll i
domböckerna. Den sämre tillgången på
skog på södra Gotland speglas kvanti-
tativt i domboken på så sätt att antalet
anmälda fall av skogsstöld är större i
Södra Häradet. Här finns också flera
fall av handel med ved och gärdesfång
dokumenterade. Dessutom kan man se
att vid arrendeupplåtelser, är man min-
dre generös med skogen.

Vid vintertinget i Södra Häradet in-
stämmer fyra bönder i Havdhem en
granne för att denne huggit och hem-
kört ” 7 stycken Granträd af från 10 till
6 tum i diameter” . De tre bönderna hade
gemensamt inköpt ett skogsstycke på
Lojstahajd. När grannen hade kommit
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två spikläkten huggits. Dimensioner och
värde anges mycket detaljerat. Båda si-
dor företrädde enligt rätten dålig bevis-
ning, men då den anklagade icke ” gittat
styrka att af den nedfällda skogen hafva
haft kärandes löfte” så utdömdes er-
sättning och böter.50

Det finns i domboken ganska många
uppgifter om vedbrand i samband med
intecknade undantagsbestämmelser, i
ett antal beivrade vedstölder samt i sam-
band med upplåtelser av arrenden. På
en punkt tryter det dock med informa-
tion och det gäller åtgångssidan.

Köpte ett Förelass Stör
för transportering en och en
half mil
D:o ett Förlass Stör med
transportering
Troder å 12 S och transportering
en och en half mil
4 handedagsvärken till Tyning
å 24 S dagen

4 handedagsvärken till Störs
och Troders upphuggning

Troder är de kluvna slanor som sned-
ställda fanns i gärdesgårdarna, varav
det gick 12 stycken på en varp. Såväl
tall som gran har använts till detta,
medan störarna gärna tillverkades av

2:-

1:-

3:-

3:-
2:-

2:-

en.Gärdesgårdar
De gotländska tunen fyller domboken.
Säkerligen är de inom här berört om-
råde den allra vanligaste företeelsen.
Eftersom man hägnade ut tomt, åker
och äng samt hägnade in skogen till
bete var antalet hägnader ofantligt. Det
är inte underligt att deförorsakar mäng-
der av tvister till följd av åverkan och
(mestadels) dåligt underhåll. Värst var
det naturligtvis på öns södra del, där
man kunde få fara lång vägför att köpa
sina troder och stör. Följande utdrag ur
en förmyndarredogörelse från Burgs
socken är i detta stycke mycket upply-
sande:51

Märkesträd och
markägande
Gränser tycks vid den här tiden ha mar-
kerats genom bläckning i levande träd,
s k märkesträd. Dessa tillmättes stor
juridisk betydelse. I Kulsarve i Källunge
blev det tvist om ” tvänne märketräd” i
hagmarken Bruten mellan två parter.
Den ene hade uppenbart fällt dessa. Ett
vittne intygar att åtminstone ett av
märkesträden, en gran, var friskt 1832.
Häradsrätten fann att träden ej var
uppruttnade och dömde den felande en-
ligt 13 Cap 2 § Jordabalken till böter på
6 Rd 32 S Bco samt att inom ett år
uppföra nya, säkra och ständiga råmär-
ken.52 I ett arrendekontrakt från Ardre
socken bortarrenderas och förpantas
” Ett Tunneland Skogsmark uti Westra
Hörnet af den så kallade Storbruten
efter nu utsatte märkesträd” . Det anges
inte hur dessa såg ut.53 I Dalhem och på
Suderbys Stenstugu tvistade man om
ägorätten till Bahlgate skog. Det fram-
hölls av ett vittne att vid storskiftet år
1800 bestod råmärkena av ” twänne
Granträd, ett större och ett mindre” samt

4 handedagsvärken till Tyning
vid Tungårdsåker å 24 S Dagen
1 Handedagsvärke till band-
huggning
4 åkedagsvärken till Troder och
Störs transportering å 40 S
dagen
Köpt 8 varpor trod af Thomas
Quine i Stånga å 12 S varpen
D:o af Mattis Tjangvide 4 varpor
å 12 S varpen och ett s k halft
Förelass Stör 1 Rdr tillsammans

2:-

-24:-

3.16:-

2:-

2:-



63SKOGSHISTORISK TIDSKRIFT

Gärdesgårdar dominerade förr det gotländska kulturlandskapet . Motivet är från Fie gård i Lau
socken år 1902. Foto: M Klintberg. Landsarkivet i Visby.

arrenderat eller förpantat någon av
dessa rättigheter kunde villervallan bli
stor. Johan Bringsarfve i Eskelhem an-
klagades vid hösttinget 1836 i Södra
Häradet för att ” i flera år tagit sig före
att uti min undertagne Hage, den jag
skall begagna till Bete, Bränsel och
Stängsel, samt Sågestockars huggande,
nedfälla och bortföra der befintlige Träd,
så väl Sågstockar som till Troder och
Wed, så att der ej mera finnes någon
Sågestock till mitt Behov...” . Den ankla-
gade uppvisar inför rätten ett kontrakt
från 1801, vilket han övertagit från en
kvinna mot att hon erhållit undantag. I
detta kontrakt stadgas rätt att såväl
förse sig med husbehovsved samt att
årligen få hugga tre stycken sågstockar.
Stämningen ogillades.55

att han var närvarande, när märken
uthöggs i dessa granar, vilka nu (1836)
ännu levde.541 Södra Häradets dombok
har jag hittat en björk i rollen som rå-
märke, men eljest verkar man här i
större utsträckning ha utnyttjat jord-
fasta stenar, s k märkesstenar.

De många tvister, i vilka skogen på
olika sätt figurerar har i merparten av
fallen sin rot i oklara ägoförhållanden.
Partsdelning tillsammans med kompli-
cerade (och intressanta) former av sam-
utnyttjande samt mer eller mindre bort-
glömda undantagsbestämmelser leder
till förvecklingar. En person kunde äga
träden i en hage, en annan betet. Ett
servitut på rätt till vedbrand kunde
också finnas i samma beteshage. Om
man sedan i ett eller annat led sålt,
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Naturkatastrofer
I domboken kan man främst spåra
stormskador och skogsbränder samt in-
direkt även insektsskador. Men några
omfattande naturkatastrofer tycks inte
ha drabbat den gotländska skogen un-
der det aktuella decenniet. En av våda
uppkommen ” Skogseld” i Lärbro leder
till ett åtal, vilket emellertid läggs ned,
då ingen skada inträffat.

Under gudstjänst i Akebäcks kyrka
den 14 februari 1836 hade två drängar
varit på jakt samt fällt två harar. De
dömdes dels for fällande i förbjuden tid,
dels till sabbatsbrott. Valet stod mellan
ett kontantbelopp på 3 Rd 16 S Bco eller
fyra dagar på vatten och bröd i läns-
häktet.58

Domboken innehåller en hel del syn-
nerligen intressanta tvister om fiske-
rättigheter, vilka emellertid här förbi-
gås. Möjligen kan nämnas att på Stora
Gåsemosse på Fårö gav år 1833 ”skäl-
fisket” 30 tunnor späck å 33-36 Rdr per
tunna.59 Denna säljakt var tydligen vissa
år mycket lönsam.

Av övriga ” naturalster” figurerar en
bisvärm i domboken. Denna hade satt
sig i en ihålig ek i Lye och två parter
tvistade om äganderätten. Markägaren
hävdade, att bisvärmen funnits i eken
under tre år, medan motparten påstod
att de följt svärmen från sin bigård till
eken. Trots 6 vittnesmål lyckas inte rät-
ten avgöra ärendet utan tillförde, i brist
på bevis, markägaren rätten till bina.

Tidigare har nämnts att nötter och
bär samt släkeförekommit i de s k tings-
förbuden.

Jakt och naturalster
Förre serganten och husbonden P Foh-
lin, Nederbys i Bahra stämmer skall-
fogden Olof Lemunde för att han vid
rävskall den 6 maj 1835 ” begått det
oskick att lossa skott på Hare och till
samma oskick upmuntrat vid Skallet
närvarande Lars Lemunde, måtte här-
före sig sjelf till rättvis näpst och androm
till vamagel ådömas Laga ansvar” . Den
anklagade påstod sig ha sett en räv,
som vänt mot drevet och försvunnit i en
buske. Där fick han se ett djur och sköt.
Trots att målet är uppe i häradsrätten
vid ytterligare två tillfällen blir det inte
avgjort. Av skrivningen att döma borde
skallet i fråga ha varit ett ” ordinarie”
vårskall.56

Vida allvarligare var en vådaskjutning
i Gammelgran som också inträffade un-
der rävskall år 1835. Då skadades
” Gåssen” Petter Nilsson Söderström av
skott i högra armen och blev lam,
” Hvilken åkomma som synes vara obot-
lig, gör honom alldeles oduglig som
arbetskarl” . Dessutom ” blesserades” sjö-
mannen Magnus Lundberg i huvudet,
där ett hål uppkommit från ett större
hagel. Från detta ” utforsade” bloden
” med wåld” enligt en vittnesutsaga. Fyr-
kantiga ” hembankade” hagel hade ut-
nyttjats. Utgången av målet, som blev
en ” långkörare” har inte följts.57

60

Diskussion
Studier av domböcker ger inte uteslu-
tande kunskaper om det juridiska regel-
verket. Vid systematisk läsning får man
god inblick i hur människorna levde och
till en del vad de tyckte och tänkte.
Inget annat material förmår att spegla
ett samhälle i gången tid så väl som
detta. De mest skiftande och förvånande
uppgifter kan dyka upp i en vittnesut-
saga. Vår historia blir inte längre sche-
matisk och rätlinjig utan mycket ny-
ansrik. I stället för enkla sammanfat-
tande generaliseringar av ekonomisk
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eller politisk natur, blir bilden av då-
tida Sverige komplicerad. Den får färg
och djup. Landet bebos av livfulla, in-
tressanta människor.

Skogen låter sig naturligtvis inte
fångas, men de sakuppgifter som före-
kommer gör att den ändå får kontur.
När exempelvis en person år 1836 er-
tappas med stöld av oxkött i Väster-
hejde kan man i utredningen följa spå-
ren av hans träskor genom blötsnön.
Under en gran 100 alnar från den fall-
färdiga stugan påträffas bytet. Granen
har grenar ner till marken, vilket tyder
på att den stått fritt. Skogen betrakta-
des som ett säkert gömsle, vilket indi-
rekt säger en del om det synsätt som
kom den till del. Även mannens träskor
har skoglig anknytning.

När det gäller förekomsten av dialek-
tala namn på virkessortiment samt för-
härskande mått, utgör domböckerna en
rikt flödande källa. Dessutom är det
sannolikt, vilket jag ovan påpekat, att
man kan komma åt en del uppgifter om
virkesbehov och arbetsproduktivitet.
Speciellt intressant i detta sammanhang
är förbrukningen av husbehvsved, ett
område som skogshistoriskt närmast
varit helt negligerat, trots den vikt detta
sortiment haft för hela samhället.61 Vill
man försöka sig på att göra virkes-
balanser, t ex för att se om skogsbrist
förekommit, måste man beakta detta,
skogens viktigaste sortiment.

Problemet med domböckernas an-
vändning i skogshistorisk (och annan)
forskning ligger på två plan, vilka del-
vis sammanhänger. De är för det första
svårlästa. Det tar avsevärd tid att lära
sig läsa den tyska kameralstilens sirliga
tecken. Man måste vara utrustad med
såväl fantasi som tålamod för att klara
uppgiften. Dessutom är det en fördel om
man först lär sig en del dåtida språkliga
schabloner samt innebörden av de rikli-

gen förekommande specialuttrycken.
Hjälp i detta stycke har man av en del
ordlistor och ordböcker. För det andra
tar det ofantligt med tid att systema-
tiskt leta sig igenom domböckerna, ef-
tersom dessa saknar register. Endast i
de fall böter utdömts finns tillgång till
saköreslängder, från vilka man eventu-
ellt kan leta sig fram till ett ” skogsmål” .
Min ganska snabba genomläsning av
1836 års gotländska dombok, genomför-
des på tio effektiva arbetsdagar. Om
alla domböcker har samma omfattning,
skulle det ta 4-5 år på heltid att klara
det gotländska 1800-talet. Vill man
täcka in hela perioden 1650-1950, så
representerar tidsinsatsen sannolikt ett
hälft aktivt yrkesliv. Lägg därtill det
ofantliga materialet från landets övriga
domsagor.

I uppgiftens gigantiska karaktär skall
man nog söka förklaringen till att så få
personer tagit sig an arbetet att skriva
av, redigera, kommentera samt från
trycket ge ut dombokssviter. Trots detta
finns en hel del sådant material till-
gängligt i bibliotek och arkiv. Lennart
Andersson Palm gjorde för några år se-
dan en förteckning på dessa och de upp-
gick 1984 sammanlagt till ett drygt 100-
tal.62

Ett vackert exempel på hur man kan
utnyttja ett domboksmaterial utgör Täpp
John-Erik Petterssons nyligen utgivna
analys av fäbodväsendet i Lima och
Transtrand.63 Han har systematiskt läst
igenom tingslagets samlade papper från
1600- och 1700-talen samt kunnat teck-
na en mycket fyllig, nyansrik bild av
fäbodsystemet. I en del fall uppdagade
han nya aspekter, vilka tidigare varit
okända eller obeaktade.

Trots den reservation, jag ovan rest,
rekommenderar jag på det varmaste
presumptiva skogshistoriska forskare
att bölja damma av domböckerna.
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Noter
Visby landsarkiv vårdar 1836 års gotländs-
ka dombok. Förste arkivarie, Tryggve Silt-
berg, har tjänstvilligt hjälpt mig med en del
sakfrågor. Övrig personal har på ett förtju-
sande vis gjort min vistelse vid landsarkivet
angenäm, vilket jag härmed ber att få tacka för.

Följande förkortningar används i
notapparaten:
N = Norra häradet
S = Södra Häradet
vt = vinterting
st = sommarting
ht = höstting

32 Kardell 1991 s. 152-156.
33 N, vt §137, st §112, ht §134.
34 N, st §87.
35 N, ht §73.
36 N, st §189, §230.
37 N, ht §175; jfr Steffen 1945.
38 N, ht §102.
39 Kardell 1991 s. 156.
40 S, ht §228.
41 S, vt §278, §75.
42 N, vt §56, ht §67.
43 N, vt §188, st §128, ht §94.
44 N, ht §127.
45 S, vt §59.
46 Jfr Kardell 1991, tab. 5.
47 S, vt §45.
48 S, vt §272, st §233.
49 S, vt §277.
50 N, ht §180.
51 S, vt §183.
52 N, vt §94, §237.
53 N, st §6.
54 N, st §164.
55 S, ht §117.
58 N, vt §111, st §111, ht §132.
57 N, vt §128, §242, st §130, ht §245.
58 N, st §203.
59 N, st §84.
60 S, ht §169.
61 Kardell 1988b.
82 Andersson Palm 1984.
63 Pettersson 1991.

1 Kardell 1988a, 1991.
2 Siltberg, 1986, 1990.
3 KB 1840 s. 5.
4 Olofsson 1945, tab. 5, 6.
5 Olofsson 1945, tab. 5.
6 Hushållningssällskapet 1846 s. 11-12.
7 KB 1840 s. 11.
8 KB 1840 s. 11.
9 Steffen 1945, Kardell 1991 s. 152-156.

10 KB 1840 s. 11.
11 Hansson 1945.
12 Söderlund 1951.
13 KB 1833 s. 7.
14 Åkerman och Siltberg 1991.
15 Sjöberg 1973, Högberg 1969 s. 135, Kardell 1991

s. 158-160.
16 N, vt §50, st §90.
17 N, vt §108, st §94.
18 N, st §14.
19 S, st §114.
20 N, vt §220.
21 N, ht §4.
22 S, ht §39.
23 S, ht §39, N, ht §67.
24 Gustavsson 1941-45.
25 N, ht §125.
28 Kardell 1991 s. 158-161.
27 N, ht §127.
28 N, ht §258.
29 S, ht §311.
30 N, vt §8.
31 S, st §239; N, st §30.
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