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"Björkaskogen en //

- Om skogsbrukets framväxt på de skånska godsen -

(Föredrag Skogshistoriska Sällskapets årsmöte 20 mars 2001, Alnarp).

"En omistlig herlighed"
En bonde från Kiaby, blev år 1724 fälld
vid Villands häradsting för att han olov-
ligt huggit skog på Ljungby gårds enskilda
och ” ofta fridlysta björkaskog, hvilken som
en omistlig herlighed til gården, med största
flit mot de sina påträngande häradsbor vår-
das bör” . Enligt kapitel 12 i 1664 års
skogsordning blev bonden skyldig att be-
tala både böter för åverkan och frälsefogde
Jonas Hööks expenscr. Björkaskogen hade
fridlysts åtskilliga gånger tidigare vilket
också påtalas i rättsprotokollet.

Men vad menas egentligen med "en
omistlig herlighed” ? Bakgrunden kan sö-
kas i det äldre danska agrarsamhället. Att
besitta rätten till "herligheder" innebar på
den tiden framför allt materiella tillgångar
som skogar och fiskevatten och att ha rätt

att disponera andra slag av resurser t.ex.
landbornas arbete. Intressenter i dessa till-
gångar i äldre tid var framförallt kyrka,
kungamakt och adel. Det var dessa som
även ägde dominium över herlighederna,
vilket innebar ett slags överäganderätt till
tillgångarna.

Låt oss beakta hur skogsnyttjandet åter-
speglas i de rättsliga källorna från Skåne
som i äldre tid tillhörde Danmark. Den
medeltida danska Skånelagen innehöll en-
dast ett fatal regler för hur nyttjande av
skog skulle ske. Skånelagen uppgav t.ex.
bötesbelopp för olovligt nyttjande av sko-
gen. Det fastslogs i lagen t.ex. att "Hugger
någon ved lassvis i annans inhägnade skog,
böte han två ärar för vart lass och lämne ut
allt det han högg” Skånelagens fatal regler
om skogsutnyttjande gällde framför allt
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enskild skog, även om allmänningsskog
omtalas, medan den Jyske Lov från 1241
även innehåller kungliga anspråk på till-
gångar av skog och fiskevatten enligt re-
galrättsliga principer. Det som ingen äger,
det äger kungen. Redan under medeltiden
uppstod konflikter mellan kronan och
bönderna om nyttjandet av allmänningar-
na i Skåne.

skottskogsbruk är mycket intressanta att
följa genom tiderna. Det rättsfall som in-
ledningsvis citerats var inte ovanligt och
flera liknande resurskonflikter har påträf-
fats t.ex. vid studier i Trolle-Ljungbys
godsarkiv. Där återfinns en mängd kopior
av tingsdomar och andra dokument, som
belyser relationerna mellan godsets ägare
och de underlydande brukarna. Många av
dokumenten rör det dagliga arbetet och
nyttjandet av olika slag av resurser på åker-
marker och fälader.Överskog och underskog

Går man till andra källor än de gamla
landskapslagarna stöter man ofta på kon-
flikter om skog. Det är också intressant att
notera att ” dominium” över skogen i det
danska samhället hade drag som vi inte
återfinner längre norrut i Sverige. Det
fanns bestämmelser som skilde på olika
slag av träd och olika slag av brukares rät-
tigheter. Det var skillnad mellan priviligie-
rade respektive opriviligierade brukares
nyttjande av skogen. Från senmedeltiden
härstammar de äldsta lagarna som skiljer
ut ek och bok. Med 1670 års skogsför-
ordning formuleras skillnaderna mellan
överskog och underskog. Rätten till över-
skog eller högskog d.v.s. högstammade
fruktsättande träd som bok, ek och ask
tillhörde godsägaren, medan rätten att
bruka underskogen eller krattskogen till-
hörde de underlydande landborna. I Dan-
mark skilde man alltså på högskog och
lågskog, krattskog. Endast frälset hade
dominium” högskogen medan bönder

och landbor hade nyttjanderätt till kratt-
skogen.

Skånska bönder och landbors nyttjande
av skog, med konflikter framför allt om
underskogen, alltså om krattskogs- eller

Kontrakt och städjobrev
Ett särskilt intressant slag av historiska
källor är kontrakten och städjobreven.
Kontrakten mellan åboarna och gods-
ägarna innehåller bl.a. regler också för
skogsutnyttjandet. Det finns också ett an-
tal ” skogvaktarekontrakt'’ som har väckt
min nyfikenhet och som kan belysa fram-
växten av ett medvetet skyddande av
skogstillgångarna. Genom att presentera
några exempel ur källmaterialet, och på så
sätt låta källorna tala, vill jag försöka åter-
ge en glimt av de problem och konflikter
som förekom inom herrgårdens, i detta
fall Trolie-Ejungby gårds domäner.

I en bunt om ca 150 städjobrev finns
kontrakt för bl.a. gatehus, landbogårdar,
nybyggen, kvarnar och skogvaktarebostäl-
len. Ett ganska typiskt kontrakt var det
som upprättades mellan Simon Nilsson
och herrgårdens ägare. Dess huvudsakliga
innehåll framgår av följande referat:

Till åbo på onumrerade gatehuset i
Östra Ljungby, som varit bebott af An-
ders Bodelsson, antogs härigenom förra
husmannen Simon Nilsson på villkor att
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jämte en anständig vandel, visa sitt herr-
skap lydnad och trohet uti allt vad honom
af herrskapet eller genom dess betjäning
anbefalles. Han ska underhålla hus och
gärdesgårdar kring hagen, allt uti lagligt
stånd. Årliga dagsverken skall utgöras en-
ligt uppgifter i jordeboken i rätt tid, eller
när så fordras och då med flit och trohet.

Hansson hvars åliggande skyldighet
hlifver att jemte en anständig vandel
visa sitt herrskap lydnad och trohet
uti alt hvad honom af herrskapet eller
genom dess betjäning anbefalles -
samt hafva noga tillsyn att ingen olof-
lig åverkan sker hvarken på Ljungbys
eller Årups skogar; utan blifver han
själv ansvarig och till böter skyldig ef-
ter skogsförordningen såsom den [han]
sjelfåverkadd å förödande skogar där-
est han ej visa hvilken på densamma
föröfvat.

1 marginalen har antecknats att detta
gäller så länge han innehar skogvaktare-
tjänsten. Därefter följer de rättigheter och
förmåner som uppdraget som skogvakta-
re innebär nämligen: ” Häremot upplåtes,
det redan afvista jordstycket som han äger
att upodla och infreda, samt därstädes sig
uppföra nödiga husbyggnader, vilka han
sedermera brukar med gärdesgårdar i lag-
ligt stånd bör underhållas." Om Sven
Hansson uppfyller sina förpliktelser är
han "om en säker besittning förvissad",
dock har herrskapet förbehållit sig rättig-
het till uppsägning efter tjänstehjonsstad-
gan.

Kontraktet innehåller också en paragraf
om att åbon " På intet sätt ofredar Herr-
skapets skogar eller andra ägor; hvarken nä-
ra eller avlägsnare." Om kontraktet följs
och en städja på 1 riksdaler och 32 skilling
banco, erläggs är Simon Nilsson förvissad
om en orubbad besittning". Vid kontrakts-
brott blir han städjorätt och laga fardag
förlustig ”.

Det finns många kontrakt som inne-
håller dessa formuleringar, ibland med til-
lägg att brukaren årligen ska plantera ” ett

gott fruktträd och fyra vilda trän i hagen",
samt att fortsätta med detta så länge herr-
skapet finner det nödvändigt. Ibland in-
präntas dagsverksskyldigheten, särskilt
karladagsverken, med ordalag som beto-
nar att karlarna skulle " tidligt om morgo-
nen sig infinna, samt med flit och trohet ar-
betet förrätta ”.

Liknande kontrakt upprättades för
skogvaktaren Nils Nilsson i Gualöv, år
1816. Han ska vakta skogen och betala
böter enligt skogsordningen om åverkan
sker. Hans förmåner var att fa besitta en

Skogvaktarens roll
Från 1700-talets slut och från början av
1800-talet har jag funnit en rad skogvakta-
rekontrakt. Ett exempel är skogvaktare
Sven Hansson som enligt ett kontrakt ska
ansvara för Grödby skog. Hans skyldighe-
ter formuleras i kontraktet på följande
sätt:

bit mark, där han hade rätt att uppföra
husbyggnader och att genom inhägnad
freda marken. En "säker" besittning erhål-
les men med förbehållna rättigheter å
ömse sidor att säga upp kontraktet, allt
enligt tjänstehjonsstadgan. Skogvaktaren
Sven Jansson fick kontrakt för att vakta

Till skogvaktare på Grödby skog anta-
ges härigenom förra husmannen Sven
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1. Alltid föra ett anständigt leverne, vi-
sa lydnad och trohet i allt vad honom av
herrskapet, eller å dess vägnar anbefalles.

2. Ordentligen vaka deröfver, att ingen
oloflig Skogsåverkan sker på Herrskapets of-
vannämnde ägor, med mindre än att han
kan bestyrka hvilken den samma föröfvat
eller ock sjelf ikläder sig åverknings ansva-
ret. [min kursiv]

3. Underhåller det med tjänsten åtföl-
jande huset med tillhörande jord och gär-
desgårdar i försvarligt skick, samt betalar
årliga räntan enligt jordebokens uppgifter
och i rätt tid.

4. Icke tillåter någon främmande per-
son att flytta in eller uppehålla sig, varken
för längre eller kortare tid.

Det är uppenbart att konflikter har
uppstått som skogen och dess nyttjande.
På 1700-talet strävar man i första hand ef-
ter att fridlysa och freda skogen genom
förbud och genom att döma och bötfälla
enligt 1664 års skogsordning. Mot slutet
av 1700-talet och under 1800-talets första
hälft har det blivit allt vanligare att anställa
skogvaktare. Dessa har rekryterats från all-
mogens breda lager och de har getts för-
månen att fa bosätta sig i sitt skogsområ-
de. De har givits ansvar för att hindra
skogsåverkan, och om de inte lyckats fa
tag på ” skogstjuvar” , har de själva blivit
skyldiga att erlägga böter för den åverkan
som eventuellt hade skett. Syftet har varit
att förbättra skogen och slå vakt om resur-
serna. Ett ökat antal skogvaktare och allt
fler bestämmelser och hur skogen ska
skyddas kan i förlängningen ses som ett
tecken på ett framväxande skogsbruk.

Västanå och Klagstorps skogar, lydande
under Trolle-Ljungby frälsehemmans sko-
gar. Han fick ett litet jordstycke i Västanå
skog, att uppodla och bebygga. Byggna-
derna kom att tillhöra Sven Jansson som
hade rätt att ta dessa med sig vid eventuell
flyttning, om kontraktet sades upp.

Ytterligare ett annat skogvaktarekont-
rakt har upprättats år 1813 för åbon på
gatehuset nr 31. Det är Sven Risberg som
får uppdraget att vakta Fjelkinge skogar,
och därmed bli skogvaktare. I marginalen
har tjugo år senare, å r 1834. följande an-
tecknats:

sedan det visat sig att skogvaktarens
Sven Risbergs änka ej förmår freda
furuplanteringen från obehöriga till-
grepp och saknaden av en ändamåls-
enligare tillsyn inom kort skall bereda
Herrskapet att på skälig [grund] för-
klara är bemälda enka den 16 maj
tillsagd att den 24 nästkommande
oktober afiräda som skogvaktare.

Änkan har alltså troligen inte klarat av
att vakta skogen på ett för godset tillfreds-
ställande sätt. Eller så har man haft andra
skäl för att säga upp kontraktet. När en ny
skogvaktare på Trolle-Ljungby rekrytera-
des framgick det tydligt i kontraktet vad
herrskapet förväntade sig. ” Till skogvak-
tare över Ljungby så kallade Björke med
flera skogbeväxta ställen inom västra
Ljungby bys område, antages härigenom
istället för förra skogvaktaren Jona Lars-
son vilken förklarat sig vara p.g.a. sjuklig-
het oförmögen att inneha tjänsten.” Hans
son, drängen Pehr Jonasson ska istället ta
över skogvaktartjänsten. Skyldigheterna
var följande:
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Skogsbrukets framväxt
på godsen under 1800-talet
Undersökning av flera godsarkiv har gett
vid handen att bokföring och journaler
över skogshushållningen börjar att föras
från 1840-talet. Dessa har blivit allt mer
regelbundna från 1860-talet för t.ex.Trol-
leholms gods. Då började man att upprät-
ta planer för en förbättrad skoghushåll-
ning. Skogshushållningsplan från Trolle-
holm från år 1838 har en huvudrubrik
som upplyser om syftet med planen. Den
heter Beskrifning, bushållningsplan och na-
turalafkastnings utrönande för samteliga
till Fidei Commissgodset Trolleholm böran-
de Skogar och är författad av ”Öfverjäg-
mästare I. W. Ebert ’. Den innehåller om-
fattande beskrivningar av tillgångar på
skog, såväl i planterhagar som beteshagar.
Den beskriver markens beskaffenhet och
klimatiska förhållanden, t.ex. vindrikt-
ningen. (Den farligaste vinden vid Trolle-
holms skogar kom från väst och sydväst).
Dominerande visar sig följande trädslag
vara: bok, ek, björk, avenbok, ask, lönn,

rönn, asp, alm, al och hägg. De mindre
ansedda trädslagen som förekom var bl.a.
hasselbuskar, en, surappleträdet, hagtorn
och slån.

Skogens ålder varierade. Nästan hälften
består av 70-100-årig skog, mer än fjärde-
delen har stått för länge och är murknande
skog mellan100-200 år gammal, medan
den yngsta skogen, den som är yngre än
35 år utgör mindre än en tiondel av skogs-
beståndet.

Skötseln av skogen beskrivs detaljerat.
Några problem återkommer man ofta till
och det är fredningen d.v.s. skyddet av
ung skog från kreaturen. Skötseln av sko-

gen med genomhuggningar, gallring, in-
rättande av regelmässig trakthuggning
omnämns också. Skydd mot skogsbrand
var viktigt. Det finns även detaljerade be-
skrivningar av hur och när avverkning och
fällning av träd ska ske. Användande av
såg rekommenderas i stället för yxa.

Särskilda avsnitt behandlar skötseln av
bokskog och ekskog. Där inpräntas bland
mycket annat vikten av att
blandningen av ek- och bokskog. Andra
avsnitt beskriver hur man ska gå till väga
för att skörda bokollon, bokfrön och
björkfrön. Frön kan även utvinnas ur kot-
tar och bevaras för plantering. De ska tor-
kas och förvaras på särskilt vis vilket nog-
grant beskrivs i planen.

Skogshushållningsplanen omtalar även
hur viktigt det är med dugliga vaksamma
och trogna skogsbetjänter, då "odugeliga
skogsbetjänter” alltid är att anse som förs-
ta och största hindret för en god skogshus-
hållning. Det förhåller sig nämligen på det
viset att:

bibehålla

De angifna busbållsreglema är dock
samtliga af det slag att de förutsätta
inga synnerliga konstfärdigheter ocb
andan av desamma äfven av en ny
begynnare av detta fack som ej är
egentelig skogskarl till yrket, om han
endast bar sundt förstånd ocb god vil-
ja, kan då lätt begripa ocb använda
den. I anseende till skogsbetjäningens
besoldning torde det för tjänsten vara
af vesentlig nytta om hufvud delen av
densamma ej bestod uti vidlyftiga
länderier eller boställen emedan ge-
nom deras omedelbara förvaltning
ganska mycket tid för skogstjänsten
går förlorad.
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förpliktelser, och vad som är arrendatorer-
nas skyldigheter enligt deras kontrakt. I
skogsordningen finns vidare all informa-
tion om utstämpling av träd, avverkning,
användande av timmer och torvtäkt m.m.
Viktiga avsnitt behandlar skogsåverkan
och behovet av fredning från kreatur.

Ändamålsenligt torde följande vara:

1. Fri boning, om möjligt mitt i skogs-
området.
2. Erhållande i Natura av behövlig ved.
3. Erhållande in Natura av säd.
4. Då af några blott till odlande av köks-
växter och till några kors underhåll behöf-
liga jordstycken.

3. Något contante penningar för att kun-
na anskaffa nödvändiga köpmannavaror,
då och då.
6. Av skogspenning i straffen kanske
tredjedelen (som hittills öfverallt ansett
såsom det säkraste bevaringsmedel mot
skogstillgrepp).
7. Af jakten fastställda skott penningar,
såsom ersättning för gevär, krut och hagel.

Om skogsbruk och skogshus-

hållning på några skånska
gods domäner
Från tjugo skånska gods finns det rappor-
ter om vilka olika åtgärder för en bättre
skogshushållning som vidtagits under den
senare hälften av 1800-talet. Dessa rap-
porter är publicerade i skogshushållnings-
sällskapets tidskrift från åren 1877, 1879,
1880 och 1883. Rapporterna tar upp hu-
ruvida ett planerat skogsbruk med specia-
lister förekom, om skogarnas tillstånd,
om skogsplanteringar och djur i skogen.
Följande skogar är med i rapporteringen:
Kristinehof och Torups skogar, Högestad
och Baldringe skogar, Vittskövle skogar,
Maltesholms skogar, Öveds klosters sko-
gar, Trolleholms skogar, Reventlows sko-
gar på Pugerup, Wennbergas, Trulstorps
och Kråkarps skogar, Skabersjö skogar,
Trolle-Ljungby och Årups skogar, Rössjö-
holms skogar, Wrams Gunnarstorps sko-
gar, Börringe klosters skogar och Näsby-
holms skogar.

Med ungefär på detta sätt sammansatt lön
kan skogsbetjänt leva med jämnmod, ” fö-
restå sin tjänst med lust och ifver” , och bli
oberoende av ” landtfolket” , och behöver
heller aldrig att till säkerhet för sitt under-
håll taga sin tillflykt till orättmätiga me-
del” .

Ytterligare ett informativt källmaterial
finns bevarat i Trolleholms godsarkiv. Det
är ett Utkast till Skogsordning och Instruk-
tion för Egendomens Inspektor såsom Upp-
syningsman öfver fideikommiss godset Trol-
leholms Skogar från år 1840. I hela 52
punkter finns en tysk/svensk och svensk
version författad av Ebert respektive greve
Gustaf Trolle Bonde. Den hierarkiska
ordningen klargörs och det är tydligt vad
som är skogspoliscn och skogvaktarens

Förekomsten av planerat skogsbmk med
specialister t.ex. fortstmästare har samman-
ställts i följande tablå:
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Tablå I
Skogförvaltare på skånska gods

De flesta med ansvar för skogshushåll-
ningens utveckling var av tyskt eller
danskt ursprung, och hade någon form av
” forst” -utbildning från Tyskland eller
Danmark. Det förekom enstaka uppgifter
om svenska skogsförvaltare och svensk
skogsutbildning i rapporterna från de
skånska godsen. I några fall omtalas att be-
vakningspersonal, hejderidare (kronojäga-
re) och skogvaktare, anlitats för att skydda
skogarna.

Skogsförvaltare
Namn och titel

Not .Gods nat.

Trolle-Ljungby Dr L. Fintelman, forstmästare Tysk
A. Kullberg

Maltesholm Stenius. forstkandidat
Herr Pegelon. skogförvaltare

Övedskloster I lerr 0.Schmidt, skogsförv.

Rössjöholm P.J. låders, förvaltare

Trolleholm 1. H. Ebert, skogsplanering 1\sk
E. Svannenskjöld, skogsstats- Dansk
tjänsteman
F. Ritter
E Rasmusson

Skogarnas tillstånd
Om skogarnas tillstånd i Skåne sägs all-
mänt att de är mycket varierande, i meller-
sta Skåne förekommer exempelvis stora

arealer av så kallade rymarker. Det har no-
terats att det är märkligt ” Att midt uti det
bördiga Skåne se så stora arealer endast
klädda af ljung, måste väcka en främman-
des förvåning” och att ” Större skogar före-
komma inom dessa trakter endast å herr-
gårdsmarkerna.” Senare har Carl Fries be-
skrivning i boken Den svenska södern på-
talat att den fredning och skogshushåll-
ning som utvecklades på godsen gynnade
de stora bestånden av bokskog i Skåne.
Dessa skulle knappast annars ha utveck-
lats. Likaså konstaterar han med träd-
gårdshistorikern Hirschfeldt, att man kan
” älska naturen i de uthuggna öppna sko-
garna ” , och att ” herrgårdsparken, den
engelska parken’ ä r ingenting annat än
den stiliserade bilden av ett beteslandskap,

de solöppna gläntorna och de sköna per-
spektiven är ett verk av mule och klöv.”
En genomgång av hela materialet ger ett

varierande utfall av skogstillgångar. Det
rapporteras om skogsarealer, och skogs-

Rewentlovs sk. Rasmussen, förvaltare
E. Svannenskjöld
R. Grave, forstkandidat

DanskSkabersjö

P. Dahlström, skogförvaltare DanskWrams
Gunnarstorp 1lerr H. Vogt,skogförvaltare

l\skII . Kolbe. skogsmanBörringe
C. Hagberg, skogsman Svensk
E. Sasse, förvaltare, jägmästare

Kloster

Näsbvholm sk. F. V. Lund. förvaltare
I. H. Ebert, skogsplanering TYsk
Kristian von Krogb. forstkand. Dansk
J. Andersen

Kristinehof

l . l l. Ebert, skogsplanering I\sk
Kristian von Krogh, forstkand. Dansk

Dansk

Torup

J. Andersen
Högestadoch I. H. Ebert, skogsplanering Tvsk

Baldringe skog. K. von Krogh, forstkandidat Dansk
J. Andersen Dansk
Hr A. von Bomstedt, Skogspl.
Herr Pegelovv
E. Hansson, forstkandidat

Vittskövle
Svensk

Källa:
Tidskrift för skogshushållning från år 1877, 1879, 1880
och 1883

45



ter rapporteras att man har satt upp över
500 starholkar, i kampen mot ” insekter-
nas frät” , för att bekämpa fjärillarvernas
angrepp och skadliga inverkan på skogen.
Från Vittskövle skogar konstateras att
man plågats av ” mergborren ” , ” tallskotts-
vecklaren” , ” barkborrar” , ” snytbaggar”
och ” ollonborrlarver” .

produktion, men mest uppehåller sig rap-
portörerna vid planteringarna och nya me-
toder.

Skogsplantering
Skogsplantering diskuteras oerhört ingå-
ende i artiklarna och intresset verkar stort
för plantering av bok, ek, tall, gran och
lärk. Det talas om ” vidlyftiga skogsådder å
Maltesholm” , plantering av blandskog
t.ex. gran och bok på Övedskloster. Pil
planterades vid Näsbyholm. Inblandning
av lind bland bokbeståndet i Baldringe
omtalas. Tekniken med skogsplöjning
presenteras med detaljerade beskrivningar
av plantering i fåror och rutor.

Slutord
Det är tydligt att skogen och dess resurser
har omnämnts och varit föremål för in-
tressekonflikter, alltsedan de medeltida
källornas uppkomst, och förmodligen
även tidigare. Olika faser av ökad kon-
fliktpotential har förekommit. Parallellt
med konkurrens och ökat tryck på resur-
serna har ett ökat intresse för skogen och
skogshushållning växt fram, i agrarsam-
hället i stort, men i detta fall också på de
skånska godsen. Av ovan åberopade källor
framgår skogshushållningens ökade bety-
delse mycket tydligt. En ökad professio-
nell hantering vinner insteg med tyska,
danska och sedermera även svenska utbil-
dade forstkandidater och skogvaktare. Ut-
vecklingen svarar givetvis mot skogsnä-
ringens ökade ekonomiska betydelse. Den
ekonomi som låg i skogsbruk och skogs-
hushållning, finns det goda möjligheter
att följa detaljerat genom räkenskapsböc-
ker från 1860-talet och framåt i tiden. En
hel av dessa finns förvarade bl.a. i gods-
arkiven. De väntar ännu på att bli genom-
lästa och systematisk bearbetade av huga-
de skogsforskare, som med ” lust och if-
ver” tar sig an uppgiften.

Djuren i skogen
Behov av fredning för kreaturen omtalas
särskilt noggrant vid flera tillfällen. Sko-
gen som jaktmark och förekomsten av
vilt rapporteras som regel. Det handlar
framför allt om kreatur, skadeinsekter och
rådjur. Annat vilt i skogarna som anteck-
nats ä r förekomst av dovhjortar och kron-
vilt på Börringe kloster. Från Ovedsklos-

o°°
Ä O

^ P'O s t- oppet alla
dagar

Skogsmuseet i
Lycksele visar den skogshistoriska utvecklingen,
från stocksåg till kordare.

Hemsida: www.lycksele.se/skogsmuseet
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