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Innan stormen hade detta legat dolt under 
mossan och skogsvegetationen.  Kunde dessa 

lämningar påvisa att marken här en gång va-
rit svedjad? Tidigare har jag hört berättas om 
svedjor i grannskapet och hackerör finns lite 
varstans i skogarna i trakten. Åtskilliga sådana 
har jag påträffat i samband med skogsarbete 
och skogspromenader.  

Elden har använts för att skapa odlings-
mark från Skåne i söder till Norrbotten i norr, 
troligen ända sedan jordbruket infördes under 
yngre stenåldern till långt fram på 1800-talet. 
Den vanliga formen var svedjandet, vilket var 
en typ av cirkulationsjordbruk som gick ut på 
att skogvegetationen höggs ned och brändes. I 
den näringsrika askan såddes säd, potatis och 
andra rotfrukter. Svedjan odlades tills mar-
kens näringsförråd var tömt, då den lades igen 
och skogen fick återta marken. Efter ett antal 
år kunde man anlägga en ny svedja på samma 
plats. 

Det är viktigt att komma ihåg att svedjebru-
ket i södra Sverige, och även i övriga landet, har 
en historia som sträcker sig långt ner i medelti-
den och sannolikt ännu tidigare. Ofta förknip-
pas ju svedjebruk idag främst med de finska 
svedjebönder, som koloniserade Mellansveriges 
skogsbygder under 1500-och 1600-talen. Men 
det är en helt annan historia.  

Centralsmåland ligger på Sydsvenska höglan-
det och tillhör det gamla folklandet Njudung, 
vilket i sin tur består av Västra och Östra hä-
rad och angränsande delar av Värend. Största 
delen av Njudung ligger inom Vetlanda och 
Sävsjö kommuner i Jönköpings län, medan 
den angränsande delen av Värend tillhör Kro-
nobergs län. 

Trakten består mestadels av barrskogs-
klädda moränmarker med inslag av mossar. 
På sina håll förekommer lövskog i anslutning 
till odlingsmark och bebyggelse. Odlingsmar-
ken ligger ofta i höjdlägen samt i anslutning 

Hösten 2006 planterade jag skog på ett stormhygge efter ”Gudrun” 
vid gården Sandslätt i Bäckeby, sydväst om Vetlanda. I fårorna efter 
markberedningsaggregatet fann jag sotig jord med små träkolsbitar. 
Där fanns också ”hackerör”, en sorts mindre odlingsrösen som ofta

 lades upp på svedjade områden. Det gav impulsen att ta
reda på mer om svedjebruk och sammanställa 

vad jag tidigare bara hört berättas om. 

Ola Korsfeldt är fil. kand i historia och arbetar till och 
från  som  skogs-  och  lantarbetare.  För  närvarande  studerar 
han agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. 
Han har tidigare skrivit och publicerat historiska artiklar. 

Svedjebruk mitt i Småland

till sjöar och vattendrag. Höjden över havet 
varierar från cirka 140 m längst i öster upp till 
över 370 m i nordväst, vilket medför att områ-
det är ganska kargt och kuperat. Det är också 
på många håll glesbefolkat.

Njudungs centralbygd utmed Emån blev till 
stor del bebyggd under järnåldern. De höglän-
ta och skogiga områdena utanför denna bygd 
koloniserades åren 800 - 1500 vilket ortnamn 
på -ryd, -hult, -måla med flera vittnar om. 

Jordbruksenheterna har överlag varit små 
med tillhörande skogsmark. Mindre herrgår-
dar förekommer, men några dominerande 
storgods har inte funnits. Av den anledningen 
har många gårdar brukats av självägande bön-
der. 

Därför svedjade man
De bönder som under yngre järnåldern och 
medeltiden koloniserade de höglänta skogs-
områdena i Centralsmåland kom till ganska 
magra, skogklädda moränmarker. På grund 

av all sten och skogsvegetation gick de inte 
att odla upp med det dragna årdret eller då-
tidens enkla handredskap. Här kom elden 
väl till pass för svedjande och röjning, vil-
ket kunde ligga till grund för etablerandet av 
gårdar med ängs- och åkermark.

I samband med bränningen av skogsve-
getationen och förnan frigjordes de bund-
na växtnäringsämnena fosfor, kalium och 
kväve, vilket skapade en näringsrik såbädd 
i askan. Dessutom bortbrändes eventuella 
kvävefodrande ogräsfrön och rågogräsfrö, 
som råglosta och blåklint. En nackdel var att 
svedjandet också gynnade ogräs, som kräver 
värme för att gro och sådana vars frön finns 
långt ned i humuslagret, till exempel sved-
jenäva, kruståtel och olika slags trädfrön. 
Sotet och askan drog även till sig solvärme. 
Det höjde marktemperaturen vilket var till 
fördel för groningen. Vid den här tiden kom 
man också på att det kunde bli en god gräs-
växt för kreatursbete på en skördad svedja.

Teckning: Björn Gidstam
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Under yngre järnåldern började man odla 
råg och något senare också rovor, som gav god 
avkastning på svedjor. Dessutom var dessa grö-
dor ganska härdiga och lämpliga på sämre mar-
ker, som ju det frostlänta sydsvenska höglan-
det måste räknas som. Rågbrodden på svedjan 
utvecklades också till en frodig fäll som kunde 
konkurrera bort ogräset. Enligt samtida källor 
kunde svedjerågen under 1600-talet avkasta 
8-10:de kornet, någon gång upp till 18:e, jäm-
fört med rågen från åkern som vid den här tiden 
kunde avkasta 3-4:e kornet. Under 1700-talet 
började man också på sina håll att odla potatis 
på svedjorna, vilket kunde ge en skörd med bra 
kvalitet och smak

Det jästa rågbrödet blev blev under medel-
tiden allmogens basföda.

I Centralsmåland utgjordes råvaran till detta 
bröd av svedjeråg, liksom också i andra skogs-
bygder runt om i landet. Råghalmen användes 
till taktäckning, oftast på uthus, jämsides med 
torv och bräder samt troligen också som foder 
och stallströ. 

Råg blev sannolikt också en skattepersedel 
under senmedeltiden då skatter togs in i natura. 
För Centralsmålands del finns det belagt från 
1500-talet att råg utgjorde en del av tiondet, det 
vill säga den dåtida ”kyrkoskatten”. 

Så gick det till att svedja 
Enligt bevarade arrende- och torparkontrakt 
från 1800-talets första hälft var det vanligt att 
ett skogsskifte på 15 kappland, alltså drygt 2 300 
kvadratmeter, togs ut för svedjning. Hembygds-
forskaren J A Göth och uppteckningar från 
Nordiska museets arkiv anger att skogsvegeta-
tionen höggs ned med yxa under hösten eller 
tidig vår. Träden fälldes parallellt inåt skiftet och 
kvistades. Ris och grenar breddes ut i gläntor 
och där träden stod glest. Ambitionen var att 
skapa en jämn askbädd. Mot den skog som inte 
skulle svedjas, gjorde man en avskiljande gata. 
Senare under våren och sommaren fick den 
fällda vegetationen torka. 

Fram emot sensommaren eller tidig höst var 

det dags att tända svedjan. Innan den tändes 
placerades vattenfyllda baljor och lövruskor ut 
i en upphuggna gatan runt skiftet för att man 
skulle kunna hindra elden från att sprida sig. 
Sedan tändes eld med stickebloss från flera håll, 
ibland med magiska besvärjelser. När det tagit 
sig i den torra vegetationen förvandlades skif-
tet till ett brinnande inferno med rök och hetta. 
Ormar och fåglar flydde. 

Nu gällde det nu att passa elden, så att det inte 
uppstod skogsbrand. Folk gick därför av och 
an med ruskorna och blötte avskiljningsgatan, 
för att inte elden skulle kunna sprida sig in på 
den skog som inte skulle bli svedjad. Andra gick 
ute på svedjan och makade ihop den brinnande 
veden med stakar, för att den skulle bli så ge-
nombrunnen som möjligt och släckte där det 
var bränt. 

Grövre stammar höggs sönder och komplet-
teringseldar kunde göras för att bränna obrända 
grenar och kvistar, då det var noga att all mark 
inom skiftet skulle vara svedd. 

När allt var avbrunnet fick några gå brand-
vakt en tid och se till att inte elden flammade 
upp igen. Sedan marken svalnat något, samla-
des ”smetveden”, det vill säga kolade och inte 
genombrunna stammar, ihop och av denna 
gjordes en ”smetvedsgärdesgård” runt svedjan 
för att freda grödan från åverkan. Utsädet såd-
des sedan för hand och myllades ned med en 
fällekratta gjord av en mindre granstam. Dess 
övre del var utformad som ett skaft medan den 
nedre bestod av ett antal kapade kvistar, vilka 
var brända i ändarna för att de skulle bli hårda 
och vassa. Nedmyllningen gjordes med hackan-
de rörelser och allt utsäde som hamnade på ste-
nar sopades av, vilket kallades att ”stinka stena”. 
Inget utsäde fick ju förfaras. Själva packningen 
av jorden gjordes vartefter nedmyllaren tram-
pade marken. 

I samband med sådden kunde sten plockas 
ihop i mindre rösen för att erhålla en jämnare 
odlingsyta, vilket kunde öka avkastningen, un-
derlätta skörden och senare också slåttern.
Efter avslutad sådd fick svedjerågen gro och 

växa tills den var mogen påföljande sensommar, 
då det var dags för skörd. Om man sådde så 
kallad midsommarråg i juli, kunde man släppa 
på kreaturen, som fick beta ned brodden.

Vid skörden skars rågen av med skära och 
bands i kärvar, som sedan sattes upp i travar 
för att torka och togs senare hem för att tröskas 
med slaga. Då man kunde få ytterligare en skörd 
på svedjan hackades stubben upp och råg såd-
des ännu en gång – eller också väntade man till 
våren med att hacka upp den, då vårsäd såddes. 
Efter den sista skörden lades svedjan igen, efter-
som markens näringsämnen var förbrukade. 

Efter igenläggningen betades vanligen sved-
jan innan skogen återkom. Efter 20-30 år kunde 
en ny svedja brännas på samma plats.

Enligt bonden Jonas Petterssons dagbok från 
gården Byestad i Alseda socken slogs gräs till 
hö på en av de sista svedjorna som denne tog 
upp 1858-59. Det betyder att svedjorna under 

1800-talet också kunde användas som slåtter-
ängar efter bärgad spannmålsskörd.

Svedjebrukets organisation 
och arbetsförhållanden 
Under svedjeepoken förekom två organisa-
tionsmodeller för svedjandet i Centralsmåland. 
Enligt Aadel Vestbö Franzéns avhandling ”Råg 
och rön” var en form det som kallades svedjebo-
lag, vilket kunde bestå av två eller flera bönder 
som svedjade på annans mark mot att markäga-
ren fick del i skörden som arrendeavgift. Denna 
modell förekom från senmedeltiden ända fram 
till 1800-talet, enligt domboksuppgifter från 
1820-talet. 

Den andra mer individualiserade modellen 
innebar att varje gårds eller torparhushåll sved-
jade för egen del och på egen disponerad mark. 
Denna form var den vanliga från 1600-talet 
fram till svedjeepokens slut under 1800-talets 
mitt. Då byarnas skogar vid den här tiden var 

Det var på det här "Gudrunhygget" vid Sandslätt som författaren hittade bitar av träkol och hackerör 
som avslöjade att skogen en gång svedjats här. 
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Enligt Aadel Vestbö Franzéns avhandling ”Råg 
och rön” var en form det som kallades svedjebo-
lag, vilket kunde bestå av två eller flera bönder 
som svedjade på annans mark mot att markäga-
ren fick del i skörden som arrendeavgift. Denna 
modell förekom från senmedeltiden ända fram 
till 1800-talet, enligt domboksuppgifter från 
1820-talet. 

Den andra mer individualiserade modellen 
innebar att varje gårds eller torparhushåll sved-
jade för egen del och på egen disponerad mark. 
Denna form var den vanliga från 1600-talet 
fram till svedjeepokens slut under 1800-talets 
mitt. Då byarnas skogar vid den här tiden var 

Det var på det här "Gudrunhygget" vid Sandslätt som författaren hittade bitar av träkol och hackerör 
som avslöjade att skogen en gång svedjats här. 

Fo
to
:�O

la
�K
or
sf
el
dt



90

SVEDJEBRUK MITT I SMÅLAND

91

samfällt nyttjade fattades beslut om tilldelning 
av svedjeland för repektive gård/brukare på by-
stämman, vilket man bland annat gjorde i Rös-
hult belägen i S. Solberga socken. Andra nytt-
janden på samfälld mark, till exempel lövtäkt 
och bete, tilldelades också efter beslut på denna 
stämma. Det gick så långt att man i Norra Tjust 
härad i Nordöstra Småland under 1700-talet 
gav tillstånd på tinget om svedjning. Att Tjust 
vid den här tiden var en bruks- och gruvbygd 
kan ha påverkat denna beslutsgång.

Enligt J.A Göth engagerades samtliga med-
lemmar i gårdshushållet för svedjandet. Utöver 
dessa kunde barn, ungdomar och fattighjon uti-
från anlitas som brandvakter. Det förekom att 
man på andra håll i Småland anlitade någon be-
trodd gubbe som mot brännvin tände svedjan.
 Arbetet på svedjan var hett, rökigt, sotigt och 
riskfyllt. Röken måste han stuckit ordentligt i 
ögonen. Svetten och eventuellt regn gjorde att 
sotet satte sig på kroppens oskyddade delar. 
Svedjefolket blev svarta i synen och totalt in-
pyrda med rök. Risken för skogsbrand var ock-
så överhängande. Arbetet på svedjan var farligt 
och det förekom att svedjare blev hjälbrända, då 

de snubblade och ramlade i elden. Vilhelm Mo-
berg berättar om detta i novellen ”Svedjegub-
ben”, i vilken bonden Kättil förgicks i sin egen 
svedjeeld.

Svedjad areal 
Under 1620-talets början röjde och svedjade 
bonden Erik i Rösa, Skede socken nordost om 
Vetlanda, mellan tio och femton hektar om 
året. Detta var ovanligt stora arealer för att 
vara i Småland och utanför de mellansvenska 
finnbygderna.

Enligt de så kallade militieskattelängderna 
för Jönköpings län 1680-1699, vilka hade 
skäppland som arealenhet, kunde den sved-
jade arealen variera från 1 till 11,2 skäppland, 
vilket i nutida mått motsvarar drygt 800 kva-
dratmeter till knappt ett hektar. Som några 
centralsmåländska exempel från denna källa 
anges att dåvarande Sandebo säteri i Bäckaby 
socken hade 3 skäppland, Röshult i S.Solberga 
socken 4 skäppland och Simonsryd i samma 
socken 1 skäppland, Bockaberg i Korsberga 
socken cirka 11 skäppland och Sjöagård i sam-
ma socken 2 skäppland, Borsaskögle i Lemn-
hults socken 2 skäppland och  Bossnatorp i 

Svedjebondens verktyg. Fällekrattan användes för 
att mylla ner rågkornen med. Skäran användes för 
skörden.
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Ramkvilla socken 3 skäppland. Då svedjearea-
len i Bockaberg är stor kan det ha varit flera 
svedjor som ingick i denna. Av dessa exempel 
framgår det att svedjornas medelareal i Cen-
tralsmåland i slutet av 1600-talet kunde vara 
3,71 skäppland, alltså drygt 3 000 kvadratme-
ter. 

En annan arealenhet som användes för att 
beräkna svedjeland var kappland. Ett kapp-
land motsvarar 154 kvadratmeter. Enligt pro-
sten Daniel Nordin i Villstad i Västbo härad i 
västra Jönköpings län, varierade den svedjade 
arealen i Småland under 1800-talets början 
från 2-16 kappland alltså mellan 308 – 2 464 
kvadratmeter. Det sistnämnda motsvarar ett 
halvt tunnland, vilket vid den här tiden var 
en vanlig svedjeareal hos bönderna. Denna 
areal var också vanlig under 1600-talet enligt 
de förutnämnda miltieskattelängderna. Tor-
parna däremot kunde få nöja sig med mindre 
arealer. 

Den svedjade arealen kunde också räk-
nas i spannland. Ett sådant motsvarar ett halvt 

tunnland, 2 464 kvadratmeter eller en fjärdedels 
hektar. En torpare under Klavreströms bruk i 
Nottebäcks socken i en angränsande del av Kro-
nobergs län fick enligt kontraktet 1833 för egen 
del svedja ett halvt spannland, vilket var det 
samma som 1 234 kvadratmeter. 

Man ska här komma ihåg att markens be-
skaffenhet samt ägande- och upplåtelseförhål-
landen i grunden avgjorde den tilldelade sved-
jearealen i Centralsmåland och i övriga landet 
under svedjeepoken. 

Gröda och växtföljd 
I Centralsmåland var den första grödan på 
svedjan höstråg (vinterråg) eller så kallad mid-
sommarråg, som såddes på sommaren. Enligt 
uppteckningar från andra håll i Småland kunde 
det också vara rovor och under 1800-talet pota-
tis, som var första grödan på svedjorna. 

I Fröderyds socken under 1800-talets början 
odlades svedjan endast ett år med råg för att se-
dan läggas igen till bete och så småningom med 
skog, vilket utgivaren och författaren Bengt 
Kallenberg i sin bok ”Physico-Oeconomisk Be-
skrifning öfver Fröderyd socken i Jönköpings 
län”, utgiven 1810, såg som ett märkligt miss-
bruk. Han visste då att man på andra håll med 
framgång odlade potatis och rovor. 

Men växtföljden kunde vid samma tid också 
se ut så här: Första året höstråg, andra året hav-
re, tredje året bete och sedan skog.
 
Bonden Jonas Pettersson som först brukade 
Virkesbo Svensgård, Nye socken, och från 1838 
Byestad, Alseda socken, experimenterade flitigt 
med olika sädesslag och vallväxter på svedjorna. 
Man ska här komma ihåg, att han var med i Jön-
köpings läns hushållningssällskap som tillkom 
1814. Härifrån fick tydligen Jonas influenser 
och nyheter rörande jordbruket på gårdarna. På 
någon av hans gårdar kunde växtföljden se ut på 
följande vis: Första året höstråg och någon gång 
vete, andra året korn eller havre med insådd av 
vallväxter och tredje året bete med riklig gräs-
växt. Här var det vithavre och sexradskorn som 
odlades som andraårsgrödor på svedjorna. Un-

Njudungsbygden i centrala Småland där Ola Kors-
feldt har dokumenterat otaliga spår svedjebruk.
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och det förekom att svedjare blev hjälbrända, då 

de snubblade och ramlade i elden. Vilhelm Mo-
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Enligt de så kallade militieskattelängderna 
för Jönköpings län 1680-1699, vilka hade 
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Ramkvilla socken 3 skäppland. Då svedjearea-
len i Bockaberg är stor kan det ha varit flera 
svedjor som ingick i denna. Av dessa exempel 
framgår det att svedjornas medelareal i Cen-
tralsmåland i slutet av 1600-talet kunde vara 
3,71 skäppland, alltså drygt 3 000 kvadratme-
ter. 

En annan arealenhet som användes för att 
beräkna svedjeland var kappland. Ett kapp-
land motsvarar 154 kvadratmeter. Enligt pro-
sten Daniel Nordin i Villstad i Västbo härad i 
västra Jönköpings län, varierade den svedjade 
arealen i Småland under 1800-talets början 
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halvt tunnland, vilket vid den här tiden var 
en vanlig svedjeareal hos bönderna. Denna 
areal var också vanlig under 1600-talet enligt 
de förutnämnda miltieskattelängderna. Tor-
parna däremot kunde få nöja sig med mindre 
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del svedja ett halvt spannland, vilket var det 
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landen i grunden avgjorde den tilldelade sved-
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svedjan höstråg (vinterråg) eller så kallad mid-
sommarråg, som såddes på sommaren. Enligt 
uppteckningar från andra håll i Småland kunde 
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Men växtföljden kunde vid samma tid också 
se ut så här: Första året höstråg, andra året hav-
re, tredje året bete och sedan skog.
 
Bonden Jonas Pettersson som först brukade 
Virkesbo Svensgård, Nye socken, och från 1838 
Byestad, Alseda socken, experimenterade flitigt 
med olika sädesslag och vallväxter på svedjorna. 
Man ska här komma ihåg, att han var med i Jön-
köpings läns hushållningssällskap som tillkom 
1814. Härifrån fick tydligen Jonas influenser 
och nyheter rörande jordbruket på gårdarna. På 
någon av hans gårdar kunde växtföljden se ut på 
följande vis: Första året höstråg och någon gång 
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der 1840- och 1850-talen, då vallodling så smått 
började på åkermark, slogs gräset på svedjorna 
till hö det tredje året. Detta visar att Jonas hade 
tagit åt sig nyheten med vallodling och att han 
därmed omvandlade svedjorna till slåtterängar 
för en kortare tid. 

För att förbättra gräsväxten var torparna 
och arrendatorerna under Klavreströms bruk 
enligt kontrakten ålagda att så in gräsfrö på 
svedjorna som avslutande gröda under 1830-ta-
let. 

Den potatis som odlades under 1800-talet på 
svedjorna i bland annat Möre i sydöstra Små-
land och i Blekinge ansågs som tjockskalig och 
välsmakande. I Centralsmåland under samma 
tid odlades potatisen däremot på åkermark el-
ler på särskilda land i anslutning till gården el-
ler torpet. Det samma gällde rovorna. Tidigare 
hade det odlats rovor på svedjor i Centralsmå-
land, vilket Östra Härads dombok för 1603 om-

nämner i samband med en tvist om en svedja på 
Slättåkra bys marker i Alseda socken. En munt-
lig källa antyder att rovor också kan ha odlats på 
svedjor på Röshults marker i S.Solberga socken. 

Utsäde och avkastning
Olika sorters höstråg, bland annat finnråg och 
gråråg utgjorde förstaårsgrödorna på sved-
jorna i Centralsmåland. Då dessa rågsorter 
var tuvbildande, det vill säga ett utsått frö gav 
upphov till flera axbärande strån, såddes den 
alltid tunt. En gammal regel var: ”Sju korn på 
kalfskinnet”. Rågen kunde på svedjorna av-
kasta 10 till 20 gånger utsädet medan den på 
åkermark avkastade 3-6 gånger, således bara 
en tredjedel av vad svedjan gav. Onekligen var 
rågodling på svedjor under dåtida förhållan-
den ganska givande.

Till höger redovisas hur mycket utsäde det 
kunde gå åt och hur mycket det kunde avkasta 
på svedjor med olika arealer. När det gäller rå-
gen kan uppgifterna beläggas, då bland annat 
domboksmaterial ligger till grund för dessa, 
och gäller för perioden 1680-1860.  För korn 
och havre är det snittvärden från tiden runt 
1860 som använts och antaganden, då det inte 
finns arealuppgifter för dessa grödor. Man ska 
här komma ihåg, att dåtida spannmålssorter 
hade lägre avkastning och volymvikt jämfört 
med dagens och att avkastningen varierade 
från goda till dåliga år. 

Torpare, arrendatorer och 
deras svedjande
Man kan fråga sig om 1600-, 1700- och 1800-ta-
lets arrendatorer och dagsverkstorpare under 
herrgårdar och järnbruk fick svedja för egen del 
eller för jordägarens. Enligt Militieskatteläng-
derna för Jönköpings län 1680-1699 svedjades 
det på herrgårdarnas marker för jordaägarens 
räkning med hjälp av dagsverksskyldiga ar-
rendatorer och torpare samt drängar. Enskilda 
dagsverkstorpare och arrendebönder fick svedja 
för egen del på adelns marker mot att jordäga-
ren fick halvparten av skörden i form av tröskad 
vara och halm i markarrende. Denna upplåtel-

Svedjeråg bildar tuvor och ger hög avkastning, 
ofta 10 till 20 gånger utsädet. 

seform kallas för hälftenbruk och förekom i 
Centralsmåland troligen från senmedeltiden 
fram till 1800-talets första hälft. 

Vid Klavreströms bruk var torparnas och 
arrendatorenas svedjande strikt reglerat och 
skiftet som skulle svedjas utsynades av bru-
kets skogvaktare. Enligt arrendekontrakt från 
1833 gällande gården Kolshult fick arrenda-
torn Petter Andersson årligen svedja 15 kapp-
land (2331 m²), det vill säga ett halvt tunn-
land. Denne skulle också så igen svedjelandet 
med gräsfrö. Torparen Anders Johansson på 
Kolsmåla fick enligt 1833 års kontrakt årli-
gen svedja en utsynad areal på 0,5 spannland 
(1234 m²)

Samma år som ovanstående kontrakt utfär-
dades bytte bruket ägare och påföljande kon-
trakt nämner inget om svedjande. Däremot 
står det att torparna och arrendatorerna skulle 
nyodla eller stenröja en viss areal varje år, att 
kontraktsinnehavaren skulle hålla tillsyn över 
skogen för brukets del, ekar och andra träd 
skulle aktas, avverkning fick ske efter utsyning 
och att stubbar samt vindfällen fick användas 
som vedbrand. 

I ett kontrakt från 1883, vilket gäller torpet 
Viken står det: ”Odling utan bränning tillåtas, 
men förbjuder några intag af hvad mark som 
hälst hvarken till odling eller beten utöfver det 
område som är bestående till torpet”. Detta 
tyder på att det rådde förbud mot svedjning 
efter ägandeskiftet, då skogen helt skulle an-
vändas till träkol för järnframställning, sågade 

trävaror och bränsle för brukets räkning samt 
att man här främjade jordbrukets förbättring-
ar på tillhörande torp och gårdar. 

Under 1700-och 1800-talen ville herrgår-
darna och dess ägare se sig som föregångare 
inom jordbruket, vilket innebar att man tog 
åt sig innovationer när det gällde sådant som 
nyodling, grödor, redskap och kreatur. Ett ex-
empel på detta är den skånske juridikprofes-
sorn David Nehrman Ehrenstråle, vilken un-
der 1700-talet hade herrgården Säby i Bäckaby 
socken som sin lantegendom. Denne lät under 
sina torpare och drängar stenröja åkermark, 
förbättra ängsmark för slåtter och bete samt 
hugga ned den onyttiga småskogen. Genom 
sin tjänst och adelskap hade Ehrenstråle råd 
till jordbruksförbättringar och var en man 
av 1700-talets upplysningstid, då man bland 
annat främjade jordbruket. Troligen var han 
också förtrogen med jordbruket på slätten 
runt Lund, där han varit verksam och fått in-
tryck därifrån. 

Under 1800-talet kunde godsägarna i sin 
iver att framstå som goda och moderna lant-
hushållare förbjuda sina torpare att svedja, 
vilket detta avsnitt ur ett kontrakt från 1863 
gällande torpet Höghult under Boo i Näsby 
socken nordväst Vetlanda: ”All fällhuggning 
eller annat skogsbruk af hvad slag som helst, 
äfven som svedjande eller bränning förbjudes 
strängeligen, och något skogshugge får ej ske 
utan min tillåtelse och blott sedan utsyning 
blivit verkställd. Att ej åverkan sker å skogen 
tillser torparen, äfven om han anmäler till 

UTSÄDE OCH AVKASTNING PER AREAL
Alla uppgifter gäller 8 kappland (1 235 km2)

 UTSÄDE   AVKASTNING
 Liter kg  kg Ggr utsädet
Svedjeråg1 10 7,5 105 14
Korn2  27 45  100 3,73

Havre2  42 21  78 3,73

1) Enligt Kardell och Hagelberg  2) Enligt Andersson, Palm och Hagelberg  3) Riksgenomsnittet 1865 åkermark
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kalfskinnet”. Rågen kunde på svedjorna av-
kasta 10 till 20 gånger utsädet medan den på 
åkermark avkastade 3-6 gånger, således bara 
en tredjedel av vad svedjan gav. Onekligen var 
rågodling på svedjor under dåtida förhållan-
den ganska givande.

Till höger redovisas hur mycket utsäde det 
kunde gå åt och hur mycket det kunde avkasta 
på svedjor med olika arealer. När det gäller rå-
gen kan uppgifterna beläggas, då bland annat 
domboksmaterial ligger till grund för dessa, 
och gäller för perioden 1680-1860.  För korn 
och havre är det snittvärden från tiden runt 
1860 som använts och antaganden, då det inte 
finns arealuppgifter för dessa grödor. Man ska 
här komma ihåg, att dåtida spannmålssorter 
hade lägre avkastning och volymvikt jämfört 
med dagens och att avkastningen varierade 
från goda till dåliga år. 

Torpare, arrendatorer och 
deras svedjande
Man kan fråga sig om 1600-, 1700- och 1800-ta-
lets arrendatorer och dagsverkstorpare under 
herrgårdar och järnbruk fick svedja för egen del 
eller för jordägarens. Enligt Militieskatteläng-
derna för Jönköpings län 1680-1699 svedjades 
det på herrgårdarnas marker för jordaägarens 
räkning med hjälp av dagsverksskyldiga ar-
rendatorer och torpare samt drängar. Enskilda 
dagsverkstorpare och arrendebönder fick svedja 
för egen del på adelns marker mot att jordäga-
ren fick halvparten av skörden i form av tröskad 
vara och halm i markarrende. Denna upplåtel-

Svedjeråg bildar tuvor och ger hög avkastning, 
ofta 10 till 20 gånger utsädet. 

seform kallas för hälftenbruk och förekom i 
Centralsmåland troligen från senmedeltiden 
fram till 1800-talets första hälft. 

Vid Klavreströms bruk var torparnas och 
arrendatorenas svedjande strikt reglerat och 
skiftet som skulle svedjas utsynades av bru-
kets skogvaktare. Enligt arrendekontrakt från 
1833 gällande gården Kolshult fick arrenda-
torn Petter Andersson årligen svedja 15 kapp-
land (2331 m²), det vill säga ett halvt tunn-
land. Denne skulle också så igen svedjelandet 
med gräsfrö. Torparen Anders Johansson på 
Kolsmåla fick enligt 1833 års kontrakt årli-
gen svedja en utsynad areal på 0,5 spannland 
(1234 m²)

Samma år som ovanstående kontrakt utfär-
dades bytte bruket ägare och påföljande kon-
trakt nämner inget om svedjande. Däremot 
står det att torparna och arrendatorerna skulle 
nyodla eller stenröja en viss areal varje år, att 
kontraktsinnehavaren skulle hålla tillsyn över 
skogen för brukets del, ekar och andra träd 
skulle aktas, avverkning fick ske efter utsyning 
och att stubbar samt vindfällen fick användas 
som vedbrand. 

I ett kontrakt från 1883, vilket gäller torpet 
Viken står det: ”Odling utan bränning tillåtas, 
men förbjuder några intag af hvad mark som 
hälst hvarken till odling eller beten utöfver det 
område som är bestående till torpet”. Detta 
tyder på att det rådde förbud mot svedjning 
efter ägandeskiftet, då skogen helt skulle an-
vändas till träkol för järnframställning, sågade 

trävaror och bränsle för brukets räkning samt 
att man här främjade jordbrukets förbättring-
ar på tillhörande torp och gårdar. 

Under 1700-och 1800-talen ville herrgår-
darna och dess ägare se sig som föregångare 
inom jordbruket, vilket innebar att man tog 
åt sig innovationer när det gällde sådant som 
nyodling, grödor, redskap och kreatur. Ett ex-
empel på detta är den skånske juridikprofes-
sorn David Nehrman Ehrenstråle, vilken un-
der 1700-talet hade herrgården Säby i Bäckaby 
socken som sin lantegendom. Denne lät under 
sina torpare och drängar stenröja åkermark, 
förbättra ängsmark för slåtter och bete samt 
hugga ned den onyttiga småskogen. Genom 
sin tjänst och adelskap hade Ehrenstråle råd 
till jordbruksförbättringar och var en man 
av 1700-talets upplysningstid, då man bland 
annat främjade jordbruket. Troligen var han 
också förtrogen med jordbruket på slätten 
runt Lund, där han varit verksam och fått in-
tryck därifrån. 

Under 1800-talet kunde godsägarna i sin 
iver att framstå som goda och moderna lant-
hushållare förbjuda sina torpare att svedja, 
vilket detta avsnitt ur ett kontrakt från 1863 
gällande torpet Höghult under Boo i Näsby 
socken nordväst Vetlanda: ”All fällhuggning 
eller annat skogsbruk af hvad slag som helst, 
äfven som svedjande eller bränning förbjudes 
strängeligen, och något skogshugge får ej ske 
utan min tillåtelse och blott sedan utsyning 
blivit verkställd. Att ej åverkan sker å skogen 
tillser torparen, äfven om han anmäler till 

UTSÄDE OCH AVKASTNING PER AREAL
Alla uppgifter gäller 8 kappland (1 235 km2)

 UTSÄDE   AVKASTNING
 Liter kg  kg Ggr utsädet
Svedjeråg1 10 7,5 105 14
Korn2  27 45  100 3,73

Havre2  42 21  78 3,73

1) Enligt Kardell och Hagelberg  2) Enligt Andersson, Palm och Hagelberg  3) Riksgenomsnittet 1865 åkermark
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egaren om eljest några andra olofliga tillgrepp 
på egendomens område föröfvas”. 

Av Nehrman Ehernstråles satsning på sin 
lantegendom och att kontrakten inget om-
nämner om svedjning för huvudgårdens räk-
ning kan man dra den slutsatsen, att torparna 
och arrendatorena under 1700-och 1800-talen 
inte var ålagda att svedja för jordägarens del. 
Indirekt framgår det också att man från herr-
gårdars och bruks sida vid den här tiden kunde 
se svedjandet som något förlegat, mark-och 
skogsförödande samt något som stred mot god 
lanthushållning. 

Växande kritik mot 
svedejebruket  
Debatten för eller mot svedjande började redan 
under 1740-talet. 1750 behandlade lantmäteri-
inspektoren Jacob Faggot frågan i ”Kungliga ve-
tenskapsakademiens handlingar”. I denna skrev 
Faggot, att svedjor och skogseldar förtar mar-
kens och växternas näringsämnen i och med att 
växt- och trädrester bränns upp. Den hårda och 
glasartade askan som blir kvar tvingar marken 
till sitt yttersta med att tillvarata kvarvarande 
näringsämnen.

Härav är den goda växtligheten på svedjorna 
en bedragande illusion, då skogsåterväxten på 
ett område som svedjas tre gånger under 60 år 
efter andra och tredje svedjningen får en tunn 
och dålig skogsåterväxt samt att marken blir ut-
märglad. Faggot skriver också, att svedjebrukar-
na bär sig åt som landsfiender och jordhärjare 
samt att sedvänjor har för mycket makt över 
människorna.

Carl von Linné känner till att svedjandet 
kan föröda matjorden, men försvarar samti-
digt denna brukningsform, då han menar att 
den inte kan dömas efter lika lag på olika orter. 
Linné skriver i sin ”Skånska resa” 1749, att sten- 
och ljungbetäckt skogsmark i Småland, som 
han kallar ”onyttigt land”, genom svedjning blir 
en väl avkastande mark med myckenhet av säd 
och god gräsväxt. 

Vidare skriver han: ”Skulle swedja företas 
smålänningen stannade han ansenligt i under-
ballance wid brödet och fingo med tom mage se 
på en steril ödemark i hopp för sina eller andras 
efterkommande, efter ett par hundra år, som 
näppeligen kunna winna frukt af en otacksam 
jord”.

Reformer, lagstiftning och industrialisering 
under 1700-och 1800-talen bidrog till att sko-
gen fick ett annat värde och användningsområ-
de än för svedjning, vedbrand, skogsbete och på 
sina håll kolning. 1734 års skogsreform innebar, 
att den bonde som ägde sin skog nu kunde av-
verka i den för avsalu på villkor om aktsamhet 
om kvarvarande träd.

1789 fick de självägande bönderna full dis-
positionsrätt på sin egendom när det gällde 
skogshushållning, jakt och fiske. Vidare fick 
nu kronobönder rätt att inlösa sina gårdar och 
bli självägande samt att bönder kunde köpa 
ströfrälse jord, det vill säga adlig jord som låg 
utanför herrgårdarnas.
1805 års skogsordning avsåg att sätta gräns för 
svedjning på sandmo samt på stenbunden och 
bergaktig mark, då sådana lätt kunde bli ut-
armade.

Genom det laga skiftet 1827 flyttades går-
darna ut från bykärnan och markerna till res-
pektive gård indelades i ett eller några få skif-
ten, vilket inkluderade skogsmarken. Detta 
möjliggjorde skogsskötsel mot avsalu och ny-
odling. I Centralsmåland genomfördes detta 
skifte i huvudsak under 1840- och 1850-talen. 

Jönköpings läns hushållningssällskap till-
kom 1814 med syfte att förbättra ekonomin 
på landsbygden, vilket var liktydigt med för-
bättring och utvecklande av landsbygdens nä-
ringsliv. Det samma gällde för de övriga hus-
hållningssällskapen ute i landet.
 Tidigt tog hushållningssällskapet parti mot 
svedjandet, vilket ansågs vara förödande för 
en god skogshushållning som i sin tur kunde 
medföra skogs-och virkesbrist samt hämma 
ett långsiktigt avkastande jordbruk. 

I en av sällskapets berättelser från 1840-talet 
står det: ”Så synes det gå långsamt med utro-
tandet af det urgamla missbruket att svedja 
skogen för att erhålla en knapp rågskörd och 
i bästa fall derjemte några få års dåligt bete”. 
Härav inleddes en omfattande upplysnings-
kampanj gällande ”allt hwad skogshushåll-
ning hörer”. Dessutom premierades god sådan 
hushållning och råd, uppmuntran samt pre-
miering gavs till nyodling av permanent jord-
bruksmark, vilket skulle ersätta svedjorna. 

Från 1820-talet och framåt premierades 
också utdikning av mossar till jordbruksmark. 
I Centralsmåland kom mossodlingen under 
senare delen av 1800-talet bli intensiv, så pass 
att de flesta gårdar här fick en eller flera od-
lade mossar. Den första tiden gav de god av-
kastning för att sedan, då syre kommit ned i 
torvjorden, sjunka och till sist bli obrukbara 
för annat än skogsväxt eller betesmark. Här 

kan man säga, att mossodlingen ersatte sved-
jandet.    

Även landshövdingens femårsberättelser 
gav samma syn på svedjandet som hushåll-
ningssällskapet. Berättelsen för 1838-1842 
lyder: ”Hvad skogarna beträffar, minskar de 
årligen genom den så allmänt brukliga fälle-
bränningen, hvaraf vinsten, påräknande råg-
skörden ofta icke motsvara arbetskostnaden 
och de afbrände mycket stenbundene skogs-
backarna synas i många år inte beväxte med 
annat än ljung och ormbunkar”. Av femårsbe-
rättelserna framgår också skogens ökade vär-
de. Enligt Hushållningssällskapets berättelse 
1854-1860 fick skogsprodukter god avsättning 
i Jönköping och vattendrivna turnbinsågverk 
anlades på sina håll i länet. 

1822 skrev prosten Daniel Nordin, Villstad 
i västra Jönköpings län, en inlaga där sved-
jandet försvarades. Denne menar, att de jord-

För att kunna bruka marken avlägsnade man ytliga stenar och lade upp dem i så kallade hackerör.
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gårdars och bruks sida vid den här tiden kunde 
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skogsförödande samt något som stred mot god 
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Växande kritik mot 
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växt- och trädrester bränns upp. Den hårda och 
glasartade askan som blir kvar tvingar marken 
till sitt yttersta med att tillvarata kvarvarande 
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Härav är den goda växtligheten på svedjorna 
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ett område som svedjas tre gånger under 60 år 
efter andra och tredje svedjningen får en tunn 
och dålig skogsåterväxt samt att marken blir ut-
märglad. Faggot skriver också, att svedjebrukar-
na bär sig åt som landsfiender och jordhärjare 
samt att sedvänjor har för mycket makt över 
människorna.

Carl von Linné känner till att svedjandet 
kan föröda matjorden, men försvarar samti-
digt denna brukningsform, då han menar att 
den inte kan dömas efter lika lag på olika orter. 
Linné skriver i sin ”Skånska resa” 1749, att sten- 
och ljungbetäckt skogsmark i Småland, som 
han kallar ”onyttigt land”, genom svedjning blir 
en väl avkastande mark med myckenhet av säd 
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att den bonde som ägde sin skog nu kunde av-
verka i den för avsalu på villkor om aktsamhet 
om kvarvarande träd.

1789 fick de självägande bönderna full dis-
positionsrätt på sin egendom när det gällde 
skogshushållning, jakt och fiske. Vidare fick 
nu kronobönder rätt att inlösa sina gårdar och 
bli självägande samt att bönder kunde köpa 
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armade.
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kan man säga, att mossodlingen ersatte sved-
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Även landshövdingens femårsberättelser 
gav samma syn på svedjandet som hushåll-
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lyder: ”Hvad skogarna beträffar, minskar de 
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skörden ofta icke motsvara arbetskostnaden 
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För att kunna bruka marken avlägsnade man ytliga stenar och lade upp dem i så kallade hackerör.
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brukare som inte kan erhålla den viktiga rå-
gen genom köp eller odling på svedjor skulle 
drabbas av nöd och brist på medel för skatter 
och tionden, då åkern endast bar havre, korn 
och blandsäd. Nordin fortsätter med att näm-
na, att svedjandet främjar gräsväxt för bete, 
uppkomst av björkskog samt tät och växtlig 
barrskog lämplig till bränsle, att avkastningen 
med potatis och rotfrukter blir god, att insådd 
timotej får god växtkraft under 2-3 år och att 
ris och barr duger till att göda den uppväx-
ande skogen på igenlagda svedjor. 

Daniel Nordin ser också nackdelarna med 
svedjandet, som kan förstöra framtida gene-
rationers behov av virke, bränsle och gärdsel. 
Vidare menar han, att svedjande på sandbe-
mängd mark, i höjdlägen och i sänkor föröder 
marken och att det är misshushållning med 
jord. Istället ska svedjandet ske på sådan mark 
som efter igenläggning kan frambringa god 

gräsväxt och senare växtlig skog. 
Av denna inlaga framgår det att Daniel 

Nordin hade på känn, att skogen skulle få ett 
framtida värde som virkesproducent.

Mellan 1855 och 1860 upphörde svedjandet 
i Centralsmåland, då de sista svedjorna fälldes 
och brändes ibland annat Esprilla, Fröderyd, 
och Röshult och S.Solberga. I hushållnings-
sällskapets berättelse från dessa år står det: 
”Likväl är att hoppas att bättre förhållande 
med skogshushållningen skall inträda, sedan 
det särdeles skogsförderfwande svedjandet 
nästan alldeles upphört”.

På andra håll i Småland fortsatte svedjan-
det under 1800-talet och ända in på 1900-ta-
let. 1870 brändes en svedja på Skårsjös marker 
i Tryserums socken i nordligaste Kalmar län. 
Troligen brändes denna för att förbättra skog-
betet, då denna skogsmark in i sen tid kallats 
Kohagen. 

Svedjandet kunde under 1800-talet ersättas med mossodling. Tidigare odlad mosse vid Flohult.
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Under 1800-talets slut och 1900-talets början 
svedjades det en del ibland annat sydöstra Kro-
nobergs län. Potatis var här ibland huvudgrö-
dan. En del av denna gick till ett bränneri. Det 
var också här den sista svedjan brändes 1937 på 
gården Runnamålas marker i Långasjö socken. 
På denna sattes potatis. 

Svedjemarkerna 
förvandlades till åker 
Det är ingen orimlig tanke att många svedjor 
förvandlats till permanenta åkrar. Men några 
belägg för detta har inte gått att finna i källma-
terialet eller i muntlig tradition. Från Tjustbyg-
den i norra Kalmar län finns däremot exempel 
på tidigare åkermark som varit svedjor, då ägo-
namnen antyder detta. På gårdarna Finntorps 
och Gruvdalens marker i Ukna fanns åkermark 
som kallades Gruvsvederna. Till Grenadjärtor-
pet Sävsjötorp under Skårsjö i grannsocknen 
Tryserum hörde, en idag igenplanterad, åker 

som kallades Sörsveden.
Av detta kan man dra slutsatsen att svedjor 

kunde föregå åkermark och att svedjande också 
kunde vara ett led i uppodlingen på vissa håll i 
Småland. 

Ortnamn och ord berättar 
om svedjebruk 
Av ortnamn framgår det att svedjor kunde vara 
ursprunget till gårdar och torp under medelti-
den och fram till 1500-och 1600-talen. Dessa 
kan till exempel ha ändelsen -fall, som står 
för fälld skog. Namnen kan också inledas med 
brända/brände eller bråne som betyder svedje-
land. I Korsberga finns Skäftesfall och Bränne-
fall, i Ramkvilla finns Bränderyd och Brånskog, 
i Myresjö finns Brändamåla och i Lannaskede 
Fällan. 

Ortnamn som dessa är talande bevis på att 
svedjande kan vara det första ledet i tillkomsten 

På den här marken brändes en av de sista svedjorna i centrala Småland vid slutet av 1850-talet. Esprilla, 
sydväst om Vetlanda.
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brukare som inte kan erhålla den viktiga rå-
gen genom köp eller odling på svedjor skulle 
drabbas av nöd och brist på medel för skatter 
och tionden, då åkern endast bar havre, korn 
och blandsäd. Nordin fortsätter med att näm-
na, att svedjandet främjar gräsväxt för bete, 
uppkomst av björkskog samt tät och växtlig 
barrskog lämplig till bränsle, att avkastningen 
med potatis och rotfrukter blir god, att insådd 
timotej får god växtkraft under 2-3 år och att 
ris och barr duger till att göda den uppväx-
ande skogen på igenlagda svedjor. 

Daniel Nordin ser också nackdelarna med 
svedjandet, som kan förstöra framtida gene-
rationers behov av virke, bränsle och gärdsel. 
Vidare menar han, att svedjande på sandbe-
mängd mark, i höjdlägen och i sänkor föröder 
marken och att det är misshushållning med 
jord. Istället ska svedjandet ske på sådan mark 
som efter igenläggning kan frambringa god 

gräsväxt och senare växtlig skog. 
Av denna inlaga framgår det att Daniel 

Nordin hade på känn, att skogen skulle få ett 
framtida värde som virkesproducent.

Mellan 1855 och 1860 upphörde svedjandet 
i Centralsmåland, då de sista svedjorna fälldes 
och brändes ibland annat Esprilla, Fröderyd, 
och Röshult och S.Solberga. I hushållnings-
sällskapets berättelse från dessa år står det: 
”Likväl är att hoppas att bättre förhållande 
med skogshushållningen skall inträda, sedan 
det särdeles skogsförderfwande svedjandet 
nästan alldeles upphört”.

På andra håll i Småland fortsatte svedjan-
det under 1800-talet och ända in på 1900-ta-
let. 1870 brändes en svedja på Skårsjös marker 
i Tryserums socken i nordligaste Kalmar län. 
Troligen brändes denna för att förbättra skog-
betet, då denna skogsmark in i sen tid kallats 
Kohagen. 

Svedjandet kunde under 1800-talet ersättas med mossodling. Tidigare odlad mosse vid Flohult.
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Under 1800-talets slut och 1900-talets början 
svedjades det en del ibland annat sydöstra Kro-
nobergs län. Potatis var här ibland huvudgrö-
dan. En del av denna gick till ett bränneri. Det 
var också här den sista svedjan brändes 1937 på 
gården Runnamålas marker i Långasjö socken. 
På denna sattes potatis. 

Svedjemarkerna 
förvandlades till åker 
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förvandlats till permanenta åkrar. Men några 
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terialet eller i muntlig tradition. Från Tjustbyg-
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på tidigare åkermark som varit svedjor, då ägo-
namnen antyder detta. På gårdarna Finntorps 
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som kallades Gruvsvederna. Till Grenadjärtor-
pet Sävsjötorp under Skårsjö i grannsocknen 
Tryserum hörde, en idag igenplanterad, åker 

som kallades Sörsveden.
Av detta kan man dra slutsatsen att svedjor 

kunde föregå åkermark och att svedjande också 
kunde vara ett led i uppodlingen på vissa håll i 
Småland. 

Ortnamn och ord berättar 
om svedjebruk 
Av ortnamn framgår det att svedjor kunde vara 
ursprunget till gårdar och torp under medelti-
den och fram till 1500-och 1600-talen. Dessa 
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för fälld skog. Namnen kan också inledas med 
brända/brände eller bråne som betyder svedje-
land. I Korsberga finns Skäftesfall och Bränne-
fall, i Ramkvilla finns Bränderyd och Brånskog, 
i Myresjö finns Brändamåla och i Lannaskede 
Fällan. 

Ortnamn som dessa är talande bevis på att 
svedjande kan vara det första ledet i tillkomsten 

På den här marken brändes en av de sista svedjorna i centrala Småland vid slutet av 1850-talet. Esprilla, 
sydväst om Vetlanda.
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av dessa byar, gårdar och torp. Ute i skogsmar-
kerna förekommer också ägonamn som påvi-
sar svedjande, till exempel Fenafällorna vid 
Röshult, S.Solberga och Brännan vid Brän-
damåla, Myresjö. Även i dialektord finns spår 
från svedjebruket. Ett område med fälld skog, 
det vill säga hygge, kallas ”fälla” på centrals-
måländsk dialekt. 

Spår av svedjande i 
skog och mark
Här och var i de centralsmåländska skogarna 
går det att hitta spår efter gångna tiders sved-
jande, om man är observant och vet vad man 
ska titta efter. Där det har svedjats kan jorden 
under markvegetationen vara sotsvart el-
ler mörkbrun av kolpartiklar, då kol bevaras 
länge i marken. Man kan också hitta mindre 
odlingsrösen, så kallade hackerör, vilka i en 
del fall har lagts ihop i samband med odling 
på svedjor. 

Det finns också hackerör som lagts upp i 
samband med andra odlingsmetoder. En sådan 
var det så kallade cirkulationsjordbruket med 
tillfälliga åkrar i markerna, vilken förekom från 
yngre bronsåldern fram till tidig medeltid på 
sydsvenska höglandet. Dessa odlingsrösen lades 
upp på odlingsmarker som bara kunde brukas 
med hacka och andra handredskap oavsett om 
det var tillfälliga åkrar eller svedjor. På så sätt 
uppstod namnet hackerör. 

En del rösen kan också ha lagts upp för att 
underlätta slåtter på ängsmark och igenlagda 
svedjor, vilket tidigare omnämnts. De hackerör 
som tillkommit i samband med svedjande kan 
ha byggts på vart tjugonde eller vart trettionde 
år under ibland flera sekler. I dag syns de oftast 
som mossöverväxta stenhögar eller också är de 
dolda i markvegetationen medan den sotiga 
och kolhaltiga jorden helt ligger under marks-
vålen. Den kan visa sig i samband med markbe-
redning av hyggen och i rotvältor. 

Många gårds- och torpnamn avslöjar svedjebruk. Skäftesfall i Korsberga socken. 

KÄLLOR OCH LITTERATUR

Det var så den sotiga jorden och hackerören 
på hygget vid Sandslätt där jag planterade, av-
slöjade att marken där kan ha svedjats en eller 
fler gånger i gången tid.

Någorlunda jämn skogsmark med lövskogs-
inslag kan också indikera gammalt svedjeland, 
då lövträden gynnats av den brända marken. 
Har man hört berättas om enskilda svedjeland 

kan man gå dit och hacka i marken och hitta 
spår, vilket jag gjorde i maj 2010 på Esprilla bys 
marker i Fröderyd. Enligt uppgift från markä-
garen skulle den sista svedjan i byn ha gjorts 
där under 1800-talets mitt. Detta stämde, då 
jorden under markvegetationen var totalt 
sotsvart och bemängd med finfördelad trä-
kol på ett större skogsbeväxt område.  q	
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ÖVRIGT
Egna observationer på Sandebos, Esprillas och 
Flohults marker i Vetlanda kommun, Jönköpings 
län, Småland .

Vi förädlar 
och marknadsför

familjeskogsbrukets virke

Anna-Maria Rautio, Umeå samt Rolf Albertsson och Arnold Ahlbäck, båda Jönköping 
tilldelades i mars varsin örtug i samband med Skogshistoriska Sällskapets årsmöte.

Skogshistoriska Sällskapets 
örtugar 2011

Anna-Maria Rautio har i sin avhandling studerat de norrländska så kallade svält-
snörena, det vill säga de cykelstigar som anlades för Domänverkets personal att ta 
sig fram på i de nästan väglösa inre delarna av norra Sverige.

Rolf Albertsson och Arnold Ahlbäck uppmärksammades för sina insatser med 
att dokumentera den en gång omfattande och idag nästan okända timmerflott-
ningen i södra Sverige. 

I Skogshistoriska Tidender nr 2 2011 publicerades artiklar i båda dessa ämnen. 

Örtugar tilldelas amatörforskare som gjort skogshistoriska insatser under lång 
tid. Örtugar kan också ges unga, lovande forskare. Skogshistoriska Sällskapets 
örtugar har ett värde av cirka 5 000 kronor.

Namnet örtug kommer från det silvermynt som infördes i Sverige på 1300-talet 
och som var i bruk till slutet av 1500-talet. Det gick tre örtugar på ett öre.




