
De svenska lantmäterikartorna
från 1692- 1698
ett viktigt underlag för den skogshistoriska
forskningen i Mecklenburg - Vorpommern

Av Dr Gunter Schmidt

Som en följd av 30-åriga kriget hade avse-
värda delar av nordtyskland tillfallit den
svenska kronan. Av den nuvarande delsta-
ten Mecklenburg-Vorpommern berördes
staden Wismar, fögderierna Poel och Neu-
kloster och hela hertigdömet Pommern.
1803 köpte Mecklenburg tillbaka staden
Wismar. För Pommerns del hade Preussen
ett arvsrättsfördrag med det pommerska
hertighuset. Vid Westfaliska Freden, som
avslutade 30-åriga kriget, ställde Preussen
anspråk på hela Pommern. Man tilldömdes
dock bara Hinterpommem. Den övervä-
gande delen härav blev en svensk provins.
I samband med de senare krigiska för-
vecklingarna under 1600- och 1700-talen i
Nordtyskland övergick stora delar av
Pommern i preussisk besittning. Bara för-
valtningsområdet Stralsund (med ön
Riigen) förblev svenskt och måste köpas
av Preussen 1815.

Under åren1692 till 1698 genomfördes
en kartläggning av Pommern enligt anvis-
ningar av den svenska riksregeringen.
Utom att kartläggningen efter dåtida förhål-
landen var mycket noggrann (man använde
mätbordsmetoden), beskrev förrättnings-
männen utförligt varje socken och by
(Gemarkung) - och därmed hela landet.

Kartläggningsmaterialet överträffar i
fråga om noggrannhet och grundlighet alla

ör 300 hundra år sedan
genomförde det svenska
lantmäteriverket en

kartläggning av det svenska
kungarikets dåtida nordtyska
besittningar. Nästan hela mate-
rialet som gäller Pommern är
bevarat och oskadat. För
området som motsvarar det
tidigare förvaltningsområdet
Stralsund är handlingarna
skogshistoriskt utvärderade
och beskrivna ( 3 ).
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andra kartverk från denna tid, och utgör
den äldsta kända jordeboken i Tyskland.

Kartorna redovisar också skogarna inom
de olika områdena. Genom olika kartteck-
en skiljes områden med löv- resp barrskog
från varandra, och olika fäger ger upplys-
ning om markkvaliteten. Den ofta före-
kommande gula grundfärgen betecknar till
exempel kärr och mossmark.

1 de till kartorna hörande böckerna med
beskrivning och förteckning över alla jord-
bruksfastigheter (Hufenmatrikel ) finns
också uppgifter om skogsmarken med
avseende pä trädslagsblandning. skogar-
nas tillstånd vid kartläggningstillfället och
de servitut av olika slag som belastade
skogen. Dessutom anges om markerna
tidigare har utnyttjats som åker eller bete.

Som framgår av tabell 1 dominerade
lövträden i skogarna omkring år 1700.
Eftersom det i de flesta fall rör sig om
mycket bördiga ståndorter, som vid den
här tiden dessutom var tillräckligt fuktiga,

var trädslagsfördelningen normal. Att
observera är den låga andelen tall. som
ändå uppgick till 19,2 %. Tallen förekom
huvudsakligen inom området Greifswald-
Wolgast-Anklam, liksom vid Darss och
inom kustremsan väster om Barth.

Skogarna bestod i många fall av löv-
blandbestånd. Bestånden klassades efter
det dominerande trädslaget eller efter det
trädslag som hade den dominerande eko-
nomiska betydelsen, vilket vid den aktuel-
la tiden i regel var ek. Eftersom de flesta
skogarna utgjordes av blandskogar av ek
och bok, har andelen bok i skogarna
underskattats. Därför har man vid senare
jämförelser av trädslagsblandningen utgått
från den sammanlagda ek- och bokföre-
komsten.

Man gjorde vid 1700-talets början mes-
tadels ingen skillnad mellan arealer som
användes för jordbruk eller skogsbruk. Det
var vanligen svårt att avgöra om det för ett
visst område rörde sig om en starkt betad,

gles skog eller om en beteshage med bus-
kar och träd.

Skogarna indelades i kronoskogar
( Kronforsten), hägnad inägoskog (Gehe-
ge) och husbehovsskog ( Hufenholzung-
en). Kronoskogama var avsatta uteslutan-
de för kronans och flottans behov, vari
ingick vad kronogodsen behövde. Krono-
skogama var skyddade från skogsbete,
slåtter och andra intäkter ( t ex av föma,

grenar och ris) (5). Kronoskogama låg lik-
som den hägnade inägoskogen under
skogsmyndighetens direkta kontroll. Vir-
ket avverkades efter anvisning av hejde-
ridare ( Heiderreiter.ett slags skogvaktare),
som således anvisade kronogodsförvaltar-
na erforderligt byggnadsvirke. Även den
hägnade inägoskogen var betesfredad.

Skogens tillstånd
omkring år 1700
Sammanlagt omfattade den kartlagda
skogsmarksarealen 93.255 pommerska
Morgen och 154 kvadrat-Ruthen, vilket i
modema mått motsvarar 61.733 ha.

Av hela den kartlagda arealen var 24,8
% beskogad. Efter dåtida förhållanden
med dess ringa befolkningstäthet är detta
en mycket låg siffra.

Tabell nr I.
Skogsmarksarealens fördelning på

trädslag omkring år 1700
hektar

22 830
2 640
1 185
2 174
1 335
3 168

12 727
1 858

%
Ek 37,1
Bok 4,1
Hårda lövträd
Övriga lövträd
Ask
Björk

1,9
3,5
o ?
5,1

Al 20,7
Hassel 2,8

552Pil 0,9
Videarter
Tall
Summa

2,51 545
11 711
61 733

19,2
100,0
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Skogsbete förekom inom hela området
utom i några få enheter. I fastighetsför-
teckningen anges möjligheterna till skogs-
bete för 465 enheter:

1. 303 enheter hade tillgång till
skogsbete

2. 105 enheter hade inte tillgång till skog, i
varje fall kunde inte boska-
pen hållas i skogen 21,7 %

3. 43 enheter hade inga uppgifter om
skogsbete, men tillgänglig
skog fanns

4. 32 enheter inga uppgifter
om skogsbete

I husbehovsskogama, som ingick i kro-
nans arrendejordbruk, var gränsen mellan
lantbruk och skogsbruk flytande. Arrenda-
torema hade rätt att där hålla sina djur och
att nyttja underväxten för eget behov
(bränsle) och även till försäljning. Men de
måste låta alla hårda (ädla) trädslag stå
kvar. Nyodlingarna under 1700-talet kom i
första hand att ske i husbehovsskogama.
på grund av att skogsbetet sattes in för
tidigt efter avverkningen, avbetades alla
rotskott, som skulle ge den nya skogen,
och återbeskogningen försvårades således.
På några få år kunde en husbehovsskog
förvandlas till äng.

Skogarna var överavverkade. Befolk-
ningen i städerna och på landsbygden, som
till stor del saknade medel för uppbyggnad
av de genom krigen förstörda husen,
behövde ökade mängder virke och fick det
gratis tilldelat. Det fanns därför ingen sti-
mulans till att vara sparsam med virket.
Lantbruket, som den viktigaste näringen,
skulle i första hand få sina behov fyllda.
De förstörda husen måste byggas upp
igen. Ofta saknade jordbrukarna driftska-
pital för att köpa djur och utsäde. Därför
utnyttjade både godsägare och arrendato-
rer av lantegendomar med tillräcklig
mängd skog virkeshandeln för att skaffa
sig pengar.

62,7 %

8,9 %

6,8 %

Eftersom man fick mycket lite foder från
ängarna, måste man låta boskapen gå på
bete hela året. Det är märkligt att skogsbe-
tet utnyttjades så intensivt då det inte
egentligen var någon brist på beteshagar
och ängar. Avkastningen från beteshagar
och ängar var emellertid låg på grund av
vanskötsel. Eftersom betesdriften i skogen
pågick hela året, var skogsskadorna myck-
et betydande.

I skogliga handlingar finns klagomål
över boskapsherdarna som inte såg till att
fröträdsställningarna skonades. Sedan
ollonfallet, som skulle ge den nya föryng-
ringen, inträffat i fröträdsställningarna fick
nämligen dessa inte betas med kreatur för-
rän efter 8 till 15 år (bestämmelserna kun-
de variera något). Inom husbehovsskogar-
na, där lågskogsskötsel bedrevs, rådde
betesförbud i 4 år efter avverkningen (6).
Dessa bestämmelser om skyddsåtgärder,
nödvändiga för föryngringen, blev ofta
inte följda av bönderna, eftersom det bästa
fodret i regel fanns i det glesa fröträds-
ställningama. Därigenom blev underbe-
ståndet under de gamla träden förött och
man måste övergå till andra, storskaliga
naturliga föryngringsmetoder.

För skogsbetet betalade man per år för

I fastighetsförteckningen finns anteck-
nat data om virkesförsöijningen för 365
enheter. Inom ramen för den undersökning
som ligger till grund för denna artikel har
detta material delats upp i tre grupper:

Grupp 1: 109 enheter, som var väl försöij-
da med virke

Grupp 2: 134 enheter, som hade tillräckligt
med brännved och stängselvirke

Grupp 3: 142 enheter, som inte disponera-
de något eget virke

För 98 enheter saknades uppgifter 20,3 %

24,5 %

27,7 %

29,5 %
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varje ko 20 schilling, för vaije ungdjur 12
schilling, för varje får 3 schilling, för var-
je svin 4 schilling och för vaije dragdjur
(häst eller oxe) 1 daler (1 daler = 24 schil-
ling). För hela landet Vorpommem upp-
gick avgifterna under ett år till 18.200
daler, vilket motsvarar 11,67 groschen/ha
(eller 0,49 daler/ha).

Förutom skogsbetet utgjorde också
ollonsvinen en god inkomstkälla för svenska
staten. Som exempel kan nämnas att arren-
datom av jordbruket Lossin (fögderiet Wol-
gast ) måste betala inte mindre än 64 daler
och 39 schilling per år för rätten att släppa
sina ollonsvin i den till egendomen hörande
68,13 ha stora ek- och bokskogen (enligt
skogsförteckningen ). Hur många svin rätten
omfattade finns inte angivet. Det är också
möjligt att i summan även ingick rätten att
släppa svinen i en annan ollonskog.

I beskrivningen av skogsdistriktet
(Oberförsterei) Schuenhagen anges,
beträffande sköseln av skogarna, att de
bärande träden bok och ek skulle gynnas.
Mot detta stod kraven från svenska amira-
litetet, som behövde stora mängder
skeppsbyggnadsvirke. Dessa krav ledde
till att de ollonbärande ekarnas antal starkt
reducerades.

Jämförelse mellan fastighetsförteck-
ningens underlag och nyare arkivmate-
rial

I följande tabell visas skogsarealens för-
ändringar så som det framgår av topogra-
fiska kartan från 1930.

Tabell nr 2.
Skogsmarksarealens förändring mellan

år 1700 och 1930 i %
Skogsareal år 1700
uppodling
återbeskogning
Skogsareal år 1930

100,0 %
- 54,1 %
+ 26,8 %

72,7 %

Om man jämför skogsmarksarealen år
1700 med 1930 finner man alltså att area-
len har minskat med 27,3 %. Skogens
andel av den totala arealen har under sam-
ma tid minskat från 24,8 % till 18 %.
Genom att skogsmark med lövskog upp-
odlades till åker och att försumpad mark
bevuxen med al och videarter omvandlats
till ängs- och betesmarker ändrades också
träslagfördelningen. Återbeskogningen av
sämre åkermark skedde huvudsakligen
med tall.

Tabell nr 3. Skogsmarksarealens fördelning på trädslag inom undersöknings-
området i procent år 1700

37,1 Björk
4.1 Al
1,9 Hassel
2.2 Salixarter
3,5 Buskar

48,8 S:a mjuka lövträd

Ek 5,1 Tall 19,2
Bok 20,7
Övrig ädellövträd
Ask
Övrig lövskog

2,8
0,9
2,5

S:a ädellövskog 32,0 S:a barrträd 19,2

Tabell nr 4. Skogsmarksarealens fördelning på trädslag inom undersöknings-
området i procent år 1960
Ek 14,1 Tall

13,4 Gran
8,2 Lärk

10, 1 Övriga barrträd

31,8
Bok
Övrig ädellövträd
Al
Poppel
Övrig lövskog
S:a lövskog

10,7
2,2
1 ,4

0,7
7,4

53,9 S:a barrskog 46,1
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Som framgår av tabellerna 3 och 4 min- mem, infördes under 1800-talet, då de gle-
skade andelen bok- och ekskog med 13,7 sa ekkulturema kompletterades med gran-
at' under tiden 1700 - 1960. Även arealen planteringar. Denna utveckling fortsatte
bevuxen med alskog minskade. Däremot under de sist förflutna 50-60 åren, och
ökade arealen tallskog med 12,6 %. Gran gran återfinnes idag på många bättre
som inte förekommer naturligt i Vorpom- ståndorter.
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(översättning: Bengt Brynte)

Skogsbruksmuseet, Storforsen
Skogsbruksmuseet vid Storforsen i Pite älv öppnades
sensommaren 1972. Placeringen är unik, då museet
ligger i ett Naturreservat. Den 16 juni 1991 invigdes ett
Flottningsmuseum i anslutning till Skogsbruksmuseet.
Storforsen är belägen 85 km från Pite älvs mynning.

Forsen är 800 m lång och har en fallhöjd på ca 80 m.
Storforsen är Nordens största obundna vattenfall.
Storforsens naturreservat är sommartid öppet dagligen.

För information, visningar och bokningar
ring 0929-310 82.
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Norrbottens
museum
Box 266. 971 08 Luleå

Tel 0920-24 35 00 Fax 0920-24 35 60
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