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Från "grannekäpp" till skogvaktare
- händelser under 1600-talet i Vartoftas

samfällda skogar

P llmänningarna i Sverige har en

J - lång historia, liksom i många
- I andra länder. På många punk-

ter ä r den äldre historien inte helt klar-
lagd på grund av de begränsade skriftli-
ga källor vi har om deras ursprung och
utnyttjande. Genom studier av lagtex-
ter och äldre dokument har forskningen
dock kunnat tolka huvuddragen i deras
historia.'

Det var troligen så att arealen gemen-
sam mark vida översteg den enskilt ägda
marken vid medeltidens slut i Sverige.

Den största delen av skogarna, om de inte
hörde till någon storjordägare, var alltså
ägd och brukad av en grupp individer,
vilka utgjorde ett kollektiv. Dessa kollek-
tiv eller lokala institutioner var tvungna
att skapa och följa överenskomna regler
om hur den gemensamma marken skul-
le skötas. Dessa har studerats både em-
piriskt och teoretiskt under den senaste
20 å ren.1 För Sveriges del har exempelvis
Ronny Pettersson ägnat gemensamt ägda
skogar uppmärksamhet ur båda dessa as-
pekter. Det har då främst handlat om sko-

1 Se Ihrfors 1916 för en översikt samt Tollin 1999 för en mer modern sammanfattning av allmänningarnas
ä ldre historia.

2 Ett av de viktigare teoretiska arbetena kring allmänningar har gjorts av Elinor Ostrom (1990). Hennes
teorier kring hur lokala institutioner sköter allmänningar har kommit till anvä ndning i studier av
varierande slag.
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landskap vars innevånare förfogade över
landsallmänningar.

En av de stora förändringarna när det
gäller dessa marker var nä r kronan suc-
cessivt kom att bestämma mer och mer
över dem. Detta skedde genom både ge-
nerella lagstiftningar kring skogsskötsel
och genom lokala skogskommissioner.5
Kronan kom under 1600-talet att betrak-
ta häradsallmänningarna som kronosko-
gar. I vissa fall kunde den således hyras
ut i form av rekognitionsskogar och till
och med försä ljas.6 Detta kan ses som ett

led i en lång process dä r kungamakten
ända sedan medeltiden genom så kall-
lad kungstreding har kunnat tilldela ex-
empelvis kloster delar av allmänningar.7
Jan Erik Almquist kunde i en studie av
skogskommissionernas arbete i Skara-
borgs län redan för 80 år sedan visa att

allmänningsskogarna reglerats och be-
vakats innan kronan gjort sitt intrång.
Han beskriver hur man hade turats om
att vakta skogen under vintertid. Han be-
skriver vidare att de som vaktade hade
en fyrkantig käpp som kallades ”granne-
käppen” där alla intressenters bomärken
fanns med.8

Efter skogskommissionerna och kro-
nans övertagande var det jägeristaten
som skötte bevakningen. Ville man få
ta ut timmer i slutet av 1600-talet måste

man ansöka om det på tinget. Det kun-
de gå till på följande sätt i Västergötland,

om tinget hade funnit att man behövde
utnyttja skogen. Bonden fick först begä-
ra en underskrift av landshövdingen och
sedan hos överjägmästaren för att se-

gar inom byar och vad som hände under
skiftesreformerna under i8oo-talet.} För
1600-talet, som är den tidsperiod som
skall behandlas här, har exempelvis Kers-
tin Sundberg belyst konflikter och hän-
delser i allmänningar och skogar.4

Det fanns många olika typer av sam-
fälligheter i det äldre samhället. Det kun-
de exempelvis vara gemensamt ägda grus-
tag, båtplatser, mossar, vägar och soldat-
torp. Många av dessa samfälligheter som
vi fortfarande i dag kan se i landskapet
skapades i samband med skiftesreformer-
na under 1800-talet, när gemensamt ägda
marker delades upp på enskilda fastighe-
ter. Man kom då ofta fram till att vissa
saker inte kunde delas upp rättvist utan

även i framtiden borde tillfalla hela skif-
teslaget, vanligen den gamla byn. Skif-
tesreformerna kan ses som det sista ste-
get i utvecklingen mot enskilt ägda sko-
gar. Innan jordreformerna på 1700- och
1800-talen, fanns det dock gemensam-
ma marker, ofta skogar, som förfogades
av människor från ett större område ä n
en by. Det kunde vara några byar som
gemensamt hade en mark, i ett så kall-
lat skogelag, det kunde vara alla gårdar
i en socken, som hade en sockenallmä n-
ning, alla gårdar i ett härad som gemen-
samt brukade en häradsallmänning eller
rentav ännu större landsändar såsom hela

3 Pettersson 1987 och 1995.
4 Se exempelvis Sundberg 2000.
5 Kardell 2003 s. 119-120.
6 Ihrförs 1916.
7 Holmbäck 1918 s. 150-151, Ihrfors 1916

s. 76-86, Tollin 1999 s. 23.
8 Almquist 1928 s. 534.
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dan hejdridaren skulle bestämma vilken
skogsvaktare som skulle syna ut träden.

I den här artikeln skall några av de
tvister och diskussioner som fördes un-
der 1600-talet i Vartofta hä rad i Väster-
götland behandlas. Det är denna pro-
cess då den gemensamma förvaltningen
av skogsmarkerna från markägarnas sida
blev starkt inskränkt och övervakad av
myndigheterna som skall beskrivas; en
process dä jägmästare och skogvaktare
kom att få en viktig roll när det gällde
utnyttjandet av skogen. Det handlade då
inte enbart om att ge tillstånd utan även
lika mycket om övervakning av och ut-
redningar kring skogen.

1600-talet också ett relativt stort antal sä-
terier i häradet.10 Delar av Vartofta härad
ingick också i Visingsborgs grevskap un-
der 1600-talet, vilket påverkade adminis-
trationen av området.

Inslaget av skattejord, som ägdes av
självägande bönder, i häradet var gan-
ska litet under 1600-talet. Å r 1699 var
enligt jordeboken summan av manta-
let 159 Vz skatte (15,1 %), medan krono,
där kronan var markägare, var 618 5/16
mantal ( 58,6 %) och frälse, som inne-
hades av adeln stod för 260 3/8 mantal
(24,7 %). Till detta kan läggas ett fåtal
gårdar som var Arv- och eget, 16 Vz man-
tal (1,6%)."

En av förändringarna som man kan
se under 1600-talet nä r det gäller jord-
naturer, ä r att antalet kronogårdar öka-
de på bekostnad av frälsegårdar. Frälset
hade således minskat med ett 70-tal går-
dar medan kronan hade ökat med un-
gefä r lika mycket. Antalet skattehem-
manen och Arv- och egethemmanen var
dock i det nä rmaste konstanta. Det ä r
främst reduktionen, där adeln tvingades
avstå jord under slutet av 1600-talet, som
på detta sätt har förändrat bilden. Det-
ta gäller inte bara hela gårdar utan även
en hel del av de krono-åttondelshemman
som fanns i exempel Velinga år 1699, vil-
ka var nybyggen och hade överförts från

Vartofta
Vartofta är ett relativt stort härad i Väs-
tergötland, bestående av både små och
stora socknar. Häradet sträcker sig från
Falköping till Vätterstranden. Till hä-
radet rä knas ofta i kronans jordeböcker
både Falköpings socken och staden Fal-
köping. Antalet socknar förändrades över
tiden, men tillsammans med Falköping
så fanns ett trettiotal kyrksocknar i hä-
radet.9

Bebyggelsen i Vartofta var varierande,
från för svenska förhållanden stora bvar
i Falbygden i väster till ensamgårdar i
skogsområdena i öster. Det fanns under

9 Hä r ä r viktigt att konstatera att jordcbokssocknarna inre alltid motsvarade den kyrkliga indelningen. I
jordeböckerna särredovisas exempelvis vanligen ett antal ursprungligen kronokvarnar under rubriken
Falekvarnabor eller liknande. Detta var egentligen ingen egen socken och uppgå r sedan på 1680-talet i
Slöta socken.

10 Lindgren 1939 s. 159-169.
11 RA, jordebok Skaraborgs lä n 1699. Raseras pä jordebokens egen summering av hä radet.

66



frälse, Niels Bielkes gods, till krono vid
en skogskommission 1690 enligt jorde-
boken 1699.” Mellan 1650 och 1699 till-
kom dessutom cirka 100 enheter, inklu-
sive småenheter, som ä ngar m.m. Vissa av
dessa var dock stommar, prästgårdar som
inte redovisas i jordeböckerna tidigare.15

Häradet, som alltså var ganska omfat-
tande, var indelat i flera tingslag, vilka
också förä ndrades över tiden. Den 7 ja-
nuari 1697 sades vid tinget i Hä ngsdala
att Vartofta och Frökinds härader som
varit delade pä tre ting, Leaby, Hä ngs-
dala och Sjogerdala skulle kunna vara
två stycken. Denna indelning i de två
tingslagen Leaby och Slättä ng blev dock
kortlivad och ersattes av en ny indelning
på 1700-talet.14 Domar som berör hä ra-
det återfinns alltså i ett flertal separata
hä radsrätter. Det finns ett stort antal do-
mar som berör skog och allmänningar i
häradsrätterna och hä r kan endast ett ur-
val presenteras för att belysa olika hän-
delser.

männing uttryckligen redan i medeltida
källor. Detta sker i ett dokument från år
1308 dä r Kung Erik Eriksson och ärke-
biskop Olof stadfäster häradshövdingen
Sigtrygg Estridssons tidigare dombrev
från Vartofta häradsting. Hä radshövd-
ningens brev handlar om gränsdragning-
arna mellan Alvastra klosters gå rd Isle-
bo i Norra Fågeläs socken och Vartofta
härads allmänning. Ett flertal personer
hade gjort en vandring runt gränsen och
gamla gränsmärken hade kontrollerats.
Allmänningen hade alltså tydliga grän-
ser redan vid detta skede i historien.15

Skogarna i den hä r delen av Väster-
götland har varit föremå l för en lå ng rad
tvister som kan studeras i domböcker-
na, vilket Madeleine Bonow nyligen har
uppmärksammat för Åsarp, beläget ome-
delbart söder om Vartofta härad.'6 Det
finns även en lång rad bevarade domar
i Vartofta som handlar om skog pä oli-
ka sätt. Här finns några sä rskilda förhål-
landen när det gäller skog, som topografi
och naturliga förutsättningar ger upphov
till. Det första ä r att det stora allmän-
ningsområdet Hökensås låg i östra delen
av häradet, relativt lå ngt från huvudde-
len av bebyggelsen i Falbygden. Det and-
ra är att det finns en rad mindre berg,
platåberg, i falbygdsdelen av häradet,

De samfällda skogarna i Vartofta
De häradsalImänningar vi känner till
frå n 1500- och 1600-talen i Sverige fanns
sannolikt även under medeltid även om
vi i många fall saknar samtida belägg. I
Vartoftas fall omnämns emellertid en all-

12 RA, jordebok Skaraborgs liin 1699.
13 RA, jordebok Skaraborgs län 1650.
14 Ljungström 1877 s. 108.
15 Det var inte ovanligt under medeltiden art liknande kringvandringar gjordes i samband med marktvister

och fastighetsaffarer. Se Tollin 1999 s. 51-82 för exempel på gränsbeskrivningar frä n medeltiden. I
Vartofta omtalas dessutom redan 1294 en allmänning som västgötalagmanncn Bengt ger olika gårdar
tillstå nd att utnyttja, DS 1122, brev nr: 1638, 1294-11-30.

16 Bonow 2005.
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Karta som visar socknar i Vartofta härad samt dagens häradsallmänning,
gränserna kommer från moderna kartor. Bjurbäcks kapell längst i söder räknades

delvis till Redväg och delvis till Vartofta härad.
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som Ålleberg, Gisseberget, Gerumsber-
get och Varvsberget. Dessa berg delades
under senare rid upp mellan olika sock-
nar och byar men var under 1600-talet
i lå ng utsträckning samfällda mellan ett
flertal gårdar.

Vad var det man tvistade om på 1600-
talet? Kan det hjälpa oss att förstå skogs-
utnyttjande och organisationen kring de
samfällda skogarna? Tvisterna som vi
skall följa hä r handlar delvis om häradsall-
mä nningen men även om de många min-
dre samfällda skogar som fanns i Väster-
götland på 1600-talet.

och Brottå ström än han fått lov av kung
Magnus. Dessa skulle återbördas till Väs-
tergötlands inbyggare.'7

Ett inte helt ovanligt exempel från
1600-talet ä r Håkan i Hå ngsdala som år
1642 blev anklagad av Lars i Valstad och
Torbjörn i Dimbo för att han har gjort
en hage på mark som många byar såsom
Valstad, Hå ngsdala, Dimbo och Dvär-
storp, hade som samfälld skog och all-
männing.'8

Många av nybyggena under 1600-talet
i området var frälsenybyggen. Det före-
kom även att frälsepersoner stod ankla-
gade för intrång på gemensamt ägd skog.
Ett exempel på det ä r Grevens fogde på
Dimbo Osten Person som år 1669 klan-

Inkräktning
En vanlig tvist var att någon har utnytt-
jat mark som man inte haft rätt till. Nä r
det gäller allmänningar är det inte sällan
någon som egentligen inte har haft nå-
gon del av skogen som de utnyttjat. Men
det kunde också vara att man utnyttjat en
större del ä n lokalsamhället tillåtit. Det
kunde i båda fallen handla om inrättande
av hagar, svedjeodling eller rent av bebyg-
gelse på allmänningen.

Att det förekom intrång på allmän-
ningarna i området redan under medel-
tiden stå r klart. På 1330-talet erkände ex-
empelvis Harald Haraldsson att han ta-
git större delar av Hattarås allmänning

Karta som visar socknarna i området söder om
Cerumsberget med orter som omnämns i texten.
Sockengränserna och ljusa områden i kartan som

står för öppen mark är moderna och
har i sina detaljer tillkommit efter att

skogarna blivit uppdelade.

17 DS 2866, brev nr: 3153, 1331-07-22.
18 GLA, Leaby häradsrätt Aia:i, 1642. Platsen kan

inte lokaliseras helt enkelt frå n domboken, men
byarna möts ungefä r vid Anncbcrg. Det skulle
också kunna vara Gisseberget, men dä borde det
ha stått i domboken.
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De hade också rätt att låta sin boskap
beta i dessa skogar.21

Dessa rättigheter orsakade en del tvis-
ter under 1600-talet, men den medelti-
da rätten för öborna upprepades också av
grevarna över Visingsborg. De gjorde det
klart att deras bönder inte hade tillåtelse
att hugga någon skog på Visingsö och de
var då tvungna att hugga på andra plat-
ser. Samtidigt omnämns i ett flertal dom-
böcker att Falborna hade rätt till hygge
i Hökensås.22 Att det verkligen förekom
olaga hygge i allmänningen kan följande
fall frå n å r 1658 bekräfta. Det var An-
ders i Hultorp, som låg på landshövding-
en Bengt Lilliehöks frälse. Anders var
stämd av befallningsmannen Ingell An-
dersson emot Kälveneborna om hygge på
Hökensås. Efter besiktning kunde rätt-
ten fastslå att Anders i Hultorp var skyl-
dig till att ha tagit bort 16 lass ved. Han
skulle straffas enligt 18 kapitlet BB och
fick böta 3 marker, men fick också till-
lägget i domen att om han gjorde något
liknande igen skulle han inte klara sig
undan lika lätt.23

På tinget 1682 presenterade Jan Bryng-
els från Ed på Visingsöbornas vägnar en
lång rad utdrag av brev från 1500-talet
och från 1600-talet dä r äldre rättigheter
bekräftades där öborna hade rätt att ut-
nyttja allmänningskogar i Östergötland
och Västergötland. Av särskild vikt var
ett tingsbrev från 1573 där ett område ut-
pekades som öbornas. På samma ting ut-
talade sig även män ifrå n Falbygden, som
menade att deras rätt till skogen har blivit
förminskade.Överjägmästaren Eric Hård

drade majoren Johan Uggla för att han
låtit uppbygga en backstuga på samfälld
skog.19

En dom som berör ett näraliggande
område och som på ett tydligt sätt hand-
lar om etableringen av torp och konflikten
i skogsutnyttjande är den som även den
handlade om Riksdrottsens och grevens
säteri Dimbo och underlydande bönder.
Det är baronen Jacob Spens friherresäte
Orreholmen som anlagt ett torp till men
för Dimbos uråldriga rätt till bete och fä-
vatten. Det blev en lång utredning kring
frågan om det var ett gammalt torp eller
ej och gamla mä n kallas in till stöd för
olika uppfattningar. De menade bland
annat att platsen där torpet Hasselkärr
satts upp har varit en äng eller åtminsto-
ne mark som hört till Hångsdala.20

Hökensås
Ett särskilt fall nä r det gäller skogsutnytt-
jandet i Vartofta var att innevånarna på
Visingsö, som inte bara låg utanför hära-
det utan dessutom i ett annat landskap,
hade rätt att utnyttja skogen på Hökens-
ås. Det slogs fast redan av Kung Magnus
på 1200-talet att Visingsöborna hade rätt
att utnyttja allmänningsskogarna i Väs-
tergötland. De fick fritt hugga ner träd
som inte bar ollon eller nötter för att an-
vända som ved, verktyg och husbygge.

19 GLA, Slättä ngs hä radsrätt Aia:i 1669.
20 GLA, dombok, Slättä ng 1676.
21 DS 920, brev nr: 1348, 1286-09-28.
22 GLA, Dimbo häradsrätt Aia:4, 1647.
23 GLA, Leaby häradsrätt Ai: 5, 1658. Anders

hemort skrivs omväxlande Hulta eller Hultorp.
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Andelar i skogen
I lokalsamhället som skall behandla ut-
nyttjandet av allmänning måste det fin-
nas regler för hur mycket varje markä-
gare eller gård skall kunna anvä nda. Det
krävs då att alla grannar är överens om
fördelningen. Ofta har antagligen detta
fungerat bra, men i många fall som kom
fram på tinget har det funnits stora pro-
blem. Några sockenbor i Frö jereds sock-
en besvärade sig över kyrkoherden Hans
Svenonius för att han med tjä rbränning
utnyttjade deras sockenskog mycket mer
ä n någon annan i socknen. Rätten påpe-
kade, trots att kyrkoherden inte var dä r
och kunde försvara sig, att han skulle ut-
nyttja skogen efter den proportion som
prästgården hade i socknen eller byall-
männingen.27

En lösning på problem i samfällda sko-
gar kunde vara att dela upp dem enligt
andelar. Samtliga åbor i Åsle begärde år

1679 att deras samslåtter av utmarken
skall delas pro quota mellan dem. Rätt-
ten svarade att man måste få med alla
delägare till gårdarna, inte bara åborna.28

I ett annat fall tvistade Fiögagärdet och
Smedstorp om ett hygge på en samfälld
mark, vilken de kallade "obytt” . Rätten

föreslog som en lösning att alla inblanda-
de, uppenbarligen fanns det flera deläga-
re än Högagärdet och Smedstorp, borde
dela sin samskog enligt deras proportion,

skrev att man måste utreda vad som gäl-
ler de skogar som har legat under grev-
skapet.24 På tinget två år senare, å r 1684,
beskrevs landshövdingens förbud under-
tecknat 5 mars 1684 där man måste ha
både landshövdingens och överjägmästa-
rens tillstå nd för att hugga på Hökens-
ås. Nä r detta brev lästes upp protestera-

Q

de lokalbefolkningen (allmogen) i Alle-
bergs fjärding och övriga Falbygden" att

de måste få rätt att utnyttja markerna ef-
tersom de inte har någon skog.25 Det var
ett besvär att skaffa skriftligt tillstånd
menade de. De åberopade bland annat

ett brev skrivet av Kung Gustaf II Adolf
1622. Förutom dessa argument tog man

urminnes hävd och att man be-aven upp
talade mycket skatt i Falbygden trots att

man inte hade någon skog. De menade
också att underhållet av en bro över Ti-

O

dan i skogsbygden hade skötts av Alle-
bergs fjärding, vilket ytterligare tydde
på att man hade rätt att utnyttja skogen
mellan Tidan och Vättern, dvs. en del
av Hökensås. Den långa utläggningen
fortsatte med att de dessutom blev ska-
dade av torp som ändå inte betalade nå-
gon skatt. Man påstod att beslutet skul-
le ödelägga ” hela stora

radsrätten kunde dock inte göra något åt

dessa åsikter utan kunde endast anteckna
deras nödställdhet, som det stå r i dom-
boken.26

Falbygden” Hä-

24 GLA, Slättängs hä radsrätt Aia:3, 1682.
25 Ållebergs (]ä rding ä r det område i hä radet som lag nä rmast balköping.
26 GLA, Leaby häradsrätt Aia:6 1684.
27 GLA, Slättängs häradsrätt A ia:i 1661.
28 GLA, Leaby hä radsrätt Aia:s 1679. Åborna, dvs. de bönder som bodde pä krono- och frälsegå rdar men

som inte var ägare kunde inte själva driva frågor om exempelvis ägodelningar.
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låg under säterier och andra storgårdar,
och alltså inte betalade samma skatt el-
ler skattesats som andra gårdar. Om dessa
frälsegårdar inte fick någon del av skogen
skulle de inte klara sig. I Yllestad fanns
det stora gårdar som endast betalade lite
i pundränta och omvänt areellt sett små
gårdar med hög pundränta. Man hänvi-
sade också till domar från 1630-talet som
behandlade Aspen. Det hela förefaller ha
varit en mycket svårknäckt fråga. Som
en del i utredningen hade en lantmäta-
re karterat hela skogsområdet och totalt
skulle gårdar som sammanlagt värdera-
des till 18 }A mantal dela på skogen. Det
gick inte att konstatera någon säker del-
ningsgrund för skogen eller ens de rätta
gränserna för den. Man kom dock slut-
ligen till en lösning, men det krävdes att
många varit med och diskuterat och att
man sett det på plats.30 Till slut fastställde
alltså rätten gränserna för skogen.

Här blir det uppenbart att Sveriges lag-
stiftning inte var anpassad för förhållan-
dena i området. Indelningar i öresland
hörde till Östsverige och var inte till-
lämpliga för Västergötland. När de loka-
la institutionerna inte längre klarar av att
hantera konflikter i skogen och den na-
tionella rätten skall tillä mpas blir det inte
alltid enkelt. I det hä r fallet var mark-
ägare och äbor i lokalsamhället till slut
tvungna att komma överens. Fördelning-
en av nyttjandet av skogen går i det hä r

men att man inte skulle ha sin skog för
nära andras gärdesgårdar.29 Någon vidare
information hur detta skulle ske kommer
inte fram i denna dom och det är också
oklart om delägarna gjorde det. Det före-
faller alltså som om lokalsamhället hade
tydliga regler om andelar i skogarna. Hur
dessa andelar eller rätter till skogsutnytt-
jande var utformade får vi inte reda på i
dessa domar.

Ett fall där andelarna i skogen ställs på
sin spets ä r de som upptog rättens tid på
senvåren 1664. Den 20 maj 1664 ägnade
man sig enbart åt delning av skogen As-
pen i Yllestad. Den kallades för en ”sam-
skött mark ” mellan Yllestad och Grims-
torp i Sandhems socken, Herr landshöv-
dingen Lillienhööks sätesgård. Det var
en mycket stor utredning kring delning-
en och många var närvarande och yttra-
de sig i saken. Det fanns ett uppenbart
problem och det var valet av delnings-
grund, hur den skulle delas upp mellan
markägarna. Efter vad som förefaller ha
varit en längre överläggning konstate-
rade rätten att man enligt lagen skulle
dela upp skogen efter öre och örtug samt
pundräntor. Här uppenbarades ett flertal
problem för rätten som man hade svårt
att hantera. Öre och örtug fanns inte som
beskattningsenhet i området och vid en
jämförelse med jordeboken som rätten
gjorde kan man vidare konstatera att det
var problem med alla frälsegårdar som

29 GLA, Slättä ngs hä radsrätt Aia:i 1670. Att man skall ta hä nsyn till enskilda marker nä r man utnyttjar
skogen förekommer ofta i domböckerna och även i de medeltida lagarna kring skogsutnyttjande.

30 GLA, Slättängs häradsrätt Aia:i 1664.
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röjning på små ängar och för eget bruk,
’ tarv”. I ett tillägg sades också att om det
var inhyses som begick brottet så skulle
den som de bodde hos, betala böterna.51

Vid samma ting som ovan där sko-
gen Aspen diskuterades år 1664 krävde
dessutom landshövdingen Bengt Lillien-
hööks representant att det angränsande
Vistorps samfällda och oskiftade sock-
enskog skulle bli frikallad för frä mman-
des åverkan. Samma år, 1664, besvärade
sig kyrkoherden i Yllestad att deras skog,

O

som socknarna Yllestad, Asaka, Kymbo,
Näs och Kälvene haft av ålder på Hö-
kensås, nu utnyttjades av många. Han
menade att det var deras uråldriga rätt

att utnyttja den marken. Rätten antog
förbudet och man förbjöd hygge där för
att sälja. Dessutom förbjöds torpare att

utnyttja skogen.’2

Listan på fridlysningar kan göras lång
under de kommande åren i Vartofta.
På detta sätt har på lokalt initiativ reg-
ler kring allmänningarna kommit att bli
kända på tinget och förutom att fungera
som information till andra i omgivning-
en att denna skog endast är till för de
som har rätt till den, så kan också härads-
rätten anvä nda dessa fridlysningar för att

kunna döma i fall där någon överträder
rättens dom.

Karta som visar området kring Yllestad och
skogen Aspen med orter utsatta som

nämns i texten.

fallet tillbaka på äldre tiders fördelningar
och även på ett rättvisetänkande.

Fridlysningar av samfällda skogar
Under 1660-talet förefaller fridlysningen

O

av skogar öka i Vartofta. Ar 1662 menade
de boende i Yllestad, Bodene, Gärdstorp
och Näs att många av deras grannar som
inte hade skog eller ens buskar på sina
ägor ” far och fikar” på en annans mark
och tillfogade dem stor skada. De begär-
de således att de fick frikalla skogen så att

skogen har möjlighet att formera sig och
tilltaga. Det skulle kosta 40 marker (Smt)
att hugga björk eller asp. Man hade dock
alltjämt rätt att ta en och småbuskar för

Jägeristaten och
skogvaktarna gör entré
Den grupp av personer som kom att

framstå som allt viktigare för övervak-

31 GLA, Slättängs häradsrätt Aia:i 1662.

32 GLA, Slättängs häradsrätt Aia:i 1664.
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ningen av skogarna i området var skog-
vaktarna. Det gällde både kronans skog-
vaktare och de som fanns på de större
godsen och ägorna. Här finns en viss
överlappning på 1600-talet eftersom sto-
ra delar av Vartofta hörde till grevska-

O

pet Visingsborg. Ar 1655, enligt ett brev
den 8 februari, blev Anders Svensson i
Suntak grevens skogvaktare. Han skul-
le ” ...hava vakt om olovligt hygge och
djurskjutning på herr grevlige excellen-
sens ägor och skogen i Vartofta.” '5 Grev-
skapets skogvaktare och fogdar var akti-
va på tinget och olika personer anklaga-
des för att utnyttja frälseskogar och andra
samfällda skogar. Det gäller främst från
och med slutet av 1660-talet. Det tillsat-
tes också kronoskogvaktare.

Många av domarna behandlade brott
mot att hugga bärande träd, främst ek,
men även exempelvis asp förekom. Un-
derjägmästaren Hindrich Pettersson an-
klagade exempelvis 1629 alla bönder i
Mularp att de huggit ner tre ekar. De
sade sig dock inte känna till vem som
huggit dem; ett mönster som återkommer
i många domar.54 Hindrich förordnades
redan år 1609 att tillsammans med Nils
Bergh vara skogvaktare för hela Väster-
götland och hör till de första som kan räk-
nas till jägeristaten.’5 Girmund(?) Nilsson
i Bastcbergsholmen, som var riksdrotsens

skogvaktare anklagade 1670 Anders Hå-
kansson ”en gammal gubbe och soldat”

i Dimbo för att han kvistat några ekar
på Dimbo ägor. Anders svarade att han
bara tagit mossa och några små kvistar
som han kastade för sina få r eftersom han
varit på kronans arbete i Landskrona och
inte hade något att föda fåren med. Skog-
vaktaren uppvisade en yxa som han ta-
git från soldaten. Han tillstod också att
ekarna inte var fördärvade. Anders fick
endast ett mindre bötesbelopp och en
varning.56

Kronoskogvaktarna Sven och Mats
Andersson angav år 1677 att kyrkoher-
den i Valstad hade huggit 2 ekar, samt-
liga boende i Ottravad för att ha huggit
3 ekar på deras allmänningsmark, vilket
Ottravadborna nekade till. Skogvaktarna
anklagade också vid samma ting Bryngel
Andersson för att de mötte honom en af-
ton i Ottravad skog där han tagit två lass
ekvirke för att köra hem. Bryngel svarade
att han hade fått lov av Björn i Ottravad.
Sedan fanns där en ek som "tillförne var
nerhuggen av en annan karl som nu ej
var tillstädes” 57

Det står helt klart om man läser do-
marna i domboken att skogvaktarna var
mycket observanta och det var inte ovan-
ligt att kronans skogvaktare såsom Mat-
tes Andersson år 1682 anklagade en rad

33 GLA, Dimbo h ä radsrätt Aia:5, 1656 (Normaliserad stavning i citatet).
34 GLA, Dimbo häradsrätt A 1 A.2, 1629.
35 Samzelius 1915 s. 238.
36 GLA, Slättängs hä radsrätt Aia:i 1670. Diskussionen kring ekarnas utnyttjande kan läsas i en tidigare

artikel i Å rsskriften, Eliasson 2000.
37 GLA, Slättängs hä radsrätt Aia:i 1677 ( Normaliserad stavning i citatet).
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bönder för olaga svedjande på allmän-
ningar och odelta byskogar.38

Den som brukar betraktas som grun-
daren av jägeristaten är (den ursprungli-
gen tyske) Stellan von Mörner men den
förste riksjägmästaren var Carl Hård (till
Segerstad), född 1591 och död 1650.39 I
nivåerna ovanför skogvaktaren fanns en
rad olika befattningar inom jägerista-
ten, vilka förä ndrades under 1600-talet.
Högst upp fanns alltså en riksjägmästare
och sedan överjägmästare för större om-
råden såsom ett eller flera landskap.

I Vartofta hä rad bodde under 1600-

så kan man konstatera att ett flertal per-
soner med efternamnet Hå rd verkade i
häradet.

Skämningsfors säteri som är beläget
norr om Brandstorps kyrka nära Vättern,
inte så lå ngt frå n häradsallmänningen,
innehades av släkten Hård sedan 1600-
talets början. Den förste innehavaren var
Carl Olofsson Hård som var hä radshöv-
ding i Laske hä rad och hade gården från
r6oi och sedan kom den i brodern Olof
Hårds ägo, som var ståthållare på Jönkö-
pings hus och dä refter sonen Carl Olofs-
son Hård som alltså var Riksjägmästare.
Efter hans död år 1650 hade ä nkan Bea-
ta Kyle gården till 1669 och sedan över-
togs gården av sönerna Erik och Adolph
Hå rd, där den sistnämnde var överjäg-
mästare. Släkten hade dessutom ett fler-
tal andra gårdar exempelvis Hallcbo.42

Släkten Hård, inte minst genom Adolph,

såg också till att bygga om Brandstorps
kyrka. Kanske var det rent av familjen
som låg bakom flytten av Brandstorps
kyrka från sin ursprungliga plats till det
nuvarande intill Skämningsfors.43

Eric Hård, son till Johan Hård och
Elin Store, var också verksam i jägerista-
ten i området. Från år 1654 till år var
han underjägmästare i Västergötland och

talet representanter för högsta ledningen
av jägeristaten nämligen både den första

riksjägmästaren Carl Hård och en över-
Adolph Hård. Denjagmastare, sonen

som flitigast figurerar i domböckerna är
den senare överjägmästaren och majo-
ren Adolph Hård,40 då både i rollen som
markägare och som överjägmästare. Han
fungerade som remissinstans kring beslut
i allmänningar och ibland förefaller han
själv ha gjort vissa praktiska arbeten, som
kanske borde ha skötts av skogvaktare.
Ett fall är klockstapeln i Sandhem som år
1682 behövde repareras med 40 stockar
vilka enligt domboken utsyntes av över-
jägmästaren.4' När det gäller jägmästare

38 GLA, Slättä ngs häradsrätt Aia:3 1682.
39 Samzclius 1899 s. 31.
40 Adolph Hård (till Segerstad ) var son Till den först riksjägmästaren Carl Hård. Adolph fungerade

som major i det danska kriget i ett regemente som bestod av jägeribetjänter. Han blev utnä mnd till
överjägmästare och jägmästare i ett flertal landskap. I Västergötland var han överjägmästare åtminstone
sedan 1688. Samzelius 1899 s. 31.

41 GLA, Slättängs häradsrätt A13:3 1683.
42 Ljungström 1877 S. 89.
43 Jesperson 1975 s. 101.
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vaktare, som märkligt nog var statione-
rad i Skara, samt två drängar. Efter om-
organisationen vid slutet av i6oo-talet då
riksjägmästaren ersattes av jägerfiskaler,
fanns år 1696 i Skaraborg en underjäg-
mästare, två hejdridare, en djurvaktare,
28 skogsvaktare, 13 skyttar och en dräng
och i Älvsborg en hejdridare, 21 skog-
vaktare och 12 skyttar.45 Under 1600-ta-
let skedde alltså en betydande ökning av
kronans personal för övervakning av jakt
och skog.

En annan Hård som vi möter i dom-
böckerna är Hindrich Hård. Han var

han skrev exempelvis år 1665 fullmakter
till skogvaktare i Vartofta. Den 22 mars
1665 utnämnde han Sven Olsson Black-
ekiärr till skogvaktare i Vartofta. Den 17
februari 1670 upplästes jägmästarens Eric
Hårdhs fullmakt från 3 december 1669
att Anders Bryngelsson i Leaby skulle
inneha skogvaktartjänsten i häradet.44

Från 1682 blev även han överjägmästare
för Västergötland, Halland och Bohus-
län och var verksam i Västergötland fram
till 1688.

Jägeristaten var en organisation som
expanderade kraftigt under 1600-talet.
Ä r 1635, under Carl Hå rds ledning
nämns i riket två underjägmästare, fem
skogsridare, fyra nätjägare, en fågelfång-
are, sex djur- och fågelskyttar, 10 hovjä-
gare och en pojke. Det var alltså en re-
lativt begrä nsad skara medarbetare i den
tidiga fasen. Det var också Carl Hå rds
uppgift att utöka skaran, inte minst med
hjälp av att hä mta kunskaper och män-
niskor från Tyskland. Sonen Adolph
var också i Tyskland för att utbilda sig
i skogsskötsel. Med tiden blev termino-
login något mer enhetlig i takt med att
jägeristaten utökades. År 1660 fanns det
enbart i Västergötland, det vill säga både
Älvsborgs och Skaraborgs län, en under-
jägmästare, vilken var Eric Hård, samt
i Skaraborgs län en hejdridare och 25
skogvaktare, i Älvsborgs län ytterligare
en hejdridare, 25 skogvaktare, en djur-

till Adolph Gustaf Hård, om- son som var
bror till Riksjägmästaren. Han figurera-
de i en delning av en skog mellan Anna
Stake och Hindrich Hård å r 1666. Del-
ningen begärdes av guvernören i Göte-
borg Per Sparre år 1666.46 En lantmä-
tare karterade området innan delningen
skedde, vilket måste anses som relativt
tidigt. Lantmätare under mitten av 1600-
talet brukade inte användas så mycket i
tvister eller gränsdragningar, utan arbe-
tade med karteringar av gårdar på upp-
drag av kronan. Denna delning skedde
vid Boarp. Det är sannolikt att det hand-
lade om skogsmarken mellan Boarp och
Dintestorp i Sandhems socken. I en kar-
ta över Dintestorp från år 1705 stå r att
gården ägdes av Frans Hindrich Hård.47

Det ä r utifrå n domboken lite oklart mel-
lan vilka gårdar eller byar delningen gjor-

44 GLA, Slättängs häradsrätt Aia:i 1670.
45 Samzelius 1915 s. 201.
46 GLA, Leaby hä radsrä tt Aia: 3, 1666.
47 LSA, Pi74-i 2:i, 1705.
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des, men uppenbarligen var det möjligt
att genomföra, kanske med lantmätarens
hjälp, en uppdelning av en förut gemen-
sam skog.

Man måste nog utgå från att kunskap
om lagstiftning och skötsel av skogen var
mycket god inom släkten Hård och att

det därför kanske inte är någon tillfäl-
lighet att det skedde en delning här, även
om det enligt domboken står att det var
Per Sparre som begärde den.

ningarna på tinget att bli vanligare. Man
kan tolka det så att man på detta sätt ville
formalisera regelverket kring skötseln av
allmänningarna. Man kan tänka sig någ-
ra olika anledningar till det. En är att det
var ett ökande, kanske även olagligt, ut-
nyttjande av skogen. En annan är att be-
sluten över skogen alltmer kom att fattas
av olika myndigheter och andra som stod
utanför lokalsamhället. Kronans lagstift-
ning blev mycket tydligare och strängare,
nä r det gällde utnyttjande av skog under
den här perioden.48 Man kan se formali-
seringen av reglerna som ett försvar eller
ett försök till försvar av de lokala institu-
tionernas nyttjanderätt.

Man kan göra reflexionen att hä ndel-
ser på häradstinget som handlade om
skog under den tidigare delen av 1600-ta-
let skiljer sig från de vid slutet av samma
sekel. Det var under den tidigare delen
vanligen åbor och markägare som stämde
sina grannar inför tinget. Det kunde gälla
alla kategorier som skattebönder, kronoå-
bor, frälseåbor eller frälsepersoner. Sena-
re handlade många av fallen i häradsrät-
ten om att det var skogvaktare eller andra
kronotjänstemän som tog upp händelser
inför rätten. Många gånger på tinget räk-
nades en lång rad fall upp efter varan-
dra, där skogvaktare, jägmästare och an-
dra stämde in olika personer på tinget för
skilda brott i skogen. Det handlar då inte
enbart om brott begångna i kronoskogar
utan även brott mot hygge av bärande
träd såsom ek. Dessa skogvaktare fung-
erade både som poliser och åklagare inför
rätten. Därmed var det inte sagt att skog-

Sammanfattning
Händelserna som utspelades i härads-
rätten i Vartofta speglar naturligtvis en
rad skilda konflikter i lokalsamhället nä r
det gäller utnyttjandet av skogen i områ-
det. Konflikter visar endast vissa aspek-
ter av samhället. Det normala utnyttjan-
det som inte krävde förhandlingar på hä-
radsrätten kommer vi inte åt. Man kan
ändå utläsa några saker i det hä r urvalet
av domarna. Det var en verklig skogsbrist
i delar av Falbygden och behovet av att

kunna nyttja skog på platåbergen och pä
exempelvis Hökensås var reellt. Inkräkt-
ningar från torpare, frälsegodsägare och
kronan möttes under 1600-talet av pro-
tester pä häradstinget.

1 det äldsta skedet, som vi inte kän-
till så väl,

som ”grannekäppen" eller liknande sys-
tem tillämpades i lokalsamhället var man
tvungen att komma överens och det mås-
te ha funnits regler för utnyttjande av
skogen. Under 1600-talet kom fridlys-

under den periodmenner

48 Eliasson & Hamilton 1999.
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