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Sammanfattning
Relativt lite forskning har de senaste årtiondena bedrivits gällande svedjebruket, i synnerhet
förekomsten och utbredningen av svedjeland inom enskilda byar. Arealen svedjad mark i förhållande till
arealen åkermark i byn Algustorp, Röke socken, norra Skåne utgör grunden för denna studie. Gunhild
Weimarck publicerade 1953 en avhandling där arealen svedjad mark jämförs med arealen åkermark i
Lönsboda, Örkened socken, nordöstra Skåne. För denna uppsats är jämförelser mellan de två byarna
fundamental, det vill säga en komparativ studie där likheter och skillnader diskuteras utifrån olika
parametrar. Uppsatsen ska dessutom ge ökad kännedom om svedjebrukets förekomst i fem närbelägna
byar i anslutning till Algustorp, belysa svedjandets betydelse för agrarsamhället och framför allt
redogöra för svedjelandens omfattning inom byn Algustorp. För att möjliggöra detta har källmaterial i
form av frågelistsvar, jordeböcker och historiskt kartmaterial varit grundläggande för studien. Analyser
av geografisk information i applikationen ArcMap har underlättat beräkningen av arealen svedjemark
respektive åkermark i Algustorp. Resultatet visar att arealen svedjeland i Algustorp var mindre än byns
åkerareal, till skillnad från Lönsboda, där svedjemarkens areal istället var större i förhållande till byns
åkermark. Detta fenomen tycks bero på regionala skillnader, det vill säga olikartade markförhållanden i
de olika byarna. Tillgången på odlingsbar mark framstår som mycket liten i Lönsboda. Därmed förekom
större arealer svedjemark i Lönsboda till skillnad från Algustorp, där förutsättningarna för
spannmålsodling till synes är mera gynnsamma. Det är med stor sannolikhet naturgivna förhållanden,
främst jordartssammansättningen, som pådrivit ett större behov av att nyttja svedjebruk i Lönsboda.
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1. Inledning
Tack vare mitt stora intresse för agrarhistoria och skogslandskapets förändring över tid
valde jag odlingsformen svedjebruk som huvudämne. Det gäller företrädesvis
svedjebruk i utmarksskog, där avsikten var att skapa tillfällig odling av grödor för
livsmedelsproduktion, exempelvis råg, potatis eller rovor (Aronsson red. 1979, s. 42).
Svedjebruket beskrivs utförligare längre fram i uppsatsen. Inspiration har hämtats ur
Gunhild Weimarcks avhandling från 1953, Studier över landskapets förändring inom
Lönsboda, Örkeneds socken, Nordöstra Skåne. Weimarck (1953) behandlar
svedjelandens areal i relation till arealen åkermark på Lönsbodas inägor. Denna uppsats
ger en ingående beskrivning av svedjebrukets utbredning inom Algustorp, Röke socken
i norra Skåne. Således undersöks Algustorps areal svedjemark i förhållande till
åkerarealen på byns inägomark. Även studier av svedjors förekomst i fem stycken
närliggande byar är väsentligt för denna studie. Därmed kan tänkbara större mönster
utläsas. Eventuella likheter och skillnader mellan Algustorp och Lönsboda kommer att
undersökas, det vill säga en komparativ studie.

1.1. Syfte
Syftet med studien är att fördjupa kunskapen gällande svedjebruket i allmänhet med
fokus på Algustorps by i Röke socken. Studien ska bidra till ökad förståelse om
svedjornas areal i relation till en bys åkermark på inägorna. Avsikten är även att
synliggöra svedjebrukets betydelse för bondesamhället. Jämförelser av svedjors
förekomst i Algustorp och fem närbelägna byar kommer att göras. Detta för att söka
mönster inom Röke socken. Därmed kan svedjebrukets geografiska utbredning och
förekomst studeras ur ett större perspektiv.
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1.2. Frågeställningar
I samband med studien har följande frågeställningar formulerats.



Var svedjornas areal större eller mindre i förhållande till arealen åkermark på
Algustorps inägor?



Förekom svedjebruk i närbelägna byar inom Röke socken?

2. Bakgrund
Eld har sedan länge brukats av människan i olika avseenden, den har underlättat vår
överlevnad och har bland annat försett oss med värme samt möjliggjort upptagandet av
ny odlingsmark (Nihlgård 1976, ss. 6-7). Under bondestenåldern ca 4000 f.Kr.
etablerades de första åkrarna i Sverige med hjälp av yxa och eld (Cserhalmi 1999, s.
65). Träden ringbarkades och dog, i sin tur ökade tillgången på solljus och därefter
brändes växtmaterialet för att tillföra marken näring i form av kalium samt fosfor
(Ekstam & Forshed 2000, ss. 18-20). Därmed skapades gläntor i landskapet och en
mosaik av odlad samt betad mark växte fram, det vill säga tiden före de
kreatursgödslade åkrarna (Cserhalmi 1999, s. 65). Denna tidiga jordbruksform benämns
som röjgödsling och bidrog successivt till ett öppnare landskap (Ekstam & Forshed
2000, s. 24). Karakteristiskt för dåtidens agrarlandskap var ett vandrande jordbruk.
Detta innebar att den röjda och uppodlade marken övergavs efter några år och en ny yta
togs i anspråk (Burenhult red. 1999, ss. 250-255). Väsentligt i sammanhanget är även
att röjgödslingen inte bör förväxlas med svedjebruket, snarare ligger denna
jordbruksform närmare begreppet skottskogsbruk (Larsson red. 1995, s. 79). Dock
framhåller Urban Emanuelsson (2005) att svedjebruket är en form av röjgödsling
(Jansson & Mårald red. 2005, s. 230).

I följande avsnitt behandlas svedjebruket som jordbruksform inom den så kallade
brandkulturen. Enligt agrarhistorikern Janken Myrdal är den väsentliga skillnaden
mellan olika typer av bränning vad som bränns.
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Gäller det skogspartier, benämns detta som svedjebruk och begreppet brännodling avser
bränning av grässvål eller torv (Larsson red. 1995, s. 6). Ytterligare en definition
svedjebruket är att genom bränning skapa förutsättningar för tillfällig odling av grödor,
till skillnad från bränning av torv eller grässvål där syftet är att åstadkomma fasta ängsoch åkermarker (Larsson red. 1995, s. 41). Denna studie behandlar svedjande av
utmarksskog med efterföljande temporär uppodling, alltså lämnas brännodling och
dylikt därhän.

2.1. Svedjebruk i praktiken
I avsnittet nedan ges en mycket översiktlig beskrivning av svedjebruket rent praktiskt.
Fundamentalt var att inledningsvis utse ett lämpligt område för svedjan, t.ex. i barreller lövskogsområden med ett 20-30 årigt trädbestånd. Då vintern övergick i vår, var en
lämplig tidpunkt för avverkning, varefter träd och buskar fördelades någorlunda jämnt
över svedjan. Därefter fick alltsammans ligga och torka i ca ett år. Själva bränningen av
svedjelandet företogs på våren, om odling av potatis var prioriterat. Gällde det rågsådd
antändes svedjelandet i samband med sommarens slutskede. Många gånger anlades
även brandgator kring svedjan. Svedjan sattes i brand, mot vinden, varvid närsalter
frigjordes vid bränning och strax därpå besåddes askan med potatis, råg eller rovfrö.
Sättning av potatis kunde t.ex. utföras med hjälp av en enkel hacka. Svedjelandet kunde
i de flesta fall ge två skördar och utnyttjades sedermera som t.ex. betesmark och fick
slutligen växa igen. Då ca 30-50 år passerat kunde samma yta svedjas på nytt (Kardell
1976, 2003 ss. 13-16, s. 142 & Aronsson red. 1979, ss. 41-43). Svedjebrukets
utbredning, grödor, avkastning, tekniker och redskap kommer att behandlas utförligare
längre fram i uppsatsen.
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Fig. 1. ”Svedjeland med nysådd gräsmark på Södra ängen,
Mörrtjärn”. Fotografi: ingen uppgift (Sundsvalls museum). Källa:
DigitaltMuseum, Nordiska museet.

2.2. Svedjebruket i Sverige
I det medeltida Sverige omnämns svedjebruk i större delar av landet och i det närmaste
som en relativt vanlig odlingsform (Myrdal 1999, s. 51). De första skriftliga källorna
med

anknytning

till

svedjebruket

uppstår

tillsammans

med

de

medeltida

landskapslagarna (Kardell 2003, s. 65). Ur Holmbäck & Wesséns (1979) tolkningar av
Skånelagen och Gutalagen framgår det att bonden i Skåne hade relativt stor frihet att
bruka utmarksskogen. Detta förutsatte dock att marken i fråga var inhägnad. Däremot
förekom restriktioner samt böter för avverkning av träd eller bruk av eld på skogsmark
som tillhörde någon annan i byalaget.
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I övrigt låg betesmarken till hela byns förfogande (Holmbäck & Wessén 1979, ss. 106124, 129-132). Trots Skånelagens begränsningar gällande agrar verksamhet, var det
likväl så att lagen till viss del medgav uppodling av utmarken. Oavsett
meningsskiljaktigheter

inom

byalaget

(Weibull

1923,

ss.

40-44).

Angående

svedjebrukets geografiska utbredning menar Emanuelsson (2009) att svedjebruk även
företogs utanför de nordiska länderna, det vill säg delar av Baltikum, Polen, Ryssland
samt vissa Medelhavsområden (Emanuelsson 2009, s. 110-117). Svedjebruk praktiseras
dessutom i tropikerna, t.ex. Amazonas (Marquardt Arévalo 2008, s. 19).
Ur Skånelagen (s. 127):
Sin eld ska var man svara för.

Avverkningen av skogspartier och etablerandet av svedjor kan betraktas som ett första
steg i samband med nyodlingen (Myrdal 1999, s. 50). Ett tilltagande av svedjebruket
skedde i takt med 1700- och 1800-talets agrara expansion (Myrdal u.å.). Behovet av
nyodling innebar att större arealer mark togs i anspråk med koppling till
befolkningsökningen under perioden 1600-1850 (Kardell 2003, s. 127). Under 1500talets slut och ca ett århundrade framåt upplevde de mellansvenska skogsbygderna en
omfattande kolonisation av invandrare från Finland, så kallade skogsfinnar eller
svedjefinnar. Vid 1600-talets början tillhörde Finland det svenskfinska riket och därmed
spelade kung Karl IX en central roll i sammanhanget. Karl IX välkomnade finnarna som
ansågs ha goda kunskaper gällande svedjebruket, dessutom skulle kolonisationen av de
tämligen orörda skogsområdena generera goda inkomster i form av skatt (Emanuelsson
2009, ss. 106-107).
Behovet av skogsmark blev sedermera stort och invandringen i kombination med en
ökande befolkning bidrog till att skogen blev otillräcklig för finnarnas extensiva
svedjande (Kardell 2003, s. 129). Inledningsvis hade finnarna tämligen stor frihet att
bedriva svedjebruk i de svenska skogarna, dock uppstod på sikt motsättningar gällande
utnyttjandet av skogsmarken (Emanuelsson 2009, s. 107). För Skånes del skedde en
omfattande uppodling under mitten av 1700-talet och ny mark skulle brytas.
Slättbygdens tillgång på odlingsbar mark var redan vid denna tidpunkt knapp, medan
den nordskånska skogsbygdens tillgång på skog främjade nyodlingen (Weibull 1923, ss.
86-87).
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Dock gör Weibull (1923) inte någon direkt koppling mellan nyodling och svedjebruk.
En intressant aspekt är att Lars J. Larsson (1980) menar att svedjebruket även förekom i
sydligare delen av Skåne under 1800-talets början, det vill säga i Ringsjöbygden
(Larsson 1980, s. 9).
Utmarksskogen har spelat en väsentlig roll för såväl lokalsamhället som centralmakten
(Eliasson 2002, s. 48). De nybyggande finnarna hamnade många gånger i konflikt med
andra intressen gällande skogsutnyttjandet, i synnerhet när det gällde skog där
bergsbruken hade företrädesrätt (Kardell 2003, ss. 130-131). Järnframställningen krävde
stora mängder träkol, varefter brukens intresse för utmarken ökade (Arnborg 1949, s.
10). Sådana konflikter medförde att synen på svedjandet förändrades under 1600-talets
mitt och började regleras hårdare i lagstiftningen, t.ex. förbjöds svedjebruk på kronans
mark samt på alla oskiftade allmänningar (Kardell 2003, s. 142). Dock menar Cannelin
(1917) i sin sammanställning av bland annat svedjebruk i Sverige, Finland, Danmark
och Tyskland, att det förekom ett mera radikalt svedjande i de svenska skogarna. Det
svedjades dessutom på marker som i Finland var fullständigt skyddade från allt
svedjande (Cannelin 1917, s. 25). Per Eliasson (2002) belyser i sin avhandling ett flertal
yttre faktorer som påverkat den skogsklädda utmarkens olika användningsområden och
utnyttjandegrad. Som tidigare nämnts förelåg olika intressen från såväl centralmakt som
lokalsamhälle. Därmed kunde motsättningar uppstå mellan olika intressen gällande
bruket av utmarken. Exempelvis anser Eliasson (2002) att produktion av livsmedel samt
skogsprodukter varit betydande i det medeltida agrarsamhället, det vill säga då
lokalsamhället haft ett tämligen stort inflytande på utmarken. Däremot menar Eliasson
(2002) att en tydlig förändring skedde under t.ex. 1600- och 1700-talen då auktoriteten
istället tillföll centralmakten. Intresset för bergsbruket under 1600-talets andra hälft
medförde en återhållsam skogspolitik med lagar och skogsordningar som innebar att
skogen på utmarken istället skulle gynna bruken. På så vis var lokalsamhällets
livsmedelsproduktion inte längre i fokus. Reglerna kring svedjebruket komplicerades
ytterligare i samband med 1735 års förordning, då kolonisation på utmarken förbjöds
och nyodling reglerades av centralmakten (Eliasson 2002, ss. 48-50). Nämnvärt är att
det under 1600-talet i Sverige gjordes satsningar på att bygga slagskepp inom flottan.
Detta krävde stora mängder virke, i synnerhet hållbart sådant, såsom ek. Såväl ek som
bok benämns av Eliasson (2002) som ”bärande träd” och rätten till utnyttjade av dessa
trädslag reserverades av centralmakten.
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Detta medförde konflikter och inskränkningar gällande lokalsamhällets bruk av
utmarkens resurser, t.ex. svedjebruk (Eliasson 2002, ss. 69-71). Synen på svedjebruket
har följaktligen varierat. Svedjandet har även ansetts vara en förödande jordbruksform i
synnerhet under 1700-talet.
Av stor vikt är dock att bönder i vissa regioner inte förmådde att livnära sig utan
svedjebruket (Larsson, Morell & Myrdal red. 1997, ss. 60-61).

Mycket lite gick till spillo vid etableringen av ny svedjemark. Grövre material som
elden inte förvandlat till aska togs tillvara och utgjorde ibland ett enkelt hägn kring
svedjelandet (Kardell 2003, s. 142). Hägnader upprättades för att hålla betesdjuren borta
från svedjans grödor. Linné benämner dessa hägnader som ”smetvedsgärdesgårdar” i
observationer från Småland under sin resa år 1749 (Von Sydow & Brusewitz 1975, ss.
48-49). Det brända materialet var sannolikt svårhanterligt och dessutom förkolnat, där
av härrör troligen begreppet smetved (Kardell, Dehlén & Andersson 1980, s. 35). Det
överblivna virket som inte blev hägnad kunde användas som ved för husbehov (Kardell,
Dehlén & Andersson 1980, s. 34).

10

Fig. 2. ”Svedjelandsbränning. Elden dämpas efter kanterna med granpiskor”. Fotografi:
ingen uppgift (Sundsvalls museum). Källa: DigitaltMuseum, Nordiska museet.

2.3. Svedjans grödor
De grödor som odlades på svedjorna utgjordes främst av råg och rovor, många gånger
kunde svedjan odlas i tre år (Myrdal 1999, s. 51). Även odling av t.ex. havre, lin och
bovete kunde förekomma på svederna (Emanuelsson 2009, s. 109).
I ett senare skede, främst under 1800-talet blev odling av potatis allt vanligare. Potatisen
tycks med tiden ersätta svedjans tidigare odling av olika sorters höstråg (Kardell,
Dehlén & Andersson 1980, s. 35). Kardell et al. (1980) resonerar kring införandet av
olika typer av råg i samband med invandringen av finska nybyggare till Sverige.
Rågsorterna benämns vanligtvis som midsommarråg, finnråg (svedjeråg) och Vasaråg.
Dessa utsäden ansågs ge god skörd och dessutom hålla utmärkt kvalitet (Kardell,
Dehlén & Andersson 1980, s. 38).
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Efter det att marken tjänat som åkerlott lades ytan för fäfot och återgick därmed till den
gemensamma

utmarken,

och

tack

vare

svedjandet

gynnades

betesmarkens

gräsproduktion (Myrdal 1999, ss. 50-51). Det var heller inte ovanligt att den tidigare
svedjade marken i efterhand övergick i ängsmark (Larsson red. 1995, s. 126).
Då svedjelandet utnyttjats till fullo övergavs den, skogen fick återigen ta över och efter
30-50 år kunde proceduren upprepas på samma plats (Kardell 2003, s. 142). Det
förefaller sig även så att den så kallade smetveden kring svedjefällan kunde tas ned och
i sin tur tjäna som bränsle för hushållsbehov när svedjan brukats fullt ut (Selander 1955,
s. 278).
Ur Carl von Linnés Skånska resa 1749, om svedjebruk i Småland (ss. 48-49):
Sågos ömsom om vägen kringstängde med smetvedsgärdesgårdar, som allenast kunde
uthärda tre år; ty första året sår lantmannen häruti rovor det andra råg och det tredje
året brukar han desse sine lyckor åt kalvar och kor till bete

2.4. Svedjebrukets redskap
Redskapen som användes i samband med bearbetningen av marken på en ny svedja var
tämligen enkelt utformade, dessa utgjordes främst av krattor, hackor och skäror för
olika ändamål. Hackan underlättade arbetet då det var dags att sätta samt skörda potatis.
Den så kallade svedjekrattan eller fällekrattan (Fig. 3) lämpade sig väl för sådd av råg
och rovfrö. Slutligen användes skäran i samband med rågskörden.
Svedjekrattan kunde bestå av t.ex. en granstam, där kvistarna skurits bort med undantag
från ett antal styva grena som sparats i ena änden, vilka utgjorde krattans tinnar
(Kardell, Dehlén & Andersson 1980, s. 25). Vid själva bränningen måste elden dämpas
utmed svedjans kanter och därmed förhindra löpeld. Detta utfördes ofta med ruskor av
t.ex. gran eller björk (Fig. 2 & fig. 4). Övriga redskap kunde exempelvis vara hinkar och
kvastar. Det var heller inte ovanligt att vattenhål grävdes i anslutning till svedjan och en
jordsträng anlades även kring svedjan med avsikten att förhindra markbrand (Kardell,
Dehlén & Andersson 1980, ss. 33-34).
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Fig. 3. Fällekrattor av trä. Fotografi: Anna Bloms Ateljé, Kulturparken
Småland, Smålands museum. Källa: DigitaltMuseum, Nordiska museet.
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Fig. 4. Svedjebruk. Svedjelandsbränning. ”Man dämpar elden efter kanterna med
granruskor”. Fotografi: Nils Keyland. Källa: DigitaltMuseum, Nordiska museet.

2.5. Svedjornas utbredning och avkastning
Det är besvärligt att föreställa sig eller uppskatta svedjebrukets utbredning i landskapet.
Tolkning av detta sker bland annat via studier av historiskt kartmaterial där
informationen många gånger är otillräcklig (Kardell 2003, s. 143). Ett exempel på en
sådan studie är Gunhild Weimarcks (1953) avhandling där hon konstaterar att ytan
svedjad mark inom Lönsboda, nordöstra Skåne, var fyra gånger så stor i förhållande till
byns beständiga åkermark (Weimarck 1953, s. 113). I sin avhandling problematiserar
Weimarck (1953) likväl att det ibland inte är helt enkelt att bestämma svedjornas areal
utifrån kartmaterial och tillhörande handlingar. Samma författare menar att lantmätarens
noggrannhet gällande information om svedjad mark varierar. Emellanåt anges
uppgifterna endast i t.ex. protokoll eller beskrivningar medan kartan i sig tidvis inte ger
något stöd för beräkning av svedjornas areal (Weimarck 1953, s. 128).
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Vad gäller avkastningen på svedjorna menar Kardell et al. (1980) att detta är något man
bör uttala sig om med stor försiktighet, då källmaterialet är relativt olikartat. Sannolikt
gav svedjelanden betydligt godare produktion av livsmedel till skillnad från den
permanenta åkermarken (Kardell, Dehlén & Andersson 1980, s. 43). Kulturgeografen
Aadel Västbö-Franzén problematiserar svedjornas avkastning i sin avhandling, Råg och
rön. Om mat, människor och landskapsförändringar i norra Småland, ca 1550-1700.
Författaren diskuterar bland annat bristen på tillförlitligt källmaterial, t.ex.
tiondelängder och domböcker. Västbö-Franzén (2004) menar att de liknelser som utförts
gällande svedjans avkastning i relation till åkerns produktion under 1500-talet, inte
påvisar att de småländska svedjorna skulle gett bättre rågskörd än odlingarna på
åkermarken (Västbö-Franzén 2004, ss. 140-141).
Ett antal experiment har i modernare tid utförts, det vill säga försök att återskapa en
svedja och därmed få en inblick i den brända markens produktion samt beskaffenhet.
Den danska geologen Johannes Iversen redogör för ett sådant experiment i boken The
Development of Denmark’s Nature since the Last Glacial. Iversen (1973) menar att
studier av danska pollendiagram påvisar en övergång från en jägare- och samlarkultur
till en mera jordbruksinriktad sådan. Denna period benämner Iversen som ”the landnam
phase”. Tolkningen grundar sig i förändringar i pollenkurvorna där en minskning av
t.ex. ask och ek kan utläsas, samtidigt som spannmål, örter samt gräs ökar (Iversen
1973, ss. 87-88). Tillsammans med arkeologer utfördes på 1950-talet ett försök att
skapa en förhistorisk svedja med efterföljande bete, enligt de metoder och
förutsättningar som sannolikt förekom under stenåldern. Exempelvis användes primitiva
spannmålssorter och stenåldersyxor i samband med fällandet av trädskiktet. Området i
fråga omfattade ca 1 ha, varefter vegetationen avverkades, delar av marken brändes och
spannmål såddes på såväl brända som obrända partier (Iversen 1973, ss. 89-90). Det
hela resulterade i att spannmål växte mycket bra på den brända marken till skillnad från
marken som inte svedjats. Även markvegetationen skiljde sig efter några år, på bränd
mark sköt t.ex. gräsarter och björk i höjden men förekom sparsamt på icke bränd mark.
Tretton år efter bränningen pryddes den brända marken av ett tätt buskskikt, främst en
sammansättning av björk och vide. Den obrända ytan var istället beväxt med
exempelvis rönn och ek (Iversen 1973, ss. 90-91). Detta pekar på att avkastningen av
spannmål troligtvis var gynnsammare på mark som utsatts för bränning.
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Lars Kardell et al. (1980) redogör för ett likartat experiment som företogs under 1970talets slut. Utfallen från de två olika försökslokaler betraktar Kardell et al. (1980) som
tämligen usla, dels tack vare missväxt. Likväl erhölls en ansenlig skörd av såväl potatis
som råg från de experimentella svedjelanden. Därmed menar Kardell et al. (1980) att
resultaten ger stöd för den höga avkastning svedjorna gav som tidvis omnämns i
historiskt källmaterial (Kardell, Dehlén & Andersson 1980, ss. 48-86). Även Arnborg
(1949) menar att svedjelandens produktion i allmänhet var högre i förhållande till det
som åkermarken gav (Arnborg 1949, s. 7). Trots att svedjorna ur ett historiskt
perspektiv gav en tämligen hög avkastning, skulle produktionen med dagens mått anses
vara synnerligen värdelös rent ekonomiskt (Kardell, Dehlén & Andersson 1980, s. 80).
Utöver god födoproduktion hade svedjebruket även andra fördelar som sparade både tid
och arbetskraft. Exempelvis fanns det ofta inget behov av att röja marken på sten eller
bearbeta jorden i någon större omfattning. Många gånger var bonden inte heller tvungen
att betala skatt för skörden på svedjorna (Lindman 2005, s. 16). Detta kan emellertid
uppfattas som kontroversiellt då Lars J. Larsson (1980) menar att myndigheter under
perioden 1620-1641 krävde ytterligare beskattning på boskap och utsäde, vilket gällde
”såväl svedjelands som åkers” i exempelvis flertalet Småländska socknar. Det faktum
att många jordbrukare undkom att skatta för svedjefällans produktion kan bero på att
tillsynen varierade (Larsson 1980, ss. 1-4). Ytterligare en intressant aspekt är att
Gunhild Weimarck (1974) menar att svedjandet många gånger kunde bedrivas i smyg
och förblev därmed ouppmärksammat (Weimarck 1974, ss. 11-26). Trots att svedjandet
rent praktiskt tycks vara en relativt enkel jordbruksform som troligen gav en gynnsam
produktion av livsmedel, i synnerhet under perioder då matförrådet sinade, kan detta
likväl anses som motsägelsefullt. Arbetet med upptagandet av en ny svedja var mycket
fysiskt krävande.
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Meddelerskan Bengta Nilsson, född 1851 i Röke socken, berättar om sitt arbete på
svedjelandet:
Vi skulle breda så att det blev lite aska över hela stycket. Och så där askebunken hade
legat, där skulle vi breda det så förfärligt väl. Där fanns inte alls någon aska kvar.
Men det syntes nog i alla fall var askebunken hade legat. När meddel. var ute och
tjänte – det var väl 17 år jag fyllde om sommaren – hade det kommit regn på en
morgon på framtiden, och vi skulle ut och breda aska tidigt. Det var inte ljust på
dagen, då vi gingo ut. Sedan tyckte bonden att det inte var lönt att vi gingo hem, förr
än vi fingo det färdigt. Jag hade inte fått någon mat på morgonen. När vi gingo hem
var jag så förfärligt trött. Och när vi kommo hem, och jag kommit in, svimmade jag
och ramlade kull, och låg på golvet (LUF acc M 5664)

2.6. Svedjorna i landskapet
Fördelaktigt för upptagande av en svedja var att platsen i fråga var belägen på mera
höglänta områden i terrängen, många gånger föredrogs sydsluttningar för ändamålet.
Fuktiga och lågt liggande partier var inte gynnsamma platser för t.ex. rågen. Alltför
steniga samt blockrika områden höll lantmannen sig borta från, då svedjan oftast inte
röjdes på sten (Kardell, Dehlén & Andersson 1980, ss. 27-28 & Lindman 2005, s. 16).
Att svedja på områden med träd av hög ålder var att föredra, då dessa innehöll ett stort
kapital av näring som frigjordes vid bränning, och i sin tur förbättrades
odlingsförhållandena (Larsson red. 1995, s. 42). Västbö-Franzén (2004) menar att det i
Småland främst svedjades på marker bevuxna med barrskog, likväl förekom även
sveder i områden med lövskog. Svedjorna i lövskogen betraktas i närmaste som
sekundära (Västbö-Franzén 2004, s. 142).
Samma författare diskuterar även att svedjandet i Småland sannolikt är starkt
sammankopplat med utbredningen av gran i området, vilket i sin tur medförde en
sänkning av markens pH-värde (Västbö-Franzén 2004, s. 142). Weimarck (1953) menar
i sin avhandling att omfattande lövskogspartier med bok och ek i Örkened socken,
nordöstra Skåne, inte brukats som svedjor i någon större utsträckning. Sannolikt hör
detta samman med fredandet av bärande träd, det vill säga bok och ek (Eliasson 2002, s.
70). Lövträdens blommor på t.ex. lind och lönn var värdefulla i samband med biodling
och honungsproduktion (Weimarck 1953, ss. 118-119). Kulturhistorikern och
författaren Mårten Sjöbeck påvisar att svedjning av skog i nordöstra delen av Skåne
främst förekom i tallskog (Sjöbeck 1973, ss. 16-17).
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Fig. 5. Avbränd ”bråne”. Svedja tillhörande Anesgården i Slätafly, Torsås socken,
Småland. Fotografi: Johan Emanuel Thorin. Källa: DigitaltMuseum, Nordiska museet.

I sin studie av Lönsboda framhåller Weimarck (1953) att området i huvudsak är beläget
på blockrik moränmark där vegetationen utgörs av såväl barrskog som lövskog. Genom
att anlägga svedjor möjliggjordes uppodling av områden där brukbar mark förekom i
relativt liten omfattning (Weimarck 1953, ss. 63-71).
Ytterligare en intressant aspekt gällande val av plats för en ny svedja är att det i
samband med svedjefinnarnas ankomst förde med sig olika tekniker.
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2.7. Svedjetekniker
I följande avsnitt berörs översiktligt två tekniker av svedjande, dessa benämns på finska
som huuhta och kaski. Det är dock nämnvärt att dessa tekniker främst utnyttjades i
Finland.
Svedjning av områden med gamla barr- och barrskogsbestånd utgjorde grunden för den
så kallade huuhta-tekniken, det vill säga att träden fälldes och råg såddes samt
skördades inom loppet av minst tre år (Larsson red. 1995, s. 123-124). Kaski-svederna
var i allmänhet belägna på marker bevuxna med lövskog, då ordet kask betyder björk
(Larsson red. 1995, ss. 96-97). Intressant är även att ett flertal varianter huuhtasvedjning har förekommit. Ett exempel på detta är en så kallad blekningssved, där
barrskogen inom området avverkades och på sikt fick övergå i lövskog, för att sedan
utnyttjas som svedja (Larsson red. 1995, s. 97).

2.8. Odlingssystem och svedjebruk
Etnologen Åke Campbell (1928) framhåller att förekomsten av svedjor på utmarken är
typiskt för den skånska skogsbygden (Campbell 1928, ss. 156-157). I sin studie av
Ulfshult, Örkeneds socken i nordöstra Skåne, påvisar Gunhild Weimarck (1974) ett
samband mellan svedjebruk och odlingssystemet som vanligtvis anträffas i
skogsbygden, det vill säga ensädet (Weimarck 1974, ss. 11-26). Ensäde som
jordbrukssystem innebar att åkermarken brukades varje år utan att ligga i träda. I övrigt
var kombinationen mellan inägans åkerbruk och utmarkens svedjebruk en relativt vanlig
företeelse i skogsbygden (Gadd 2000, ss. 125-126). Ensädesbruket krävde dock stor
tillgång på kreatursgödsel (Samuelsson red. 1995, s. 182). Weimarck (1974) menar även
att svedjor på utmarken skapade förutsättningar för bönderna i skogsbygden att bedriva
djurhållning. Tack vare att svedjan på sikt övergick i slåtter- eller betesmark som
genererade foder till gårdens djur. Svedjornas avkastning kompletterade dessutom
åkermarkens skörd (Weimarck 1974, ss. 11-26).
Många gånger utgjorde även svedjebruket en stor del av årets gängse arbetsuppgifter,
detta menar Myrdal-Runebjer & Bladh (1995) i Svedjebruk och röjningsbränning i
Norden – terminologi, datering, metoder (Larsson red. 1995, s. 136-137).
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Valet av svedjelokal inleddes ofta med tämligen omfattande rekognosceringar och en
viss hänsyn togs ibland till hemmansgränser, vilka inskränkte förutsättningarna för
vardera enskild ägare att svedja på någon annans mark. Dock hörde det inte till
ovanligheten att svedjor likväl förekom utanför de egna ägorna. Om svedjning på annan
mark än den egna var nödvändigt kunde hyra betalas ut till markägaren i fråga (Larsson
red. 1995, s. 124).
Anläggandet av svedjor kunde t.ex. bedrivas av torpare och backstugusittare (Kardell
1976, s. 16). Weimarck (1953) ger exempel på detta i sin avhandling där markägaren
behöll hälften av skörden det första och andra året, varefter torparen tilldelades
resterande hälft för mödan. Däremot fick torparen det tredje året behålla hela skörden
som svedjan förmådde att producera genom spillsäd, innan svedjelandet övergick i t.ex.
betesmark (Weimarck 1953, s. 71). Sannolikt var avkastningen det tredje året ganska
anspråkslös för torparens del.

Naturgivna betingelser, t.ex. topografi (Samuelsson red. 1995, s 19), har troligtvis varit
en viktig faktor gällande svedjornas geografiska utbredning i landskapet (Larsson red.
1995, s. 123). Detta styrs rimligtvis av flera andra faktorer t.ex. ökat befolkningstryck
och därmed behovet av nyodling (Kardell 2003, s. 127). Emanuelsson (2005) menar att
svedjebrukets förekomst under 1700- och 1800-talen i bland annat södra Småland och i
viss mån delar av Skåne samt Blekinge, ökade tack vare otillräcklig odlingsmark på
inägorna. Därmed utgjorde svedjebruket ett komplement till den befintliga åkermarken
(Jansson & Mårald red. 2005 s. 230). Gällande svedjelandens närvaro i landskapet
menar även Kardell et al. (1980) att tillgången på lämplig mark spelat en central roll.
Kardell et al. (1980) påpekar å andra sidan att olika bygders odlingssystem inte var
väsentligt för svedjornas förekomst (Kardell, Dehlén & Andersson 1980, s. 21).
Slutligen var svedjebruket en relativt allmän företeelse till och med sekelskiftet 18001900-tal. I samband med att skogens ekonomiska värde tilltog och svensk träindustri
växte fram under 1800-talets andra hälft, markerar detta således slutet för svedjandet i
Sverige (Stjernquist 1997, ss. 15-18). Enligt Emanuelsson (2005) pågick svedjebruket
trots allt, och så sent som 1938 tändes den sista svedjan (Jansson & Mårald red. 2005, s.
230).
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2.9. Landskapsanalys Algustorp
Algustorp ingår i Röke socken, Västra Göinge härad, dåvarande Kristianstad län (Fig.
6). Byn ligger i norra Skånes skogsbygd och tillhör i dagsläget Hässleholms kommun
där Röke är tätort. Algustorp är beläget strax nordost om Röke, i nordöstlig riktning om
byn ligger Algustorpasjön (Fig. 7).
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Utifrån dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) omnämns Algustorp redan år 1570
som ”Algudstorp” (DAL). Enligt Skansjö1 kan de byar vars namn har ändelsen ”-torp”,
härledas till vikingatid och äldre medeltid. Ytterligare belägg framgår ur 1658 års
jordeboksanteckningar från Kristianstads län, där Röke socken benämns som ”Rögge
socken”. Ur jordeboken framgår även att Algustorp ingick i socknens skattehemman
och övriga byar var krono- och frälsehemman (Riksarkivet, SE/RA/55201/55201.11/1).
De jordnaturer som år 1848-53 utgjorde byns egendomar var krono-, skatte- och
rusthållshemman samt ett hästhemman. Kronojorden ägdes av kungen där brukaren
betalade arrende, skattejorden ägdes i regel av bönderna och skatt betalades till kronan.
Begreppet rusthåll innebar att skatte- eller kronohemman undgick att betala skatt, om
bonden i fråga försörjde en man till häst samt materiel till denne under fredstider (Gadd
2000, ss. 22-47). Samma princip gällde för det så kallade hästhemmanet (Svenska
Litteratursällskapet i Finland). Förhandlingarna om laga skifte i byn påbörjades 1848
(11-RÖK-28), varvid en del landbor var oense om dragningen av ägogränsen på
utmarken. I samband med detta nämns även en torplägenhet där den föreslagna gränsen
skulle dras. Det skulle således dröja till 1853 innan skiftet i byn genomfördes. Det var
på utmarken som byns svedjor var belägna vid denna tidpunkt. Tack vare Algustorps
geografiska läge, det vill säga i den nordskånska skogsbygden hörde bland annat
svedjebruk, skogsbete och kolning till traktens näringsfång.
Ensädesbruket var utmärkande för skogsbygden där åkermarken i grova drag odlades
varje år utan träda, vilket på sikt gav relativt låg skörd. Därmed kan utmarkens resurser
betraktas som ett komplement till bondens levebröd i områden med ansenliga
skogsmarker (Skansjö 2010, ss. 12-14). Skogsmarkerna breder än idag ut sig i
Algustorps kuperade landskap. I dagsläget finns tämligen stora åkrar brukade med
moderna jordbruksmaskiner.
Utifrån det skånska landsbygdsprogrammet som Länsstyrelsen i Skåne har
sammanställt, ingår Algustorp i det kuperade, höglänta och skogsklädda landskapet
(Reiter red. 2007, s. 230). Likt den föregående bygdeindelning som etnologen Åke
Campbell (1928) presenterade i Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet (Fig.
8).

1

Sten Skansjö, professor i historia vid Lunds Universitet. (Föreläsning 2015-02-04).

23

24

Områdets hydrologi karakteriseras av relativt små vattendrag med Röke å som rinner
genom tätorten i södergående riktning. Kädarpsbäcken meandrar sig fram genom
landskapet från Humlesjön öster om Röke. Topografiskt är området relativt flackt och
därmed förekommer fuktiga partier med mossar och myrar (SGU). Berggrunden består
av gnejs, det lösa jordtäcket är av stenig morän med inslag av isälvssediment och torv
(Germundsson & Schlyter red. 1999, ss. 12-23) (Fig. 10, se bilaga). Som tidigare
nämnts är landskapet kring Algustorp bitvis platt, men är främst kuperat, i synnerhet
kring bebyggelsen som ligger på något högre terräng (Fig. 10, se bilaga).
Huvudsakligen ligger området ovan högsta kustlinjen (HK), det vill säga gränsen för
havsnivån som uppstod i samband med avsmältningen av den senaste inlandsisen
(Myrdal red. 1998, s. 21). Dagens vegetation utgörs främst av barr- och blandskog (Fig.
9, se bilaga) där utmarksbruket haft stor betydelse (Samuelsson red. 1995, ss.18, 65,
73). Enligt Buhrmans Skånekarta från 1684 utgjordes landskapet kring Algustorps
främst av sammanhängande skog i form av löv- och barrskog. Dessa benämns i kartans
teckenförklaring som ”böke skogh” och ”fÿrre skogh” (Riksarkivet, SE/KrA/0437/1).
Handlingarna till kartan från 1853 års laga skifte påvisar åker- och ängsmark på
inägorna samt utmarkens steniga skogar med partier av ljung, till sanka områden med
torvmossar och kärr (11-RÖK-28). Med stöd av fornsök (FMIS) via
Riksantikvarieämbetet, anträffas ett flertal förhistoriska lämningar, vilket påvisar lång
kontinuitet av mänsklig närvaro i trakten. Fornlämningarna utgörs t.ex. av fossil
åkermark, husgrunder, järnframställningsplatser och kolningsanläggningar (FMIS).

3. Metod och material
Studier av källmaterial i form av frågelistsvar och historiska kartor samt litteraturstudier
med koppling till svedjebruk utgjorde grunden för uppsatsen. Frågelistsvaren hämtades
från Folklivsarkivet vid Lunds Universitet (LUF) varefter samtliga har studerats för att
avgränsa undersökningsområdet till en by, det vill säga Algustorp, Röke socken beläget
i norra Skåne. Byn Algustorp utgör således studiens grund och bestämdes utifrån
frågelistsvar från trakten samt kartmaterial där svedjad mark kunde utläsas. Även
studier av jordeböcker med koppling till Röke och Örkened socken har varit en
väsentlig del av arbetet. I samband med studier av frågelistsvaren utfördes parallella
sökningar av historiskt kartmaterial via lantmäteriets webbplats, med koppling till
samtliga omnämnda platser i frågelistorna.
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Kartmaterialet

har

hämtats

från

såväl

lantmäteristyrelsens

som

lantmäterimyndigheternas arkiv. I nästa led studerades det historiska kartorna med
tillhörande handlingar. Tolkningen av kartmaterialet avgränsades genom att enbart ta
hänsyn till de områden på utmarken som i kartans protokoll benämns med ordet
”svedja” i sammanhanget (Fig. 9).

Fig. 9. Utdrag ur protokollet till Algustorps laga skifteskarta år 1853. Källa: Algustorp,
laga skifte 1853. Lantmäterimyndigheternas arkiv, Kristianstad län, Röke socken,
aktbeteckning 11-RÖK-28.

Den åkermark som var väsentlig för studien valdes utifrån olika parametrar, det vill
säga att den låg på byns inägor och benämndes som åker i kartans handlingar.
Ytterligare en betydande faktor var att svedjemarken framgick i både kartblad och
protokoll. Beträffande årtal för kartmaterialet berör detta tidsperioden ca 1800-1900.
Laga skifteskartan över Algustorp från 1853 rektifierades mot ett modernt ortofoto,
därefter digitaliserades såväl svedjorna på utmarken som åkrarna på byns inägor.
Jämförelser av arealen svedjemark gentemot åkermark i Algustorp utfördes med hjälp
av vektoranalys i ArcMap, det vill säga respektive areal beräknades och jämfördes.
Urvalet av kringliggande byar gjordes utifrån deras geografiska läge, det vill säga att de
ligger i olika väderstäck i förhållande till Algustorps by. Varefter kartmaterial och
handlingar till samtliga byar studerades för att skapa en så heltäckande bild som möjligt
av svedjebrukets geografiska utbredning samt förekomst i socknen under perioden
1800-1900.
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I sin tur undersöktes eventuella mönster i området. Harastorp, Älgalt, Röke, Hulshult
och Blaholma utgör de närbelägna byarna som är av intresse i samband med studien
(Fig. 7). Därtill gjordes ett kort fältbesök i Algustorp.
Bearbetningen av kartmaterialet utfördes främst i ett GIS-program, det vill säga
ArcMap. Därefter jämfördes egna resultat med Gunhild Weimarcks forskningsresultat
från 1953.

4. Resultat
Studiens resultat visade att Algustorps totala areal svedjad mark, vid laga skifte år 1853
var 7,57 hektar och arealen åkermark på inägorna var 16,06 hektar (Fig. 10). Således
var svedjornas sammanlagda areal vid tidpunkten mindre i förhållande till byns åkrar på
inägomarken. Det visade sig att Algustorps laga skifteskarta från 1853 (11-RÖK-28)
innehöll mest information om svedjor i såväl kartbladet som i protokollet. Därmed
konstaterades att svedjemarkernas utbredning var som störst vid laga skiftet. Svedjad
mark kunde även utläsas i efterföljande kartor i samband med hemmansklyvningar i byn
år 1880, 1884 och 1898 (11-RÖK-61, 11-RÖK-74 & 11-RÖK-103). Därefter återfanns
inga upplysningar i kartmaterialet om svedjornas existens under 1900-talets början i
Algustorp.
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Antal ha

Algustorps svedje- och åkermark år 1853

Markslag
Fig. 10. Diagrammet visar den totala arealen svedje- och åkermark i byn Algustorp år
1853. Y-axeln visar antal hektar och x-axeln visar de olika markslagen.
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Tab. 1. Tabellen visar det kartmaterial och årtal till Algustorp samt de närbelägna byarna
som undesökts. I tabellen framgår i vilka kartor svedjor förekommer respektive saknas.
Algustorp

Röke

Hulshult

Blaholma

Äljalt

Harastorp

1853

1861

1830

1849

(inga 1850 (inga 1840 (inga

Laga skifte

Hemmansklyvning

Laga skifte

svedjor

svedjor)

svedjor)

Hemmans-

Laga

Laga skifte

klyvning

skifte

1880

1871

1873 (inga svedjor)

1869

(inga 1853 (inga 1877 (inga

Hemmansklyvning

Hemmansklyvning

Hemmansklyvning

svedjor)

svedjor)

Hemmans-

Hemmans- Hemmansklyvning
klyvning

klyvning

svedjor)

1884

1884

1890

1885

(inga 1872 (inga 1883 (inga

Hemmansklyvning

Hemmansklyvning

Hemmansklyvning

svedjor)

svedjor)

Hemmans-

Hemmans- Hemmans-

klyvning

klyvning

1898

1886 (inga svedjor)

1901 (inga svedjor)

1904
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Utifrån undersökningarna av kartmaterialet till de kringliggande byarna i Röke socken
kunde slutsatsen dras att svedjebruk har förekommit i Röke och Hulshult. Ingen
information om svedjeland framgick ur kartorna till byarna Blaholma, Äljalt och
Harastorp (Tab. 1). Tabellen ovan visar resultaten från de byar där svedjor kunde utläsas
i kartor från perioden 1800-1900. Även det kartmaterial där information om svedjor
saknas visas i tabellen. I byn Röke angavs information om svedjad mark vid tre
tillfällen, det vill säga i kartmaterial från 1861, 1871 och 1884 (11-RÖK-39, 11-RÖK51 & 11- RÖK-75). Marken benämndes som ”Gamla svedjan” i kartorna från
hemmansklyvning 1861 och 1871 samt i kartan från 1884 där ”Svedja” kunde utläsas.
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Under ovanstående årtal var svedjelanden belägna på samma plats.

svedjor)

klyvning

I kartan från 1886 (11-RÖK-82) omnämndes inga svedjor, detta gäller även
kartmaterialet från 1900-talets början. Beträffande Hulshults by förekom svedjor i laga
skifteskartan från 1830 (11-RÖK-7) och i kartan från 1890 som berör hemmansklyvning
(11-RÖK-89). I laga skifteskartan namngavs svedjemarken som ”Swedjebacken” och
”Swedjesidden”, gällande 1890 års karta återkom dessa marker i protokollet under
samma beteckning. I 1900-talets kartmaterial framgick inga svedjor i byn.

5. Diskussion
Med studiens resultat från Algustorp som utgångspunkt, är det tveklöst att den totala
arealen svedjad mark år 1853 var betydligt mindre än arealen åker på byns inägomark
(Fig. 10). Detta skiljer sig således markant från Gunhild Weimarcks resultat från
Lönsboda, där den totala arealen svedjeland istället var ca 4 gånger större än arealen
åkermark i byn år 1831 (Weimarck 1953, s. 113). Vid jämförelser mellan Algustorp och
Lönsboda visar det sig att båda byarna, geografiskt sett, ligger i norra Skånes skogsbygd
(Fig. 8). Dock är Lönsboda beläget ca 6 mil nordost i förhållande till Algustorp, det vill
säga i anslutning till Blekinge och Kronobergs län. En väsentlig olikhet är att
jordarternas sammansättning skiljer sig mellan byarna (Fig. 11 & fig. 12).
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Jordtäcket kring Algustorp utgörs av moränjord, isälvssediment och torv (Fig. 11).
Däremot förekommer isälvssediment i Lönsboda i mycket liten utsträckning, här
dominerar moränjorden, med berg i dagen och områden med torvbildning
(Germundsson & Schlyter red. 1999, s. 23 & Fig. 12).

Följaktligen är det med stor sannolikhet så att marker med gynnsamma förutsättningar
för uppodling förekommer i betydligt mindre omfattning i Lönsboda (Fig. 12). Vad
gäller de topografiska förhållandena kring Algustorp och Lönsboda är båda byarna
placerade på något högre terräng, troligen för godare avrinning från t.ex. åkermarken. I
Algustorps fall återfinns isälvssediment i anslutning till bystrukturen (Fig. 13), vilket
påvisar lämpligare marker för odling (Clason & Granström red. 1992, ss. 12-13).
Därmed placerades de historiska svedjorna i Algustorp på betydligt sämre marker, det
vill säga på moränen (Fig. 13). Däremot låg byns åkermark på isälvssedimenten (Fig.
13).
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Vidare framstår Lönsbodas landskap som något flackare, till skillnad från Algustorp
med ett gytter av små höjder och sänkor (Fig. 11 & fig. 12), såväl topografi som
markförhållanden har sannolikt pådrivit svedjebruk i båda byarna. Ett svedjeland gav
efter odlingsperioden dessutom bra slåtter- eller betesmark, vilket var högst nödvändigt
för kreaturens överlevnad. Djurhållningen spelade en central roll i skogsbygden och var
många gånger den huvudsakliga inkomstkällan i jämförelse med produktion av
spannmål (Skansjö 2010, s. 12).
Enligt min mening skiljer sig de båda byarnas svedjearealer åt tack vare regionala
skillnader, det vill säga olikartade naturgivna förutsättningar. I det här fallet rör det sig
främst om topografi och jordartssammansättning. Därmed är det troligt att större arealer
svedjemark återfinns i Lönsboda, tack vare liten tillgång på lämpliga marker för odling
av grödor. Det har rimligen varit oumbärligt för bönder och torpare att anlägga
svedjeodlingar för att producera spannmål eller rotfrukter i skogsbygden. Områden med
mera fördelaktiga odlingsförhållanden, t.ex. i Algustorp, har möjligen varit en
bidragande faktor till att svedjebruk existerat i mindre utsträckning. Det förefaller sig
även så att denna studie påvisar att svedjebruket inte enbart var koncentrerat kring
Algustorp. Uppgifter gällande svedjor återfanns även i kartmaterial från två närbelägna
byar i Röke socken, det vill säga i Röke och Hulshult år 1861 respektive 1830 (Tab. 1).
Det är högst troligt att svedjebruk även praktiserades i de övriga byarna, emellertid har
lantmätaren möjligen utelämnat sådan information i kartmaterialet. Ytterligare en
intressant aspekt är att det kanske svedjades på utmarken periodvis, då lantmätaren inte
var på plats för att kartera området. Det skulle dessutom kunna vara så att en svedja
upprättades i skymundan på den skogsklädda utmarken som lantmätaren förbisett.
Lantmätarens noggrannhet avspeglas således i kartor och protokoll, då uppgifter om
svedjebruk varierar, många gånger förekommer det inte alls. Weimarck (1953) belyser
denna problematik i sin studie, dock ligger fokus främst på svedjorna inom Lönsboda
och ett större mönster undersöks inte till skillnad från studien av Algustorp. I övrigt
skiljer sig Weimarcks tillvägagångssätt till viss del gällande beräkning av svedjelandens
areal och beskrivs i avhandlingen som en bedömning. Beräkningen av svedjornas areal
inom Algustorp har skett med analys i ArcMap, men är likväl en uppskattning.
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Angående Algustorps by har därtill flertalet kartor från olika tidsperioder studerats i
motsats till undersökningarna av Lönsboda, där sammanlagt tre kartor har studerats från
1696, 1831 och 1944. Weimarck har utgått från laga skifteskartan, upprättad år 1831 för
beräkning av svedjornas areal. I samband med studien av Algustorp användes även här
laga skifteskartan från 1853 vid uträkning av arealen svedjemark. Gunhild Weimarck
uppmärksammar de markslag som i kartan benämns som t.ex. ”Afröjd mark” och
resonerar kring att dessa marker troligen var avsedda för svedjning. I Algustorps
kartmaterial påträffas t.ex. ”Brända furubacken” eller ”Rybacken”, i denna studie har
sådana marker visserligen uppmärksammats, men inte varit av störst intresse och
därmed lämnats därhän.
Det är intresseväckande att lantmätarens namngivning av markytorna kan tolkas på
olika sätt, vilket gör det svårt att uppskatta svedjelandens utbredning. Beträffande
Algustorp har svedjorna förmodligen utgjort ett komplement till ensädesbruket och
övriga sysslor i skogsbygden, det vill säga av stor vikt för spannmålsproduktionen.
I samband med sin undersökning av Lönsboda påvisar även Weimarck ett samband
mellan svedjebruket som bisyssla i ensädesbygder. Behovet att utnyttja svedjebruk för
livsmedelsproduktion
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flera

parametrar.

Faktorer

som

befolkningsökningen under 1700- och 1800-talen främjade nyodling, vilket i nästa led
intensifierade bruket av utmarksskogarna, t.ex. svedjebruk, timmerhuggning, skogsbete
samt produktion av tjära eller träkol (Skansjö 2010, s. 12). Under 1800-talet skedde ett
tilltagande av arealen åker- och ängsmark, varefter våtmarker och skogsområden togs i
anspråk. Således inträffade påfallande landskapsomvandlingar, även i skogsbygden.
Liknande företeelser inträffade troligen i såväl Algustorp som Lönsboda, där laga
skifteskartorna ger uppgifter om t.ex. mossodlingar under 1800-talet (11-RÖK-28 & 11ÖRK-57). Skiftesreformerna under artonhundratalet bidrog dessutom till förekomsten
av större arealer åkermark (Gadd 2000, ss. 351-369). Perioden kring 1800-talets mitt
råder allmän fattigdom och missväxt i Sverige, i kombination med en relativt
omfattande emigration (Gadd 2000, ss. 341-349). Sannolikt fanns följaktligen goda skäl
för bönder eller torpare att bedriva svedjebruk, särskilt i skogsområden för att undgå
svält och elände. Intressant i sammanhanget är även att antalet obesuttna, det vill säga
torpare, statare och backstugusittare ökade under 1800-talets andra hälft (Gadd 2000, ss.
221-230).
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Torpbebyggelse anlades främst på utmarken och därmed är det rimligt att torparen
svedjade för att överleva. Troligast är dock att torparen utförde dagsverken på
husbondens svedjeodling om denne inte erhållit en mindre landyta till sitt förfogande.
Det är högst sannolikt att ovanstående faktorer resulterade i att svedjeland tillsynes är en
mera vanlig företeelse i 1800-talets laga skifteskartor från såväl Algustorp som
Lönsboda. Anmärkningsvärt är att det i Algustorps kartor från perioden 1800-1900,
återfinns information om svedjor under artonhundratalets andra hälft, dock inte från
början av 1900-talet. Detta beror antagligen på att behovet av att svedja inte längre var
lika stort, tack vare rationalisering och mekanisering av jordbruket (Morell 2001, ss.
262-294).
Det svenska folkets matvanor förändras dessutom under 1900-talets början, då
konsumtionen av spannmål eller potatis minskar och animaliska livsmedel ökar (Morell
2001, s. 90). I övrigt emigrerar en stor del av landsbygdens befolkning under 1800talets andra hälft och början av 1900. Däribland många torpare som tidigare kanske
anlagt eller arbetat svedjor på skogens utmarker för att livnära sig. På sikt avfolkades
landsbygden och folk sökte sig till tätorternas industrier, då det inte längre var lönsamt
att bedriva småskaligt jordbruk (Morell 2001, ss 76-83). Likväl innebär detta inte att
svedjebruket försvann helt och hållet. Emanuelsson (2005) menar att mindre svedjor
förekom på sina håll en bit in på nittonhundratalet. Information om svedjeland i 1900talets kartmaterial från Algustorp, finns dessvärre inte att tillgå. Det är troligen ingen
slump att svedjor anträffas i laga skifteskartorna från både Algustorp och Lönsboda.
Detta betyder emellertid inte att det svedjades som mest i byarna vid de tillfällena.
Historiska kartor och annat källmaterial ger endast en ögonblicksbild av landskapet och
t.ex. svedjelandens areal vid den specifika tidpunkten. Dock har det utifrån källmaterial
svedjats i Sverige sedan medeltiden (Myrdal 1999, s. 51). På grund av bristande
källmaterial är det vanskligt att uttala sig om svedjelandens utredning och därmed när
eller var det svedjades i störst omfattning. Utförlig dokumentation saknas många
gånger, troligen tack vare strikt reglering av svedjebruk i lagen under vissa perioder
(Lindbladh, Niklasson & Nilsson 2003, s. 240). I övrigt tycks det vara tursamt om
information gällande svedjebruk i en by över huvud taget förekommer i historiska
kartor och annat källmaterial.
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Det är tveklöst så att den skogsklädda utmarken varit av stor vikt i samtliga skånska
bygder, likväl har den förmodligen haft ännu större betydelse för skogsbygdens
försörjning. Oavsett om det gällde svedjebruk, tjärproduktion eller skogsbete har
landborna utnyttjat landskapet i samspel med dess naturliga förutsättningar i olika
trakter. I synnerhet angående svedjebruket där bonden hade en viss kännedom om t.ex.
trädens näringskapital som frigjordes vid bränning, vilket i nästa led möjliggjorde
uppodling av blockrika och näringsfattiga moränmarker. På slättbygdens lerjordar var
det istället spannmålsproduktionen som stod i centrum. Däremot kan spannmålsodling
betraktas som utfyllnad till skogsbygdens övriga sysslor (Gadd 2000, ss. 51-84). Utan
skogssvedjorna på utmarken hade många på landsbygden inte kunnat fortleva i de
trakter där förutsättningar för upptagandet av större arealer åker- eller betesmarker
saknades, i synnerhet under hårda tider. Rör det sig om ensädesbygder, såsom
Algustorp och Lönsboda, inskränktes möjligheten till någon ansenlig produktion av
grödor, annat än t.ex. rågen som svedjorna gav. Ensädesbruket krävde dock god tillgång
på utmarksbete för kreaturen (Dahl 1989, s. 92). Skogsbygden hade således gynnsamma
förhållanden för att bedriva djurhållning i tämligen stor utsträckning. Därmed förefaller
det sig naturligt att boskapen stod i centrum, kombinerat med t.ex. svedjebruk
(Aronsson & Matzon 1987, s. 30-31). Skansjö (2010) framhåller att skogsbygdens
produktion till stor del var koncentrerad kring smör och animalier, varefter spannmål
haft avsevärt mindre betydelse. Likväl har övriga utmarksresurser såsom gagnvirke och
slöjdalster varit av stor vikt (Skansjö 2010, s. 13-14). Med hänsyn till 1658 års jordebok
över

Kristianstads

län,

stämmer

ovanstående

överens

med

den

dåvarande

sysselsättningen i såväl Algustorp som Lönsboda. Det går följaktligen att utläsa en
större produktion av smör och därmed var djurhållningen förmodligen central i bygden
(Riksarkivet, SE/RA/55201/55201.11/1). Slutligen bör svedjebruket enligt min mening
inte enbart betraktas som ett sätt att försörja sig. Brukningsmetoden utgör även en del av
vårt kulturarv, där kunskap förts vidare mellan generationer under oerhört lång tid.
Historiskt sett var svedjebruket en relativt vanlig företeelse i Sverige sedan medeltiden,
för att sedan gå ur tiden under 1900-talets första hälft (Myrdal 1999, s. 51 & Jansson &
Mårald red. 2005, s. 230).
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Svedjebruket har periodvis varit hårt reglerat i lagen, ansetts som förödande och således
mycket kontroversiellt (Dove 2014, s. 245). Å andra sidan pådrev Gustav Vasa
svedjandet under 1540-talet (Holmberg 2005, s.1)

Ur Skogshistoria år från år 1177-2005 (s. 1):
beflita sig om den onyttiga skogens undanröjande genom bruk av svedjor,
med vilka följde mycket gott!

Trots meningsskiljaktigheter och reglering genom århundradena är en sak dock säker,
utan svedjebruket och utmarkens övriga resurser är det troligt att överlevnaden för
skogsbygdens befolkning försvårats avsevärt.

Ordspråk från 1600-talet om utmarken, ur Det svenska jordbrukets historia: Jordbruket
under feodalismen 1000-1700 (s. 322):
Inte många hemma när bonden går själv i vall.
Kon mjölkar inte mer för att skällan är stor.
Skogen är god fattigmans kåpa.

6. Sammanfattning
Det som otvivelaktigt särskiljer Algustorp och Lönsboda från varandra är olikartade
markförhållanden. Framför allt gäller det jordarterna i respektive område, där en
framträdande regional skillnad kan utläsas (Fig. 11 & fig. 12). Förekomsten av mindre
arealer svedjeland i Algustorp grundar sig förmodligen i att området har fördelaktigare
jordar, i form av isälvssediment, för uppodling av större åkermarker (Fig. 11). Baserat
på observationer i fält förekom sannolikt svedjebruk i Algustorp tack vare områdets
topografiska egenskaper, det vill säga ett mycket backigt landskap. Svedjelandens stora
utbredning i Lönsboda beror enligt min mening på att områdets jordarter inte lämpar sig
för att etablera någon omfattande åkermark, här dominerar främst näringsfattiga
moränmarker och topografiskt är landskapet något flackare (Fig. 12).
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I skogsbygden har jordbrukare troligtvis nyttjat svedjebruk för att komplettera
djurhållningen och möjliggöra småskalig produktion av spannmål i trakten. Genom att
anlägga svedjor på de backiga, stenbundna och näringsfattiga utmarkerna blev ofruktbar
mark fruktbar, om än i korta perioder var det ändå högst nödvändigt för såväl
Algustorps som Lönsbodas spannmålsförsörjning. Trots en tidvis negativ syn på
svedjandet genom århundradena, i synnerhet från centralmakten, har svedjebruket haft
ett högt värde i det historiska agrarsamhället.
Framför allt för t.ex. de bönder och torpare som utan svedjebruket fick gå med tomma
magar. Nog var det historiskt sett slitsamt att överleva i allmänhet, dock var det troligen
till bondfolkets glädje, efter att ha gått med böjda ryggar på svedjelandet för att erhålla
en andel potatis eller råg. Avslutningsvis gav troligen svedjorna ingen större avkastning
rent ekonomisk, likväl var det med dåtidens mått tillräckligt för att överleva nödår och
dylikt. Sett ur den nödställda befolkningens perspektiv var svedjandet många gånger
ytterst värdefullt, trots omfattande arbetsinsatser.

Ur meddelerskan Bengta Nilssons upptecknade minnen av svedjebruket i Röke socken:
Jag glömmer aldrig första gången jag var med och satte potatis. Jag var en
10 år. Och sade man att man hade ont i ryggen, då sade de bara att man
hade ingen rygg, man hade bara ett litet lekande. Så sade man till barn. Jag
hade 6 skilling i betalning. Jag glömmer aldrig den pengen, för det var den
första jag tjänat. Det stod en 4 på den.
(LUF acc 5664).

Beträffande framtida forskning som berör svedjebruk och framför allt svedjemarkens
areal inom enskilda byar, framstår denna i dagsläget som ganska blygsam. Jag anser att
vidare studier är av stor vikt för att utöka kunskapen om svedjebrukets förekomst främst
genom att undersöka fler byar eller socknar i t.ex. norra Skåne. Enligt min mening
behövs en utförligare kartläggning av svedjebruket i såväl södra Sverige som i
nordligare delar av landet. Eventuella framtida studier skulle troligtvis ge en bättre bild
av svedjebrukets geografiska utbredning ur ett större perspektiv. Även pollenanalyser
med anknytning till svedjebruk i exempelvis Skåne skulle sannolikt komplettera
befintlig forskning, och ge ökad kännedom om var och när svedjebruk bedrevs i störst
omfattning.
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6.1. Tack
I första hand vill jag tacka Nils-Olof Svensson och samtliga lärare på
Landskapsvetarprogrammet som bidragit med goda kunskaper, tips och råd som
möjliggjort sammanställandet av denna uppsats. Tack till Nils Wallin för stöd och
assistans med GIS-arbetet i ArcMap. Jag vill även rikta ett stort tack till min familj och
Johanna Dahlén-Koski som bidragit med stöd, inspiration och motivation under de
stunder då skrivandet känts tungt.
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