
Fil mag Cristina Prytz arbetar idag för Södermanlands hem-
bygdsförbund och har tidigare arbetat som intendent vid Nord-
iska museets frilufts- och lantbruksmuseumy Julita. Cristina har
arbetat mycket med landskapshistoria och agrarhistoria och är ny
styrelsemedlem i Skogshistoriska sällskapet. Idag bor Cristina på
sin föräldragård i Kiladalen i Södermanland. Artikeln bygger på
hennes C-uppsats i historia.

En skogs historia
Utmarkens nytta

anske var det så att luften dallrade av hetta
redan tidigt på morgonen den 7 september

1780, när Marita Nilsdotter från Dunderbacken
i Julita gick den långa vägen till Fogelsta.Hon var
kallad till att vittna inför häradsrätten,som skul-
le samlas för att förrätta laga häradssyn. Marita
var född år 1714 vid gården Djupanboda och var
kallad för att berätta hur det hade varit förr och
hur vägen hade gått genom bygden. Det hade
inte varit många gånger som Bredvägen hade
varit torr och dammig, som den ås-väg som hon
vandrade på nu. Nej, Bredvägen var inte något
för vagnar utan den dög bara som ridväg. Marita
gick snabbt förbi Sundkrogen där sundkrogs-
gumman hade släppt ut djuren för dagen och
nu började landskapet öppna upp sig. Skogen
och betesmarkerna förvandlades långsamt till
det vidsträckta och öppna herrgårdslandskapet
vid Äs. De vackra byggnaderna lyste i gyllengult
i solen när Marita passerade för att ta sig över
Aspån. Den stora ängsmarken löten sträckte sig
så långt ögat kunde nå och här och där i land-
skapet kunde Marita ana arbetsfolk och oxar på
väg ut på åkertegarna. Det var skördetid i Sö-
dermanland.Till hösttinget i Oppunda härad år
1778, hade länets överjägmästare, Fredric Adolf
Ulfsparre, låtit instämma 28 personer som alla

K hade del i utmarken Brännan. De instämda var
främst landbor (bönder som arrenderade gårdar
som ägdes av adeln), men även några torpare
och till och med ett par backstugesittare hade
kallats. Bakgrunden till stämningen var frågan
om hur den gemensamma utmarken skulle bru-
kas - landborna kolade, svedjade och tog upp
ängar och reste hägnader på den gemensamma
skogen.

Markägarna, godsen Julita, Äs och Fogelstad
samt prästgården Bäck, hade låtit torpare etable-
ra sig på skogen. Samtidigt fanns det en önskan,
framför allt hos markägaren till prästgården,
kronan, att skogen skulle skyddas och fa växa till
sig. Redan 16 år tidigare hade skogen fredats i
en dom i häradsrätten, men det verkar inte ha
inneburit någon större förändring i hur marken
nyttjades. Nu ville överjägmästare Ulfsparre,
kronans representant, att de som gjort sig skyl-
diga till brotten mot fredningen skulle dömas att
betala skadestånd. Lantjägaren (skogvaktare an-
ställd av kronan) Leonhard Hedberg hade under
sommaren 1778 gjort en syn av skogen ifråga,
där inte mindre än 46 brott mot fredningen hade
noterats och värderats. Hedberg kunde rappor-
tera om nyupptagna hägnader, om huggningar
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och brännor för svedjor samt resta kolmilor. Det
fanns till och med några nyupptagna torp på
skogen, förutom foderlador vid ängar och sved-
jor samt fähus och fållhagar.

Till en början, under 1778 och 1779, handlade
tvisten om vem som var ansvarig för brotten
mot fredningen från 1762. Markägarna gjorde
gemensam sak med bönderna och argumentera-
de att landborna inte kunde hållas ansvariga för
brotten mot fredningen, då det var markägarna
som gett dem tillstånd att svedja eller bryta jord
för ett torp. Här stod kronans representant mot
adeln i Julita och det var adeln som stod på bön-
dernas sida den här gången. Tvisten övergick se-
dan till att handla om vem som egentligen hade
äganderätt till marken. Markägarna begärde
nämligen att utmarken skulle delas upp mellan
dem, den skulle Storskiftas.

En lantmätare inkallades för att förrätta del-
ningen och kartera marken. Ägarna kunde inte
komma överens om hur stor del var och en hade
i skogen och flera år av processande följde och
först år 1798 fastställdes storskiftet. I korta drag
så ansåg ägarna till gården Julita, Gustaf Adolf
Palbitzki och hans son Adam, att Julita ägde den
större delen av skogen Brännan. Kronan me-
nade istället att det mesta hörde till prästgården
Bäck och därmed var kronans egendom. Fabian
Wrede på Fogelstad och Fredrik von Ungern-
Sternberg på Äs ifrågasatte Julitas del i skogen
och tog sida med kronan mot Julita. För att reda
ut ägandeförhållanden så gick man tillbaka till
äldre handlingar och beskrivningar av socknen.
Till häradsrätten kallade man även in flera av
godsens äldre trotjänare och bönder för att vitt-
na om gamla gränser och det var både kvinnor
och män som hördes. Marita i Dunderbacken
var en av dessa.

Lantjägarens syneprotokoll från skogen Brän-
nan, lantmätare Wahlströms karta samt vittnes-
målen tillsammans med de äldre dokumenten
ger oss idag en unik bild av hur skogen nyttjades
i Julita under 1700-talet. De säger också mycket
om viken viktig del av försörjningen som skogen
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var för människorna i Sverige.

KORT BAKGRUND
Bygdens historia går att följa i skriftliga källor
från 1100-talet. Det var under 1180-talet som
den norra delen av Julita socken hamnade i cis-
tercienserordens händer efter ett markbyte med
kung Knut Eriksson. I handlingarna från tidig
medeltid kallade Knut Eriksson marken i Ju-
lita för sin fädernesgård Säby. Området beskrevs
noga och det sträckte sig från Tåkenön i Hjälma-
ren i väster till ” skogen Ed” i öster och gränsen
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skogen var intensivt nyttjad, det går att se redan i
de tidigaste protokollen. Lantjägaren eller skog-
vaktarens syneprotokoll från 1778 hade 46 punk-
ter och så gott som alla berättade om avsvedjade
en- och tallbuskar eller marbuskar som inte gavs
något värde av synemännen. Ibland noterades
dock att det var tjänlig fångskog, marskog eller
timmer som hade svedjats eller kolats. Förutom
brotten mot fredningen som iakttagits, så skrev
skogvaktaren och synemännen i en allmän be-
dömning av marken efter besiktningen, att hela
skogen var helt förstörd av äldre gölen (svedjor)
och fällen (huggningar) till kolved samt genom
gamla hagar. Det fanns inte tillräckligt med ved
eller timmer till underhåll av byggnader för de
gårdar som hade del av utmarken, åtminstone
inte att hämta på närmare håll. Lantmätaren
gjorde samma bedömning i kartprotokollet från
1779, där bedömdes Brännan vara igenom kohl-
ning och svedjande nästan förstörd och uthug-

till Sundby. Resten av Julita socken, den södra
delen, låg under godset Gimmersta som redan
under 1200-talet fick sätesfrihet. Detta innebar
att så gott som all jord i socknen låg under klos-
tret (Saba) eller under godset Gimmersta un-
der hela medeltiden och det var få självägande
skattebönder i Julita. Gustav Vasa lade klostrets
egendom till arv och eget och från och med
1500-talet räknades norra delen av socknen
som kronojord istället. Huvudgården där klos-
tret legat började kallas Julita efter socknen. Det
var under Erik XIV som gården Bäck bröts ur
kronojorden och skänktes till kyrkan till präs-
tens försörjning i bygden. Den äldre och sämre
prästgården, Gryt, lades till kronojorden istället.
Karl IX änka, Kristina av Holstein Gottorp fick
Julita som änkesäte och bodde där fram till dess
att hon dog år 1625.

Redan under Karls tid som hertig bedrevs
järnhantering i Julita och under någon period
runt 1620-1630 tillverkades den något udda lä-
derkanonen i styckebruket. År 1645 gav drott-
ning Kristina hela Julita i pant för ett enormt
lån som hennes far, Gustav II Adolf, hade tagit
hos österrikaren Paul Khevenhiiller strax innan
kungen dog.Khevenhiiller fick inga söner så hans
dotter Anna Regina ärvde Julita och genom hen-
nes make, Mathias, hamnade i familjen Palbitz-
kis händer.Godset sträckte sig då från Tåkenön i
väster till Geteboda i öster, i gränsen till Näshulta.
Mathias och Anna Regina delade godset mellan
sina tre barn, sonen fick halva godset ( runt 6 000
ha ) och döttrarna varsin fjärdedel och byarna As
och Fogelstad revs för att ge plats åt nya sätes-
gårdar. Under reduktionen höll familjen på att
förlora godsen, men tillslut skattlades även Ju-
lita gård och familjen Palbitzki behöll Julita fram
till 1877 då en grosshandlare Bäckström köpte
större delen av gården. Bäckströms son, Arthur,
donerade vid sin död det som var kvar av godset
till Nordiska museet, ca 2 200 ha.

gen
Under rättegångarna som följde, dels rörande

olovligt nyttjande av den fredade marken och
dels rörande delningen av marken,sträcktes per-
spektivet bakåt. Bland annat så hänvisades till
en synedom från 1645 där marken mellan Julita
gård och Hjälmaren beskrevs som helt utan mul-
bete och av den anledningen fick Julitas kreatur
gå till Bosbotorp, där godset hade sin fäbod. I ett
annat protokoll framkom att styckebruket i Julita
lades ner runt 1660, bland annat på grund av att
det var skogsbrist i socknen. Betestrycket verkar
också ha varit hårt i området. De mindre djuren
och de som inte skulle mjölkas fick gå långt he-
mifrån. I en beskrivning över prästgården Bäck
från 1696 skrev en pastor Drosander att Bäckön
brukas allenast om sommaren at hafwa små
kreatur uppå. Även de andra öarna i Hjälmaren
nyttjades till betesmark under sommaren. När
Julita gård delades år 1670-talet mellan Alexan-
der Palbitzki och hans två systrar (systrarna fick
byarna Äs respektive Fogelstad där de byggde
upp säterier ) uppfördes ett fäbodsnäste ute på
Tåkenön i Hjälmaren för Julitas mjölkkor. Bos-
botorp hamnade under Äs och kunde inte längre
nyttjas av Julita gård. Det hade också genomförts

HUR SÅG SKOGEN UT I
JULITA PÅ 1700-TALET?
Under tvisten på 1780-talet framkommer att
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dominerade under denna period. Under 1600-
talet tog centralmakten ett ännu hårdare grepp
om utmarkens användning. Skogsbristen var
ett allvarligt bekymmer i stora delar av landet.
Skogsordningarna 1647 och 1664 prioriterade
skogsproduktion till bergsbruken, istället för
livsmedelsproduktion å t nybyggare. Lokalsam-
hällets skogsutnyttjande reglerades i minsta de-
talj och kulmen på denna politik kom i 1734 års
lag och skogsordning. Kolonisation (torp) på all-
männingar förbjöds och reglerna för svedjande
blev omständliga. Under 1700-talet skedde dock
en snabb omsvängning i politiken. Dalaupproret
1743,storskiftena och befolkningsökningen samt
den alltmer självständiga bondeklassen pressade
på för en politisk förändring. Uppodling gynna-
des igen av staten, men under reglerade former.
Torpetableringar på skattejord blev tillå tet under
1743 och 1757 kom det även att gälla för krono-
respektive frälsejord. Även skogsordningen 1793
och skogsordningen 1805 gynnade livsmedels-
produktion på utmarken.

en del försök och åtgärder för att vända betes-
och skogsbristen, redan år 1725 gjorde dåvaran-
de ägarna till Julita, As och Fogelsta ett avtal sig
emellan att freda den gemensamma utmarken,
Brännan. De förbjöd nyupptagningar av intagor
och beslöt att alla hägnader som tillkommit ef-
ter 1704 skulle rivas. 1 överenskommelsen står
det att skogen var medelst hygge och swedjefälle
mycket utödd och att intagornas hägnader be-
gränsade betet.

JULITABYGDENS UTVECKLING speglar rikets
i många hänseenden. Om vi ser på förändring
och kontinuitet i relationen mellan centralmakt
och lokalsamhälle i utnyttjandet av utmarken,
så har debatten handlat om vilket som var vik-
tigast - skogens betydelse för livsmedelsproduk-
tion eller skogens värde som skogsproducent. I
landskapslagarna från 1200- och 1300-talet låg
kontrollen över utmarken hos lokalsamhället.
Utmarkens värde som livsmedelproduktions-
område eller skogsproduktionsområde förefal-
ler ha varit ungefär lika stort. Under perioden
från1350 fram till Vasatidens förordningar under
första halvan av 1500-talet, ökade centralmakten
kontrollen av utmarken. Kolonisationspolitiken

UTMARKENS NYTTA
Utmarksbruket var en del av produktionsfor-
men åker och ängsbruk och det uppstod i dialog
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med omgivningen, man anpassade utmarks-
bruket efter de naturgivna förutsättningar som
fanns i området och till den kunskap man hade.
Cirka 80 % av de svenska gårdarna på 1570-ta-
let låg i skogsbygd eller biandbygd och det var i
områden med god tillgång till utmark som den
eftermedeltida bebyggelseexpansionen var som
starkast. Tack vare utmarkernas goda tillgång på
vilt och fisk, järnfyndigheter, foder samt timmer
som kunde ge ved, kol, tjära och pottaska, kunde
man leva gott även i områden där det inte var så
enkelt att odla spannmål. Det var på utmarken
djuren betade och det var från utmarken man
fick byggnadsmaterial, vass till tak och ved till
värme.

Av de 46 punkterna i skogvaktarens synepro-
tokoll från Brännan, så innehåller 34 informa-
tion om att marken hade svedjats. Ytterligare tvä
punkter handlade om svedjor som ännu ej hade
bränts. I februari 1779 hade överjägmästaren yt-
terligare några intagor att rapportera i häradsrät-
ten. De hade tillkommit sedan synen sommaren
innan. Bland annat nämndes en intaga på 320
famnars omkrets (ca 570 meter), där skogen var
alldeles avsvedjad. En lada hade rests på platsen,
bygd av talltimmer.

Svedjebruket verkar ha ökat i Sverige under
1600-talet, för att kulminera under 1700-talet
eller till och med under tidigt 1800-tal. Avkast-
ningen på svedjelanden var betydligt högre än på
den permanenta åkern, främst för att varje sått
svedjerågskorn gav fler tillbaka, upp till 20 gång-
er utsädet ( på åkern fick man kanske tillbaka 3
eller 4 gånger utsädet). Däremot såddes svcdje-
landen mycket glesare, så avkastningen per areal
blev lägre än på åkern. Även halmen var värde-
full, den användes till taktäckning.

Fyra av punkterna i syneprotokollet från år
1778 handlade om kolmilor. En av kolmilorna,
nummer 37 i protokollet, omnämndes som det
vanliga kolningsstället för Lilla Högbrunn och
Bergs bönder. Kolningen var något som gjordes
regelbundet. De som omnämndes i syneproto-
kollet som ansvariga för kolmilorna i Julita, var
både frälsebönder och torpare. Vid de kolmilor
där ved redan var framkörd, beskrev lantjägaren

veden och oftast var det då talltimmer som nytt-
jades. Bara en gång bestod kolveden av delvis lite
granvirke.

Både i synedokument och i kartbeskrivning
redogjordes för intagor, som hagar och ängar,
hur stora de var och vem de tillhörde. I syne-
dokumentet togs nya intagor upp i protokollet,
de som hade intagits åren efter fredningen 1762.
Andra ängar och hagar nämndes bara i förbigå-
ende, som tillexempel för att förklara en intagas
geografiska läge.

Flera personer vittnade under rättegången om
hur skogen hade röjts till äng eller bete. Solda-
ten Getström (66 år) vittnade om hur han i sin
ungdom gått mellan Förarstugan och Roxmo
hage och inte sett några hägnader, förutom runt
ett litet kärr som tillhört Gränstorpet (Gränsen
idag). Han fick medhåll av Pär Larsson i Lida
som också mindes att Bergas äng röjdes och
hägnades runt 1750, mellan Förarstugan och
Roxmo hage. Flera vittnen berättade om hur
Tofhultakärret ( idag del av Roxmo, åkermarken
ner mot Väderviken, förr Tofthultaviken ) röjdes
till äng av Julita säteri under mitten av 1700-ta-
let, på Axel Gottlieb Palbitzkis tid. Tidigare hade
kärret varit bevuxet med storskog och allenast
rishag der omkring, senare byggdes trägärdsgård
kring kärret. Lars Pärsson i Backa berättade att
vissa år fick man upp till 100 lass hö från kärret,
som på vintern kördes den dryga milen ner till
Julita säteri. Häbbla Olofdotter vittnade att hen-
nes morfar, Jan Holm, varit med och rothuggit,
röjt och hägnat Tofhultakärret. Hennes far, Olof
Olofsson, hade också berättat för henne att han
som pojke gått vall med getter och sett hur kärret
röjdes. Av någon anledning fanns också kitteln
som arbetslagets mat kokades i hos hennes sys-
terson i arv...
Tillgången på foder var styrande för hur stor
åker en gård kunde ha.Om det fanns bra tillgång
på bete under sommaren och goda möjligheter
att samla in foder till vintern, kunde bonden ha
ett större antal djur. Fler djur gav mer gödsel som
kunde läggas på åkern. Löv kunde också dryga ut
foderstaten. I tillägget till synedokumentet som
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som svedjats samt en kolmila.
En backstuga omnämns som punkt 30, än-

kan Katharina Andersson hade tagit upp den
fem år tidigare ( 1773). Katharina omnämns i
ett av protokollen som änkan i Skomakarstugan.
Troligtvis hade hon varit gift med skomakaren i
socknen och när han gick bort så kom en ny sko-
makare till bygden och änkan tvingades att flytta
ut. På kartan över Brännan var flera backstugor
utritade än denna.Att dessa backstugor inte togs
med i syneprotokollet berodde antagligen på att
de var äldre, de hade tillkommit innan fredning-
en 1762. Under senare delen av 1700-talet var
det främst äldre samt änkor och änklingar som
var backstugusittare. Backstugorna var formellt
fortfarande en del av allmänningen, till skillnad
från torpen. Om det fanns någon åker, så var
den mycket liten, under ett halvt tunnland. Ofta
fanns det en liten kålgård ( trädgård med nytto-
växter) och kanske en ko. Backstusittarna var i
regel beroende av någon extrainkomst, från nå-
got hantverk eller lönearbete.

gjordes år 1779, hade Hedberg bland annat hittat
en nybygd lada som var full av halm och löv. An-
svarig var änkan Lisa i Långbrostugan som rest
en lada av talltimmer tre år tidigare, vid sin äng
vid Roxmostigen. Löv bröts under sensomma-
ren och torkades i kärvar för att sedan blandas
i djurfodret. I samband med en större röjning,
som här inför ett svedjebränne, var det säkert
praktiskt att ta allt man kunde tillvara.

Punkt 22 i syneprotokollet från 1778 tog upp
ett helt torp, Grönkärr. Det skulle ha byggts upp
tre år tidigare (1775) på von Ungern Sternbergs
(Äs) tillstånd, av torparen Anders Andersson.
Torpet bestod av ett hus med en stuga och kam-
mare, 11 aln (ca 6V2 meter) lång och 6 % aln bred
(ca 4 meter), 9 varv hög (timrad i 9 varv). Sedan
fanns en bod som var 13 varv hög. Fähus, stall
och foderlada hade byggts i en länga som var 15
aln lång (nära 9 meter) och 5 }A aln bred. Det
fanns dessutom en loge med trägolv. Marken
runt husen var helt avsvedjad och delar var upp-
odlade eller tagna till äng. På åkern växte havre
och lin. Andersson var också ansvarig för ytter-
ligare punkter i protokollet, 23 och 25, en intaga
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BILDEN AV ETT LANDSKAP
Kartan ger en bild av hur landskapet såg ut, hur
bebyggelsen växte ut mot utmarken ifrån sock-
encentrum. Centralt i bygden, sydväst om Brän-
nan, låg den stora ängsmarken, löten, som måste
ha utgjort en dominerande bild i Julita socken.
De flesta av de äldre byarna och gårdarna låg i
anslutning till ängsmarken medan torp, soldat-
torp och backstugor fanns på utmarken. Nära
gårdsbebyggelsen låg åkermarken och ängen.
Från gårdarna gick fägator ut mot utmarken. De
flesta hägnaderna verkar ha varit trägärdesgår-
dar i Julita under 1780-talet och hägnadernas
syfte var främst att stänga ute djuren från åkrar
och ängar, inte som idag då djuren istället ska
hägnas in. Den centralt belägna ängsmarken har
skilt många gårdar från utmarken och därige-
nom skapat ett behov för fäbodar eller uppsam-
lingsplatser för djuren. Ängsmarken har till och
med gett namn åt socknen, Julita kommer ur de
fornnordiska orden jor - häst och laut - sidlänt
ängsmark.

Många ställen i Julita socken har idag namn
som minner om utmarksbruk.Till exempel finns
flera ställen med namn som minner om svedje-
bruk, att göla, Gölstugan, Gimgöl och Storgö-
let. Det finns också flera ställen med namn som
minner om kolning, till exempel Kolpussen och
Kolstugan.

På kartan finns vissa torp och gårdar namn-
givna på ställen där de inte ligger idag, som Kvis-
terhult och Långkärr. Kvisterhult har flyttats till
en ny plats, där det på 1780-talet bara fanns en
backstuga och eventuellt resterna av ett soldat-
torp. Det som idag kallas för Långkärr hette
Ängstugan på kartan från 1779-1780. Efter det
att marken storskiftats kom också några soldat-
torp att hamna på ” fel mark”, som Stora Hög-
brunns soldattorp, Högtorp. Högtorp blev istäl-
let ett torp under Julita och Stora Högbrunns
rote fick bygga ett nytt soldattorp pä Äs del av
Brännan.

Det finns gott om spännande och intressanta
detaljer i protokollen. Ett är ett uttalande som
gjordes av den gamle prosten Sundelius i härads-
rätten år 1780, han menade att prästgården Bäck

skulle ha haft en äppleträdsplats på skogen som
ännu på 1780-talet skulle finnas kvar som namn
på en plats. Enligt flera vittnesmål skulle samme
prost, Sundelius, ha låtit resa en hednisk grav-
hög på prästgården Bäcks ägor runt 1750, för att
hindra att människor genade över prästgårdens
äng. Högen finns kvar än i dag, nu syns den som
en utslätad kulle i Bäcks åker nord nordväst om
gårdsbebyggelsen. I fornlämningsregistret finns
den registrerad som gravhög från järnåldern,
med ett litet frågetecken efter.

Slutligen kan sägas att flera källor alltid ger
en bättre bild än enstaka. De som här presente-
rats genom häradsrättens protokoll samt lant-
mätarens anteckningar och karta, har gett en
ganska tydlig bild av utmarksbruket i Julita. En-
bart lantjägarens skogsprotokoll, vittnesmålen
eller enbart kartan hade inte kunnat ge samma
bild. Det är tydligt att en hel del byggnader som
fanns på skogen inte ritades in på kartan från
1779-1780. Enligt kartan så finns inga foderla-
dor, fäbodar eller boskapshåll på skogen, men de
finns omnämnda i både synedokument och vitt-
nesmål. Backstugor finns utritade liksom ängar,
men inte svedjor eller kolbottnar. Synedoku-
mentet i sin tur tar inte upp något som tillkom
före fredningen 1762, förutom den allmänna be-
skrivningen att skogen var i uselt skick. Vittnes-
målen och protokollen från häradsrätten var den
tredje källan och de har gett en intressant bild av
hur skogen nyttjats. Till exempel att pojkar val-
lade getter på skogen och att man rodde ut med
djur till öarna i Hjälmaren där de fick gå på bete
över sommaren. Rishag och gärdesgårdar, fiske
och vasstäkt i Hjälmaren, ridvägar samt tim-
rade foderlador, lövtäkt, kolning, fäbodar och
boskapshåll på skogen omnämns. Skogen hade
många gåvor till människorna i Julita.
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