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År 1928 utkom verket Sveriges skogar och 
huru vi utnyttjar dem. Verket var redigerat 

av professorerna A Wahlgren och G Schotte. Då-
varande docenten och fil d:r Olof Tamm inleder 
med följande påstående: 

Sverige är ett skogrikt land. Om ej män-
niskan med sitt sedan tusentals år bedrivna 
odlingsarbete hade å betydande områden 
trängt undan eller genom avverkning ut-
glesnat skogen, skulle den likt en grönskande 

mantel täcka det mesta av landet från kus-
terna ända upp till högfjällen i Norrland.

I det historiska perspektivet har varje skog i 
södra Sverige sin egen historia. Under århund-
raden har skogen utnyttjats på alla tänkbara och 
otänkbara sätt. Vi vet idag genom pollenanalyser 
och arkeologisk och naturgeografisk forskning 
att en stor del av de syd- och mellansvenska sko-
garna varit uppodlade och röjda under förhis-
torisk tid.

Huseby Bruks skogsbruk 
och dess förhistoria

HUSEBY SKOGAR

Huseby Bruk i Kronobergs län har en lång och brokig historia som handlar 
om så vitt skilda ting som kanontillverkning med sjömalm som bas och 

författande av Bländasägnen men också om rättsskandaler med anknyt-
ning till svenska kungahuset. Idag är brukscentrum ett av Smålands främ-
sta turistmål. Vi skall i denna artikel lämna detta åt sidan och ägna oss åt 

egendomens skogsbruk.

Erland Möller 
Civiljägmästare, under perioden 1982 
– 1990 ansvarig  för Huseby Bruks
utveckling efter statens övertagande av 
egendomen.

Gunnar Enander
Civiljägmästare f.d.överjägmästare 
i Domänverket,  var involverad i 
Husebyutredningen.
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Skogens historia är emellertid inte bara dess 
utnyttjande som råvara utan omfattar mycket 
annat. Den berättar om mänsklig påverkan 
i form av jakt och fiske, bete, odling och täkt-
verksamhet av olika slag m.m. Den berättar om 
klimatets variationer och eldens härjningar. Den 
romantiska myten om urskogar kan nog defini-
tivt avlivas.

Människan kom till skandinaviska halvön för 
ca 13 000 år sedan, i början av den postglaciala 
värmeperioden, som kulminerade för ca 6 000 
år sedan. Hur och när de olika trädslagen kom 
till vårt land framgår av ovanstående diagram 
hämtat från Lars Kardells verk ”Svenskarna och 
skogen”.

Ett primitivt jordbruk nådde Småland för 
drygt 5 000 år sedan. Med hjälp av eld rensades 
skogen så att betet förbättrades. Efter en lång pe-
riod uppstod ett primitivt hackbruk i lövskogen. 
Revolutionerande tekniska landvinningar utöver 
införsel av tamdjur och sädessorter (primitivt 
vete, korn) var järnets entré för 2 500 år sedan. 

Det följdes successivt av vagnar och dragare. Ett 
teknikskifte kan förläggas till vikingatiden, då 
man får effektivare verktyg (årderbill, järnskodd 
spade osv). Sammantaget har den långa mänsk-
liga närvaron inte lämnat skogen i fred.

En märklig företeelse, som Småland delar med 
angränsande landskap är de sk röjningsrösena. 
De pekar på att stora delar av dagens skogsmark 
en gång varit uppodlade. Dateringar visar att de 
äldsta kan hänföras till bronsåldern.

Kort presentation av Huseby Bruk
Huseby Bruk är beläget cirka 20 km sydväst 
Växjö, där riksväg 23 passerar Mörrumsån, el-
ler som ån här heter Helige å. Under 1600-talet 
kom egendomen i riksamiralen Carl Carlsson 
Gyllenhielms (1574-1650) ägo. Gyllenhielm lät i 
slutet av 1620-talet anlägga ett järnbruk på Hu-
seby, baserat på sjömalm från de närbelägna sjö-
arna, träkol från skogarna och vattenkraft från 
ån. Kunskapen i järntillverkning kom med yr-
kesmän från Holland. I drygt 300 år levde mas-
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Schematisk kurva över juli månads medeltemperatur i södra Sverige  med tidpunkten för de viktigaste 
trädslagens invandring till Götaland utsatt. Efter Alexandersson m.fl. 1995.
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ugnen i Huseby och man producerade kanoner, 
sk järnkakelugnar, kaminer och allehanda andra 
gjutjärnsprodukter. Verksamheten komplette-
rades så småningom med mekanisk verkstad, 
smedja, kvarn och sågverk. I början av 1900-talet 
byggdes också ett eget mindre kraftverk med el-
distributionsnät. År1930 blåstes järn i masugnen 
sista gången och i ytterligare några år fram till 
1954 var gjuteriet i gång. Huseby har dessutom 
ett av Kronoberg läns största jordbruk, sedan 
1950-talet utarrenderat.  Om detta och mycket 
annat i egendomens historia och om dess ägare 
kan man läsa i främst skrifter av historieprofes-
sorn Lars-Olof Larsson. Vår framställning skall 
i stället analysera skogsbruket på egendomen. 

Först skall dock omnämnas att egendomen 
år 1867 förvärvades av ingenjören (sedermera 
brukspatronen) Joseph Samuel Fritjof Ste-
phens (1841-1934). Vid brukspatronens död de-
lades egendomen enligt dennes testamente mel-
lan hans tre döttrar, varvid den äldsta dottern, 
fröken Florence Stephens (1881-1979), erhöll 
huvudgården med bland annat järnbruket och 
de närmast liggande markerna. Fröken Stephens 

hade vid sin bortgång inga bröstarvingar men 
hade testamenterat sin egendom till svenska sta-
ten med vissa villkor.

Sveriges riksdag beslöt efter viss tvekan att  
acceptera testamentet och det statliga affärsver-
ket Domänverket fick 1982 i uppdrag att förvalta 
egendomen.

Huseby Bruks nuvarande marker ligger väl 
arronderade öster om sjön Salen i Mörrumsåns 
vattensystem. Salen ligger på en höjd över havet 
på cirka 140 meter, och markerna ligger således 
strax över denna nivå. Jordmånen är huvud-
sakligen morän, delvis tämligen blockrik, men 
främst längs ån förekommer sedimentmarker. 
Huvuddelen av sedimentmarken är brukad som 
åker eller betesmark.

Årsmedelnederbörden i dessa trakter är cirka 
700 mm och avrinningen ungefär en tredjedel 
därav.

Husebys skogsbruk från slutet av 
1700-talet. Hamiltonska perioden.
Att försöka beskriva skogsbruket på Huseby 
Bruk egendom över tiden kan vara vanskligt. 

HUSEBY SKOGAR

Brukscentrum. Vy från sydväst. Foto: Jörgen Hammarstedt 1983
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Dagens noggranna uppdelning av marken i olika 
fastigheter är av relativt sent datum. Den odlade 
marken var uppdelad mellan gårdarna men ut-
marken, det vill säga skogsmarken, hagmarken, 
sankmarken och vatten var i allmänhet samfälld 
och utnyttjades gemensamt av byarnas fastig-
hetsägare. Huseby var en by med flera gårdar och 
det var också andra byar där Husebyegendomen 
hade sitt markinnehav.

Under tidernas lopp har skogsareal ändrats ge-
nom att gårdar köpts till eller sålts, delningar har 
skett i samband med arvskiften, uppodling har 
skett av skogsmark och igenplantering av tidiga-
re odlad mark. Viss skogsmark torde dessutom 
ha tillkommit genom utdikningar och sjösänk-
ningar. För övrigt torde den för oss skogsmän 
självklara uppdelningen av marken i produk-
tiv skogsmark och impediment vara av relativt 
sent datum. Svårt är det också att uppskatta hur 
mycket ståndskog som funnits på marken, vi vet 
inte vilka referensramar man haft, och sannolikt 
har skogen räckt till och det har länge varit nog. 

Skogen användes till en mängd olika ändamål. 
Vad som var viktigast skiljde naturligtvis vid 

olika tider och på olika trakter. Förutom skogens 
betydelse för skörd av byggnadsvirke och bränn-
ved, var skogen länge väsentlig för husdjurens 
bete och för lövtäkt till vinterfoder. Svedjeodling 
synes ha förekommit relativt länge och skogs-
markens betydelse som bas för nyodling kan 
man inte bortse från. Tillverkning av träkol, beck 
och tjära samt pottaska har tidvis varit viktiga. 
Jakt, såväl på matnyttigt vilt som på rovdjur, som 
hotade boskapen har uråldrig tradition. Som en 
kuriositet kan nämnas att på egendomen, några 
kilometer från brukscentrum, finns en välbeva-
rad vargfälla.

Vid mitten av 1700-talet fattade Sveriges riks-
dag beslut om storskifte och i samband med ge-
nomförandet av detta, några decennier senare, 
har den samfällda utmarken skiftats ut på enskil-
da fastigheter, sannolikt även här. I och med att 
greve Axel Hamilton (1755-1817) år 1792 köpte 
Huseby torde man kunna säga att godset var en 
skogsfastighet. Under de följande årtiondena 
införlivade Hamilton gårdar i Skatelövs och an-
gränsande socknar i Husebygodset, och köpte 
1811 även Ålshults järnbruk med underlydande 
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Varggrop finns redan när vargen kommer till Huseby



Tjäruväckeritallar.

76

gårdar. Därmed fick också godset ungefär den 
omfattning det skulle ha i 120 år dvs cirka 5000 
ha skogsmark och 1000 ha jordbruksmark.

År 1813 sålde greve Axel godset till sina söner 
Hugo Didrik Hamilton (1792-1876) och Mal-
colm Hamilton. Bröderna ägde godset till 1867 
då de på grund av ekonomiska problem tvinga-
des sälja.

Om skogsbruket på godset under den hamil-
tonska tiden vet vi inte mycket, men kan ana att 
ett intensivt utnyttjande var för handen eftersom 
aktiviteten var hög i andra avseenden. Viktigast 
var helt säkert att förse masugnen med träkol. 
Årsbehovet av kol kan i mycket grova tal upp-
skattas till en volym som fordrade 5 000 m3sk 
virke. Flertalet av byggnaderna i brukscentrum 
härstammar från denna tid, och även om mycket 
sten och tegel har använts är träinslaget omfat-
tande. I utgårdar och torp har givetvis byggna-
tionen tagit sin del av skogen och det årliga be-
hovet av brännved för bostadsuppvärmning och 
matlagning var naturligtvis betydande. 
Utmarken betades fortfarande av hus-
djur tillhöriga godset och all den arbets-
kraft som bodde på skogen, antingen det 
var kolare, malmupptagare, kuskar eller 
anställda i jordbruket och industrin. 
Betningen bör ha inneburit att 
skogsbestånden i allmänhet var 
relativt glesa, och ofta mera hade 
karaktär av hagmarker. Virkes-
produktionen var därmed re-
lativt låg. Kalavverkning och för-
yngring av skogen genom sådd eller 
plantering torde inte ha förekommit. 

Skogen självföryngrade sig i viss mån 
och virket räckte till. Avverkning 
skedde med yxa. Vindfällen och 
torrskog var attraktiva till de än-
damål de dög (bränn- och kolved). 
Transporterna skedde med oxar, säl-
lan med häst. De var krävande varför 
mesta möjliga tillredning, till exempel 
torkning av ved och kolning skedde 
innan uttransporten. Det är troligt 
att skogstillståndet med dagens mått 
blev ganska dåligt.

Allt detta kan man anta – men vid analys av 
1944/45 års indelningsplan, som var den första 
indelningen på bruket, finner man att skogen 
på 500 av 1270 hektar var mer än 80 år gammal, 
och således anlagda före 1865. 44 av dessa hektar 
var till och med äldre än 120 år, dvs anlagda före 
1825. Dessa bestånd var, år 1944, väl bestockade 
med ett medelförråd på över 300 m3sk/ha av 
främst barrskog. Kanske hade man trots allt nå-
gon form av återbeskogning i form av sådd eller 
plantering, möjligen kunde det vara ett resultat 
av självföryngring på svedjade eller av vådeld 
härjade marker.

Produkter från och av 
skogen över tiden.
Tjära och beck, 

HUSEBY SKOGAR
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Dessa produkter tillverkades av bondebefolk-
ningen och fanns för avsalu från 1600-talet fram 
till 1800-talet. Tjäran utvanns till en början ge-
nom s.k. tjäruväckeri vilket innebar att man tog 
tjärveden från levande träd som preparerats. 
Linné beskriver metoden i sin skånska resa år 
1749:

 Tjärhygget sågs här på tallarna jämte vä-
gen, där furorna voro på endera sidan (mes-
tadels åt söder) 1 eller 2 kvarter ( 15 – 30 
cm ) över jorden voro först huggne, att man 
därav fått en spån så stor som en hand. Här 
utvittrade kådan, som sedermera årligen 
avhugges i tunna spånar, så att en fura som 
således blivit ”mjölkad” i 10 år, änteligen 
var huggen hela 3 alnar uppåt, dock alle-
nast på ena sidan. Vid ”tjäruverkningen” 
märkes, att kärnan på furen lämnas orörd 
och konvex, medan kärnan ej giver mycken 
kåda såsom ytan och styrker dessutom trä-
det att vädret ej så lätt avbryter detsamma. 
Denna tjärhuggning tyckes mig ej skada 
så mycket skogarna, som man sig allmänt 
föreställer; ty fastän några trän avblåsa, så 
är dock båtnaden för lantmannen och lan-
det ansenlig, helst å dessa orter där skogen 
är mer än tillräcklig och endast eljest an-
vändes till svedjor. Blåst och storm avbry-
ter ej så mycket desse tjärfuror, som man 
allmänt tror, om de inrättas i täta skogar, 
änteligen ock då man räknar med den vinst 
landet får av tallernes årliga  ” mjölkning”i 
många år och tider, är ansenligare än nå-
gon annor nytta, som kan hämtas av en illa 
vuxen fura, helst då  lantmannen förbjudes 
hårdeligen att skada mastträn eller tim-
merskogen. Det är lika på vilken sida furan 
hugges, allenast det icke sker om vinterti-
den, ty vintertiden läker sår utan kåda.”

Vid mitten av 1700-talet  fick detta med ”tjäru-
väckeri” stark kritik från myndigheter, jägmäs-
tare och skogsfogdar Man ansåg att metoden var 
ett hot  mot timmerskogen . Man propagerade 
för en ökad användning av furustubbar för tjär-
bränningen.

Trätjära användes bland annat till impregne-
ring av för vatten utsatta träkonstruktioner så-

som tak, portar, båtar, medar m.m.  

Pottaska
Denna produkt består av mer eller mindre re-
nad och raffinerad lövaska och producerades 
främst inom lövdominerade områden i Skåne, 
Halland, Blekinge och södra Småland. Pottaska 
användes vid framställning av tvättmedel samt 
som reningsmedel vid finare glasproduktion. En 
stor del av exporten gick till den holländska tex-
tilindustin. Under drygt ett sekel från mitten av 
1600-talet, kulminerade exporten.

Träkol
Ända sedan tidig medeltid har träkol framställts 
för smeders behov av kol. Det var emellertid 
först under bruksgrundningsperioden på 1600- 
och 1700- talen som efterfrågan på träkol sköt 
i höjden. Inom Kronobergs län etablerades det 
under perioden 1628 – 1680 sju järnbruk och 
under perioden 1725 – 1780 ytterligare åtta nya 
järnbruk Detta innebar att tusentals skogsbön-
der fick en utökad sysselsättning och inkomst-
källa. Bruk som Huseby, Klaverström, Orrefors 
och Sävsjöström hade på 1870-talet ett årsbehov 
av omkring 1400 läster kol vardera. För att pro-
ducera en läst träkol gick det åt ca tre kubikme-
ter ved. Enligt en sammanställning från år1858 
var den årliga förbrukningen av träkol ca 25 000 
läster, vilket motsvarar ett vedbehov av ca 75 000 
m3. De enskilda glasbrukens behov av brännved 
var av samma storleksordning som järnbrukens.
Träkol användes av vissa järnbruk ända fram till 
mitten av 1900-talet. 

Under andra världskriget användes mycket 
träkol som fordonsbränsle i gengasaggregat.

Trävaror
För förädling av råvaran skog fanns redan på 
1200-talet ute i Europa vatten – och vinddrivna 
sågar . Den första sågkvarnen i  Norden daterar 
sig till 1400-talet och var belägen på Vadstena 
klosters ägor. Den första vattensågen i Småland 
var Stockekvarn, som omnämnes i Kronobergs 
slotts räkenskaper 1548. Sågen var belägen mel-
lan sjön Innaren och Helgasjön.

Sågarna hade en mycket låg kapacitet. Såg-

HUSEBY SKOGAR



Härad/År ca 1690 1796 1838 1863

Norrvidinge  4 13   17

Uppvidinge    5 30 47 73

Konga   5 18 27 36

Kinnevald   2 13 22 23

Allbo   3 16 35 43

Sunnerbo  11 72     100     112

Summa 
Kronobergslän 30

    
    162     248     308

I kubikmeter per 5 år     I procent av 
 rikets totala
1796/1800          5 200       3,9
1846/1850  3 100       2,6
1861/1865  8 700       0,8
1866/1870        13 000       0,7
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bladen var 6 – 7 mm tjocka. Brädorna som till- 
verkades såg enligt utsago ut ”som ludna björ-
nar”.

Som framgår av nästa sidas  tabell växte an-
talet snabbt. Vid mitten av 1800-talet fanns vat-
tensågar i Huseby, Lessebo, Bergkvara m. fl. orter 
i centrala Småland. L-O Larsson skriver följande 
tankeväckande rader i boken Skogen och små-
länningen. De bönder från Lenhovda, Urshult, Vi-
restad, Markaryd eller Lidhult, som själva förde en 
tolft bräder till Kalmar, Karlshamn, eller Halmstad 
kunde där sälja dem för 10 riksdaler. Med avdrag 
för såglönen motsvarade detta  ungefärligt priset 
på en tunna korn. Gällde det istället en tolft plank 
fick de 14 riksdaler eller en tunna  råg i utbyte. 
Intäkten för tre tolfter bräder räckte för inköp av 
en ko  och för sex tolfter plankor kunde bönderna 
köpa en ny häst. Först i slutet av 1800-talet in-
fann sig mera allmänt ångsågar med tunna blad 

och cirkelsågar med flera klingor. Enligt vissa 
bedömare utvecklades sågverksnäringen något 
långsammare i södra Sverige än längre norrut. 
De viktigaste utskeppningshamnarna för den 
sydsvenska trävaruexporten var Oskarshamn, 
Kalmar och städerna i Blekinge (Bodekull, dvs 
nuvarande Karlshamn, var Husebys främsta 
hamn) jämte Halmstad på västsidan.

Åter till Huseby Bruk
Stephenska perioden.
När ingenjören Joseph Stephens köpte Huseby 
1867 omfattade egendomen ca 6000 ha, varav 
5000 ha var utmark, det allra mesta skogsmark. 
Stephens sålde i början av sin ägarperiod ett par 
fastigheter men utökade senare godset.  Bland 
annat inköptes Torne gård, så att godset under 
hela hans innehav kom att vara i denna storleks-
ordning. Vid tiden för Stephens köp av Huseby 
rådde nödår och jordhunger i landet så det föll 
sig säkert naturligt för honom att i första hand 
ägna sig åt jordbruket, där täckdikningar och 
invallningar skedde för att öka produktionen. 
Även industrin, som vid hans tillträde bestod 
av förutom masugn och gjuteri, även mekanisk 
verkstad, sågverk och mjölkvarn omfattades av 
hans intresse. Men noterbart är att han redan på 
1880-talet inkallade en dansk jägmästare att leda 
arbetet med att återbeskoga kalhyggen efter kol-

Antal sågar i Kronobergs län från 1600-talets slut till 1863 
(L-O Larsson: Skogen och smålänningen)

(Huseby Bruk ligger i Kinnevalds och Allbo härader)

Export av bräder och plank från hamnarna i Ble-
kinge län 1796-1870 (L-O Larsson: Skogen och små-

länningen) 

HUSEBY SKOGAR
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vedhuggning. 1927 konstaterar länsjägmästaren 
Eugen Hemberg att:

På dessa forna kalhyggen frodas nu slutna, växt-
liga skogsbestånd.”

 Vidare fortsätter Hemberg:  
Brukspatron Stephens torde nog ha varit en 
av de första småländska jordägare, som in-
sett, att skogen utgör jordägarens viktigaste 
kapitalkälla. Skogen å Huseby har därför 
sparats och sågverksrörelsen under senaste 
år inskränkts, huvudsakligen omfattande 
tillgodogörandet av vindfälld skog.

Om även en för långt driven konserva-
tiv skogspolitik icke kan godtagas från vare 
sig skoglig eller nationalekonomisk syn-
punkt, har den dock medfört, att av skogar 
i enskild mans ägo Huseby skogsdomän för 
närvarande är den största och värdefullaste 
inom hela hertigdömet Småland.

I klartext kan man utläsa att Husebyegendomens 
skogar i slutet av 1800-talet var ganska hårt skat-
tade och att Joseph Stephens, under sin ägartid, 
genom återbeskogning  och ungskogsvård bygg-
de upp ett rejält virkesförråd. Uppenbarligen 
hade det funnits en hel del ungskogar redan då 
han köpte egendomen vilket Hembergs uttalan-
den tyder på, nämligen att det redan på 1920-ta-
let fanns betydande gammalskogar och Stephens 
rimligen inte kan ha haft mer än drygt femtio år 
på sig fram till 1927. En notering säger att innan 
de omtalade stora avverkningarna började på 
1940-talet fanns på Huseby ett medelförråd på 
240 m3sk per ha (något som sannolikt avsåg  den 
del av godset som ärvdes av dottern Florence).

Att skogsodlingsverksamheten var hög un-
der senare delen av 1800-talet framgår även av 
1944/45 års indelningsplan varur man kan ut-
läsa att 500 hektar föryngrades under 40-års-
perioden 1865-1905 på den del av godset som 
Florence Stephens ärvde. Möjligen blev kolved-
huggningen och milkolningen av mindre om-
fattning under senare delen av 1800-talet och 
fram till 1934, eftersom masugnen inte blåstes 
mer än åtta gånger mellan 1880 och 1930. Under 
denna period bör också hästen i stor utsträck-
ning ha ersatt oxarna som dragare i skogen och 
det mesta av mulbetet i skogen ha upphört.

Arvet efter  JSF Stephens
Av bouppteckningen efter JSF Stephens, upp-
rättad i februari-mars 1934, framgår att på hela 
egendomen, dvs Huseby Bruk  inklusive Lästad, 
Torne, Vevik och Ålshult, fanns i lager bland an-
nat:

●  Stockar (timmer)
    85 000 kubikfot          (ca 2 400 m3)
●  Massaved               1 200 m3 (m3t ?)
●  Plank och bräder 
    33 000 kubikfot           ca 1 000 m3)
●  Träkol 
    2 300 läster                    (4 500 m3s )

Det framgår inte om detta lager är ett normalt 
lager på vårvintern eller inte men ger kanske en 
hum om verksamheten. Normalavverkningen 
på godsets ca 5 000 ha skogsmark borde röra sig 
om ungefär 20 000 m3sk per år, men med tanke 
på ovan redovisade inställning hos brukspa-
tronen var nog avverkningen mindre. Träkolen 
torde vara ansamlad under tre till fyra år och den 
sågade varan, plank och bräder, kanske årsgam-
mal. Man bör erinra sig att man vid denna tid i 
allmänhet inte sågade under vintern utan bör-
jade verksamheten i sågverken först i april.  Åter-
står således stockar och massaved (samt kanske 
skogslagrad brännved och kolved) som i skogs-
kubikmeter kan ha varit sammanlagt 4 000 till  
5 000. Detta  bör spegla ett sannolikt normaltill-
stånd vid en årsavverkning på drygt det dubbla, 
dvs 10 000 m3sk möjligen 15 000.

Vidare framgår av bouppteckningen att på 
godset fanns sammanlagt ca 50 arbetshästar 
(jämte 15 varmblod) samt 6 st oxar. Givetvis 
användes dessa delvis, kanske till och med i hu-
vudsak, i jordbruket men uppgiften ger ändå en 
viss uppfattning om den kapacitet som fanns för 
virkestransport. Om vi grovt räknar med att en 
häst kan ta ut 10 kubikmeter per dag, och använ-
des 100 dagar om året i skogen blir kapaciteten 
50 000 m3 per år vilket väsentligt överstiger den 
troliga medeltillväxten på godsets 5 000 hektar 
skogsmark.

Efter Joseph Stephens död i februari 1934 
delades egendomen, som ovan nämnts, mellan 
hans tre döttrar, enligt det testamente som ur-
sprungligen skrevs av makarna Joseph och Eli-
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sabeth Stephens redan 1908. Elisabeth dog 1911 
och testamentet justerades ett antal gånger, såväl 
före som efter Elisabeths död. Florence fick Hu-
seby med anslutna gårdar, Mary fick Torne,dit 
hon redan flyttat, och ett antal gårdar och Mag-
gie fick Ålshult och anslutna gårdar. I allt väsent-
ligt synes marken ha fördelats med en tredjedel 
på vardera, möjligen att Florences del var något 
större. Florences arv har vad beträffar areal angi-
vits vara 1724 hektar varav 1157 ha skogsmark. 
Därtill kom en gåva till henne på fem fastighe-
ter om nästan två mantal (kan vara 400-500 ha) 
som fadern gav ett år innan sin död. 

Fröken Stephens tar över kommandot
Den nu (1934) 53-åriga fröken Florence Stephens 
ägde således ett Huseby Bruk som bestod av över 
2 000 ha mark varav ca 1500 ha välbestockade 
skogar, ett av Kronobergs läns största jordbruk 
med bland annat ungefär 200 nötkreatur, och en 
järnindustri med gjuteri och mekanisk verkstad 
samt masugn som nyligen byggts om och vid 
sista (som det skulle visa sig) blåsningen 1930 
producerat 400 ton järn. Landet och västvärlden 
hade nyligen drabbats av depression i samband 
med Kreugerkraschen, och Europa skulle snart 
gå in i andra världskriget. Fröken Stephens hade 
säkert många ambitioner, en av dem var att Hu-
seby egendom skulle bli lika stor som på pap-
pas tid. I samband med världskriget öppnade sig 
möjligheten att köpa fastigheter. Många gårdar 
var till salu och Huseby köpte gårdar till förmån-
liga priser i såväl Kronobergs som Jönköpings 
län, under perioden 1938-1948. De ekonomiska 
förutsättningarna för köpen fanns i skogen. Frö-
ken Stephens lyckades i stort sett att utöka egen-
domen till samma storlek som den varit under 
faderns tid, dvs till ungefär 6 000 hektar. Till sin 
hjälp hade ägarinnan en förvaltare vid namn 
Karl Gunnar Gränsström som tjänstgjorde 
under perioden 1938-1947. Den gamla skogen 
som brukspatron Stephens sparat och låtit bli 
en kapitalkälla (enligt länsjägmästare Hemberg) 
avverkades successivt och gav pengar till nya går-
dar. Skogsvårdsinsatserna hade hög ambition. 
Fröken var emellertid noga med att en zon på 50 
till 100 meter längs riksvägen, som löper genom 

egendomen, skulle sparas, vilket man i senare tid 
kunde se genom att denna skog var avsevärt yng-
re. Onda tungor visste dock berätta att otrogna 
förvaltare avverkade olovligt och försnillade in-
komsterna, och att de dolde sina förehavanden 
för ägarinnan som aldrig lämnade stora vägen. 
Så var det alls inte, berättar skogvaktaren, senare 
kronojägaren Folke Mårtensson, fröken visste 
mycket väl vad som skedde i skogen.

Folke Mårtensson kom som skogspraktikant 
till Huseby 1945. Efter skoglig utbildning på 
skogs-och sågverksskola i Härnösand kom han 
tillbaka till Huseby 1949 som skogvaktare. Då 
domänverket övertog förvaltningen 1982 fick 
han titeln kronojägare, men behöll i allt väsent-
ligt sitt tidigare arbete på Huseby. Han bor i dag 
(2009) kvar i sin gamla personalbostad på egen-
domen, och har varit till ovärderlig hjälp med 
fakta i denna skrift.

År 1945 gjordes genom skogsvårdsstyrelsens 
försorg den första indelningen av Husebys sko-
gar. I indelningen ingår inte nyinköpta marker, 
utan i stort sett de produktiva skogsmarker som 
Florence Stephens fått i gåva och arv efter sin fa-
der, se tabell.

Notera den stora andelen areal med skog äldre 
än 80 år, samt de stora virkesförråden i dessa be-
stånd.

Under krigsåren 1939-1945 skedde stora av-
verkningar av brännved, som såsom vanligt 
vid denna tid höggs som en meters kastved, av 
främst björk, och av huggaren lades kluven i 
enmeterstravar i skogen för torkning före ut-
transporten. Till viss del skedde arbetet av krigs-
flyktingar, många från Finland, som förlades i 
tre baracker. Arbetsmarknadsstyrelsen höll med 
huggningsinstruktörer. Dessutom höggs kolved 
som tillsammans med ribbved från sågverket 
kolades i ett tiotal stora i tegel byggda kolugnar. 
Kolet såldes till järnverk och som gengaskol. 

Under ett tiotal år efter krigsslutet fortsatte 
den höga aktiviteten i Husebys skogar och därtill 
hörande industri. Efter förvaltaren Gränsström 
följde ett antal förvaltare med kort anställnings-
tid varpå en förvaltare med ”vida planer”, Berl 
Gutenberg, anställdes 1955. Då hade en brorson 
till kung Gustaf V, prins Carl jr, satts in som 
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universalarvinge till fröken Stephens och levde 
periodvis på Huseby.

Verksamheten på Husebyegendomen bedrevs 
under fröken Stephens för det mesta i egen regi. 
Endast i undantagsfall såldes rotposter eller 
anlitades entreprenörer. 1956 redovisades 212 
anställda på godset. Av dessa var 23 anställda i 
skogen, 31 i sågen och snickerifabriken samt 44 i 
jordbruket och trädgården. 8 personer betecknas 
som tjänstemän och 26 personer arbetade med 
diverse sysslor alltifrån slottet till lastbilarna. 80 
personer hade tillfälliga anställningar.

Fastighetens skogskapital reduceras i 
värde och volym
 Något år efter det att Gutenberg kom till Hu-
seby slogs larm om att allt inte stod rätt till på 
egendomen. Skogsvårdsstyrelsen lade sin hand 
över skogen och bestämde vad som fick göras 
och inte göras i skogen. Avverkningarna minska-
des väsentligt. Rättegångar följde där prins Carl 
erkände men friades, Gutenberg nekade men 
dömdes, fröken Stephens sattes under förmyn-
dare och advokater tillsattes som förmyndar-
förvaltare. Fröken Stephens och Huseby Bruk 
var i gungning. Förmyndarförvaltaren ansåg sig 

tvungen att avyttra fastigheter, inte alltid till de 
högsta priserna, till ungefär samma omfång som 
anskaffats under ett par decennier tidigare. Där-
till avvecklades järn- och träindustrin och stu-
teriet, med ett 80-tal fullblodshästar. Hästarna 
hade kanske mer än det mesta bidragit till den 
ekonomiska krisen. Jordbruket arrenderades ut. 
Men skogskapitalet, ”jordägarens viktigaste ka-
pitalkälla” enligt pappa Joseph och länsjägmäs-
tare Hemberg, var hårt sargat. 

År 1965 då en revidering av indelningsplanen 
gjordes hade medelförrådet sjunkit från 223 
m3sk per ha (1945)  till 104 m3sk per ha.  Area-
len skog över 80 år hade sjunkit från ca 500 ha 
till 170. Nästan halva skogsmarksarealen, 650 ha, 
hade hamnat i åldersklass 1, dvs 1 till 20 år, och 
ytterligare 125 ha var kalmark.

Dock lades ingen död hand över skogen. Un-
der den tioårsperiod som följde, 1965-1974, 
planterades drygt 20 ha per år med drygt 50 000 
plantor i genomsnitt. 20 till 25 hektar ungskog 
röjdes årligen. Ca 25 ha gallrades per år och gav 
ett utbyte på i snitt 1350 m3sk per år och i snitt 
slutavverkades 15 ha per år med ett årligt utbyte 
av 4 500 m3sk. Detta resulterade i att mindre än 
100 ha, år 1975, var äldre än 80 år och att vir-
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Skogens 
ålder år

Areal ha % Virkesför-
råd m3sk

% m3sk/ha

Kalmark  28   2       440  0  15,7

  0-20   71   6    1 302   1  18,3

21-40 148 12  10 790   4 72,9

41-60 182 13  32 105 12 176,4

61-80 339 27  74 023 26 218,4

81-100 276 22  84 630 30 306,6

             101-120  181 14  63 130 22 348,8

  121-   44   4  12 550   4 285,5

Fröträd  & 
överståndare

   4 180    1

Summa & 
medeltal

   1269 283 150 223,1

Tabell över 1944-45 års indelning uppvisar en väl bestockad fastighet



Skogens  
ålder År

Areal ha %
Virkes-
förråd 
m3sk

% m3sk/ha
Årlig 

tillväxt 
m3sk/ha

Kalmark    61    4       200     0     3  --

1-19  212  14   2 600     1   13   3

20-39  761  50  80 000  43 105 15

40-59  181  12  33 000  18 180   9

60-79  147  10  34 000  18 232   8

80-  154  10  37 000  20 238   6

Summa och 
medeltal    1520 100 187 000 100 123 10

30 ha naturvårdsskog och 126 ha myr-impediment ingår inte i siffrorna. Skogstillståndet 1982/83
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kesförrådet per ha i medeltal  förblev oförändrat 
från 1965 dvs ca 100 m3sk. Planteringarna skedde 
med i princip 100 procent gran, sedan skogvak-
taren åhört ett föredrag av Skogsstyrelsens gene-
raldirektör Fredrik Ebeling som uttalat att gran 
var det enda trädslag som gällde för framtiden.

Ytterligare en gång skulle skogen få vara 
”ägarens viktigaste kapitalkälla”. När Floren-
ce Stephens avlidit 97 år gammal, i april 1979, 
sammanträdde den boutredning som hon själv 
förordnat i sitt testamente, nämligen advoka-
terna CW du Rietz  och Wilh. Penser. Av proto-
kollet från boutredningens första sammanträde 
framgår att man uppdrog åt skogvaktaren Mår-
tensson att utsyna en större virkespost att försäl-
jas till Vislanda Ångsåg, och att man önskade få 
betalning i förskott.

Av testamentet framgår bland annat att:
 Egendomen tillfaller staten på villkor: 
Att staten behåller Huseby egendom och 

om möjligt utökar densamma med mark 
till areal och beskaffenhet motsvarande 
åtminstone vad som under testators omyn-
dighetstillstånd mot hennes vilja frånhänts 
henne och tillser att fastigheterna brukas 
som förebild för svenskt skogs- och jordbruk 
samt

Att avkastningen, sedan anskaffnings- 
underhålls- och administrationskostna-
der betalats, används till främjande inom 

Kronobergs läns nuvarande länsområde av 
enskilt skogs- och jordbruk samt vården av 
dess natur”.

Läget vid statens, domänverkets,
övertagande 1982.
Undertecknad,  Erland Möller, har i Skate-
lövskrönikan 1986, tecknat tillståndet på egen-
domen vid statens övertagande 1982, och beskri-
ver där Husebys skogsbruk enligt följande:

Vid  den skogsuppskattning som skedde 
1982-83, dvs strax efter statens övertagan-
de noterades följande siffror (se tabell)
  Notera att 50% av arealen är ca 30 år 
gammal och således anlagd i början av 
1950-talet. Dessa bestånd är välslutna 
och har hög löpande tillväxt, men är i den 
utsträckning de inte genomgåtts med för-
stagallring i starkt behov av sådan. Enligt 
gällande plan skall ca 70 ha per år första-
gallras varvid i regel stor andel klen björk 
med lågt försäljningsvärde tas ut. Ytterli-
gare ca 60 ha per år skall röjas.
  Den skog som är äldre än 40 år utgör en-
dast ca 30% av arealen. Ungefär hälften 
av denna areal skall gallras ytterligare en 
eller flera gånger medan resten skall växa 
tills den är mogen att slutavverkas. Slutav-
verkningsarealen utgör endast ca 12 ha per 
år och kommer att minskas ytterligare om 
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några år. Slutavverkning sker då beståndet 
nått 80 à 85 års ålder vilket är något för ti-
digt ur ren skogsekonomisk synvinkel, men 
nödvändigt ur företagsekonomisk synvinkel 
pga den sneda åldersklassfördelningen.
  Den årliga tillväxten i Husebys skogar 
för närvarande har beräknats uppgå till 
över 15 000 skogskubikmeter per år va-
rav endast ca hälften avverkas. En kraftig 
uppbyggnad av virkesförrådet sker således 
vilket bör komma egendomen till godo i 
framtiden. Under de närmaste åren beräk-
nas skogen ge ett förhållandevis litet över-
skott i pengar.  
Det  mesta av den skogliga verksamheten in-

ordnades i domänverkets ordinarie verksamhet 
via Värnamo revirförvaltning, men ekonomin 
hölls särskild i överensstämmelse med testa-
mentsvillkoren och regeringens uppdrag till 
domänverket. Huseby Bruks personal, för skogs-
brukets del en skogvaktare, som blev kronojä-
gare, samt två skogsarbetare, övertogs av verket 
men kom att i huvudsak fortsätta att arbeta på 
Huseby. 

Ovannämnda täta, trettioåriga skogar, i stort 
behov av gallring, men där gagnvirkesutbytet 
blev litet och därmed avverkningsekonomin 
usel, kunde åtgärdas, dels med hjälp av ett be-
redskapsarbetslag, och dels med hjälp av statliga 
bidrag för just dessa ändamål, (så kallade 5:3-bi-
drag). (Vid denna tid, fram till1992, beskattades 
skogsbruket med en schablonskatt om 0,5 % 
av taxeringsvärdet, kallad skogsvårdsavgift, så 
5:3-bidraget får väl ses som en liten återbäring på 
denna skatt). Även i övrigt följdes i allt väsentligt 
uppgjord och ovan redovisad skogsbruksplan 
under domänverkstiden och verksamheten gav 
ett litet årligt överskott. 

Föreskriften i testamentet att utöka egendo-
mens areal kunde inte aktualiseras, främst på 
grund av att egendomen var belastad med stora 
skulder och att dessa ökades ytterligare genom 
iståndsättningen av de historiskt intressanta 
byggnaderna i bruksmiljön och av jordbrukets 
byggnader.

Ovan har antytts att Husebys skogsbruk var 
inriktat på barrskog, företrädesvis gran. Några 

undantag bekräftar regeln. Strax norr om bruks-
centrum fanns ett bestånd av diverse lövträd 
som, enligt uppgift, fröken Stephens kallade 
”Min hasselskog”. Med utnyttjande av bered-
skapsarbetslaget avverkades det mesta av övrigt 
löv för att på sikt erhålla en hasselskog. Områ-
det betades därpå av jordbruksarrendatorns 
ungdjur. Längs sjön Salens strand fanns ett bälte 
som härstammade från 1930 års sjösänkning av 
Salen där ett vackert albestånd etablerat sig. På 
två platser nära nuvarande centrum och tidigare 
bebyggelse finns vackra eklundar som fått status 
av naturreservat. Ytterligare ett naturreservat be-
står i huvudsak av äldre bok.

I början av 1990-talet ombildades Domänver-
ket som förvaltade huvuddelen av det statliga 
markinnehavet till ett aktiebolag, Assi-Domän 
AB, som delvis privatiserades. Därmed försvann 
förutsättningen för att detta bolag skulle kunna 
förvalta Huseby egendom enligt Florence Ste-
phens testamente. År 1992 då även kronojägaren, 
tidigare skogvaktaren, Folke Mårtensson gick i 
pension beräknades virkesförrådet ha ökat till 
drygt 150 m3sk per ha. Huvuddelen av skogen, 
60 procent, var välskötta och växtliga ungskogar 
i åldersintervallet 20 till 60 år. Åldersfördelning-
en var med andra ord lite sned men tillståndet i 
övrigt en skogsfastighet som ägaren hade anled-
ning att förvänta en god framtid av.

Statens fastighetsverk tar över.
Då domänverket upphörde uppdrog staten åt 
Statens fastighetsverk att förvalta Florence Ste-
phens donation. Detta verk uppdrog i sin tur 
Huseby Bruks skogsförvaltning till Skogssäll-
skapet, som har en förvaltning i Växjötrakten. 
Vi har inte kunnat få del av de förutsättningar 
och mål som styrde detta uppdrag men får för-
moda att de inte skilde sig mycket från de som 
domänverket hade och som styrdes av att en do-
minerande del av marken var nyplanterad under 
perioden 1945-1965 och således år 2004 besko-
gad med 60 till 40 år gamla bestånd. Med denna 
förutsättning bör virkesförrådet ha stigit till över 
200 kubikmeter per hektar år 2004.

Den 8. januari 2005 drabbades södra Sverige 
av stormen Gudrun. Totalt beräknas 70 miljoner 
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 Naturreservat vid Osby.

Stenmur vid Christina Nilssons 
födelseort Snugge.
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skogskubikmeter, dvs i stort sett en svensk årsav-
verkning, ha stormfällts med centrum i Krono-
bergs län. Husebys växtliga ungskogar drabbades 
hårt och i runda tal 100 000 kubikmeter föll på 
egendomen. Två år senare, den 14. januari 2007  
var det åter dags. Stormen Per tog ytterligare cir-
ka 10 000 kubikmeter på Huseby. Sammanlagt 
hade ungefär 550 hektar eller mer än en tredje-
del av skogsmarksarealen stormfällts.

Den skog som stormarna tog var till stor del de 
växtliga granbestånden från mitten av 1900-ta-
let. Förväntningarna på god avkastning av sko-
gen om några decennier slogs i kras och i stället 
blev resultatet lågt ekonomiskt utbyte på grund 
av lågt virkesvärde, låga priser och höga avverk-
ningskostnader. Ovanpå detta kommer arbete 
och kostnader med att grunda nya bestånd.

 År 2008 har Fastighetsverket tagit in förvalt-
ningen av Huseby Bruks skogsbruk i egen regi 
och redovisar 2009 skogstillståndet enligt tabell 
nedan.Man kan notera att det totala virkesför-
rådet nu är nere på samma låga nivå som det var 
åren 1965 och 1975 samt att arealen skog äldre 
än 80 år, dvs normal slutavverkningsareal, är 
nere på 1975 års låga nivå. Av den förhoppning 
vi hade på 1980-talet, att Husebys skogar frame-
mot år 2030 skulle börja ge rejäl avkastning, blev 
bara en vision. Därmed blir det sannolikt inte 
heller inom överskådlig tid några ekonomiska 
förutsättningar att staten fullgör de villkor/öns-

kemål testator, fröken Florence Stephens, angav 
i sitt testamente. Hon ville ju att godsets areal 
skulle utökas till vad det varit omkring år 1950, 
eller i runda tal 6 000 ha. I stället får man kon-
centrera sig på villkoret att bruka fastigheterna 
”som förebild för svenskt skogs- och jordbruk”.

När man jämför arealens fördelning på åld-
rar åren 1945, 1965, 1983 och 2009 finner man 
att skogstillståndet har ungefär samma struk-
tur 1965, 1983, och 2009. Skillnaden är dock 
framförallt att förändringen vid stormarna 
skedde under ett par dagar vilket innebär att 
de framtida skogsvårdsinsatserna måste kon-
centreras till en kort period om cirka tio år. 
Skogsvårdsskulden kan överslagsvis beräknas 
idag uppgå till omkring 2,5 miljoner kronor. 
Man kan påstå att skogens nettoavkastning de 
närmaste 30 åren är bortblåst. Man kan emel-
lertid se på fastighetsägandet som en kapi-
talförvaltning. Då kan man notera att Joseph 
Stephens år 1867 betalade 600 000 riksdaler, 
varav 70 000 rd för lösöret, för hela godset  
(350  000 rd genom att överta inteckningar).
(Riksdalern utbyttes 1873 mot kronan, 1 rd = 
1 kr).  I bouppteckningen efter Stephens 1934 
upptogs fastigheterna till 1 410 000 kronor. 
Egendomen var givetvis inte exakt lika vid de 
båda tillfällena men ungefär.  De jordbruks- 
och skogsfastigheter Florence ärvde upptogs 
till omkring 600 000 kronor. I Husebyutred-
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Skogens ålder år
Areal 

ha
%

Virkes-
förråd 
m3sk

%
m3sk/

ha

årlig 
tillväxt 
m3sk/

ha

Kalmark 190  12          0    0     0  0

 1-19    522 */ 34   5 000    3     9  2

20-39 203 13 28 000 18 138  9

40-59 317 20  60 000  38 189  8

60-79 233 15 45 000  29 193  6

                 80-   97    6 19 000  12 196  5

År Summa och 
Medeltal

  1562 100 157 000 100 101    4,6

*/ Av åldersklass 1 är 375 ha  i klass 1-9 år. Skogstillståndet 2009
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Grantimmer i stor mängd ligger 
fortfarande sommaren 2009 lagrad 
under bevattning vid Osby.

ningen angående statens övertagande av egen-
domen, används 1981 års taxeringsvärden och 
där uppgår skogsbruksvärdet till 9,2 miljoner 
kronor och jordbruksvärdet inklusive byggna-
der till ungefär 3 miljoner kronor. 

Tid efter annan anger Lantmäteriverket 
skogsmarksvärden i kronor per kubikmeter 

virkesförråd. Om detta uppgår till 400 skulle 
Huseby Bruks skogar idag ha ett marknadsvär-
de över 60 miljoner, en kapitalförvaltning som 
sannerligen inte skäms för sig.

Jakten är en säker inkomstkälla
Jakten på huvuddelen av Husebys marker var se-
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Vanlig vy idag på Husebybymarkerna.
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Skogens vägar är igenbommade. Vägbommar är
 bra men bör användas med klokhet om testators 
önskningar och visioner skall kunna infrias.

dan 1950-talet utarrenderad till direktör Lennart 
Olsson och hans företag i betongbranschen. Vilt-
stammarna bestod av älg och rådjur samt spar-
sam förekomst av hare och räv. Enstaka fasaner 
förekom men framförallt rikligt med allehanda 
gäss och änder i anslutning till vatten och sank-
marker. Då markerna är viltrika och då faunan 
under senare år berikats med en stark viltsvins-
stam bedömer vi att intäkterna för jaktarrenden 
bör uppgå till ca 150 000 kr per år. 

Skogen en bristvara?
Skogen i Götaland har varit och är en av grund-
förutsättningarna för den utveckling, som ägt 
rum från svedjebondens slit till våra dagars me-
kaniserade skogsbruk. Någon allmän skogsbrist 
lär aldrig ha förekommit, trots varningar från 
skogsfolk, centralbyråkrater och bruksägare. Så-
ren efter häftiga stormar, stora bränder, mänsklig 
rovdrift samt variationer i klimatet har så små-
ningom läkts.  ❑
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