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1. Inledning
Eken är det trädslag i Sverige med flest arter knutna till sig och utgör en viktig roll för
biologisk mångfald. Trädets förmåga att uppnå en väldigt hög ålder gör att det kan
utveckla en stor mängd livsmiljöer för olika arter av mossor, lavar, svampar och insekter.
En stor del av Blekinges naturvärden är koncentrerade till just eklandskapet. Under flera
århundraden reglerade kronan användningen av Sveriges ekar, främst i syfte att garantera
tillgången av skeppsvirke. Under 1800-talet släpptes förfoganderätten av ek på skattejord
fri. Tillsammans med en rad andra faktorer har detta bidragit till att dagens ekbestånd
blivit allt mer fragmenterat. Som följd har arter knutna till ekmiljöer missgynnats, vilket
har gjort att flera av dessa finns med på rödlistan för hotade arter. För att bevara sådana
arter krävs det att miljöer med äldre ekar upprätthålls och utvecklas. En kartläggning av
ekens historiska utbredning kan vara till hjälp vid ett sådant arbete, då det ger en
förståelse för hur ekbestånden en gång sett ut. Jämförs den historiska utbredningen med
den nutida, kan fragment av tidigare ekbestånd identifieras. Sådana fragment kan vara
mål för utveckling och restaurering till fördel för de hotade arter som är knutna till ek.
Med hjälp av protokoll upptecknade vid 1800-talets inventeringar av ek, är en
kartläggning av ekens historiska utbredning möjlig. Dessutom kan anteckningar från
samma protokoll göra det möjligt att skapa en uppfattning om ekarnas skick vid denna
tid. En detaljerad sammanställning av dessa inventeringsprotokoll har tidigare aldrig
utförts i Blekinge. Efter förslag från Länsstyrelsen i Blekinge syftar denna studie till att
kartlägga ekens historiska utbredning och kvalitet på by- och hemmansnivå i Lösen
socken, Blekinge län. Genom att studera undersökningsområdet på hemmansnivå kan
historiska ekbestånd med en hög noggrannhet lokaliseras i landskapet.

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att kartlägga ekens historiska utbredning och kvalitet i Lösen
socken för att bidra till en ökad förståelse för dagens eklandskap i samband med
naturvårdens arbete.
För att uppnå undersökningens syfte ska följande frågeställningar besvaras:
•

Hur såg ektätheten ut i Lösen socken utifrån ekinventeringsprotokollen från år
1819 och 1832 samt historisk kartmaterial?

•

Vilka egenskaper hade ekarna i socknen utifrån samma protokoll och vilka
möjliga orsaker fanns till dessa egenskaper?

•

Hur kan ekarnas historiska tillstånd kopplas till förutsättningar för nutida
biologisk mångfald?
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2.1 Avgränsning i tid och rum
Källmaterialet avgör undersökningens avgränsning i tid. Utgångspunkten för studien är
det omfattande ekinventeringsmaterial som insamlades sockenvis år 1819-1823 och under
1830-talet. Av de inventeringar som har gjorts av ekbeståndet i Sverige är dessa de mest
detaljerade. Uppgifter om ekarnas antal och kvalitet finns att studera på bynivå och i
inventeringsmaterialet från 1830-talet finns även uppgifter på hemmansnivå. Siffror från
ekinventeringsprotokollen från 1830-talet har tidigare sammanställts sockenvis av Per
Eliasson, professor i historia vid Malmö Universitet, i samband med sin avhandling. Den
del av sammanställningen som berör Blekinges socknar bistod Eliasson oss med i ett
tidigt skede av arbetet1.
För att visa på en så detaljerad bild som möjligt av den historiska ektätheten gjordes även
en avgränsning i rum, till att endast beröra byar och hemman i en av de mer ektäta
socknarna enligt Eliassons sammanställning. Efter dialog med Annika Lydänge,
koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter på Länsstyrelsen i Blekinge, så valdes
Lösen socken till undersökningsområde. Detta eftersom det saknas djupare kunskaper om
socknens ekmiljöer och att flera av dessa idag är oskyddade2. Lösen socken var enligt
Eliassons sammanställning den fjärde ektätaste av Blekinges 28 socknar år 1832. I Lösen
råder dessutom ett högt exploateringstryck. Samtidigt som området, enligt Annika
Lydänge, kan ses som ett framtidsområde för ekarna då socknen hyser många yngre ekar
som kan bli värdefulla på sikt.

3. Bakgrund
3.1 Forskningsläge
Det har gjorts flera tidigare undersökningar rörande det historiska ekbeståndet i Sverige.
Dessa undersökningar utgår framförallt från det omfattande källmaterial som
ekinventeringarna utgör. Nedan nämns några av de studier som denna undersökning
använder sig av.
Per Eliasson har skrivit om skog- och ekhistoria i Sverige. I sin avhandling Skog, makt
och människor - En miljöhistoria om svensk skog 1800-1875 från 2002 behandlas det
svenska ekbeståndets historia under cirka hundra år, 1730- till 1830-talet. Eliasson har
utgått från historiskt källmaterial ur diverse arkiv för att beskriva förändringar i
ekbeståndet. Bland annat har riksdagsdebatterna om fri dispositionsrätt av ek 1809–1830
samt statligt utredningsmaterial under den berörda perioden undersökts av författaren.

1
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Per Eliasson, professor i historia vid Malmö Universitet, e-post den 15 december 2017
Annika Lydänge, Länsstyrelsen i Blekinge, e-post den 18 och 20 december 2017
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Utifrån protokoll från 1830-talets ekinventeringar har Eliasson gjort en sammanställning
av ektätheten i sydöstra Sveriges socknar. Enligt den bearbetning som Eliasson gjort av
materialet hade Lösen socken vid denna tid 312 ekar per km2 och var den fjärde ektätaste
socknen i Blekinge.
För att visa på ektäthet krävs det att antalet ekar ställs i relation till arean. Eftersom
frälsejord3 aldrig inventerades, och oftast heller inte kronojord4, skulle det vara
missvisande att ställa antalet ekar till varje sockens totala area. En kännedom om
skattejordens5 area i varje socken är nödvändig för att kunna fördela ekarna i rätt
proportion. På grund av att markerna under 1830-talet på många håll fortfarande brukades
samfällt var dessa siffror inte möjliga att ta fram för Eliassons sammanställning. Istället
har Eliasson använt sig av en metod där han med hjälp av mantal tagit fram ett
förhållande mellan de olika jordnaturerna och på så sätt gjort en fördelning av socknarnas
area, för att sedan kunna ställa antalet ekar i proportion till denna. Man bör dock vara
kritisk till denna metod eftersom mantal är en taxeringsenhet och inte ett arealmått.
Metoden ger inte ett exakt resultat, men siffrorna är mer rättvisa än om det inte skulle
tagits hänsyn till förhållandet mellan jordnaturer. Med denna metod går det att
översiktligt se generella mönster i ektätheten i sydöstra Sverige. Eliasson kommer fram
till att de största koncentrationerna av ek fanns i Blekinge, Östergötland och på Gotland
och att en högre ektäthet framträder längs kusterna. Ektätheten minskade med tilltagande
höjd över havet och i området Blekinge-Kronoberg fanns en tydlig gradient i sydlignordlig riktning.
En annan avhandling som berör ekens historia har skrivits av Anders Wång (1997). Wång
undersöker Vårdsnäs socken i Östergötland. Genom att studera historiskt kartmaterial
följer han markanvändningens förändring över tid kring ekarna. Undersökningen
konstaterar stora skillnader mellan hur skatte-, krono- och frälsebönder behandlat marken
kring ekarna. Rätten att själv förfoga över ekarna var annorlunda för de olika
ägarkategorierna och detta har visat sig i förhållningssättet gentemot träden. Författaren
menar att det skedde en mycket omfattande utglesning av ekbeståndet på skattejorden
sedan bönderna fick fri förfoganderätt över ekarna under 1800-talet. Motsvarade
avverkningar på frälsejord kan inte konstateras. Merparten av dagens återstående grova
ekar i Vårdsnäs socken har vuxit på ängsmark och kontinuiteten av ek var som störst på
den tidigare frälsejorden. Wångs resultat visar även att dagens ekbestånd främst växer i
betesmarker.
Sven Björnsson (1946) har i sin avhandling försökt fastställa ekskogens utbredning i
Blekinge med hjälp av ett utdrag från 1819 års ekinventering. Där redovisas att 265 000
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Kronojord, jord som tillhörde kronan
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ekar återstod efter att ca 4 300 ekar antogs av kronan. Ekskogen bestod till stor del av
“knut- och risekar”6, som Björnsson menar berodde på böndernas hamling för att få foder
till djuren. I Östra härad, dit Lösen socken tillhör, antogs 380 ekar av kronan medan 39
000 återstod. I en figur har Björnsson sammanställt antalet ekar per km2 sockenvis och
gjort skillnad på skogsbygd och dalbygd. I Lösen socken var ektätheten störst i
dalbygden, med fler än 250 ekar per km2. I skogsbygden i norr fanns mindre än 25 ekar
per km2. Björnsson skriver även att byn Öljersjö i Lösen socken var en av fyra byar i
Blekinge som hade mer än 4000 ekar. Det kan riktas kritik mot Björnssons metod där han
gör en fördelning av antalet ekar per km2. Eftersom inventeringen som används endast är
gjord på skatte- och delvis kronojord bör det tas hänsyn till vilket förhållande dessa
jordnaturer haft till frälsejorden. Detta har inte gjorts och resultatet kan därför delvis vara
missvisande.
Robert Pettersson (1944) har gjort en omfattande studie utifrån ekinventeringsmaterial
från år 1749 i Östergötland. Efter en geografisk bearbetning visar Pettersson resultaten
med tre härader som exempel. Enligt studien växte ekarna på inägomarken med ca 60 % i
slättbygd och ca 85 % i kust- och skogsbygd. Ekarna kunde växa både på ängarna och
åkrarna. Majoriteten av ekarna i alla tre härader var unga och tillväxande. Dock var
andelen goda ekar högre i skogsbygd (9,4 %) än i slättbygd (0,58 %) och kustbygd (0,1
%). Pettersson menar att detta beror på att kommunikationerna var sämre i skogsbygden.
Vanligtvis avverkades ekarna i första hand på platser med goda transportmöjligheter,
främst med närhet till vattendrag eller till havet. Ekbestånd på de mer svåråtkomliga
platserna skulle enligt kronan sparas. Det geografiska läget avgjorde alltså delvis
ekbeståndens utseende. Andelen gamla odugliga ekar, med håligheter och röta, var
förhållandevis hög i kustbygd (27,6 %) och skogsbygd (22,1 %) medan den var lägre i
slättbygd (5,66 %). Pettersson menar att flera socknar i slättbygden saknade skog och
därför var virkesbehovet större. Utsyning7 av gamla ekar beviljades troligtvis därför
oftare i slättbygd.
Per Eliasson (2013) har även gjort en studie på en högre detaljnivå än tidigare nämnda
undersökningar. I samband med antagandet av en ny skötselplan för kulturreservatet
Råshult i Stenbrohults socken gjorde Eliasson en utredning utifrån det historiska
källmaterialet om ekförekomsten i Råshult. En genomgång av tillgängligt källmaterial
från tiden vid inventeringarna gjordes i syfte att ta reda på ekens lokalisering, antal och
kvalitet i 1700- och 1800-talets landskap. Eliasson kommer bland annat fram till att det
skedde en minskning och försämring i ektillståndet mellan inventeringarna. Dessutom gör
Eliasson en tolkning av de begrepp som används i källmaterialet för att beskriva ekarnas
kvalitet, storlek och växtsätt. De ekar som betecknades som små var troligen högst 30 cm
i diameter, medan halvstora var minst 30 cm i diameter. En stor ek tros ha haft en
6
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diameter omkring 60 centimeter. Plantor och ekbuskar antecknades varken vid
inventeringen år 1821 eller 1832. Begreppet vrakek syftar i första hand på en helt murken
ek. Risekar kunde både vara små, halvstora och stora, och var alltså inte ett uttryck för
ekarnas storlek. Begreppet användes för ekar som utifrån flottans behov var i ett dåligt
tillstånd. Knut- och risekar var troligen kortstammiga och greniga, och sannolikt fanns ett
samband med hamling som orsakade knutbildning på stammen. Hamling kunde ofta ske
på de äldre grenarna, som sågades av och endast en bit av grenen lämnades kvar. När
ekarna benämns som skadade fanns synliga skador som gjorde att röta kunde misstänkas i
trädet, troligtvis ofta som en följd av ovarsam hamling.
Per Eliasson (2018) har även gjort en liknande utredning för Länsstyrelsen i Kalmar där
Räpplinge och Högsrums socknar undersöks med fokus på området Halltorp/Ekerum,
som delvis utgörs av naturreservatet Halltorps hage. Syftet var även här att undersöka
antal, kvalitet och lokalisering av ekarna i området samt förändringar av dessa, under
perioden 1600-1950. Resultatet visar att ekarna var lokaliserade till ängar och hagmarker.
Kvaliteten utgjordes främst av större äldre ekar varav många var torra och ihåliga.
Jämfört med övriga delar av undersökningsområdet var Halltorp/Ekerum ett särpräglat
rikt eklandskap. I en sammanställning av ekarnas klassindelning från
inlösningsprotokollet från år 1832 framgår det att ekarna i detta område till största delen
utgjordes av ekar i den tredje klassen8, “Större Ekar, som gifva betydligt qvantum Wed
eller kunna vara gagnelige till Grindstolpar, Brotimmer, Stäf m.m.”.

3.2 Ekens invandring
Eken invandrade söderifrån till Sverige för cirka 10 000 år sedan i samband med att den
senaste inlandsisen drog sig tillbaka. Detta skedde under den tidsperiod som kallas boreal
tid och som kännetecknas av ett varmt och torrt klimat (Berglund 1966). Utöver eken
invandrade även andra värmekrävande trädarter som ofta förekommer i ekblandskogar;
alm, lind och ask (Bernes 2011). Vid slutet av boreal tid hade ädellövträden tillsammans
nästan konkurrerat ut tall och hassel, som tidigare dominerat landskapet (Liljegren u.å.).
Dessa ädellövsblandskogar dominerade landskapet i södra Sverige i cirka 5000–6000 år
innan klimatet återigen blev kallare omkring 1500 f.Kr. Då bredde tall och björk ut sig på
bekostnad av ädellövskogen (Johansson 1996). Ekens tillbakagång fram till medeltidens
början berodde i huvudsak på klimatförsämring och en ökad konkurrens från andra mer
skuggtåliga arter (Johansson 1996).

3.3 Ekens biologi
Ekväxter (Quercus) är ett släkte i familjen bokväxter (Fagaceae) (Anderberg &
Anderberg u.å.). I Sverige finns två naturligt förekommande arter, skogsek (Quercus
robur) och bergek (Quercus petraea) (Barklund 2002). Skogseken växer vanligtvis gärna
8
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på torr till frisk, ganska näringsrik jord medan bergeken främst växer på magrare marker,
i bergiga och steniga miljöer (Mossberg & Stenberg 2010). Den övervägande delen av
Sveriges eklandskap består av skogsek, vilket oftast är den art som syftas på när man talar
om ek (Barklund 2002). Arterna är dock inte helt avgränsade och kan förekomma
tillsammans, även hybrider är vanliga (Johannesson & Ek 2006). I denna undersökning
kommer det inte att göras någon skillnad på de olika typerna av ek.
I Sverige kan ekar bli upp till 25–30 meter höga och flera hundra år gamla (Bunte, Olsson
& Rydell u.å.). Eken växer bäst på näringsrik mark med ett djupare jordlager. På bergiga
och magra marker växer eken långsammare och blir ofta krokig och grenig, vanligtvis
kallad krattek (Skogskunskap 2018). Eken är ljuskrävande och har i alla tider varit utsatt
för konkurrens av andra mer skuggtåliga träd som gran, bok, alm och lönn (Hultengren,
Pleijel & Holmer 1997).
Den naturliga spridningen av ek sker till stor del med hjälp av olika däggdjur och fåglar.
Nötskrikan samlar ihop och gömmer ekollon i marken inför vinterns behov då det är ont
om annan mat, och glömmer då en del ekollon kvar i marken (Hultengren, Pleijel &
Holmer 1997). Förr var även ollonsvinen viktiga för ekens föryngring genom sitt bökande
(Nationalencyklopedin 2018b). För att ett ekollon ska gro krävs det mycket infallande
solljus, det sker därför oftast ingen föryngring i täta och slutna ekbestånd (Hultengren,
Pleijel & Holmer 1997).
Eken förekommer i hela södra Sverige och dess nordgräns sammanfaller med den
biologiska norrlandsgränsen, Limes Norrlandicus, ungefär i linje med Dalälven
(Hultengren, Pleijel & Holmer 1997). Nordgränsen för bergek är något sydligare än för
skogsek (Skogskunskap 2017).

3.4 Biologisk mångfald
Eken är det trädslag i Sverige som har flesta arter knutna till sig. Omkring 1500 olika
arter av mossor, lavar, svampar och insekter är direkt eller indirekt beroende av eken
(Länsstyrelsen u.å.a). Trädets förmåga att bli väldigt gammalt gör att den utvecklar en
mångfald av livsmiljöer. En ek kan växa i cirka 300 år, i ytterligare 300 år kan den stå
med röta för att sen, som död eller levande, gradvis brytas ner under 300 år (Johannesson
& Ek 2006). Trädets artrikedom ökar med ökande ålder och de riktigt gamla ekarna kan
ur biologisk mångfalds synpunkt betraktas som hela skogsbestånd snarare än enskilda
träd på grund av den artrikedom de rymmer (Höjer & Hultengren 2004). Äldre ekar ger
även arter med dålig spridningsförmåga lång tid att etablera sig och många organismer
har specialiserat sig på olika stadier i trädets nedbrytning (Bergman u.å.).
3.4.1 Exemplet läderbaggen
Läderbaggen (Osmoderma eremita) tillhör ordningen skalbaggar och är ett exempel på en
6

art vars överlevnad är beroende av gamla och ihåliga träd, främst ekar (Antonsson 2002).
Sverige hyser en stor del av artens världspopulation (Antonsson & Karlsson 2014).
Eklandskapet mellan Ronneby och Karlskrona utgör ett av läderbaggens kärnområden i
norra Europa (Eliasson & Nilsson 1999).
För att läderbaggen ska kunna existera på en plats krävs en lång kontinuitet av gamla och
ihåliga träd. Arten har dålig spridningsförmåga och nästan ingen nykolonisation sker i
befintliga bestånd (Antonsson 2002). Sedan 1800-talet har det skett en minskning och
fragmentering av läderbaggens habitat till följd av igenväxning och glapp i
åldersstrukturen hos träden (Antonsson 2002). Många av de lokaler där läderbaggen
förekommer är idag för små och isolerade för att arten ska kunna överleva på sikt, vilket
utgör ett problem för artens framtid (Antonsson 2002).
Under en läderbagges larvstadie, som varar mellan tre och fyra år, lever den av murken
ved på insidan av gamla ihåliga träd (Antonsson 2002). Genom att skapa nya håligheter
och öka mängden mulm i trädet påverkar läderbaggen livsmiljön för flera andra arter.
Ofta förekommer en rad rödlistade arter i stamhåligheter som skapats just av läderbaggen
(Artdatabanken 2015). En minskning av läderbaggens population skulle få konsekvenser
för flera arter som är beroende av läderbaggens påverkan på träden. Läderbaggen är med
på rödlistan för hotade arter i kategorin nära hotad (NT) (Artdatabanken 2015).

3.5 Eken och människan
3.5.1 Landskapslagarna och Gustav Vasa
Förutom den mångfald av arter som är beroende av ekar har trädet länge haft en stor
betydelse även för människan. Trädets hårda och röttåliga virke tillsammans med
ollonproduktionen har gjort att eken och dess användning reglerats under lång tid i
Sverige. Redan på 1200- och 1300-talen omnämns eken i landskapslagarna. Eken var då
en viktig gemensam resurs för lokalsamhället (Eliasson & Nilsson 1999). Den
gemensamma skogen var fri för byinvånarna att nyttja med undantag för ek och hassel
(Abrahamsson 1996). Stod eken däremot på den enskilda skogen, ängen eller åkern fanns
inga regler och bonden kunde fritt nyttja den (Abrahamsson 1996). Vid denna tid fanns
ännu inget helt övergripande skydd rörande ekarna i Sverige.
Först under Gustav Vasas tid blev eken en del av politiken och en nästan 400 år lång
period av regleringar kring ekanvändning väntade. Genom utfärdande av ett öppet brev år
15589 förbjöd Gustav Vasa fällande av bärande träd, som förtydligades vara ek, bok, apel,
hassel, oxel, rönn och hägg (Eliasson & Nilsson 1999). Förutom ollonproduktionen var
anledningen till förbudet även att eken var viktig som virke till kronans skepp. Eken hade
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en mycket stor roll i uppbyggandet av den svenska örlogsflottan från 1500-talet och
framåt (Johannesson & Ek 2006).
Regalrätten kompletterades under 1600- och 1700-talen med fler regleringar kring
ekplantering, ekutsyning och transportrestriktioner för ekvirke (Eliasson & Nilsson 1999).
För att få tillstånd att avverka en ek krävdes först en utsyning. Tilläts trädet att avverkas
fanns det krav på att två nya skulle planteras alternativt att två ungträd skulle skyddas från
betesdjur (Nilsson, Baranowski & Eliasson 1999). Den kungliga regalrätten gällde för all
jordnatur förutom frälsejorden där förfogandet av ek var fritt, bortsett från att det
emellanåt förekom förköpsrätt för kronan (Eliasson & Nilsson 1999). Vid slutet av 1700talet skedde en påtaglig befolkningsökning samtidigt som uppodlingarna tilltog. Vid
dessa uppodlingar stod sannolikt många ekar i vägen men var inte tillåtna att huggas ner.
Detta gjorde, tillsammans med att synen på äganderätt till mark förändrades, att
bondeståndet allt mer tryckte på för ett frisläppande av ek och bok (Eliasson 2013).
3.5.2 1790-talet och löftet om fri dispositionsrätt
När skatteköpsförordningen kom 1789 garanterades skattebönderna samma fria
dispositionsrätt till sin mark som frälsemännen hade. Detta gällde dock inte för ek och
bok (Eliasson & Nilsson 1999). Bondeståndet begärde följaktligen att en ekbesiktning
skulle utföras för att fastställa vilka ekar som tillhörde kronan (Eliasson & Nilsson 1999).
I januari 1790 utfärdades en kunglig förordning om att en besiktning skulle göras av
krono- och skattejord. Syftet var bland annat att få en rapport om ek- och bokskogarnas
tillstånd och vilken tillgång det fanns på bra virke, samtidigt som skattemän skulle veta
vilka träd de skulle få fri dispositionsrätt till (Eliasson 2013). Enligt förordningen skulle
dispositionsrätten till de ekar som ej var märkta med kronans stämpel på stammen vid
avslutad inventering tillfalla ägaren av skattejorden. Hos bönderna väcktes nu hopp,
särskilt när skogsförordningen kom år 1793 och gav fri dispositionsrätt till alla bokträd
för skattejordsägare (Eliasson 2002, s.72). Det är också här som begreppet kronoekar
första gången används om de ekar som tillhörde kronan. När besiktningarna var klara
skulle bönderna få fri tillgång till de träd som inte var märkta av kronan. Men trots att
besiktningarna avslutades hände inget. År 1798 utsågs en ny skogskommission som
skulle ändra på paragrafen om bärande träd (Eliasson 2002, s.72).
3.5.3 Skogsordningen 1805
Den nya skogsordningen kom år 1805 och löftet om ekarna på skattejord bröts. Ekarna
skulle återigen tillhöra kronan och begreppet kronoekar förekom inte längre i
förordningen då alla ekar ännu en gång skulle behandlas lika (Eliasson 2002, s. 72).
Paragrafen utgjordes också av detaljerade bestämmelser kring utsyning av ekar.
Utsyningarna skulle ske årligen och bondens behov av ekvirke blev bestämmande
(Eliasson 2002, s. 72). För att få fälla en ek på skattejord krävdes en lång
utsyningsprocess med flera inblandade (Eliasson 2002, s. 71). Tidigare gjordes utsyning
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endast om eken var en väldigt stor olägenhet i åker eller äng (Eliasson 2002, s. 93). Det
infördes dessutom att en ersättning skulle ges för den ek som kronan högg ner på
skattejord, en så kallad stubbelön (Eliasson 2013). Enligt tidigare förordningar hade en
viss ersättning utgått till skatte- och kronobönder för ekar som flottan avverkade. Denna
utgick efter trädets värde, men senare vid 1793 års skogsordning formulerades en
bestämd taxa för ersättningen (Eliasson 2002, s. 71).
3.5.4 Eken i riksdagen
Öppningen av riksdagen år 1809 var ett incitament för bondeståndet att återigen driva
frågan om en fri disposition av eken. Det stod klart att eken var en skadlighet för åker,
äng och bete. Lösningen skulle vara fri dispositionsrätt och en separering av
virkesproduktion och agrar produktion (Eliasson 2002, s. 85). Kraven återkom på flera
riksdagar, både 1812 och 1815 gav riksdagarna begäran till Kungl Maj:t om en reglering
av ekskogarna (Eliasson 2013). År 1817 inkom överstelöjtnant Kihlgren (senare adlad af
Borneman) med ett förslag angående ekarna och hur de skulle vårdas (Eliasson 2013).
Flottkommittén utfärdade 1819 ett annat förslag om att regleringarna över ekarna skulle
behållas men för att en bra skötsel skulle vidtas av bönderna skulle premier och
ersättningar erbjudas för ett gott skeppsvirke. De menade även att flottan skulle anlägga
egna ekplanteringar (Eliasson 2013).
3.5.5 af Bornemans stora ekbesiktning år 1819-1823
Med början år 1819 genomfördes en besiktning av överste Johan af Borneman för att se
över ekskogens skick och för att utforska möjligheten till ekplanteringar. Detta skulle bli
den mest grundliga besiktning som genomförts i Sverige och verkställdes mellan åren
1819 och 1823 (Eliasson 2013). Tillsammans med två konstruktionsofficierare, två
underofficerare och en timmerman besiktigades femton län (Eliasson 2013), varav de som
var viktigast för virkesförsörjningen besöktes först (Eliasson 2002, s.102). För varje
krono- och skattehemman skrevs en journal över ekens beskaffenhet. Redan efter
besiktningen av Blekinge 1819 konstaterade af Borneman att “Ekeskogen är nära sin
totala undergång” (Eliasson 2002, s.102). Af Borneman kände troligen till siffrorna från
den tidigare besiktningen på 1790-talet och såg en oroväckande nedgång i ekarnas
kvalitet, antalet användbara ekar för kronan hade minskat (Eliasson 2002, s.103). I slutet
av 1822 lämnade af Borneman ett förslag till riksdagen som bortsåg från flottkommitténs
förslag om ekplanteringar och premier för bra skeppsvirke (Eliasson 2013). Af Borneman
ansåg att skattejordägarna skulle få fri dispositionsrätt till ekarna mot en lösensumma.
Denna skulle dessutom finansiera framtida statliga ekplanteringar, som i sin tur även
kunde bibringa folkets förtroende för att löftet om den fria dispositionsrätten denna gång
skulle bli verklighet (Eliasson 2002, s. 104).
3.5.6 Förordningen år 1830 - ny ekbesiktning och fri disposition
Förslaget från af Borneman fick stöd och i en proposition till riksdagen 1828 anslöt sig
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Kungl. Maj:t till att dispositionsrätten skulle släppas fri på skattejord mot en lösensumma,
samt att ekplanteringar skulle göras (Eliasson & Nilsson 1999). Med en förordning år
1830 blev eken till slut fri på skattejorden och det kom därmed bestämmelser om att en ny
ekbesiktning skulle göras (Eliasson 2013). Besiktningen skulle dels göras för att fastställa
en kollektiv inlösningssumma för hela socknen och dels ett lösningsbelopp för de
enskilda hemmanen (Eliasson 2002, 117). Lösensumman togs fram beroende på
ekarnas beskaffenhet samt hemmanets läge, bland annat i förhållande till hamn,
skeppsvarv eller en stad (Eliasson 2013). Denna summa utarbetades av en
sockenkommitté bestående av sockenbor samt ett kronoombud (Eliasson 2013).
För att räkna ekarna i socknen användes af Bornemans journaler från den senaste
ekinventeringen som grund (Eliasson 2002, s.117). Den fria dispositionsrätten gällde
dock inte ekar som var stämplade för kronan och fick inte lösas av skattebonden (Eliasson
2013). Inlösningen av ekar fullföljdes under 1830-talets början och i Blekinge län i
synnerhet under 1832.
Förordningen som kom 1830 berörde endast skattejorden, därmed fortsatte kronan att
behålla rätten över ekarna på kronojord och boställen. Endast vid tillstånd efter särskild
utsyning kunde en ek avverkas till husbehov på kronojorden (Eliasson & Nilsson 1999).
Inte förrän en ny boställsordning kom 1934 tog riksdagen beslutet att den kungliga
regalrätten till ek skulle upphöra (Eliasson & Nilsson 1999). I nästan 400 år var ekar på
kronojord skyddade av Gustav Vasas regalrätt som infördes 1558.
3.5.7 Ekhatet och skadorna
Under den långa period som ekarna reglerades av kronan växte en frustration fram hos
bönderna. Flottan ville åt de ekar med bäst virkeskvalitet och dessa återfanns främst i den
näringsrika inägomarken (Eliasson 2002, s.78). En ek som växer på näringsrik jord växer
snabbare än en som växer på sämre jord och till skillnad från barrträd blir virket hårdare
desto snabbare trädet växer (Eliasson & Nilsson 1999). Eken hindrade ofta bondens
agrara produktion i både åker och äng. Trädet gav en stor skugga och lämnade
svårförmultnad lövförna efter sig, samtidigt som den konkurrerade med andra träd som
var mer tjänliga för bonden (Eliasson 2002, s. 126). Detta tillsammans med att bonden
inte hade fri förfoganderätt över ekarna på sin mark gjorde att det skapades en irritation.
Lokalsamhället fick ett synsätt på eken som ofta brukar sammanfattas med begreppet
ekhat (Eliasson 2002, s. 128).
I hemlighet försökte bönderna ofta skada träden eller rent av såga ner dem olovligen. De
kunde bland annat rycka upp eller skära av unga ekplantor för att hindra föryngringen,
bilda lövbrasor vid stammarna eller hamla träden (Eliasson 2002, s. 127). Ekföryngringen
hölls också nere på grund av betestryck, både på utmarken och vid efterbetet på
ängsmarken (Eliasson 2002, s.127). För att träden skulle få en fördelaktig form samt att
tillväxten skulle förbättras på yngre träd så påbjöd flottan om stamkvistning. Mot slutet av
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1700-talet förstod dock flottan att detta var något som kunde orsaka röta i träden. Den
kronostämpling som gjordes på trädens stammar i samband med ekbesiktningen på 1790talet var också något som man senare förstod hade skadat många ekar (Eliasson 2002,
s.127).
3.5.8 Förändring i ekbeståndet
Det största avverkningsområdet i Sverige låg kring smålandskusten från Västervik till
Bergkvara och därifrån skeppades ekträden till Stockholm. Efter anläggandet av
örlogshamnen i Karlskrona 1680 skeppades ekarna senare även dit (Eliasson 2002, s 73).
Den största delen av Blekinges ekskog förekom under 1600-talet främst i skogsbygden i
de västra delarna av länet (Björnsson 1946, s. 68). Ekskogen i östra Blekinge beskrevs
enligt Jordrevningsprotokollet 1671 som dålig och oduglig till skeppsvirke (se Björnsson
1946, s. 68).
Under 1700-talet hade en stor del av de användbara timmerekarna i de kustnära trakterna
avverkats och det fanns en brist på virke av den kvaliteten som flottan eftersökte
(Eliasson 2002, s. 77). Flottan tryckte på ett öppnande av nya områden där det ännu finns
gott om större friska träd som kunde användas (Eliasson & Nilsson 1999). Häraderna i
södra Kronoberg är ett exempel. Besiktningar av ekbeståndet under 1700-talet visar att i
områdena i Kronoberg var 66 % av de vuxna ekarna användbara mot endast 15 % i
Kalmar län där det skett långvariga avverkningar (Eliasson 2002, s. 74). Skillnaden visar
tydligt på den inverkan som avverkningarna hade på ekbeståndet i Sverige.
Även material från generalskogsbesiktningen 1729–32 och 1790-talets stora besiktningar
visar på liknande mönster. Det skedde en minskning i andelen användbara ekar samtidigt
som andelen murkna och felväxta träd ökade (Eliasson 2002 s, 75). En sammanställning
av Eliasson (2002 s. 105) visar att antalet dugliga ekar på skatte- och kronojord i Blekinge
minskade med 56 % mellan 1790-talet och 1825. En källkritisk aspekt är dock om detta
berodde på en förändring i ekbeståndet eller på högre krav från flottan gällande ekvirkets
kvalitet (Eliasson 2002, s. 76). År 1795 var antalet användbara ekar på krono- och
skattejord i hela landet ca 230 000 (Eliasson 200, s. 75).
Vid af Bornemans inventering av ekarna i Blekinge år 1819 reagerade han på hur
ekbeståndet kraftigt hade försämrats. De ekar som varit av god kvalitet 30 år tidigare var
inte längre användbara för flottan. Ekskogen i Blekinge var enligt af Borneman ”nära sin
totala undergång” (Eliasson 2002, s. 102). Denna nedgång kan delvis bero på ekhatet och
den skadegörelse bönderna utsatte ekarna för (Eliasson 2002, s. 106). Även den mängd
utstämplingar som gjordes, följt av fri dispositionsrätt av ek på skattejord på 1830-talet
kan ha påverkat ekens tillbakagång under 1800-talets första decennier. På frälsejord blev
ekarna kvar i större omfattning och kom där istället att kännetecknas som ett
“herrgårdsträd” (Eliasson & Nilsson 1999).
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Vidare kan den befolkningsökning som skedde i Sverige varit en bidragande faktor till
ekens tillbakagång. Under perioden 1720-1830 fördubblades den svenska befolkningen
till 2,8 miljoner (Eliasson 2002, s. 69). Befolkningsökningen sker i samband med nya
jordbruksreformer, omfattande nyodlingar och leder bland annat till hemmansklyvningar
och uppodling av ängar och utmarker. Likväl skiftesreformerna, med åtföljande
utflyttningar och ett mer rationellt jordbruk, kan ha varit bidragande orsaker till ekens
tillbakagång. Utöver den påverkan som människan hade är det möjligt att eken även
hindrades av ekologiska förändringar i landskapet, till exempel genom bokens och
granens framträngande (Eliasson 2002, s. 78).
3.5.9 Konsekvenser för biologisk mångfalden knuten till ek
Från det att kronan tog sig rätten till ekarna på 1500-talet fram till att dispositionsrätten
släpptes fri på skattejord under 1800-talet hade Sverige sannolikt utvecklat ett betydande
ekbestånd, därtill en hög biologisk mångfald beroende av ek. De avverkningar som
skedde under 1700-talet i Sverige borde inte ha haft en särskilt stor påverkan på den
biologiska mångfalden. Istället kan det tänkas att utglesningen gynnat de ekar som fick
stå kvar (Eliasson & Nilsson 1999). Med mindre konkurrens och större ljusinsläpp blev
möjligheterna bättre för de återstående ekarna att åldras och växa sig stora. Vidare gjorde
den skadegörelse som ekarna utsattes för att många träd blev stående med röta.
Förhållandena för vedlevande arter bör sannolikt ha varit gynnsamma ännu vid 1800talets början (Eliasson & Nilsson 1999).
Vändpunkten för den biologiska mångfald knuten till ek kom i samband med den stora
mängd utsyningar och avverkningar av ris- och vrakekar under 1800-talets första
decennier (Eliasson & Nilsson 1999). Omkring 1,5 miljon ekar utstämplas under perioden
1806-1835, enligt bevarade utstämplingsjournaler (Eliasson & Nilsson 1999).
Enligt den sammanställning Eliasson (2002) tagit fram över 1830-talets ektäthet i
sydöstra Sverige framträder ett par områden med hög ektäthet. Dessa utgörs framförallt
av trakterna kring Karlskrona, vissa kustnära områden i Småland och centrala
Östergötland. Det är inom just dessa områden som den största mångfalden av arter knutna
till gamla ekar finns idag. Detta mönster stödjer tanken om att kontinuitet av ek i
landskapet är viktig för den biologiska mångfalden. Följaktligen skulle förekomsten av
hotade arter möjligen kunna förklaras bättre av den historiska utbredningen, snarare än
dagens fragmenterade ekmiljöer.
Livsmiljöer och populationer för många av dagens hotade arter bör ha varit mer
sammanhängande för omkring två hundra år sedan, innan de omfattande avverkningarna
av ek ägde rum. Många arter klarar av att leva kvar i landskapet under en förhållandevis
lång tid efter att deras livsmiljö minskat i utbredning. Förr eller senare riskerar dock
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habitaten att bli för små och övermättade, d.v.s. att de i längden inte kan hysa alla de arter
som lever där (Johannesson & Ek 2006). I dagens ekbestånd är ekarna dessutom ofta
relativt likåldriga och återväxten otillräcklig. Detta innebär att när ekarna till sist börjar dö
hamnar hela bestånd i fara. Upphörd hävd och igenväxning av kulturlandskap, konkurrens
av andra trädslag samt skador och avverkningar utgör idag de största hoten mot ekarna
(Höjer & Hultengren 2004). Antalet grova ekar och andra liknande jätteträd minskar
uppskattningsvis med 0,5–1 procent per år i Sverige (Bernes 2011). Detta är bidragande
orsaker till att flera arter knutna till ek finns med på rödlistan för hotade arter (Bergman
u.å.).

3.6 Områdesbeskrivning
Lösen socken ligger i Östra härad, Blekinge län och är sedan 1971 en del av Karlskrona
kommun. Sedan 1793 tillhör även den intilliggande socknen Lyckeby Lösen socken.
Lösen socknen sträcker sig från skärgården i söder, mot de höglänta skogstrakterna i norr
i form av en utdragen spets mellan Ramdala och Augerums socknar. I norr ligger byarna
Älmtamåla, Bredagöl, Sibbamåla och Rävsmåla. I de södra delarna ligger byarna Kropp,
Stubbetorp, Öljersjö, Lösen, Torp, Lyckeby och Avelsgärde (figur 1). Intill kusten ligger
ett flertal öar, de största är Verkö, Fäjö och Säljö. Mellan Augerum och Nättraby socknar
ligger byarna Fåglasång och Silletorp, vilka trots sitt avskilda läge tillhör socknen. De
södra delarna av undersökningsområdet består av odlad och tätbebyggd mark som i norr
övergår till glesbebyggd skogsbygd.
Socknens hydrologi karakteriseras av ett par mindre sjöar i de nordliga delarna, där
Lösensjön är den största. Sjöarna avvattnas bland annat av Lillån och Lyckebyån som
båda mynnar ut i Östersjön.
Undersökningsområdet ligger vid gränsområdet mellan två vegetationszoner, södra
lövskogsregionen och södra barrskogsregionen. I södra lövskogsregionen, även känd som
den nemorala zonen är landskapet öppet och blandlövskogar av ek, bok och andra lövträd
dominerar (Olsson u.å.). De norra och mer höglänta delarna av Blekinge räknas till den
södra barrskogsregionen, även kallad den boreonemorala zonen, där blandskogar av tall,
gran och björk är betydligt mer förekommande (Olsson u.å.).
Lösen socknen har delvis legat under högsta kustlinjen, som i området ligger omkring 5560 m.ö.h (Länsstyrelsen 2012). I hela socknen finns återkommande berg i dagen, främst
granit (SGU 2018). I norr består det lösa jordtäcket av sandig morän och samma område
utgörs av skogsbygd. Jordarterna i de centrala delarna av socknen är finkornigare och
utgörs av lera och silt. Dessa förekommer främst kring byarna Kropp, Lösen, Stubbetorp
och Öljersjö, och är en del av socknens odlingsbygd. Längs med kusten samt vid
Lyckebyåns och Lillåns utlopp finns även ett flertal torvjordar och svämsediment (fig. 2).
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Såväl Lyckeby som Lösen socken har medeltida ursprung (Hallberg 1990). Utifrån
dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) omnämns Lösen för första gången ca 1300, då
som Lusn. Ortnamnet tycks vara svårtolkat och har inte sorterats under någon viss
efterledstyp (Hallberg 1990). Tolkningar menar däremot på att ortnamnet beskriver
kyrkbyns läge i den terräng där skogsbygden övergår i kustslätten (Hallberg 1990).
Lyckeby har sitt ursprung i den försvunna medeltida staden Lyckå, som låg på platsen för
nuvarande Lyckeby. Lyckå grundades i slutet av 1440-talet (Ödman 1983) och existerade
fram till år 1600. Då miste staden sina privilegier till förmån för den nyanlagda
fästningsstaden Kristianopel (Ödman 1983). Ortnamnet Lyckå benämns första gången
1449 som Lyckeaa och är ett sammansatt vattendragsnamn (Hallberg 1990). Lyckeby hör
till ett yngre namnskikt med efterleden -by. Ändelsen kom till först på 1500-talet, då den
tidigare medeltidsstaden höll på att omvandlas till ett bysamhälle (Hallberg 1990).
Fornlämningarna i området utgörs bland annat av ett par stenåldersboplatser,
stensättningar, rösen, hällristningar från bronsåldern, gravfält från järnåldern, två stycken
runstenar och flera fossila åkrar (FMIS). Vid Lyckebyåns mynning finns även lämningar
efter en borgruin samt kulturlager under markytan från Lyckås medeltida stad.
Lämningarna tyder på en lång kontinuitet av mänsklig närvaro i trakten.
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Fig. 1. Översiktskarta över undersökningsområdet Lösen socken. Socknen ligger i östra Blekinge
vid Östersjöns kust, öster om Karlskrona stad. Gränsen för Karlskrona stadsjord är streckad då
den administrativt tillhörde socknen, området ingår endast delvis i undersökningen.
Sockengränsen är digitaliserad utifrån hur den bör ha sett år 1832, detta har gjorts med hjälp av
Häradsekonomiska kartan, skifteskartor samt Blekinge Museums (2014) information om
stadsjordarna. Bakgrundskartor: GSD-Terrängkartan, vektor; GSD-Översiktskartan, vektor; GSDHöjddata, grid 2+ © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892
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Fig. 2. Jordartskarta över undersökningsområdet. Sandig morän, urberg och glacial lera-silt
dominerar med inslag av torv närmast kusten. Data saknas för socknens nordligaste del. Källa:
Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 © SGU
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Fig. 3. Utpekade värdefulla naturområden i och omkring Lösen socken. Flera av dessa
naturområden i socknen utgörs av ekmiljöer. Källa: Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.
Bakgrundskarta: GSD - Terrängkartan, vektor © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892
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3.6.1 Utpekade naturvärden i Lösen socken
Det finns ett antal särskilt utpekade områden med värdefull natur i Lösen socken, figur 3.
De flesta är koncentrerade till socknens sydvästra delar och utgörs av naturreservat,
naturminnen, biotopskyddsområden, natura 2000 (art- och habitatdirektivet),
naturvärdesobjekt samt nyckelbiotoper. Nyckelbiotoperna har i figur 3 delats upp i två
kategorier, varav en domineras av ek. I flera av dessa utpekade områden förekommer
viktiga ekbestånd, men även andra ädla lövträd. Socknens östra och nordliga delar
innehar inte skyddade områden i lika hög grad.
Inom socknen finns två naturreservat, Prästamarken och Knösö. Prästamarken utgörs till
stor del av ädellövskog varav många gamla ekar. Länsstyrelsen menar att naturreservatet
binder samman flera områden i trakten med gamla träd, vilket ger många arter möjlighet
att sprida sig (Länsstyrelsen u.å.c.). I Lyckebys södra del ligger Knösö naturreservat, som
även är ett Natura 2000-område. Området utgjordes förr av utmark, när betet upphörde
tog lövskogen över, främst ek och bok. På flera platser står gamla hagmarksträd, enbuskar
och imponerande vidkroniga ekar kvar och vittnar om denna tid. Den södra delen av
naturreservatet utgörs av en ca 20 meter hög bergsrygg som löper i nord-sydlig riktning.
Hällmark och ljunghed dominerar uppe på berget men på den magra jorden växer även
ekkrattskog. Ekarna är på grund av väder och vind lågvuxna och spretiga (Länsstyrelsen
u.å.b).
Förutom Knösö finns ytterligare ett antal Natura 2000-områden skyddade enligt Art- och
habitatdirektivet. På Verkö, Vämö och även i Gullberna finns denna typ av skyddade
områden, som i synnerhet utgörs av ekmiljöer. Ekdominerade nyckelbiotoper finns
spridda i socknens sydvästra delar, främst i Silletorp, Vämö, Lyckeby, Verkö och Lösen.
3.6.2 Redogörelse för byar och gränser i Lösen socken år 1832
Vid 1800-talets början tillhörde följande byar Lösen socken: Älmtamåla, Klemetsmåla,
Bredagöl, Rävsmåla, Kropp, Stubbetorp, Öljersjö, Fäjö, Lösen, Torp, Verkö, Silletorp,
Fåglasång, Sanda, Gullberna, Sibbamåla, Avelsgärde och Lyckeby (Riksarkivet,
SE/RA/55203/55203.10/111). Socknen utgjordes främst av skattejord, men även kronooch frälsejord. Enligt specialjordeböcker från år 1825 hade Lösen socken vid denna tid 1
3
/8 mantal frälse, 4 1/12 mantal krono samt 24 11/24 mantal skatte (Landsarkivet i Lund,
SE/LLA/10891/G III a/21). Hela Verkö samt ett hemman i Silletorp utgjorde frälsejorden
i socknen (Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, 1863). Hemmanet i
Silletorp var ett gods som senare skulle benämnas som Rosenholm (Historiskt-geografiskt
och statistiskt lexikon öfver Sverige, 1865). Kronojorden fanns i kyrkbyn Lösen, i Torp
(Lösen, enskifte på inägor 1820), Sibbamåla (Sibbamåla, skattläggningsberedning och
enskifte 1822) och Karlskronas stadsjord (Karlskrona stad, karta 1821).
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Sockengränsen har historiskt sett ändrats ett flertal gånger, i figurerna i detta arbete är den
dragen enligt hur den borde ha sett ut år 1832. Grannsocknen Lyckeby införlivades som
kyrkosocken år 1793 med Lösen socken, men kvarstod som jordebokssocken (Westrin
1912). Byn Avelsgärde, som tillhörde Lyckeby socken, hade sin utmark uppdelad mellan
byar i den angränsande socknen Augerum (Avelsgärde, Laga delning 1758). Dessa två
utmarksskiften har i denna undersökning räknats tillhöra Lösen socken men ligger
avskilda från övriga socknen (se exempelvis figur 1).
Karlskrona stadsjord har markerats som en del av socknen. Blekinge museum (2014)
beskriver Karlskrona stadsjord och dess historik. Stadsjorden som bestod av Inre och
Yttre Vämö användes främst till bete för stadsbornas djur men även som jordbruksmark. I
början av 1800-talet ansågs marken kunna användas mer effektivt om den delades upp. År
1821 beslutades att Yttre Vämö skulle delas upp i farmer, medan Inre Vämö skulle
fortsätta att vara betesmark. Vid slutet av 1800-talet började stadsjorden att exploateras
allt mer, det byggdes järnväg, sjukhus, sommarvillor och bostadsområden. Idag är den
gamla stadsjorden till stor del exploaterad. Administrativt tillhörde stadsjorden Lösen
socken fram till år 1904 då den hörde till Karlskrona stad.
Till Lösen socken hörde även byn Sanda som låg på Sturkö, en ö söder om socknen.
Sturkö tillhörde tidigare Lyckeby socken men bröts ut till en egen socken år 1564. Byn
Sanda tillhörde dock Lösen fram till 1851 då hemmanen i byn fördes över till Sturkö
socken (Riksarkivet, SE/RA/870001/1/10/25).

4. Material och metod
4.1 Material
I undersökningen används ekinventeringsprotokoll för Lösen och Lyckeby socknar
utförda år 1819 och år 1832 som källmaterial. Handlingarna finns att tillgå i Landsarkivet
i Lund under beteckningen G III e: Handlingar angående ekeskogen, Blekinge läns
landskontors arkiv och innehåller besiktningslängder över ekskog med tillhörande
besiktningsjournaler. Uppgifterna för Lösen och Lyckeby socknar står skrivna i två
separata protokoll eftersom Lyckeby socken fortfarande var en enskild jordebokssocken
(Westrin 1912). Inventeringarna omfattade både utmark och inägomark på skattejord och
till viss del även kronojord (Eliasson 2002, s. 78).
4.1.1 Ekinventeringsprotokollet från år 1819
Det finns två olika dokument som redovisar resultatet av 1819 års inventering, ett original
och ett utdrag som upprättades år 1832 för att användas vid ekinlösningen (Eliasson
2013). I originalprotokollet antecknade af Borneman inga exakta siffror för ekarna utan
istället används uttryck som “en hel hop” eller “en mängd” (Eliasson 2013). Dessa uttryck
har i utdraget, som upprättades inför inlösningen, översatts till siffror under af Bornemans
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överinseende. Utdragen som gjordes för Lösen och Lyckeby är undertecknade af
Borneman och skulle ligga till grund för den ekbesiktning som gjordes på 1830-talet, och
fick på så sätt en kontrollfunktion. Denna undersökning har utgått från det utdrag som
togs fram vid inlösningen.

Fig. 4. Utdrag av ekbesiktningsprotokoll från år 1819, Lösen socken. G III e: Handlingar angående
ekeskogen, Blekinge länsstyrelse arkiv i Landsarkivet i Lund från år 1832, SE/LLA/10891/G III
e/2.

Utdragen från 1819 år betecknas “Utdrag af Besigtnings-Journalen å Ekeskogen för år
1819 i Blekinge Län, Östra Härad och Lösen socken” samt “Utdrag af BesigtningsJournalen å Ekeskogen för år 1819 i Blekinge Län, Östra Härad och Lyckeby socken” och
utgörs av ett färdigtryckt formulär med lösa blad som fyllts i för hand. Uppgifterna är
skrivna för varje by och första kolumnen innehåller en kort beskrivning med benämningar
på olika platser inom byn där ekarna växte samt skicket på dem. Det kan tänkas att det var
de största bestånden i byarna som beskrevs och inte enstaka ekar. Därefter följer
kolumnrubrikerna: “För Kronan antecknade Ekers antal”, “Ekernes antagna minsta Cubik
fot i summa”, “Återstående Ekers antal med minsta beräkning, eller per medium”,
“Ekeskogens classificering med afseende på dess beskaffenhet och läge”,
“Inlösningspriset Förslagsvis”. I denna undersökning har uppgifterna om kronans ekar
samt återstående ekar summerats för varje by. Observera att det står att ekarnas antal
anges “med minsta beräkning eller per medium” vilket betyder att det inte handlar om
några exakta siffror.
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I utdraget från år 1819 finns inga uppgifter om Gullberna eller Wämö, vilka däremot
finns i ekinventeringsprotokollet från år 1832.
4.1.2 Ekinventeringsprotokollet från år 1832
År 1832 års ekbesiktningsprotokoll har titeln “Besiktningslängd å Ekeskogen i Lösens
sochn” och “Besiktningslängd å Ekeskogen i Lyckeby sochn”. Besiktningarna utfärdades
i syfte att ta fram inlösningsbelopp för ekarna i samband med att dispositionsrätten skulle
släppas fri på skattejorden. Vanligtvis inventerades inte kronojorden, men i vissa län
räknades ekarna där utan att de inlöstes. Detta gjordes eftersom räkningen kunde
användas vid beräkning av inlösningssumma vid framtida skatteköp. I Blekinge
inventerades delvis kronojorden och i Lösen socken finns ett kronohemman med i
beräkningarna.
Vid besiktningen tillsattes en sockenkommitté bestående av tre jordägare och ett
kronoombud (Eliasson 2013). Lösen och Lyckeby socknar inventerades i augusti år 1832
och kronoombud var Carl Åberg, medan sockenkommittén utgjordes av jordägare från
Lösen, Öljersjö och Bredagöl. Till sin hjälp hade de utdrag från af Bornemans journaler
från den senaste ekinventeringen från 1819 (Eliasson 2002, s. 117). Enligt de
tillämpningsföreskrifter som finns inventerades endast ekar som var mer eller mindre
användbara som virke. Fullkomligt ruttna ekar eller väldigt unga ekar räknades alltså inte
(Eliasson 2002, s. 118).

Fig. 5. Ekbesiktningsprotokoll från år 1832, Lösen socken. G III e: Handlingar angående
ekeskogen, Blekinge länsstyrelse arkiv i Landsarkivet i Lund från år 1832, SE/LLA/10891/G III
e/2.
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Ekinventeringsprotokollet från år 1832 innehåller siffror om antalet ekar för varje enskilt
hemman. Detta protokoll har alltså en högre detaljnivå än utdraget från 1819 som endast
visar siffror per by. I protokollet finns även uppgifter som namn på hemmansägare,
hemmansnummer, mantal och om det var ett krono- eller skattehemman. Ekarna i
protokollet är indelade i fyra olika klasser. Enligt Eliasson (2002, s. 120) gjordes
vanligtvis inga kvantitativa granskningar av ekarnas kvalité. Han skriver dock att vid
inlösningen i Kalmar län år 1831 så delades ekarna in i fyra klasser som en del i arbetet
med att fördela socknens gemensamma lösensumma rättvist. Följande om
klassindelningen skrevs i en kungörelse av landshövdingen i Kalmar län år 1831: “1:a
Ordningen: Smärre risekar eller så kallade Dwärgekar, 2:a Ordningen: medelmåttiga
Ekar, likwäl ej duglige till annat än gärdesgårdsstakar och bränsle, 3:e Ordningen: Större
Ekar, som gifwa betydligt qvantum Wed eller kunna wara gagnelige till Grindstolpar,
Brotimmer, Stäf m.m. och uti 4:de Ordningen: täta och goda Ekar, duglige till
Skeppsvirke.” (VALA, Kalmar länsstyrelse. Landskontoret. Äldre löpnummer: 494 [G
XII], se Eliasson 2002, s. 120). I samma kungörelse finns instruktioner om hur
protokollen skulle se ut och vilka uppgifter och kolumner de skulle innehålla. Protokollen
för Lösen och Lyckeby socknar är uppritade på samma sätt, med samma kolumner.
Därför görs ett antagande i denna undersökning om att klassindelningen var densamma
som den för Kalmar län.
4.1.3 Historiska kartor
Historiska kartor med tillhörande handlingar har använts i undersökningen för att
geografiskt lokalisera de ekantal som uppges i inventeringsprotokollen. Kartorna har
hämtats från Lantmäteristyrelsens- och Lantmäterimyndigheternas arkiv. Ett urval har
gjorts av kartor som ligger närmast den tid som undersökningen berör, ca 1820-1830-tal.
Vid digitalisering av hemmansgränser har de senaste kartorna upprättade innan år 1832
använts i så stor mån som möjligt för att försöka få samma hemmansindelning som rådde
vid inventeringen. Med detta krav har kartor upprättade mellan 1755 och 1832 använts.
Kartorna har främst tillkommit i samband med de olika skiftena; storskifte, enskifte, och
laga skifte. I undersökningen har även skifteskartor upprättade efter år 1832 använts för
att ta fram bygränser, vilka troligtvis inte förändrades efter ett skifte.

4.2 Metod
4.2.1 Sammanställning av ekinventeringsprotokoll
Vid ett besök på Landsarkivet i Lund studerades ekinventeringsprotokollen från 1819 och
1832 för Lösen och Lyckeby socknar. Handlingarna fotograferades och uppgifter om
antalet ekar, ekarnas klass samt hemman skrevs sedan in i tabeller i Excel. Endast de byar
och hemman som står med i protokollen har tagits med i undersökningen.
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4.2.2 Beräkning av ektäthet och framställning av kartor
För att visa på den historiska ektätheten i undersökningsområdet har tre kartor tagits fram
med hjälp av ArcMap 10.1. Två av kartorna illustrerar ektätheten på bynivå, år 1819 och
1832, och den tredje visar ektäthet på hemmansnivå år 1832. Kartorna har tagits fram
genom att ställa antalet ekar som uppges i protokollen mot varje by- eller hemmans area.
För att ta fram arean för byar och hemman i undersökningsområdet har dess gränser i
historiska kartor använts. De historiska kartorna rektifierades mot Häradsekonomiska
kartan som i ett tidigare skede rektifierats mot fastighetskartan. Vidare digitaliserades
marken till de hemman som står med i ekinventeringsprotokollet från 1832 i ett
polygonlager. Med hjälp av de uppgifter om hemmansnummer, mantal och namn på ägare
som uppges i protokollet har samma markytor kunnat lokaliseras i de historiska kartorna.
Oftast följer uppgifterna om antal ekar varje hemmansnummer men i vissa byar följer
uppgifterna istället ägarna. Ett exempel på detta är byn Öljersjö, där nämndemannen Sven
Nilsson äger delar i hemman nr 22 och hela hemman nr 23. Det totala antalet ekar som
Sven Nilsson äger har då summerats till en rad i protokollet. När uppgifterna istället följer
hemmanen nämns samma ägare flera gånger, om den äger delar av flera hemman. I byn
Lösen äger t.ex. Herr Lindqwist hemman nr 30, men också en del av hemman nr 28.
Ekarna tillhörande Herr Lindqwist står då antecknade dels på raden för hemman nr 30
men också för hemman nr 28. Sättet att ange uppgifter om antal ekar i protokollen skiljer
sig sammantaget åt för vissa byar. Samma indelning som är gjord i protokollen har dock
kunnat återfinnas i kartmaterialet, vilket gjort det möjligt att koppla ihop antal ekar med
rätt markyta. På detta sätt har arean kunnat tas fram för varje enhet. I de fall som hemman
eller gårdar i karthandlingarna inte kunnat kopplas ihop med uppgifter i
inventeringsprotokollet har dessa slagits ihop till en areaenhet i byn och antalet ekar
summerats. Dessa enheter är markerade i tabellen i bilaga 1.
Ett liknande problem uppstod vid digitaliseringen av byn Öljersjö. Byn hade en del av sin
utmark i de norra delarna av socknen, åtskild från resten av byn som ligger i söder. För
utmarken fanns ingen karta samtida med den som användes vid digitaliseringen av
hemmansgränserna i söder. Hemmansindelningarna stämde inte överens mellan kartorna
och den norra utmarken gick inte att koppla ihop med inventeringsprotokollet. Denna
norra utmark valdes därför att utelämnas i undersökningen. På grund av detta är arean för
Öljersjö något lägre än vad den egentligen var vid tiden för inventeringen.
För att illustrera ektätheten på bynivå, år 1819 och 1832, gjordes två nya polygonlager där
de hemman som digitaliserats slogs ihop för att få samma markyta inom varje by.
Eftersom Gullberna och Wämö inte inventerades år 1819 togs dessa byars markyta bort
för det lagret. Därefter fördes uppgifterna om antal ekar in i respektive attributtabell.
Arean i kvadratkilometer beräknades för varje by och hemman och därefter ställdes
antalet ekar mot arean. På detta sätt togs relativa siffror fram på ektätheten som kan
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jämföras mellan byarna och hemmanen i socknen. För att tydligt visa på var ektätheten
var högst samt för att göra materialet jämförbart, anpassades en gemensam klassindelning
för samtliga tre kartor.
Vid digitaliseringen utelämnades vattenytor, eftersom endast landytans area skulle
beräknas. Andra områden som inte ingår i sammanställningen är den frälsejord som fanns
i Silletorp och på Verkö, samt kronojorden i Lösen, Torp och Gullberna. Detta eftersom
dessa marker inte inventerades. Vidare har mindre samfällda områden inom byarna som
t.ex. gatumark, ler-, sand-, och grustag utelämnats i undersökningen eftersom de inte kan
kopplas till specifika hemman eller ägare.
4.2.3 Sammanställning av ekarnas kvalitet
För att visa på ekarnas kvalitet i Lösen socken har uppgifter från
ekinventeringsprotokollen från år 1819 och 1832 använts. Kommentarer angående
ekbestånden i byarna år 1819 har nedtecknats från utdraget av ekinventeringsprotokollet
från samma år. Siffror rörande den klassfördelning som ekarna delades in i vid
inventering år 1832, från 1:a till 4:e klass, summerades i Excel och beräknades sedan till
procentform. Dessa siffror, rörande ekarnas klassfördelning, lades därefter in i en
attributtabell i ett polygonlager med socknens inventerade byar i ArcMap 10.1. Detta
gjorde att klassfördelningen i byarna kunde illustreras i en figur tillsammans med byarnas
ektäthet. Ett diagram över ekarnas totala klassfördelning i socknen togs fram i Excel.

4.3 Käll- och metodkritisk diskussion
4.3.1 Källkritisk diskussion
Det utdrag av 1819 års inventeringsprotokoll som används i undersökningen är baserat på
nedtecknade uttryck som kan verka allmänna, t.ex. “en hop”, “en mängd”. Eliasson
(2013) skriver dock att af Borneman kunde översätta uttrycken till ett ungefärligt antal.
Som exempel kunde “en hop” vara mellan 30 och 60 i antal, medan “en mängd” var
mellan 150 och 600. De siffror som anges i utdraget är alltså ungefärliga, men används
ändå i denna undersökning eftersom uppgifterna fortfarande ger en bild av var i socknen
ektätheten var hög respektive låg. Eftersom ekinventeringsprotokollet från 1832 också
används i denna undersökning kan uppgifterna i utdraget delvis bekräftas eftersom det
endast skiljer 13 år mellan inventeringarna. Det går dock inte att förvänta sig att
uppgifterna helt ska överensstämma.
Antalet ekar för byn Öljersjö är ett exempel där uppgifterna från de båda protokollen
synnerligen skiljer sig åt och som skulle kunna bero på att af Bornemans uttryck har
översatts till en felaktig siffra. I beskrivningen av Öljersjös ekar (tabell 2) från 1819 års
protokoll finns uttrycket “en oräknelig mängd”, som af Borneman översatt till 5000 ekar.
Hela Öljersjö by uppges år 1819 ha haft 5408 ekar, medan år 1832 uppges byn haft 2208
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ekar. Detta skulle kunna betyda att ett stort antal ekar har avverkats mellan tiden för
inventeringarna, men det kan också röra sig om att uppgifterna är felaktiga. Eftersom af
Borneman själv beskrivit det som “oräknelig” kan det spekuleras i om 5000 var en siffra
som af Borneman drog till med eftersom att de då sannolikt inte räknades vid
inventeringen. Vid inventeringen år 1832 kan det tänkas att en mer noggrann räkning
gjordes och siffran 2208 antecknades. Detta exempel från Öljersjö kan ge intrycket av att
uppgifterna från 1819 är osäkra. Men troligen är det ett specifikt fall då “en oräknelig
mängd” inte uppges för någon av de andra byarna i socknen. Uttrycket tas inte heller upp
av Eliasson (2013) när en liknande diskussion förs.
Gällande ekinventeringsprotokollet från år 1832 menar Eliasson (2002, s. 117) att det har
ett högt källvärde. Dels på grund av att det var viktigt att göra en rättvis fördelning av
lösensummorna, men även att besiktningen gjordes med hjälp av lokalbefolkning som
hade kännedom om markerna. Att af Bornemans ekbesiktning användes som grund menar
Eliasson också haft betydelse för källvärdet. När Pettersson (1944) däremot diskuterar en
annan inventering menar han att uppgifterna kan påverkas om den inventerade markens
ägare har deltagit i inventeringen. Om så är fallet kan det misstänkas att det fanns ett
intresse av att ange ett för litet antal ekar eller att felaktigt beteckna för många ekar som
gamla och odugliga. På detta sätt skulle lösensumman för den markägaren, om så var
fallet, bli lägre. Men som Eliasson (2002) skriver deltog förutom en sockenkommitté
bestående av tre jordägare, även ett kronoombud vid inventeringen. Det torde därför varit
svårt att förvanska uppgifterna i inventeringsprotokollet.
4.3.2 Metodkritisk diskussion
Det finns ett antal svagheter med de metoder som har använts i undersökningen. Vid
framtagandet av by- och hemmansgränser har en mängd olika historiska kartor rektifierats
i ArcMap 10.1. Kartorna är från varierande årtal, men är upprättade innan år 1832 då
inventeringen på hemmansnivå gjordes. Vissa av kartorna är upprättade närmare 80 år
tidigare, men har ändå använts eftersom att det har saknats ett senare material för byn
eller hemmanet. En aspekt som också skapar en osäkerhet kring de framtagna
hemmansgränserna är att den handskrift som finns i kartmaterialet oftast är svårläst, och
därför kan det ha skett feltolkningar. Med dessa aspekter går det alltså inte med säkerhet
att konstatera att de hemmansgränser som använts i undersökningen är de som verkligen
rådde vid tiden för inventeringen.
Ett annat metodiskt problem som yttrat sig är att det för vissa områden i socknen har
saknats historiskt kartmaterial. I många av fallen har gränserna ändå kunnat digitaliseras
med hjälp av Häradsekonomiska kartan samt angränsande historiskt kartmaterial. I ett
fall, rörande Öljersjös norra utmark, var det dock inte möjligt att koppla
hemmansindelningen i kartmaterialet till inventeringsprotokollet och därför har detta
område utelämnas från undersökningen. Detta har medfört att arean som tagits fram för
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Öljersjö blivit något lägre än den area som egentligen inventerades. Därmed bör också
Öljersjös ektäthet ha varit något lägre än den som visas i resultatet. Utifrån det
översiktliga mönster som visar sig i resultatet var ekarna främst koncentrerade till de
södra delarna av socknen. Öljersjös norra utmark låg i den norra delen och därmed borde
denna mark haft en lägre ektäthet. Om så var fallet har detta områdes frånvaro i
undersökningen troligen inte påverkat resultatet i en särskilt hög grad.

Fig. 6. Byn Lösen som exempel på hur spridda hemmanens skiften kunde vara inom byn. Med
undersökningens metod går det inte att peka på i vilken eller vilka av dessa skiften ekarna fanns.
Bakgrundskarta: GSD-Terrängkartan, vektor © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892

Vid framtagandet av materialet på hemmansnivå visade det sig att i flera av socknens
byar hade hemmanen ett flertal skiften spridda på olika platser inom byn. Detta gäller
byarna Lösen, Öljersjö, Lyckeby, Stubbetorp, Sibbamåla, Fäjö, Torp och Bäckagården.
Vanligtvis var skiftena fördelade så att varje hemman hade delar i både utmark och
inägor. Byn Lösen, som sträcker sig i nord-sydlig riktning, är ett exempel på hur
hemmanen var spridda och illustreras i figur 6. Till exempel hade hemman nr 31 sex olika
skiften spridda i byn. I dessa fall har det inte gått att lokalisera inom vilket eller vilka av
skiftena som ekarna förekom, vilket varit möjligt med de hemman som endast hade ett
skifte. Problemet kan ses som en svaghet i undersökningens metod. Genom att gå ännu
djupare i kartmaterialet, utifrån vad som nämns om ekarnas växtplats i utdraget från 1819,
skulle det i viss mån vara möjligt att lokalisera inom vilket eller vilka skiften ekarna
växte. Men en sådan detaljnivå har inte varit möjlig inom undersökningens tidsram.
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Vidare bör det upplysas om att de siffror som tagits fram över ektätheten, har i kartorna
kategoriserats in i fyra klasser. Denna klassindelning har anpassats så att kartorna så
rättvist som möjligt ska illustrera fördelningen mellan hög och låg ektäthet i socknen. Hur
en sådan klassindelning görs kan påverka hur resultatet uppfattas.
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5. Resultat

Fig. 7. Antal ekar per km2 i byarna i Lösen socken år 1819. Källa: Landsarkivet i Lund, Blekinge
läns landskontors arkiv, SE/LLA/10891/G III e/2. Bakgrundskarta: GSD-Terrängkartan, vektor ©
Lantmäteriet, diarienr. 2012/892
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Fig. 8. Antal ekar per km2 i byarna i Lösen socken år 1832. Källa: Landsarkivet i Lund, Blekinge
läns landskontors arkiv, SE/LLA/10891/G III e/2. Bakgrundskarta: GSD-Terrängkartan, vektor ©
Lantmäteriet, diarienr. 2012/892
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Tab. 1. Antal ekar och ekar/km² i byarna i Lösen socken år 1819 och år 1832.
By

Area km² Antal ekar 1819

Ekar/km² 1819

Antal ekar 1832

Ekar/km² 1832

Avelsgärde

0,98

309

315

228

232

Bredagöl

1,21

154

127

232

191

Bäckagården

0,74

254

342

201

271

Fåglasång

0,4

100

249

142

354

Fäjö

1,99

255

128

525

264

Gullberna

0,65

-

-

2931

4479

Klemetsmåla

1,29

20

16

193

150

Kropp

1,33

511

383

451

338

Lyckeby

2,77

888

320

1917

692

Lösen

3,87

1626

420

1110

287

Rävsmåla

1,27

60

47

360

283

Sanda

1,37

16

12

169

123

Sibbamåla

0,93

0

0

9

10

Silletorp

2,34

505

216

664

284

Stubbetorp

5,39

257

48

306

57

Torp

0,38

81

213

87

229

Wämö

2,96

-

-

627

212

Älmtamåla

2,76

103

37

406

147

Öljersjö

4,53

5408

1192

2208

487

Summa:

37,16

10547

12766

Källa: Landsarkivet i Lund, Blekinge läns landskontors arkiv, SE/LLA/10891/G III e/2.

5.1 Ektäthet per by år 1819
Figur 7 visar resultatet av sammanställningen på bynivå gjord utifrån
ekinventeringsprotokollet från år 1819. Byn Öljersjö hade vid denna tid högst ektäthet i
socknen, med 1192 ekar per km². Näst högst ektäthet hade byn Lösen med 420 ekar per
km². Byarna Lyckeby, Avelsgärde, Torp, Silletorp, Fåglasång, Kropp och Bäckagården
hade en ektäthet på 201-400 ekar per km². Sammanställningen visar en högre ektäthet i de
södra och mellersta delarna av socknen, närmast kusten. Fäjö och Sanda hade en låg
ektäthet och avviker emellertid från detta mönster. Det framgår tydligt att ektätheten i
socknens norra delar vid denna tid var låg, detta gäller byarna Älmtamåla, Rävsmåla,
Klemetsmåla, Bredagöl, Sibbamåla och Stubbetorp. Data för Gullberna och Wämö
saknades i de undersökta protokollen från 1819.
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5.2 Ektäthet per by år 1832
Resultatet av sammanställningen av ekinventeringsprotokollet från år 1832 visas i figur 8.
De största koncentrationerna av ek fanns vid denna tid i byarna Gullberna, Lyckeby och
Öljersjö. Gullberna hade 4479 ekar per km². Ett väldigt högt värde jämfört med de näst
ektätaste byarna Lyckeby och Öljersjö som hade 692 respektive 487 ekar per km².
Resultatet visar även att eken hade en allmän utbredning i Fäjö, Lösen, Torp,
Bäckagården, Kropp, Rävsmåla, Wämö, Silletorp, Fåglasång och Avelsgärde med 201400 ekar per km². Eken hade en låg koncentration i Sanda, Stubbetorp, Sibbamåla,
Bredagöl, Klemetsmåla och Älmtamåla. Sammanställningen i figur 8 visar att år 1832 var
eken främst koncentrerad till socknens södra och mellersta delar. Sanda och Rävsmåla är
dock undantag från detta mönster.

5.3 Jämförelse i ektäthet mellan år 1819 och 1832
Genom att jämföra figurerna 7 och 8 framgår ett liknande mönster över var ekarna växte.
De största koncentrationerna fanns vid kusten, medan de lägsta låg i socknens norra delar.
De förändringar som är synliga vid en jämförelse av figurerna är att det sker en
minskning i ektäthet i byarna Öljersjö och Lösen mellan år 1819 och år 1832. Varav den i
Öljersjö kan ses som en drastisk minskning, från 1192 ekar per km² till 487 ekar per km².
Siffran från år 1819 behöver dock inte stämma för Öljersjö, med tanke på den benämning
som finns i utdraget (se källkritisk diskussion s. 24). I Lyckeby, Fäjö och Rävsmåla sker
däremot en ökning. Ektätheten har dock, mer eller mindre, förändrats i alla byar och de
exakta siffrorna för de båda årtalen framgår i tabell 1.
Sammantaget har det inte skett någon drastisk förändring av det totala antalet ekar i
socknen mellan de två ekinventeringarna. År 1819 fanns totalt 10 547 ekar i socknen och
jämförs samma byar år 1832 var ekantalet 9208. Då är Wämö och Gullberna borträknade
då de inte finns med i protokollet från år 1819. Det har skett en minskning med totalt
1339 ekar på 13 år. Det bör dock observeras att siffrorna från 1819 års ekinventering är
ungefärligt angivna.
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Fig. 9. Antal ekar per km2 i hemmanen i Lösen socken år 1832. Källa: Landsarkivet i Lund,
Blekinge läns landskontors arkiv, SE/LLA/10891/G III e/2. Bakgrundskarta: GSD-Terrängkartan,
vektor © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892
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5.4 Ektäthet per hemman år 1832
Resultatet av sammanställningen på hemmansnivå i figur 9 ger en mer detaljerad bild av
ekens historiska utbredning i Lösen socken. Resultatet visar att ekarna ofta var
koncentrerade till ett eller ett par hemman i byarna. Ett tydligt exempel på detta är byn
Öljersjö, där alla utom två hemman hade en låg ektäthet 1832. Dessa två hemman
angränsade till varandra med vardera ca 1700 ekar per km², i historiskt kartmaterial
benämns platsen som ”Öljersjönäs” (Öljersjö, storskifte 1799). Även i Lyckeby var
ekarna koncentrerade till ett hemman med 1032 ekar per km². Hemmanet, som kallades
Köpingegården (Lyckeby, storskifte 1782), hade stora delar av sin mark på Ringö
(Lyckeby, laga delning 1754). Jämfört med Öljersjö hade dock omkringliggande hemman
i Lyckeby en allmänt högre ektäthet. I Gullberna inventerades endast ett hemman och
därför är siffran samma både på bynivå och hemmansnivå, 4479 ekar per km². En likadan
jämförelse kan därför inte göras där. Det går dock att konstatera att hemmanet hade en
mycket hög ektäthet.
I byn Lösen utmärker sig ektätheten i ett av hemmanen, med 618 ekar per km². Övriga
hemman hade mindre än 300 ekar per km². Detta hemman hade dock sin mark uppdelad i
fem skiften spridda i byn och därför går det inte att peka på om ekarna var koncentrerade
till ett område eller om de var jämt fördelade i skiftena. Av byn Fäjös fyra hemman har
endast ett hemmans skiften kunnat urskiljas i kartmaterialet. Detta hemman hade sin mark
utspridd i sju olika skiften som enligt beräkningen hade 470 ekar per km². Även här går
det inte att veta ekarnas fördelning mellan skiftena. Resterande tre gårdar har slagits ihop
till en enhet och hade då 189 ekar per km².
I Stubbetorp, som ligger i socknens mellersta delar, fanns sju hemman och endast ett hade
strax över 100 ekar per km². Hemmanen i Kropp, som angränsar nordväst om Stubbetorp,
hade dock en högre ektäthet vilket delvis avviker från det mönster att områden närmast
kusten har högst ektäthet. I norra delen av socknen sticker även Rävsmåla och det ena
hemmanet i Älmtamåla ut med 283 respektive 227 ekar per km². Dessa siffror över
ektätheten är dock relativt låga jämfört med socknens södra hemman. I byarna i socknens
västra delar var hemmanens ektäthet likartad och låg mellan 201-400 ekar per km².
Sammanfattningsvis visar sammanställningen av ektäthet på hemmansnivå från år 1832
en högre detaljeringsgrad och gör det möjligt att i flera byar lokalisera var
koncentrationen av ek fanns. Ett eller ett par hemman med mycket ek kan påverka
resultatet på bynivå och ge intrycket av att hela byn hade en hög ektäthet. De hemman
med högst ektäthet i Lösen socken låg i byarna Gullberna, Öljersjö och Lyckeby.
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5.5 Ekarnas kvalitet utifrån protokollet år 1819
Tab. 2. Kommentarer angående ekarna samt antal kronoekar i byar i Lösen socken enligt
protokollet från 1819.

By
Avelsgärde

Kommentarer angående ekarna
Kronoekar
I Backen tätt vid inkörsgrinden några knut och Ris Eker. I Gärdet dito. Oxhagen 1
en mängd knut och Ris Eker hvaribland få växtlige. I utmarken en hop skadade
Stänk Eker.

Totalt
309

Bredagöl

Uti västra serdeles i Östra gärdet [...] tillsammans En mängd Eker hvaraf en del
unga friska flere olofligen kullfällde Eker.

3

154

Bäckagården

I Kullen, Gärdena, Kalfhagsbacken och Intaget tillsammans en mängd större och
smärre Eker, mer och mindre skadade.

4

254

Fåglasång

I Gärdet En hel hop större och smärre dels skadade dels knut och Ris Eker.

0

100

Fäjö

I inägor och utmark tillsammans räknade en mängd större och smärre Eker
hvaraf några friska och tillväxande.

5

255

Klemetsmåla

På höjden några spridde större och smärre skadade Eker.

0

20

Kropp

I ängsgärdene samt utmarken sammantagit en stor mängd eker de fleste
halfstora och smärre, dels skadade, dels knut och Ris Ek, här och hvar någon
frisk tillväxande.

11

511

Lyckeby

I Sloddbacken några stycken gamla förvuxne samt en hop skadade Eker.
Lyckeby backe några unga men trögväxte Eker. Lusthus backen några stycken
knut och Ris Eker. Stora Gärde några dito dito. Köpinge Gärde En mängd unga
Eker hvaraf en del friska. Ringö Hult En mängd Eker de fleste halfstora, några
deröfver deribland särdeles på Östra sidan en hop friska och frodige. Knösön
En mängd Eker, de fleste Kortvuxne och små Grenige. Något smärre
krumvirke kan här uttagas [...]

18

888

Lösen

I alla skattenumrens in och utägor finnes i åtskillige hägnader äfvensom i
utmarken en mycket stor mängd Eker de fleste halfstora och smärre hvaribland
här och hvar några friska men allmännligen skadade eller knut och Ris vuxne
samt en hop stora skadade tillsammans.

26

1626

Rävsmåla

I inägorne En hel hop unga Eker hvaraf några tillväxande […]

0

60

Sanda

I gärdet några gamla skadade Eker.

0

16

Sibbamåla

Endast några skadade Stänk Eker.

0

0

Silletorp

I gärdena, Sparrhagen, Planterhagen [...] sammantagit en stor mängd, dels stora
skadade, dels halfstora och smärre knut och Ris Ek; hvaribland några växtlige
Eker.

5

505

Stubbetorp

Skatthammarsbacken äga de antecknade Eker å alla numrorne sammantagit en
mängd stora och halfstora, dels hamlade, dels annars skadade Eker […]

7

257

Torp

I gärdena en hel hop de fleste stora mer och mindre skadade Eker.

1

81

Älmtamåla

I inägorna En hop knut och Ris Eker samt i Dälden några unga växtlige. Flere
Eker funnes här olofligen fällde. I Älmtamåla hage: Efter förgången och åtalad
oloflig Ekefällning återstår endast en hop smärre Eker hvaraf några friska.

2

103

Öljersjö

I Björnasundkullen, Morskogen, Kungslyckan, Stora Hammar och Södra Hagarne
tillsammans en stor mängd Större och mindre Eker hvar bland en hop friska och
tillväxande de öfrige skadade eller knut och Riseker. Dessutom i Näset som
tillhör alla numrorna, En oräknelig mängd Större och smärre knut och Riseker
med här och hvar i dälderna några växtlige.

8

5408

Källa: Landsarkivet i Lund, Blekinge läns landskontors arkiv, SE/LLA/10891/G III e/2.
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I tabell 2 citeras de kommentarer som finns i utdraget av ekinventeringsprotokollet från år
1819. Kommentarerna ger en övergripande bild av ekbeståndet i socknen vid denna tid
genom att det beskriver ekarnas skick, växtsätt och i viss mån var i byarna ekarna växte.
För att tydliggöra vilka uttryck det är som beskriver ekarnas egenskaper har dessa
markerats i fetstil.
Skicket på ekarna i Lösen socken beskrivs utifrån begrepp som “friska”, “växtlige”,
“tillväxande” och “skadade”. Uttryck som “kortvuxne”, “små grenige”, “knut och
riseker” beskriver ekarnas växtsätt. För att beteckna ekarnas storlek används ord som
“små”, “smärre”, “halfstora”, “större” och “stora”. Såväl unga som gamla ekar finns
noterade i protokollet.
I de fall där ekarnas växtplats anges i protokollet nämns platser som “i ängsgärdene”,
“kungslyckan” och “sparrhagen” vilket tolkas vara inägomark. I en del byar nämns ek
även på utmarken. Begrepp som “Skatthammarsbacken”, “i Björnasundkullen” och “på
höjden” ger intryck av att ekarna vuxit på höjder.
I byarna Älmtamåla, Rävsmåla, Bredagöl och Sibbamåla, i socknens norra delar, växte
ekarna enligt protokollet främst i inägomarken. I byn Klemetsmåla, som också ligger i
socknens norra delar, växte ekarna däremot “på höjden”, vilket inte specifikt kan
lokaliseras till inägorna eller utmarken. Ekarnas skick beskrivs som “unga friska”, “några
tillväxande”, “unga Ekeer hvaraf några tillväxande”, “unga växtlige” och “en hop smärre
Eker hvaraf några friska”. En del skadade ekar framgår också ur protokollet, i
Klemetsmåla nämns “större och smärre skadade Eker”. I Älmtamåla nämns “en hop knut
och Ris Eker”. I byn Sibbamåla antecknades 0 ekar vid inventeringen men i journalen
nämns “Endast några skadade Stänk Eker”. Detta kan bero på att ekarna var i så dåligt
skick att de inte räknades vid inventeringen.
I socknens mellersta delar ligger byarna Stubbetorp, Kropp och Bäckagården. I
protokollet nämns här såväl “intaget”, “ängsgärdene”, “utmarken”,
“Skattehammarbacken” och “i kullen” som växtplatser, vilket ger en mer spridd bild av
var i byarna ekarna förekom. Ekarnas skick beskrivs som “dels hamlade dels annars
skadade”, “dels skadade, dels knut och Ris Ek”, “mer och mindre skadade” samt “här och
hvar någon frisk tillväxande”.
I de södra delarna av socknen, i byarna Lösen, Lyckeby, Öljersjö och Fäjö, förekommer
ek både i inägorna och i utmarken. I byn Torp nämns endast “i gärdena” som växtplats,
vilket räknas som inägomark. Andra uttryck som visar att ekar fanns i inägomarken i
socknens södra delar är “Köpinge gärde”, “Kungslyckan” och “Södra hagarne”. Skicket
på ekarna varierar, allt från “friska och tillväxande” till “gamla förvuxne”. Den största
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andelen utgjordes, utifrån kommentarerna, av knut och risekar. Även skadade ekar
nämns, t.ex. “allmänligen skadade eller knut och Ris vuxne” och “en hop stora skadade”.
Byarna Silletorp, Fåglasång och Avelsgärde, som i väster ligger åtskilda från övriga
socknen hade, utifrån protokollet, ekar främst i inägomarken. Platser som “i gärdet”,
“oxhagen”, “Sparrhagen” och “Planterhagen” tyder på detta. Av byarna nämns ek i
utmark endast i Avelsgärde. I samtliga byar fanns skadade ekar samt knut-och risekar
med “få växtlige” eller “några växtlige” ekar. Byn Sanda, också avlägsen från övriga
socknen, hade i inägomarken “några gamla skadade eker”.
Sammanfattningsvis växte ekarna i socknens norra delar, enligt protokollet från 1819,
huvudsakligen i inägomarken. I socknens övriga delar benämns såväl inägomark som
utmark som växtplatser. I byarna i de mellersta och södra delarna beskrivs ekarna till stor
del som skadade och som knut- och risekar, varav en mindre andel som friska tillväxande.
I socknens västra delar benämns få ekar som “växtlige” medan flera var knut- och risekar,
en del skadade. Beskrivningarna ger intrycket av att andelen friska och tillväxande ekar i
socknen var låg. Många ekar var skadade och ett stort antal utgjordes av knut- och
risekar.
5.5.1 Antal kronoekar enligt protokollet år 1819
I tabell 2 har antalet kronoekar förts in från utdraget av ekinventeringsprotokollet från
1819. En kronoek var en ek som enligt kronan ansågs tillräckligt bra för flottans behov.
Antalet kronoekar i varje by skulle delvis kunna indikera på ekarnas generella kvalitet.
Fördelningen av antalet kronoekar i socknen illustreras geografiskt i figur 10 tillsammans
med ektätheten från samma år. Det största antalet kronoekar fanns i byn Lösen med 26
stycken, följt av Lyckeby med 18 stycken och Kropp med 11 stycken. Den största andelen
kronoekar fanns i socknens södra delar, men behöver nödvändigtvis inte vara kopplat till
den högre ektätheten som rådde där. Öljersjö, som vid tiden hade högst ektäthet i
socknen, hade 8 kronoekar medan Stubbetorp med en låg ektäthet hade 7 stycken. Lösen
med flest antal kronoekar hade också en hög ektäthet.
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Fig. 10. Siffror över antal kronoekar i byarna i Lösen socken år 1819 tillsammans med ektätheten
vid samma tid. Källa: Landsarkivet i Lund, Blekinge läns landskontors arkiv, SE/LLA/10891/G III
e/2. Bakgrundskarta: GSD-Terrängkartan, vektor © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892
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5.6 Ekarnas kvalitet utifrån protokollet år 1832

Fig. 11. Klassfördelning av inventerade ekar i Lösen socken år 1832. Källa: Landsarkivet i Lund,
Blekinge läns landskontors arkiv, SE/LLA/10891/G III e/2. Vid inlösningen i Kalmar län innebar
klasserna följande: 1:a klassen: smärre ris- eller dvärgekar, 2:a klassen: medelmåttiga ekar, 3:e
klassen: större ekar, 4:e klassen: täta och goda ekar (se s. 22).

I denna undersökning har, som tidigare nämnts, ett antagande gjorts att den klassindelning
som används i protokollet för Lösen och Lyckeby socknar är liknande som den som
användes i Kalmar (se s. 22). Sammanställningen visar att nästan hälften av ekarna i
Lösens socken tillhörde den 1:a klassen. Endast 7 procent av de inventerade ekarna
tillhörde 4:e klassen, “täta och goda ekar” (figur 11).
Figur 12 visar fördelningen av ekar i de klasser som träden delades in i vid inventeringen
år 1832, tillsammans med ektätheten vid samma tid. Genom att studera figur 11 och figur
12 går det att konstatera att majoriteten av ekarna som växte i byarna i Lösen socken år
1832 tillhörde de två lägsta klasserna “smärre ris- eller dvärgekar” samt “medelmåttiga
ekar”. De sju byar som hade ekar i fjärde klassen, “täta och goda ekar”, låg spridda i
socknen. Dessa var Gullberna, Fäjö, Bäckagården, Kropp, Älmtamåla, Lösen och Öljersjö
(se detaljer i bilaga 2). Det går inte att dra en direkt koppling mellan ektäthet och
kvaliteten på ekarna utifrån resultatet i figur 12. Att den största andelen av ekarna fanns i
de lägsta klasserna stämmer överens med hur ekarna beskrivs i utdraget av
ekinventeringsprotokollet från 1819. Detta tyder på att klassindelningen i protokollet är
samma den som användes vid ekinlösningen i Kalmar län. Vidare saknas antecknade
kronoekar i samtliga byar i Lösen socken i protokollet från år 1832.
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Fig. 12. Klassfördelning av inventerade ekar i byarna i Lösen socken år 1832. Områden
markerade i grått ingår inte i undersökningen. Källa: Landsarkivet i Lund, Blekinge läns
landskontors arkiv, SE/LLA/10891/G III e/2. Vid inlösningen i Kalmar län innebar klasserna
följande: 1:a klassen: smärre ris- eller dvärgekar, 2:a klassen: medelmåttiga ekar, 3:e klassen:
större ekar, 4:e klassen: täta och goda ekar (se s. 22).
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6. Diskussion
Ekens historiska utbredning i Blekinge har tidigare studerats på en förhållandevis
översiktlig nivå. Eliasson (2002) kommer i sin sammanställning, utifrån
ekinventeringsprotokollen från år 1832, fram till att Blekinge var ett av de områden i
sydöstra Sverige med störst koncentration av ek. Den visar även att det i Blekinge
förekommer en gradient i sydlig-nordlig riktning, där ektätheten minskar med ökande
höjd över havet. Vidare visar resultatet av hans sammanställning att Lösen socken i
genomsnitt hade 312 ekar per km² och var den fjärde ektätaste av Blekinges 28 socknar.
Björnsson (1946) har utifrån tidigare ekinventeringsprotokoll kommit fram till att Lösen
sockens ektäthet var betydligt högre i dalbygden, i socknens södra delar, än i
skogsbygden år 1819.
I denna kandidatuppsats har ekens historiska utbredning och kvalitet i Lösen socken
studerats på en djupare detaljnivå än tidigare. Undersökningens metod har gjort det
möjligt att mer noggrant lokalisera historiska ekbestånd på by- och hemmansnivå.
Eliasson (2002) tar upp en problematik med att ta fram arean för 1800-talets marker då de
på många håll brukades samfällt. Utifrån det historiska kartmaterial som använts i denna
undersökning av Lösen socken har detta problem inte förekommit. Samtliga marker har
kunnat lokaliseras till en by och, med vissa undantag, även hemman. Resultatet av
undersökningen visar bland annat att ekarna inte var jämnt fördelade i socknen. Byar i de
södra och mellersta delarna, närmare kusten, hade en högre ektäthet än byar i de norra
delarna, vilket stämmer med det mönster Eliassons (2002) sammanställning visar. På
hemmansnivå framgår det att det ofta är ett eller ett par hemman med mycket ek som gett
intrycket av en hög ektäthet på bynivå. I socknen framträder endast ett antal hemman med
särskilt hög ektäthet. Dessa ligger i byarna Gullberna, Öljersjö och Lyckeby, samtliga
belägna intill kusten i de södra delarna av socknen. Men var inom dessa hemman växte
ekarna? Ett likadant mönster som yttrar sig på bynivå, att ekarna är samlade inom vissa
hemman, skulle kunna upprepa sig även på hemmansnivå. Men ekarna kan likväl ha varit
spridda och fritt växande inom hemmanens marker. Det går utifrån denna undersökning
inte att dra någon slutsats om detta. Däremot kan det spekuleras i om det funnits en
särskild orsak till varför just dessa hemman hade en hög ektäthet. En intressant aspekt är
ägarna av hemmanen. Var de högt uppsatta skattejordägare och hade de på så vis ”råd”
med en högre ektäthet? Enligt protokollet från år 1832 tillhörde delar av Öljersjönäs
exempelvis en nämndeman vid namn Sven Nilsson, Gullberna tillhörde Borgerskapet i
Karlskrona och Köpingegården/Ringö i Lyckeby har, enligt historiskt källmaterial,
tidigare ägts av ”Landshöfdingen och Riddaren Carl Harald Strömfelt” (Lyckeby, Laga
delning 1754). Det hade vid vidare studier varit intressant att undersöka om det verkligen
finns ett sådant samband.
Wång (1997) kommer i sin studie i Östergötland fram till att eken främst växte i
ängsmark. Då ekarnas växtplats i denna undersökning endast sammanställts genom de
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övergripande beskrivningar som finns i protokollet från 1819 har samma slutsats inte
kunnat göras för Lösen socken. Dock så tyder resultatet på att ekarna i socknens norra
delar främst förekom i inägomarken. Liknande resultat kommer Pettersson (1944) fram
till i sin studie av Östergötland, där majoriteten av ekarna i skogsbygd växte i
inägomarken. Kring gränsen där Lösens skogsbygd övergår till odlingsbygd finns också
dagens övergång mellan de två vegetationszonerna södra lövskogsregionen och södra
barrskogsregionen. Det kan tänkas att eken på utmarken i de norra delarna i större
omfattning hölls tillbaka av konkurrerande träd, än i socknens södra delar.
Ekarnas kvalitet i Blekinge har tidigare inte berörts av någon djupare undersökning
utifrån ekinventeringsprotokollen. Björnsson (1946) skriver att Blekinges ekskogar år
1819 i allmänhet främst bestod av “knut- och risekar”. Dessutom skriver han om hur
Jordrevningsprotokollet från år 1671 vittnar om en brist på dugligt byggnads- och
skeppstimmer av ek i östra Blekinge. Resultatet rörande ekarnas kvalitet i Lösen socken
kan delvis bekräfta det generella mönster som Björnsson utläst i det historiska
källmaterialet. Sammanställningen av ekinventeringsprotokollen från år 1819 och 1832
tyder på att en stor del av ekarna i Lösen socken var skadade samt “knut- och risekar”, det
vill säga kortstammiga och greniga.
Att en stor andel av ekarna i socknen utgjordes av knut- och risekar under 1800-talet kan
sannolikt ha ett samband med rådande jordartsförhållanden. Ekar som växer på näringsrik
mark med ett djupt jordlager har bättre förutsättningar för att utveckla goda
virkesegenskaper. På bergiga och magra marker växer de långsammare och blir oftast mer
krokiga och greniga. I Lösen socken förekommer mycket berg i dagen och den
dominerande jordarten är sandig morän. Ekarnas kvalitet i Lösen kan jämföras med
Eliassons (2018) sammanställning över ekarnas kvalitet i Halltorp/Ekerum. Till skillnad
från Lösen socken består detta område till övervägande del av lera-silt och postglacial
finsand (SGU 2018). Sammanställningen visar att 56 % av ekarna i Halltorp/Ekerum
tillhörde de två bättre klasserna, “större ekar” och “täta och goda ekar”. I Lösen socken
tillhörde endast 15 % av ekarna dessa klasser.
I Lösen sockens mellersta delar finns ett sammanhängande område med finkorniga jordar
bestående av lera och silt. Området utgjordes främst av inägomark till byarna Lösen,
Kropp, Stubbetorp, Bäckagården och Öljersjö, bitvis även Lyckeby och Avelsgärde
(Lösen, Laga delning 1758). I figur 11 framgår det att det är i denna del av socknen som
de flesta kronoekar var antecknade år 1819. De finkorniga jordarna i detta område har
troligtvis varit en förutsättning för att ett större antal kronoekar utvecklats i dessa byar.
Byn Öljersjö hade högst ektäthet år 1819 och en fortsatt hög ektäthet år 1832. I byns
inägomark finns inslag av lera och silt. Trots detta tillhörde ekarna i Öljersjö främst de två
lägre klasserna, “smärre risekar” och “medelmåttiga ekar” vilket kan tyda på att ekarna
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troligtvis inte växte i inägomarken. Undersökningens detaljnivå har gjort det möjligt att
lokalisera den höga koncentrationen av ek i byn till endast två hemman, i byns västra
delar. Dessa hemmans marker domineras av berg i dagen, vilket framgår både av det
historiska kartmaterialet liksom jordartskartan (figur 2). Ekarna i Öljersjö tycks alltså
främst ha vuxit på magra och steniga marker, gissningsvis på utmarken. Det är sannolikt
att denna företeelse förekom även i andra delar av socknen med tanke på
jordartsförhållandena. I 1819 års protokoll förekommer bland annat benämningar som
“Skatthammarsbacken”, “i Björnasundkullen” och “på höjden” vilket troligtvis var platser
med berg i dagen. Ovan redovisade exempel pekar sammantaget på ett samband mellan
ekarnas kvalitet och rådande jordartsförhållanden i socknen. Om det finns ett sådant
samband är det intressant om detta i sin tur kan ha påverkat förekomsten av biologiskt
värdefulla ekar.
Att en stor mängd ekar i Lösen socken beskrevs som skadade beror troligtvis på att de
utsattes för skadegörelse av bönderna i syfte att bland annat öka ljusinsläppet till sina
marker. I byarna Älmtamåla och Bredagöl, i socknens norra delar, antecknades i
protokollet år 1819 även olovligen fällda ekar. I en socken med mycket berg i dagen är
det rimligt att de platser med ett djupare jordlager utgjort en viktig roll som odlingsmark.
De ekar som växte i åker och äng stod allra troligast i vägen för den agrara produktionen.
Det kan tänkas att avkastningen i skogsbygden var lägre än i slättbygdens finkornigare
jordarter. Därför var det troligen desto viktigare att ekarna inte hindrade den agrara
produktionen där. Detta skulle delvis kunna vara en förklaring till att ekar i de norra
delarna av socknen avverkades trots förbudet.
Det faktum att många ekar i Lösen socken var skadade bör ha varit en fördel för den
biologiska mångfald som är knuten till ek. Eliasson (2013) skriver att röta ofta kunde
misstänkas i trädet då ekarna beskrevs som skadade. En rötskadad ek var oduglig som
skeppsvirke, men bör ha utgjort goda livsmiljöer för vedlevande arter. Men en stor del av
de ekar som skadats till följd av böndernas ekhat avverkades troligtvis efter att
dispositionsrätten på skattejord släpptes fri under 1830-talet. Detta är någonting som
bland annat Wång (1997) tar upp i sin undersökning. Han menar på att det skedde en
mycket omfattande utglesning av ekbeståndet på skattejorden i Vårdsnäs socken sedan
bönderna fick fri förfoganderätt över ekarna. Troligtvis har en liknande utglesning skett
även i Lösen socken vilket bör ha påverkat den biologiska mångfald som är knuten till ek.
Åldern på de skadade ekar som avverkades kan ha påverkat i vilken grad ekberoende arter
drabbades. En äldre ek hyser fler livsmiljöer än en yngre. Även mängden arter som hunnit
etablera sig kan skilja sig åt beroende på ekens ålder. Yngre ekar var däremot viktiga för
föryngringen av ek och många arters fortsatta överlevnad. En vanlig anledning till att
ekarna skadades var för att de skuggade böndernas marker. I ren spekulation kan det
tänkas att de träd som skadades därför var större och troligtvis även äldre.
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Jämförs den historiska utbredningen av ek med den nutida kan fragment av tidigare
ekbestånd identifieras. I nuläget saknas dock heltäckande inventeringar av dagens
utredning av ek i Lösen socken. Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd är främst
utförd i redan skyddade områden. I Lösen socken finns många av de utpekade och
skyddade ekmiljöerna i socknens sydvästra delar (figur 3). Då naturvärdena främst är
kopplade till just gamla ekar bör dessa områden haft en kontinuitet av ek. Av den
anledningen fanns därför en hypotes innan studien påbörjades om att denna del av
socknen hade en hög ektäthet på 1800-talet. Resultatet av undersökningen kan bekräfta att
så var fallet, ektätheten i de sydvästra delarna var allmänt hög vid denna tid. Det kan
tänkas att ekarna i dessa områden blev kvar i större omfattning när dispositionsrätten
släpptes fri. De hemman med högst ektäthet låg i byarna Gullberna, Öljersjö och på Ringö
i Lyckeby. Endast på Ringö finns idag ett utpekat område med ekmiljöer, en ekdominerad
nyckelbiotop. Då platserna inte innehar några områdesskydd vore det intressant att
undersöka om ektätheten fortfarande är hög idag eller om det finns återstående äldre ekar.
Om så är fallet är det sannolikt att de utgör viktiga livsmiljöer för hotade arter knutna till
ek. Naturreservaten Knösö och Prästamarken är två av de utpekade områdena med
ekmiljöer i Lösen socken. Reservaten utgjordes tidigare av utmark (Lyckeby, Storskifte
1782; Länsstyrelsen u.å.c). Wångs (1997) studie kommer fram till att dagens återstående
ekar i Vårdsnäs socken främst vuxit på tidigare ängsmark. Tittar man enbart på dessa
naturreservat i Lösen socken verkar dagens äldre ekbestånd främst finnas kvar på tidigare
utmarker. Den historiska ektätheten i dessa områden har däremot inte kunnat undersökas
eftersom uppgifter saknas i de studerade inventeringsprotokollen. Knösöns yttre spets
tillhörde en annan socken och därmed bör uppgifterna för detta område kunna återfinnas i
protokoll för den socknen. Prästamarken utgjordes av kronojord och antecknades inte i
utdraget, det är dock möjligt att det kan finnas uppgifter för denna plats i
originalprotokollet från år 1819. Wång (1997) kommer även fram till att kontinuiteten av
ek i hans undersökningsområde var störst på tidigare frälsejord. I Lösen socken utgjordes
hela Verkö samt ett hemman i Silletorp av frälsejord. Eftersom frälsejorden inte
inventerades har dessa områden heller inte ingått i undersökningen. Däremot finns det
både nyckelbiotoper och skyddade områden med ekmiljöer här idag, vilket gör det
sannolikt att det förekom ek på samma platser även under 1800-talet.
Förutom i socknens sydvästra delar visar resultatet att ektätheten var hög även på andra
platser i socknen, delvis i de östra och mellersta delarna. Dessa områden omfattas inte av
utpekade ekmiljöer i lika hög grad. Exempelvis hade två hemman i västra Öljersjö en
mycket hög ektäthet. Även hemman i byarna Gullberna, Fäjö, Lösen och Kropp hade en
hög ektäthet under 1800-talet. Om dessa områden hyser äldre ekar idag kan en kontinuitet
troligtvis konstateras.
Hur långt räcker då denna undersökning av Lösen socken för att förstå dagens ekmiljöer
samt den biologiska mångfald som är knuten till ek? Med hjälp av ekinventerings43

protokoll från år 1819 och 1832 har ekens historiska utbredning och kvalitet kartlagts på
by och hemmansnivå. Detta material kan vidare användas för att förstå dagens eklandskap
och utbredning av hotade arter knutna till ek. För att göra en mer uttömmande
undersökning hade en heltäckande inventering av dagens ekar behövts. Detta hade kunnat
visa vilka platser som fortfarande hyser en hög ektäthet samt om nya ekbestånd
uppkommit. Den historiska utbredningen av ek skulle vidare kunna jämföras med
förekomsten av arter som är knutna till dessa miljöer. Detta hade kunnat visa om dagens
populationer är reliktförekomster av vad de en gång har varit. Därmed krävs nutida
inventeringar av sådana arters förekomst i området.
För att kunna se hur jordartsförhållanden påverkat ekarnas kvalitet och utbredning hade
det varit intressant att vidare undersöka en annan socken i Blekinge län, med andra
jordartsförhållanden. För att använda samma detaljerade metod som i denna undersökning
krävs dock att markerna inte brukades samfällt vid tiden för inventeringarna. Detta för att
kunna beräkna arean för byar och hemman samt illustrera resultatet i kartor.

7. Slutsatser
Utifrån ekinventeringsprotokoll och kartmaterial har den historiska ektätheten på by- och
hemmannivå tagits fram, dessutom har en jämförelse gjorts mellan dessa nivåer. Ekens
historiska utbredning och kvalitet i Blekinge län har tidigare inte undersökts på denna
detaljnivå. Ekar av olika kvalitet har kvantifierats och lokaliserats på bynivå och resultatet
har dessutom försökt förklaras utifrån samtida konflikter och jordartsförhållanden. Vad
som också är nytt är att samtida historiskt kartmaterial har använts för arealbestämning av
byar och hemman, för att därefter ställa denna i relation till uppgifterna i
ekinventeringsprotokollen.
Sammantaget visar resultatet av den valda metoden att det är möjligt att studera ekens
historiska utbredning och kvalitet på en högre detaljnivå än vad som tidigare gjorts.
Ektätheten i Lösen socken var högst närmast kusten, där enbart vissa hemman hade en
särskilt hög ektäthet. Många av socknens ekar var utifrån kronans kriterier generellt av
sämre klass och ansågs inte dugliga som skeppsvirke. I ekinventeringsprotokollen
beskrivs många ekar som skadade samt ”knut- och risekar”. Skadorna har troligtvis
främst uppkommit genom mänsklig påverkan, medan ekarnas växtsätt rimligtvis styrts av
rådande jordartsförhållanden. Kronans reglage, böndernas inställning gentemot ekarna
samt naturgivna förhållanden är några av de parametrar som sannolikt påverkat ekens
historiska utbredning och kvalitet i Lösen socken.
Att en stor mängd ekar var skadade ger intrycket av att Lösen socken under
1800-talet haft goda förutsättningar för vedlevande arter och biologisk mångfald knuten
till ek. Det kan dock tänkas att många av dem avverkades efter att dispositionsrätten
släpptes fri på skattejord under 1830-talet. För att kunna identifiera platser med en lång
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kontinuitet av ek hade nutida heltäckande inventeringar behövts. Hemmanen i Gullberna,
Lyckeby och Öljersjö, vilka hade en hög ektäthet år 1832, innehar idag inga
områdesskydd. Om dessa platser hyser äldre ekar idag borde en kontinuitet kunna
konstateras. Sådana områden skulle kunna utgöra livsmiljöer för flertalet arter knutna till
ek och kan därför vara mål för vidare undersökningar.
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Handlingar angående ekeskogen (1831-1832). Blekinge läns landskontors arkiv,
SE/LLA/10891/G III e/2
Jordebok för länet (1825). Blekinge läns landskontors arkiv, SE/LLA/10891/G III a/21
Lantmäterimyndigheternas arkiv
Karlskrona stad, Karta, handlingar 1821. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. 10-kak-7
Klemetsmåla, Laga skifte 1847. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. 10-lös-80
Räfsmåla, Laga skifte 1871. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. 10-lös-104
Torp, Laga skifte, ägobyte 1890. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. 10-lös-127
Wämö, Karta, handlingar 1852. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. 10-kak-9
Lantmäteristyrelsens arkiv
Avelsgärde, Laga delning 1758. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-2:1
Fäjö, Storskifte 1797. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-5:1
Kropp, Storskifte på inägor 1787. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-8:1
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Lyckeby, Storskifte 1782. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-9:8
Lyckeby, Laga delning 1754. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-9:2
Lösen, Enskifte på inägor 1820. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-10:3
Lösen, Laga delning 1758. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-10:1
Lösen, Laga delning 1775. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-10:2
Lösen, Åbodelning av utmark 1822. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-10:4
Lösen, Åbodelning av utmark 1826. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-10:5
Sanda, Enskifte på inägor 1826. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I33-17:4
Sanda, Åbodelning skogsmark 1799. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I33-17:1
Sibbamåla, Skattläggningsberedning och Enskifte 1822. Blekinge län, Lösen socken.
Aktb. I23-14:2
Silletorp, Enskifte 1819. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-15:10
Stubbetorp, Laga skifte på inägor 1843. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-16:8
Stubbetorp, Storskifte på inägor 1758. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-16:1
Torp, Enskifte 1814. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-17:2
Älmtamåla, Laga delning 1755. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-19:1
Öljersjö, Geometrisk Avmätning 1744. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-20:1
Öljersjö, Storskifte 1799. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-20:5
Öljersjö, Enskifte 1817. Blekinge län, Lösen socken. Aktb. I23-20:11
Rikets allmänna kartverks arkiv
Häradsekonomiska kartan 1915. Blekinge län. Aktbeteckningar: Lyckeby J112-4-47,
Karlskrona J112-4-48, Jämjö J112-4-46, Granhult J112-4-42
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Riksarkivet, SVAR Digitala forskarsalen
Lösen med Lyckeby. Digitaliserade register, Blekinge län, SE/RA/870001/1/10/25,
B0002970_00001
Mantalslängder (1820), Mantalslängder 1642-1820, Blekinge län,
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9. Bilagor
Bilaga 1. Sammanställning av ektäthet på hemmansnivå i Lösen socken utifrån protokollet från år
1832. * = Flera gårdar har slagits ihop till en enhet i denna sammanställning
By

Hemmansnr

Area km²

Mtl, skatte

Avelsgärde

1

0,98

Bredagöl

4

Bäckagården
Fåglasång
Fäjö

Antal ekar 1832

Ekar/km²

3/4

228

232

1,21

1/2

232

191

16

0,74

1/2

201

271

48

0,4

3/8

142

354

27

0,53

5/16

249

470

27*

1,46

15/16

276

189

Gullberna

51

0,65

1/2

2931

4479

Klemetsmåla

3*

1,29

1/2

193

150

Kropp

6*

0,8

3/8, 3/8

329

407

7*

0,53

1/2

122

232

2

1,22

1/4

1255

1032

3

0,34

1/2

72

211

4

0,61

1/2

366

600

5&6

0,37

3/8, 1/8

136

370

7&8

0,24

1/4

88

374

28

0,36

11/24

88

248

28

0,32

5/24

42

130

29

0,68

3/4

202

297

30

0,83

3/4

514

618

31

0,76

3/4

203

268

32

0,92

1

61

66

Rävsmåla

5

1,27

1/2

360

283

Sanda

49*

0,7

41/72

105

149

50*

0,67

1/2

64

95

55

0,12

1/16

0

0

55

0,36

3/16

3

8

55

0,21

1/8

3

14

55

0,24

1/8

3

12

42

0,74

1/2

192

258

43, 44, 45, 46 1,6

1 1/12

472

295

8 & 13*

0,9

1/8

32

35

9

1,37

5/8

70

51

10

0,78

15/32

88

112

11

0,52

?

26

50

12*

0,77

1/4, 1/4

52

67

14

0,1

1/2

8

75

15*

0,94

1/3, 1/3

30

32

35

0,38

1/3

87

229

Lyckeby

Lösen

Sibbamåla

Silletorp
Stubbetorp

Torp

Mtl, krono

53

Wämö

-

2,96

1 23/24

627

212

Älmtamåla

1

1,6

1/8

144

90

2*

1,16

1/2, 1/6

262

227

19

0,52

1

147

280

20

0,33

1/2

54

164

21

0,3

1/2

49

161

22

0,15

1/4

15

101

22

0,26

1/2

5

19

22 & 23

0,76

1 1/4

1346

1770

24

0,49

5/8

85

171

24

0,07

1/8

0

0

21 & 25

0,4

1/2, 1/4

60

148

25 & 26

0,36

1/2, 1/8

62

172

20 & 26

0,24

1/4, 1/4

18

76

25

0,16

1/4

273

1725

26 & 24

0,12

5/16, 1/4

12

98

26

0,36

5/16

82

229

37,15

23 1/7

Öljersjö

Summa:

1/4

12766

Bilaga 2. Fördelning av ekarna i kvalitetsklasserna i byarna i Lösen socken enligt protokollet från
år 1832
By

1:a klass

2:a klass

3:e klass

4:e klass

Avelsgärde

114 (50%)

114 (50%)

0

0

Bredagöl

200 (86%)

32 (14%)

0

0

Bäckagården

57 (28%)

57 (28%)

60 (30%)

27 (13%)

Fåglasång

100 (70%)

42 (30%)

0

0

Fäjö

173 (33%)

142 (27%)

114 (22%)

96 (18%)

Gullberna

600 (20%)

1200 (41%)

600 (20%)

531 (18%)

Klemetsmåla

121 (63%)

72 (37%)

0

0

Kropp

160 (35%)

114 (25%)

97 (22%)

80 (18%)

Lyckeby

1025 (53%)

820 (43%)

48 (3%)

0

Lösen

666 (60%)

362 (33%)

41 (4%)

41 (4%)

Rävsmåla

200 (56%)

160 (44%)

0

0

Sanda

89 (53%)

80 (47%)

0

0

Sibbamåla

9 (100%)

0

0

0

Silletorp

445 (67%)

219 (33%)

0

0

Stubbetorp

151 (49%)

155 (51%)

0

0
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Torp

60 (69%)

27 (31%)

0

0

Wämö

427 (68%)

200 (32%)

0

0

Älmtamåla

162 (40%)

110 (27%)

67 (17%)

67 (17%)

Öljersjö

1290 (58%)

864 (39%)

27 (1%)

27 (1%)

Totalt (%)

6049 (48%)

4770 (37%)

1054 (8%)

869 (7%)

55

56

