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Företal 

Ja, då är det härligt att vila 
under en skuggrik klippa och njuta det bybliska vinet, 
tära sitt kombröd, bakat med mjölk, och grädden av getter, 
köttet av kvigor, som närt sig av löv och ännu ej kalvat, 
även av get, som är förstfödd; och sen du tillfyllest dig mättat, 
drick, där i skuggan du sitter, av dunkelglänsande vinet. 

Detta råder dig den grekiske bondeskalden Hesiodos att göra när vårens och försommarens 
sysslor är sorgfälligt genomförda. Citatet inleder detta företal, inte i första hand för att det 
på ett inlevelserikt sätt skildrar lantmannens fröjd och vila - då som nu - när ett arbetsskede 
är klart, utan för orden som närt sig av löv. Här möter vi ett av de första skriftliga beläg
gen, kanske det allra första, för lövfoder, troligen också lövtäkt, dock inte i det samman
hang som dagens djurhållare, historiker och växtekologer kanske först tänker sig - som 
nödfoder - utan av det skälet att kvigor som utfodrats med löv uppenbarligen ansågs ge det 
yppersta köttet. 

Hesiodos levde omkring 700 f.Kr. Hans lärodikt Verk och dagar I är till stora delar en 
handledning i jordbrukets bedrivande med praktiska råd och varningar. Men det är ingen 
torr lärobok, och det finns en sådan närhet i hans sätt att beskriva arbetet och tillvaron i 
dessa lantliga trakter att en nutida läsare finner dikten helt levande efter alla sekler. 

Att hålla historien levande kan ses som en av Skogs- och Lantbruksakademiens upp
gifter; agrarhistorien har ett stort värde i och med att den vidgar synen på modernäringar
nas betydelse för landet. Det finns ett växande intresse för forskning i skogs- och lantbruks
historiska ämnen, och allt mer kommer ut i tryck. Ett exempel är serien "Skrifter om skogs
och lantbrukshistoria" som ges ut på Nordiska museets förlag. Serien är en produkt av 
samverkan mellan Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Nordiska Museet och Sveriges 
Lantbruksuniversitet och däri publiceras uppsatser från de symposier för vilka professor 
Janken Myrdal är forskningsledare. 

Bakgrunden till och framväxten av föreliggande bok 
Johan Curman, förutvarande preses i Akademien och en av dess hedersledamöter, agronom 
och godsägare, spelade en viktig roll vid tillkomsten av C.F. Lundströms stiftelses gåvo
professur vid Sveriges Lantbruksuniversitet - den professur som Janken Myrdal sedan 1994 
innehar vid institutionen för landskapsplanering, avdelningen för agrarhistoria. Curman var 
ordförande i ett agrarhistoriskt utskott inom Akademien, som verkade som fadder för inrät
tandet av professuren, och var även under många år sekreterare i C.F. Lundströms stiftel
se. Johan Curman är även lekmannahistoriker. 1993 skrev han en artikel, Lövfoderkultur 
och skottskogar. Noteringar till en sextusenårig tradition, som utkom som nr 3 i "Skogs
och lantbrukshistoriska meddelanden utgivna av KSLA:s bibliotek" och även ingår i 
"Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift" 1993: 1/2. En kompletterande artikel, 
Om rotskott hos svenska lövträd, särskilt hos ask, publicerades i "Svensk Botanisk Tid
skrift" 1993:4. 

Curmans texter väckte ett stort intresse inom både agrara och historiska kretsar och 
åstadkom en diskussion - vissa delar ansågs bl.a. utifrån hans egna agrara iakttagelser föra 
fram ny forskning, medan vissa delar som gällde tolkningen av föregångarnas teorier i 
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ämnet av somliga uppfattades som omstridda och kontroversiella. Det visade sig finnas en 
livaktigare forskning inom detta område än vad som kommit till Akademiens kännedom. 
Chefsbibliotekarie Lars Ljunggren fick av Akademiens ledningsgrupp i uppdrag att kon
takta forskare inom området i avsikt att sammanställa en artikelsamling om lövtäkt och 
stubbskottsbruk. Samlingen skulle ingå i "Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden", 
vars huvudredaktör Lars Ljunggren är. Efter kontakter med forskarsamhället knöts först 
Hans Göransson, fil. dr, tidigare vid Lunds universitet, och senare Håkan Slotte, doktorand 
vid avdelningen för agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet, till projektet. Görans
son kom främst att ansvara för texter rörande de äldre perioderna och Slotte för texter från 
de senare perioderna. Slotte har undan för undan - i samarbete med Göransson och Ljung
gren - fått huvudansvaret för bokens utformning, både artikelmässigt och tekniskt, medan 
Ljunggren har behållit ansvaret för bokens ekonomi och kontakterna med bidragsgivare 
och förhandsbeställare. Efter nästan tre års arbete föreligger nu Lövtäkt och stubbskotts
bruk. Människans förändring av landskapet - boskapsskötsel och åkerbruk med hjälp av 
skog. 

Lövfodringens betydelse för de areella näringarnas och odlingslandskapets framväxt 
Som en röd tråd i boken går bruket att utfodra djur med löv, både direkt i markerna och 
genom hopsamling för senare användning. Man ser vilken betydelse detta har haft genom 
årtusendena och ända in i vår tid, och man förstår att lövfodringen i sin tur har varit viktig 
för folkförsörjningen eftersom mera boskap har kunnat hållas, vilket har bidragit både till 
överlevnad och till ett växande välstånd. Man får klart för sig att åkerbruket och kreaturs
hållningen i äldre tid på sitt sätt innebar ett mer komplicerat nyttjande av naturen än det 
jordbruk och vallsystem, som vi i dag känner. Jordbruk och boskapsskötsel har bl.a. ut
vecklats genom att skogen har använts som en resurs, och förändringarna i landskapet bär 
en tydlig prägel av detta nyttjande. Det är glädjande att myndigheter, forskare av olika slag 
och många som är verksamma inom de areella näringarna nu har kommit till insikt om 
betydelsen av att arbeta för balansen mellan att bevara och samtidigt nyttja det skogs- och 
odlingslandskap som våra förfäder har skapat. 

Bokens innehåll och författare 
Det som för en lekman kan synas vara ett starkt begränsat ämnesområde har i boken visat 
sig ha många infallsvinklar och intressenter. Författarna kommer från nästan hela Norden, 
och bland dem finns både humanister och naturvetare, vilket ger en intressant helhetsbild. 
Arbetet är upplagt i omvänd tidsordning, men artiklarna utgör tillsammans ett slags histo
rik över människans förändring av landskapet genom att lövskog och buskar har nyttjats i 
boskapsskötsel och åkerbruk. Det har blivit en mångfacetterad expose över vad använd
ningen av löv har betytt för de areella näringarna genom olika århundraden i de nordiska 
länderna, inklusive en europeisk översikt och lokala svenska skildringar. Skogsutnyttjan
de under mellanstenåldern och hackerör under bronsåldern behandlas, och lövets roll kan 
följas ända fram till moderna studier av dess näringsvärde. Kanske lite udda inslag, som 
russin i kakan, är artiklar som wv som foder behandlat i litteraturen 1700-1900, Hamlade 
träd i konsten och wvtäkt, stubbskottsbruk och ortnamn. Denna fantasirika mix gör arbetet 
både användbart och stimulerande att läsa. 

Bland författarna finner man t.ex. flera växtekologer, en zooekolog, en naturgeograf, en 
husdjursforskare, ett par skogsforskare, en paleoetnobotaniker, en agrarhistoriker, en etno-
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log, en arkeolog och en ortnamnsforskare. Fyra forskare representerar Sveriges Lantbruks
universitet och tre Lunds universitet, en verkar vid Helsingfors universitet och två vid 
Hf,'lgskulen i Sogn och Fjordane. Göteborgs naturhistoriska museum och Nationalmuseum 
i Köpenhamn har representanter bland författarna. Två privatforskare och två konsulter i 
ekologiska frågor hittar man också i den långa raden av skribenter. 

Bidragsgivarna 
Det är spännande att titta på sidan mittemot innehållsförteckningen; där återfinns logo
typerna till de organisationer och institutioner som på olika sätt har stött utgivningen. Vis
sa har stött den med ekonomiska bidrag, andra genom att beställa delupplagor till fullt pris. 
Vid närmare eftertanke är det kanske inte så konstigt att de finns representerade i detta sam
manhang. Kungl. Patriotiska Sällskapet är intresserat av Sveriges äldre agrara utveckling, 
som speglas i boken. Nordiska Ministerrådet är intresserat av odlingslandskapets betydelse 
och av att boken är ett samnordiskt projekt. För Centrum för biologisk mångfald är natur
ligtvis florans rikedom och därigenom också faunans det centrala. Riksantikvarieämbetet 
har intresse av både det historiska och det nutida skogs- och odlingslandskapets utveckling, 
givetvis med betoning på det förra. Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Statens Naturvårds
verk, Världsnaturfonden och inst. för Landskapsplanering i Alnarp och inst. för Land
skapsplanering, avd. för agrarhistoria i Ultuna, är alla intresserade av att följa forskning
en om det äldre kulturlandskapets bevarande och fortlevnad. 

Det är en stor glädje för Akademien att dessa organisationer och institutioner har kom
mit samman i denna fråga och stött utgivningen på olika sätt. De som har beställt delupp
lagor kommer därigenom även att garantera spridandet av innehållet i boken inom många 
olika kunskapssfärer. 

Akademiens bibliotek och arkiv 
Akademien främjar forskningen i de areella näringarnas historia på olika sätt, och dess 
bibliotek har en huvudprofil som är inriktad mot skogs- och lantbrukshistoria. Biblioteket 
äger en betydelsefull samling av äldre källitteratur och numera också en viktig samling 
bearbetningar. Samlingen byggs upp undan för undan och följer forskningsfronten, den 
viktigaste nyutkomna litteraturen inom de olika områdena köps och äldre titlar komplette
ras antikvariskt. Här finns litteratur på flera språk - de skandinaviska språken men främst 
engelska, tyska och franska samt en del på andra språk somt.ex. holländska. Böckerna 
registreras i den nationella databasen LIBRIS, och bibliotekets tjänster står till förfogande 
för forskare i hela Sverige som, inom olika discipliner, helt eller delvis sysslar med skogs
och lantbrukshistoria. Akademien har också ett rikt arkiv över de areella näringarnas 
utveckling, främst under 1800-talet. Anders Perlinge - Akademiens arkivexpert och leda
mot av dess biblioteks- och arkivnämnd - har givit ut en skrift om arkivet med titeln För 
stundande skördar. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv 1813-1989. En presen
tation med förslag till forskning. 

Bibliotekets skriftutgivning 
För att kunna verka från ax till kaka eller från frö till planta utger biblioteket en egen skrift
serie, "Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden", som kan ses som ytterligare ett led 
i Akademiens arbete för att främja agrarhistorien. Bland de nyare numren i serien kan 
nämnas Från höfrö till vallfrö. Den svenskafröförsörjningen 1740-1870 av Lennart Kåhre, 
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Svensk potatisodling ( om utvecklingen under 1900-talet) och Potatisen i forskning och 
undervisning (om Institutionen för växtodlingslära i Ultuna 1957-1991) av Birger Svens
son och Fjällnära trädgårdar i Jämtland och Härjedalen tiden 1830-1900 av Ulla 
Rylander. Föreliggande bok blir ytterligare ett intressant inslag i denna serie. 

En aktuell förteckning över den litteratur i skogs- och lantbrukshistoria som har utgivits 
av Akademien, ensam eller i samarbete, återfinns sist i bokens andra del. 

Åter till Hesiodos 
Vi läser avslutningsvis vidare i Hesiodos. Låt oss känna närheten till en avlägsen tid, fränd
skap med en sedan årtusenden avliden skald. Låt oss instämma i hans inställning till jord
brukarens arbete och lantmannens liv - en inställning lika viktig då som nu. Låt oss förena 
oss med Hesiodos när han lyfter fram betydelsen av arbetets planering och fliten och nog
grannheten vid dess genomförande. Låt oss dock överse med den föråldrade synen på 
kvinnan och glädjas åt hennes förändrade ställning och roll i vår tid. 

Skaffa dig hus och en oxe till plöjning och även en kvinna 
ogift, ej köpt, som ser till att boskapen trives och frodas, 
lämpliga redskap av olika slag dessutom till gården, 
att du ej tarvar att bedja om något, som vägras, och står där 
blottställd och arm och tiden förspilles och arbetet lider. 
Ej till i morgon och dagen därpå må ditt värv du förhala; 
aldrig en man, som är håglös och slö, skall fylla sin lada, 
ej heller den, som förhalar. Men trägen vinner i längden. 
Skjuter du ständigt upp, med förluster du städse får kämpa. 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 

Sven-Uno Skarp 
Akademisekreterare och VD 

1 Den senaste översättningen till svenska av Hesiodos' Verk och dagar, den som här citeras, 
gjordes av Elof Hellquist år 1923. 
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Förord 
Vi moderna människor sätter gärna likhetstecken mellan agrarlandskap och vidsträckta, 
trädlösa åkrar och betesvallar. Det agrara landskapsutnyttjande, där lövskog, buskar och 
grässvål utgjorde en oumbärlig del, är en äldre form av markanvändning, som i vida 
kretsar är okänd. 

Syftet med föreliggande samling av uppsatser om lövtäkt, stubbskottsbruk och vand
rande åkrar är att försöka belysa hur det nordiska landskapet utnyttjades under äldre 
tider. Redan för 9000 år sedan, under jägarstenåldern, förmodas människan ha omfor
mat skogen för att få en större avkastning av vilt och av inhemska, ätbara växter. 
Skogen med träd och buskar var inte människans fiende utan människans vän - den var 
en förutsättning för jordbruket utan gödsel som introducerades i södra Skandinavien för 
6000 år sedan. Ännu i slutet av 1800-talet var lövtäkt och stubbskottsbruk av betydelse. 

Lövtäkt, stubbskottsbruk och vandrande åkrar är ett för omfattande och ännu out
forskat område för att kunna avhandlas i detalj här. Detta har heller inte varit ambitio
nen. Forskningsområdet är i våra dagar föremål för en levande vetenskaplig debatt. 
Vedertagen terminologi saknas till stor del. Det är att observera, att denna debatt har 
sina rötter i 1900-talets första årtionden. Flera framstående botanister tycks ha anat 
människans betydelse för skapandet av t.ex. lövängen. Genom bl a Mårten Sjöbecks 
insatser i slutet av 1920-talet blev människans avgörande betydelse för landskapets 
utformning accepterad av forskarna. 

Äldre tiders landskapsutnyttjande bär givetvis ännu på många hemligheter. Vår av
sikt har varit att låta ett antal personer, som ägnat ämnet ifråga uppmärksamhet, lämna 
bidrag till denna skrift. Kärrmarkernas stora betydelse under förhistorisk tid är inte 
ämne för detta arbete. De utdikades och förlorade i betydelse samtidigt med lövtäkt och 
skottskogar. Avsiktligt undviker vi även att diskutera svedjebruk. 

Författarna beskriver olika tidsskeden och olika delar av Norden. Ibland görs dock 
utblickar mot Mellaneuropa. Artiklarna har ordnats på det sättet, att de uppsatser som 
behandlar ännu kvarlevande rester av det gamla odlingslandskapet kommer först, medan 
tolkningsförsöken av jägarstenålderns skogsutnyttjande och bondestenålderns odlings
former avslutar skriften. Några äldre uppsatser omtrycks här, med kommentarer och 
efterskrift. 

För att förstå äldre tiders odling och ängsbruk är kunskap nödvändig om den betydel
se som en för växtligheten begränsad tillgång på växtnäringsämnen har för hur marken 
kan brukas. Växtnäringsämnen (bl.a. kväve och fosfor), som bundits upp i marken och 
trädens rötter, frigörs efter uthuggning. Detta beskrevs bl a av markforskaren Romell för 
drygt femtio år sedan och är välkänt från dagens skogsbruk. Solljuset når marken. Feno
menet kallas röjningsgödsling eller röjgödning. Röjningsgödslingen träder i funktion 
vid varje större ingrepp i skogen. Genom att döda träd genom ringbarkning skapades 
betesmark på "taxfall" i Dalarna (Romell 1964). I Schweiz frambringades inte bara 
yppiga betesmarker på nämnda sätt, utan säd kunde odlas på ringbarkningsröjda ytor 
(Schott 1935) 

Vid röjning, när träd huggs ned, dör sällan lövträden om betet är måttligt. De för
yngras snabbt genom att skjuta flera skott från stubben. Dessa skott växer upp till ett 
antal trädstammar. Om många lövträd huggs ner växer de upp till en skottskog. Ett åter
kommande skottskogsbruk förlänger trädens liv och gör dem nästa odödliga. 
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Det var förmodligen framför allt i skottskogar, som den vandrande åkern fanns under 
förhistorisk tid: under bondestenåldern spåras denna åker huvudsakligen i pollendia
grammen (årderspår under stenkammargravar utgör förmodligen "frusna ögonblicks
bilder" av det vandrande åkerbruket). Stubbskott och skottskogsstammar från förhisto
risk tid har påträffats, och dessa fynd beskrivs av en dendrokronolog i föreliggande 
skrift. Från och med yngre bronsålder har den vandrande åkern lämnat spår i form av 
odlingsrösen, "hackerör", som beskrivs närmare i en av skriftens artiklar. Med tiden 
utvecklas i kulturlandskapet, i skottskogen, en grässvål som utgjorde "substratet" för 
den vandrande åkern, för att använda markforskaren Sjöbecks ord. 

I skriften beskrivs ännu kvarvarande spår av stubbskottsbruk för hö-, löv- och klen
virkesproduktion i Danmark, Skåne och på Åland, samt återskapande av en skånsk 
stubbskottsäng och i den skördad mängd hö. 

Inte bara hö har utgjort våra husdjurs vinterfoder. Lövutfodring av boskap, som kan 
ske utan särskilda redskap, har en utomordentligt hög ålder. Löv från i det närmaste alla 
förekommande träd och buskar har varit en viktig foderresurs till in i sen tid. Norden har 
haft en fårskötsel som till stor del baserats på utfodring med löv. Hästar, getter och kor 
har, åtminstone till en del, utfodrats med löv. Vid lövtäkt, när träden fälls eller topp
huggs, dör en del av rotsystemet, röjningsgödslingen träder i funktion och ljuset når 
marken och gräsväxten. 

Löv togs inte bara från slåtterängar, det kunde tas överallt där lövträd eller buskar 
fanns. Lövtäkten skapade betesmark och äng ur sluten skog. Överexploaterande lövtäkt 
med starkt betestryck kunde resultera i hedlandskap. En artikel i skriften redovisar stu
dier som tyder på att löv har ett näringsvärde som i flera aspekter är jämbördigt med hö. 
För tidigare bondegenerationer kunde löv vara "grönskande ängar i luften". Löv har 
använts som foder ända in i våra dagar, under senaste seklet i större omfattning främst 
vid sämre vallfoderår. I skriften ges exempel på hur stor lövskörden kunde vara i för
hållande till höskörden under 1800-talet. Vi får även exempel på avbildningar av hamla
de träd i nordisk och europeisk konst under drygt 2000 år. 

Lövtäkt saknas i den äldre officiella bokföringen och är idag nästan okänd och bort
glömd i historieskrivningen. Från de makthavandes sida har synen på lövtäkten ändrats 
från något positivt till att vid sekelskiftet vara något fult, som konkurrerade med den 
mer lönande virkesproduktionen och den rationella jordbruksdriften. Synen på löv
täkten, som den framgår av äldre tryckta handlingar, behandlas i en av skriftens artiklar. 
Många av våra lundar och lövskogar i Syd- och Mellansverige är igenväxta tidigare löv
eller stubbskottsängar, och har ofta stor biologisk mångfald. I skriften redovisas en 
inventering över antalet kvarvarande hamlade träd i en socken i Västergötland och 
trädens epifytiska lavflora. Vi får även bekanta oss med en bygd i Småland med en stark 
hamlingstradition. 

Många av våra ortnamn kan berätta om tidigare verksamheter i landskapet. En ort
namnforskare belyser i skriften att namn efter ris- och lövtäkt samt stubbskottsbruk för
modligen är fler och äldre än vi tidigare trott. Obebyggda men utnyttjade markområden 
kan ha varit namngivande när dessa långt senare, kanske under medeltiden, övertogs av 
torp och gårdar. 

Fackuttryck som används i uppsatserna kan indelas i tre kategorigrupper. Till den 
första gruppen hör de benämningar, ofta med lokal utbredning, som nyttjats av den 
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brukande befolkningen, men som sällan använts i litteraturen. Dit hör t ex de många 
lokala termer som finns för lövtäkt och dess olika arbetsmoment. 

Den andra gruppen är fackord, som använts av befolkningen och som vetenskapen 
tagit upp. Det är ofta benämningar, som varit spridda över landet. Den tredje kategorin 
är termer, som vetenskapen uppfunnit för att beskriva olika företeelser och som åtmin
stone inte tidigare brukats av befolkningen. Här nedan säges några ord om de termer, 
som förekommer i uppsatserna i föreliggande skrift. 

För den nedhuggning av lövträdens toppar och grenar, som skett vid bast- och löv
täkt, har termen hamling främst använts (engelska pollarding, danska st<evning, norska 
styving). Det är en lokal term med relativt stor spridning. På bl.a. Gotland talar man 
huvudsakligen om klappning. De hamlade träd som topphuggits och kvistats på låg höjd 
benämns topphamlade, de som skattats på sidogrenar, sidohamlade. De senare kan vara 
med eller utan en nivellerad krontopp. De knippen med kvistar, som insamlas vid löv
täkt och som av tradition räknats i tjog, benämns ofta (löv)kärvar. Om inte kärvarna till 
vintern lades under tak, förvarades de ute i stackar. 

Med stubbskottsbruk åsyftas den nedhuggning av träd vid - eller mycket nära -
marken, vilken nedhuggning har till syfte att få föryngring från stubben ( engelska 
coppicing, danska st<evning). Skotten som skjuter ur stubbarna benämnes stubbskott. Ur 
dessa skott uppstår efter ett eller ett par decennier en skottskog ( engelska coppice wood, 
danska st<evningsskov). 

I strikt bemärkelse bör vi skilja på skottskogen och stubbskottssängen. I skottskogen 
erhölls främst träprodukter av olika dimension beroende på cykelns längd mellan ned
huggningarna. Skottskogen har haft stor utbredning i England och Mellaneuropa. Sköt
seln har ofta varit rationellt utförd och organiserad. I skottskogen har cykeln mellan 
nedhuggningarna i vissa fall varit så lång, att en sluten högskog utvecklats. I t.ex. Sie
gerland i Westfalen kombinerades skottskogsbruket med odling av bovete och senare 
råg, varvid röjningsgödslingseffekten utnyttjades. När det gäller förhistorien används 
termen skottskog i föreliggande skrift bl.a. om de dungar, som sköt upp ur de ned
huggna stubbarna på ytor, som användes för sädesodling. Förhistorisk skottskog (i vid
sträckt bemärkelse) uppstod i övrigt överallt, där skottskjutande lövträd med hjälp av 
olika metoder kapades av. 

I stubbskottsängen, ett begrepp som relativt nyligen introducerats, är produktionen av 
gräs för bete och slåtter - vid sidan av produktion av klenvirke och löv - av betydelse. 
Stubbskottsängen anses vara knuten till trakter med kallare klimat med brist på vinter
foder. Skötseln har varit årlig och inte, såvitt vi känner till, lika rationell och strukture
rad som i Mellaneuropa skottskogar. 

Lövängen utgjorde främst mark för skörd av vinterfoder i form av hö och löv. Träd
skiktet bestod ofta av hamlade träd. Begreppet löväng är introducerat av vetenskapen. 
Befolkningen talade vanligtvis bara om äng eller på Gotland änge. Hårdvallsängen för
utsattes nämligen vara mer eller mindre bevuxen med träd och buskar. Mellan stubb
skottsängen och lövängen finns mellanformer med både stubbskottshuggning och ham
ling. Stubbskottsängen bedöms vanligtvis ha hyst ett tätare trädskikt/buskskikt än den 
klassiska lövängen. Skottskogen, stubbskottsängen och lövängen har ofta haft så kallade 
överståndare, det vill säga höga, äldre träd, som - bortsett från underkvistning - fått 
växa fritt till gagnvirke. 
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Hackbruk har lämnat spår i terrängen i form av små odlingsrösen, som benämns 
hackerör. Hackbruket var en extensiv form av jordbruk, där röjningsgödslingseffekten 
förmodligen utnyttjades efter stubbskottshuggning på relativt små ytor, som inte hade 
någon symmetrisk avgränsning. Den lilla åkern utnyttjades inte länge, utan en ny odling 
skapades genom att ett nytt, "moget" skottskogsområde avverkades. På så vis "vandra
de" åkern inom terrängen, och stubbskotten hade vuxit upp till träddungar, innan man 
återkom till ungefär samma yta efter kanske ett eller ett par decennier. Dessa träddungar 
har dock sannolikt varit så glesa, att en grässvål utvecklats. Det vandrande åkerbruket 
antas i föreliggande skrift ha sina rötter i mellanneolitisk tid (mellersta bondestenålder). 
Hackerörens stora tid är yngre bronsålder och förromersk järnålder och kanske första 
delen av romersk järnålder. Dock återupptas vissa röjningsröseområden under yngre 
järnålder - medeltid. 

Den förhistoriska kulten bör ha sin rötter i ett landskapsnyttjande. Någon form av 
fruktbarhetskult kan tänkas ha varit knuten till skottskogen. Den har ju ett ett nästan ett 
"evigt liv", den återuppstår mirakulöst var gång den huggs ned. 

Inför arbetet med skriften om lövtäkt och stubbskottsbruk har Eva Tullgren vid 
KSLA sammanställt ett stencilerat häfte med äldre svensk tryckt litteratur om lövtäkt 
och stubbskottsbruk, främst akademiska avhandlingar och myndighetspersoners utlåtan
de och uppsatser, etc. Denna sammanställning har kommit till användning i flera av 
uppsatserna. 

Vi hoppas att skriften skall ge ett djupperspektiv på historien om vår odling och vårt 
kulturlandskap, samt att den skall uppmuntra till nya forskningsinsatser och till land
skapsvård. 

Håkan Slotte Hans Göransson 
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Lövbrott, lövtäkt, lövgöring 

Lars Kardell 

I våra medeltida kyrkor har en rik bild värld bevarats. Bland ett myller av Marior, Mästare 
och helgon uppträder då och då några djur samt ytterst sällan ett och annat träd. Ett karak
teristiskt drag för de senare är att de mestadels hamlats. Träden har bl a underkvistats, 
varvid grenarna kapats ett par dm från stammen, så att naturliga stegpinnar erhållits (fig. 
1 ). Dessa tuktade och stympade lövträd ger i min vision den medeltida bygden ett annor
lunda, närmast främmande drag. 

I Sveriges södra och mellersta delar bör lövskogen ha varit mycket vanlig, när odlings
expansionen satte in under vendeltid. Antalet ortnamn med anspelningar på de olika träd
slagen är nämligen inte få. De många sammansättningarna med -hult, -lund, -ris, -björke 
osv skvallrar om lövskogens betydelse. I vissa fall torde ortnamnen direkt syfta på lövtäkt 
(set ex Rosell 1991). Mårten Sjöbeck (I 932) ansåg att hela kulturutvecklingen, mellan 
bronsålder och medeltidens slut, bokstavligen spirade i "lövängens skugga". Den yttersta 
orsaken till detta var att effektiva redskap för lövtäkt och slåtter utvecklats. Det ligger en 
hel del i synsättet, även om andra faktorer inom jordbruksteknikens och kreatursavelns 
områden nog var väl så väsentliga. 

Lövtäktens orsaker 
Självfallet stod lövfodret i fokus när medeltidsbonden beskar träden. Får och getter skulle 
regelmässigt utfodras med kärvlöv och hästarna mådde vintertid väl av asplöv som till
skott.Tom korna fick näringsrikt ask- eller almlöv, där tillgång på detta exklusiva sorti
ment fanns . I svinens sörpa, när sådan undantagsvis bereddes, saknades nog heller inte 
löv. 

Men medeltidens tilltufsade lövträdskronor uppkom även av andra skäl. Skar man till
räckligt grova grenar fick man givetvis ved på köpet. Många hus hade risflätade väggar 
och längden risgärden måste ha varit betydande i de södra landskapen. Rustbäddar utnytt
jades vid vägdragning genom sank mark och stora mängder risknippen gick åt vid alla 
borgbelägringar. I lövängen hämtade man också material till dussintals olika träföremål, 
vilket oftast kombinerades med lövtäkt. Jag håller det heller inte för otroligt att man be
skar vissa lövträdskronor för att komma åt ollon eller frukter. Tanken på att lämplig be
skärning dessutom skulle kunna stimulera blomning och fruktsättning, även hos andra 
arter än äpplen och päron, kan inte ha legat långt bort för den som tillägnat sig pomologins 
elementa. En annan, väsentlig faktor var givetvis att ristäkt och hamling gynnade markens 
produktion av gräs och örter. Det bör slutligen tilläggas att de flesta klensortiment, som 
behövdes i de sydsvenska hushållen, sannolikt hämtades från bestånd skötta som skott
skog. 

Lövtäktens sista århundrade 
Våra kreatur har alltsedan bondestenålder utfordrats med löv i en eller annan form (Ras
mussen 1989). Mer eller mindre kontinuerligt höll man lokalt på med lövtäkt in på 1940-
talet. Den bild, jag fått efter genomläsning av diverse topografisk litteratur samt 

13 



-~~·--:· ~-·~~ .~:~·-·.:·>-: / 
~~ · · . 

",. __ :-, <;. ;.;i 'f.",., .. 
_., -·-7 ._,, .. ·;:-:~~- . 
' -.,r\ • • ~: .. ·, 

~:i-~·- •• . 
~,l!Y .. 6_.·J;-, 
'-~~ /. t ., _:J~~ 
lk- \' ~~ H, ){, '~ - ~" . . \:~;; ! .l.?'.liti • . -~ • \~; 

' ~ ~" . ·. '' 'i \ . ..- ., .• , . 
\ ----=-.. ·~-- ,: ,~ _,,,,.,, j 

. _· ·~~;.;..JIIII -- . .. ~..IRD' . ,;/ ;i 
& f6 . . . ,: ·· ' q. _;'/ ' 

~... .. . .. --~~-. .. >~ - ~-6 .•.L -. ·. ·~-=-,. .. ... , . . ... ~-'/.'":~ fi1-: j f ~ . .. ,~ ... ~- -~-::'- - -- ·a:..• .... . t. 
Figur J. Kalkmålning från 1480-talets mitt i Norra Strö kyrka, Skåne. Adam gräver och 
Kain samlar löv. 

uppteckningsmaterial från ett par folkminnesarkiv (Göteborg, Lund) ser kortfattat ut på 
följande vis: 
• Samtliga inhemska trädslag med undantag för hägg, vildapel, brakved och fågelbär har 
utnyttjats för fodertäkt. Av lövträden var onekligen björk till följd av riklig förekomst 
viktigast, även om asp kvalitativt var mera efterfrågad. Sälg och rönn värderades i paritet 
med asp. Ask och alm var ädellöv i ordets egentliga bemärkelse. Övriga arter såsom ek, 
bok och al utnyttjades liksom en, gran och tall mera sällan. 
• Alla husdjur, undantagandes hund och katt, har periodvis utfodrats med löv. Men enbart 
för får (och getter) har lövtillskottet spelat nämnvärd ekonomisk roll. 
• Löv kunde repas i samband med lövsprickningen under år då foderbrist uppstått. Men 
vanligast var onekligen lövgöringen, för att nu låna en sörmländsk glosa, mellan midsommar 
och slåttanna. Den kunde också utföras i samband med eller efter skörden i slutet av augusti. 
Då hackade, tog, höstade, eller bröt man sitt kärvlöv. 
• Vid lövrepning hade man skinnhandskar och lövet hamnade regelmässigt i en spån
korg. Lövlien eller lövhacken brukades vid täkten. Omslipade, avhuggna liar försedda 
med ett halv långt skaft förefaller att ha varit vanliga liksom kortskaftade krumknivar. Men 
även olika typer av röjningsknivar och yxor utnyttjades tillsammans med enkla knivar. En 
och annan bågsåg var också i bruk. 
• Lövtäkten var spridd över markerna. Ytterst sällan hade man ett speciellt område avsatt 
för denna. Vanligast var att träden fälldes på rot, varefter man använde stam- och gren virke 
till ved, medan lövet skars och bands i kärvar. Olika former av hamling förekom, där man 
hade tillgång till ädellöv (ask, lind, alm). Löv kunde även skördas på hyggen, efter 
dikesrenar, längs kärrlaggar osv varvid man tog unga träd- och buskplantor Ufr hygges-
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rensning). Till sådana platser kunde man sedan återkomma och efter ett par år skatta rot
och stubbskotten. Systemet påminde om den på kontinenten utvecklade lågskogsskötseln, 
även om uppteckningarna är ganska vaga på denna punkt. 
• De drygt alnslånga kvistarna plockades samman i tre handgrepp, varefter en kärve bands 
med hjälp av en björkvidja. De färdiga kärvarna kunde staplas runt ett träd, hässjas på en 
påle eller hängas över gärdsgårdar och/eller slanor uppspikade mellan två träd. Efter viss 
uttorkning kördes kärvarna in i särskilda lövlador eller upp på lövlogar (rännet), vilka 
hade väggdraget gemensamt. Hemtransport där så erfordrades, skedde på vinterföre. 
• Lövtäkten bedrivs företrädesvis av småbönder och torpare. Arbetet kan ha haft låg status 
då det gärna överläts på kvinnor, barn och mindre fullgod arbetskraft. 

Arbetsproduktivitet och foderstat 
Enligt ett par uppteckningar var det vanligt att eftersommarens och höstens lövtäkt skedde 
på beting. I Gällstad socken, Västergötland, skulle en karl hugga och en kvinna binda 400 
kärvar tillsammans per dag (IFGH 3700), medan en man i Sunnemo i Värmland borde 
klara 12 tjog om dagen, dvs 240 kärvar (IFGH 5587). Betingen i Risinge socken, Östergöt
lands län, om 200 kärvar per dag (LUF M 4227) liksom det i Slätthög, Kronobergs län, om 
1 000 kärvar per dag och fyra personer (LUF M 4485) är av samma storleksordning. Arbe
tet utfördes i det senare fallet så, att en man fällde träden, en annan högg band och två 
kvinnor kvistade. I Virserum, Kalmar län, ansåg man att en prestation av 10 tjog kärvar 
kunde betecknas som "gott arbete" (LUF M 5099). Variationen från 200-250 kärvar per 
person och dag är inte stor och beror sannolikt på att man hade olika redskap och teknik 
samt utnyttjade lite olika trädslag. Dessutom kunde givetvis begreppet kärve variera i 
omfång. 

En handfull uppgifter finns om årsbehovet. Detta skiftade från 1 000-3 600 kärvar per 
gård, där skillnaderna betingades av stallningstidens olika längd samt fårstammens stor
lek. Samstämmigt förtecknas i det dussin uppteckningar, där man noterat kvantiteter, att 
varje får fick en kärve löv per dag. 

Sammantaget innebär detta att ett får utfodrades med 100-200 kärvar per vinter samt att 
det åtgick ett dagsverke för att åstadkomma denna mängd. 

Löv, knoppar och bark har ett med hö tämligen jämförbart fodervärde (Curman 1993). 
Om det nu funnits tillgång till en foderstat för stallade får under 1800-talets andra hälft 
med fördelning på hö och kärv löv kombinerad med känd kunskap om arbetsproduktivitet 
vid slåtter, så skulle det vara enkelt att bygga upp en modell och via denna analysera 
lövfodrets betydelse. Denna modell skulle med stor sannolikhet visa att lövtäkten för
svann till följd av att hö kunde produceras betydligt billigare. 

I en uppteckning från Karl-Gustafs socken i Västergötland år 1930 sägs att lövtäkten 
försvann p g a att "fåren och getterna upphörde" (IFGH 2068). Denna förklaring verkar 
rimlig och sakförhållandet återgår ytterst på det faktum att man under 1800-talets lopp lärt 
sig utnyttja mineralnäring i jordbruket. Arealskördarna steg parallellt med att odlings
tekniken förbättrades. När industriexpansionen efter 1870 tillsammans med emigrationen 
tog hand om befolkningsöverskottet behövde man inte längre dammsuga utmarkerna på 
foder. Det är tydligt att bevarade uppteckningar om lövtäkt i folkminnesarkiven till större 
delen härstammar från marginella jordbruksornråden. Där höll sig fåren, torparna och 
lövtäkten kvar längst och på marker, vilka inte alltid gick att tillrättalägga för rationell 
drift. 
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Några spekulationer 
Jag har i flera sammanhang pekat på hur kal den svenska landsbygden ter sig på fotogra
fier från förra sekelskiftet jämfört med hur där ser ut idag (Kardell 1990, 1991 ). Trycket 
från en ganska fattig befolkning och dess boskap bidrog till att lövet hölls i schack. Det 
omhuldade öppna, blåsiga landskapet utvidgades under hela 1800-talet. Jag skall nu tillåta 
mig att spekulera lite för att se om lövtäkten kunde vara en väsentlig faktor i denna "öken
bildningsprocess". År 1890 fanns 1.35 miljoner får och lamm, 2.4 miljoner nötkreatur 
samt 0.5 miljoner hästar i Sverige (Lantbruksstyrelsen 1990). Jag utfordrar samtliga får 
med 150 kärvar löv per år. Vidare får 30 % av korna 20 lövkärvar var. Dessutom ges 
hälften av alla hästar 50 aspkärvar per vinter. Sammantaget leder detta till ett årsbehov av 
230 miljoner kärvar. För att skörda denna mängd åtgår 1.5 miljoner dagsverken vilket 
motsvarar 0.2 % av den vuxna landsbygdsbefolkningens ( 15-69 år) teoretiska arbetsinsats 
detta år (SCB 1969). Jag har då ansett att alla arbetade 300 dagar per år. Det låga relativa 
arbetskrafts behovet tyder på att några större svårigheter att åstadkomma erforderlig mängd 
lövfoder inte förelåg. 

I dag får vi på mellan- och sydsvenska moränhyggen 30 000 lövträd och buskar per 
hektar. Är marken fuktig stiger siffran lätt till 100 000 stycken. Vid förra sekelskiftet var 
det brist på kväve och boskapen gick på skogen. Jag kalkylerar därför med att 15 000 
telningar kunde gå fram, varav det åtgår 25 stycken till en lövkärve. Varje hektar avkastar 
således 600 kärvar. Om man fäller en hygglig björk får man 20 kärvar ur kronan, när trädet 
vuxit i ett någorlunda öppet bestånd. Vid en täthet av 400 träd per hektar blir lövproduktionen 
8 000 kärvar. Om 70 % av allt kärvlöv togs från fällda träd och 30 % i form av skott på 
hyggen, dikesrenar och i kärrlaggar krävdes 135 000 hektar. 

Efter denna tänkta "kalavverkning" fick man vänta 3 år innan man kunde komma till
baka. Behovet var således 400 000 ha bevuxna med löv i en eller annan form. Majoriteten 
av allt löv höstades i och omkring inägoma. Dessa omfattade på 1890-talet, med en gene
rös gränsdragning, omkring 6 miljoner hektar. Av dessa utgjordes 4.5 miljoner hektar av 
åker och trädlös äng. Resterande halvannan miljon hektar stod bl a till förfogande för 
lövtäkt. Även om siffrorna är dubbelt för höga och även om lövtäkt aldrig skedde på det 
sätt, jag förutsatt i min förenklade modell, förefaller dock storleksordningarna vara så
dana, att lövtäkt må anklagas för att ha bidragit till trädlösheten i 1800-talets bygd. 

På det enskilda hemmanet torde man vid normal fårhållning under 1800-talets sista 
decennier i skogs bygderna haft ett behov av 5-10 hektar på vilka man kunde bedriva löv
täkt. 

I en uppteckning ger Strand Gustaf Persson (1864-1947) en intressant bild av landska
pet i Lima på 1880-talet. Han säger att beståndet av björkskog "samt asp och videbuskar 
var helt obetydligt, ty man lövade av dem på sommaren till kärvlöv. Endast en och annan 
vanskaplig björk fanns efter älvstranden ... Jag undrar vad 1880-talets gummor skulle 
tänka om de helt plötsligt steg upp och finge se de rika lövbeståndet i skogsbackarna och 
i inägoma, de som voro vana att hålla efter lövskogen till kärvlöv om sommaren och 
kärv ris om våren" (Kardell 1991). 
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Några anteckningar 

Lagstiftningen 
Lövtäkt lyser med sin frånvaro i de medeltida lagarna med ett undantag. Upplandslagen 
och av denna influerade texter talar under rubriken olovligt bruk av skog om, att den som 
huggit löv och satt i stack förverkat sitt arbete. Förs lövet bort utgår böter (Holmbäck och 
Wessen 1979). Däremot förbjuder överheten i 1734 års allmänna förordning om skogarna 
i riket att man fäller skog till föda för getter. Dessutom får björk ej fällas till näver- eller 
lövtäkt med mindre än att man använder resten av trädet till ved eller virke (Lindner 1935). 
Överträdelser mot det sistnämnda förbudet beivrades åtminstone i Lima socken år 1813 
(Kardell 1991 ). Men därutöver har lövtäkten inte tilldragit sig lagstiftarnas uppmärksam
het. 

Jordeböcker m m 
Såväl Olaus Magnus (1976) som Per Brahe (197 1) ägnar på 1500-talet lövtäkten ett mar
ginellt intresse. Den förre noterar att det inför hot om missväxt eller belägring kan vara 
vettigt att lagra "löf och kvistar, telningar och skott, svamp, mossa och bark" i sitt visthus. 
Per Brahe ger i sin kalender fogden rådet att i juli bryta "Löff'. Schering Rosenhane ( 1944) 
förbigår lövtäkten helt. 

I jordeböcker från 1500-talet avseende gårdar i Möre, Handbörd och Stranda härader i 
Kalmar län lyser lövtäkten med sin frånvaro (Ferm m fl 1987, Brunius och Ferm 1990). 
Detta är något märkligt eftersom inte minst Gustav Vasa vid denna tid gav sig på att 
beskatta såväl ollonsvin som bistockar på sina gods i denna del av landet. Ett exempel. 
Gården Emmekalv i Döderhults socken upptas i en jordebok år 1578. Den har då "åker till 
3 tunnor, äng till 52 lass, mulbete på bl a Fagerön, ekskog till 52 svin och utskogar till 20 
svin, en humlegård till 5 markpund, fiske till 9 notvarp i saltsjön, fyra hommestånd, ett 
notvarp i ån och ett kvarnfall" (Brunius och Ferm 1990). Nog är det märkligt att lövtäkten 
inte nämns vid namn någonstans bland denna eller alla andra uppräkningar av godsens 
"härligheter". Detta står i skarp kontrast till vad Craelius (1774) samt Ekbaeck (1828) två 
sekel senare har att förtälja från samma område. Den förre för en lång utläggning om 
lövtäkten i samband med anläggandet av svedjor och säger därefter att utom "det löv, som 
samlas av de i svedjor fällda lövträden, brytes jämväl i hagar, ängar och öppna skogen, i 
synnerhet björk och asplöv". Sedan följer en lång beskrivning av de olika lövslagen och 
deras respektive förtjänster. Vid lövgöring, påstår Craelius, att vissa hushållare vårdslösar 
med skogen genom att de hugger björken halvannan aln upp på stammen utan att helt 
skilja stammen från stubben (s k syrfällning). Därvid bildas inga stubbskott och metoden 
är ett "sätt att mörda den nyttiga björkskogen". Anders Ekbaecks beskrivning av Locknevi 
socken innehåller bl a en uppräkning av samtliga gårdar. För var och en av dessa anges bl 
a tillgångarna på löv. Om 1/2 mantal Vrå sägs exempelvis att mulbetet "är hjälpligt, men 
lövbrottet ringa". 

Domböcker, byordningar, arrendekontrakt 
Domboksmaterialet är vad beträffar lövtäkt svårtolkat eftersom så få domböcker renskrivits 
och utgivits av trycket. I sörmländskt liksom uppländskt 1500-talsmaterial saknas emellertid 
anspelningar på lövtäkt (Collmar 1953, Edling och Svenonius 1950). Domboken från 
Fryksdals härad i Värmland innehåller under 1600-talet nio mål med anknytning till löv-
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brott (Almqvist 1987). I samband med köp- och försäljning av fastigheter intecknas där 
rätten till "nödtorftigt timmerhygge, nävertäkt och kvistskog" ( 1697). Dessutom före
kommer några åverkansmål, där någon tagit löv eller brutit kvist på annans skog. Med 
början under 1700-talets andra hälft och med fortsättning ända in på vårt sekel upptecknas 
i domböckerna vitesförelägganden. Markägaren får häradsrättens stöd att vid vite förbjuda 
alla typer av åverkan och all tillägnelse av naturalster från sin fastighet. Lövs brytande 
förekommer näst intill monotoni i dessa aktstycken (set ex Kardell 1992). 

De mellansvenska byordningarna från 1700-talet innehåller ibland förbud mot lövtäkt. 
I den från Bergsviks by, Vätö socken antagen år 1779 sägs att "för hvarje knippe löf, som 
någon å annans mark i byen olofligen bryter" är bötesbeloppet sex skilling (Ehn 1982). 
Men denna typ av problem synes inte ha varit allmängiltiga. 

Soldater och inhyreshjon förbjöds att bryta löv i den gemensamma byaskogen enligt 
tingsförbud i Skellefteå socken efter 1750-talet. Där kunde också rätten till lövtäkt för
delas mellan en bys gårdar efter deras skattekraft i form av ett givet antal dagsverken 
(Andre 1995). 

I byordningen för Stöcke by, Umeå landsförsamling av år 1849 från man inte på "Byns 
skog och utmark" "nedhugga Björkskog till Löftäckt" (Anon 1982). 

Det är inte helt ovanligt att lövkärvar dyker upp som naturaavrad i arrende- och torp
kontrakt. På Björksunds gods efter sörmlandskusten, nordost om Nyköping, hade man 
under 1800-talet delat upp sina landbohemman i fyra storleksklasser. Den större gårdarna, 
helgården skulle till godset bl a inleverera 600 lövknippen per år, medan torpens presta
tion satts till 100 knippen (Rundström m fl 1984). Från Södermanland föreligger också 
prisuppgifter för kärvlöv. Här hade uppenbart en marknad uppstått under 1800-talets för
sta hälft. Björklövet kostade nämligen 2.50 för hundra kärvar, medan samma mängd asp
löv betingade 4 a 5 kronor. Uppgifterna avser Strängnästrakten på 1830-40-talen (Erics
son 1989). 

Torparen på Hyttan under Norra Rothult i Kisa socken skulle .enligt ett kontrakt av år 
1861 varje år i "gälla eller stack uppsätta 20 tjog björklöf i försvarliga kärvar" (Kardell 
1976). Men denna prestation verkar inte ha varit vanligen förekommande i torpkontrakten. 
Motsatsen, nämligen den att torparen får sig lövbrott utsynt, eller att man förbjuds att 
åverka skogen, är betydligt mera frekvent. 

Bondedagböcker 
Bonden Gustaf Persson i Berg, Visnums-Kil socken i Värmland förde dagbok mellan åren 
1809-1833 (Lövgren 1970). Tämligen regelbundet antecknar han årligen i augusti att man 
hackat löv. En bearbetning av dagbokens uppgifter för decenniet 1823-1833, visar att 
Gustaf Persson tillsammans med sin dräng lade ner i medeltal 4.3 dagsverken per år på 
lövtäkt. Detta motsvarade 10 % av arbetsvolymen för hela fodertäkten. Uppenbart ökade 
Gustaf Persson insatserna i lövskogen under torrår (Isacson m fl 1988). 

Mellan 1857 och 1877 skrev hemmansägare Boberg på Grönede, Kisa socken i Öster
götland dagbok. I denna läser man för den 28 juli 1857 att man på gården börjat hacka löv. 
Den 1 augusti meddelar han att 70 tjog löf var upphackade, vilka den 6 augusti sattes i 
stack. Fram till den 10 september återkommer detta arbetsmoment. Totalt uppger Boberg 
att man under 1857 hackat 317 tjog löv, dvs 6 340 kärvar (Kardell 1976). Detta är den 
högsta årssiffra jag hittills hittat för ett hemman. 
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Figur 2. Lövtäkt i Svinhult, Östergöland. Foto Christian Hultgren 1920. Hultgrens bild
samling, Östergötlands museum, Linköping. 

Backåkers Erik Johansson i Hurnrnelbo, Garpenbergs socken, skrev dagbok mellan 
åren 1861 och 1914. Då och då, närmast lite förstrött, förekommer under augusti och/eller 
september månader några anteckningar om lövtäkt. Så t ex står det för den 22 augusti 
1865: "Far och Jäntorne vart i Glossven och tagit löf 15½ tjog". Detta år finns lövet med 
under sju dagar, medan det 1866 saknas helt. De dåliga åren 1867 och 1868 tas det mycket 
löv på Backåkersgården, där det dock under 1869 ånyo lyser med sin frånvaro. Beroende 
på väderlek och andra göromål varierar lövtäkten i tiden mellan mitten av augusti och 
mitten av september. Sällan noteras några kvantiteter. Lövtäkten hänger med till år 1905 i 
dagboken (Johansson 1987). 

Lan tbrukslitteraturen 
Under nyttans 1700-tal är det relativt lätt att leta upp optimistiska, tämligen orealistiska 
synpunkter på lövets stora betydelse för hushållningen. Så säger t ex Kalm år 1766 att när 
" tiden är inne, då asplöfwet börjar skalra, hwilcket sker förrän höbärgningstiden infaller, 
så märkes at det är tjenligt til löfbrott: en god hushållare sysselsätter sig då, at med all flit 
förskaffa sig detta; bryter, uphäsiar eller ock i lador förwarar til wintern". Per Kalm re
kommenderar vidare att flitiga vallhjon varje dag bör ha med sig en säck, i vilken de lägger 
löv strukna av träden. Mera märklig ter sig uppmaningen att sopa samt räfsa ihop nedfallet 
löv på hösten. 
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Hellenius ( 1798) för en ordrik argumentation för en ordnad lövtäkt i inhägnade hagar, 
där principen är att få mycket löv och slöjdvirke genom att tillämpa den på kontinenten 
vanliga lågskogsskötseln med inslag av överståndare i bestånden. På detta vis menar för
fattaren "vinner man inom korrt tid den täckaste skogspark, tilräcklig ej allenast för löftägt 
utan ock med förnuftig hushållning til all annan afkastning man vanligen hämtar utur 
löfskogen". 

När sedan mineralgödslingen slagit igenom i slutet av 1800-talet behandlas lövtäkten 
annorlunda. Den sorteras nu ofta in under rubriken nöd- eller hjälpfoder. Så säger t ex 
Hermelin (1868) att löv visserligen är "känt såsom ett användbart foderämne, men det 
begagnas ringa, enär kostnaden för dess tillvaratagande ej är obetydligt". Man tar blott 
vara på en "ringa del af den rika tillgången, och hvilket ofta skett mer med hänsyn till det 
för helsan nyttiga, än till det verkligen närande i detta foderämne." 

Juhlin Dannfelt påstår under krigsåret 1917 att lövfoder endast undantagsvis användes 
"av backstugusittare och i trakter, där odlingen blivit efter och gammalt bruk bibehållet". 
Skälen skulle vara att man dels hade låg uppskattning av lövets fodervärde dels att det var 
arbetskrävande att skörda. 

Två ovidkommande detaljer 
Brauner (1756) har i sin iver att påtala allt missbruk med lövskogen åstadkommit ett par i 
mitt tycke kostliga formuleringar. Synpunkten att av "Ek är skada at bryta Löf', då "det är 
för ädelt Träd at så stympas" kan till nöds accepteras med ett par förbehåll , vilka dock här 
förbigås. Men att det skulle vara så skadligt att sommartiden löva kyrkorna eller att resa en 
majstång är svårare att förstå. "Majstången i Städerne gör ej den minsta saknaden" påstår 
Jan Brauner med stort allvar. 

Herman Juhlin Dannfelt ( 1917) noterar att lövtäkten är arbetskrävande varför den bl a 
kan utföras "av mindre arbetsfört folk" såsom "stadsbor som hämta vederkvickelse under 
sommaren på landet". Dessa kan göra sitt värdfolk och sitt land en god tjänst genom att 
under foderbrist ägna sig åt lövtäkt. Osökt erinrar jag mig, att man samtidigt med viss 
framgång propagerade för att dessa stadsbors barn skulle tåga ut och bl a plantera björk
skog. 

Hamling eller avverkning? 
I åtminstone 1700-talslitteraturen är man frikostig med råd om lämplig beskärningsteknik 
vid lövtäkt. Generellt kan man urskilja tre sätt. Vanligen kapades trädet/busken i mark
höjd, varefter, beroende på trädslag, stubb- eller rotskott kunde förväntas. Som antytts 
ovan kände man till att syrfällning av medelålders björk ej gav upphov till stubbskott. Inte 
heller kunde sådana påräknas vid fällning av gamla bokar (Sjöbeck 1973). Man kunde 
vidare hamla träden antingen genom att kapa stammen i ögonhöjd (tex ask och pil) eller 
genom att gallra i kronorna (tex ek). Det fanns ytterligare varianter, där man exempelvis 
med ett par års mellanrum kunde ta bort alla grenar på ett medelhögt lövträd (tex alm). 
Kombineras dessa anvisningar med upplysningar i uppteckningsmaterialet från våra folk
minnesarkiv (vilka är ganska sena), finner man föga systematik. Lövtäkten har tydligen 
varierat mycket. Den som är intresserad av de olika metoderna rekommenderas studier av 
de klargörande teckningar som finns tex hos Packham och Harding 1982 s 105, Emanuels
son m fl 1985 s 61 eller Christensen och Rasmussen 1991 s 26. 
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Största mängderna löv får man onekligen vid skottskogsskötsel. Det är också enklare 
att ta hand om dessa, därest man har bra handredskap. Att man ändå ägnade sig åt hamling 
går ytterst tillbaka på att marken även utnyttjades till bete. I det feodala Västeuropa stod de 
regala hjortdjuren för detta, medan man hos oss periodvis har betat ungdjur i ängen. Dess
utom ligger det något i Sjöbecks ( 1971) uppfattning att djuprotade lövträd på ängen via sin 
näringsupptagning och fallförna samt sin beskuggning bidrog till att vidmakthålla mar
kens produktion av gräs och örter. En legal aspekt har i England, Danmark och sannolikt 
Skåne också lett till hamling. Träden ägdes av feodalherren, men kunde utan större skada 
via beskärning utnyttjas av befolkningens bredare lager, då virket inte förstördes, även om 
tillväxten minskade. 

Några sammanfattande reflektioner 
Det är för mig självklart att lövskogen aktivt brukats sedan den förste fångstmannen be
trädde det som millenier senare kom att kallas Sverige. Med Göransson (1994) delar jag 
uppfattningen att vi inte på 9 000 år haft någon urskog i Sydsverige. Den mesolitiske 
jägaren visste hur han med eld och kärnyxa kunde sätta högskogen på rot och därmed få 
ned lövet i beteshöjd. Med hjälp av en hård påk eller en sten kan man enkelt en kall 
vinterdag genom slag runt stammen döda kambiet på ett grovt lövträd. Det tar inte mer än 
någon minut. Dessa kunskaper fördes helt naturligt vidare, när boskapen och brödsäden 
gjorde sin entre på scenen. Odlingens intåg, som i tiden varit utsträckt över hundratals år 
har säkerligen som Göransson ( 1988) påpekat, byggt på ett vandrande åkerbruk avbrutet 
av mer eller mindre långa skottskogsintervall. Lövträdens förmåga att regenerera sig efter 
brandskador eller avverkning har utnyttjats. Trädens ackumulation av humus och närings
ämnen under en kort, 20-årig rotation har varit grunden för förfädernas grötdiet. I före
kommande fall har givetvis den neolitiske bonden fällt lövträd eller brutit löv åt kreaturen, 
när de inte själva kom åt detta. 

I sentida litteratur, som berör ängsbruk och lövtäkt finns ett betydande romantiskt drag, 
där bonden idylliseras. Han har, åtminstone i äldre tid, varit ett under av klokhet och en 
naturiakttagare av rang. Under 1700-talet hade den då bildade akademikern, oftast präst, 
ett delvis motsatt perspektiv. Odalmannen var okunnig och oskolad och behövde därför 
upplysas. Denna ständiga diskrepans mellan en praktisk, oftast slitsam samt delvis kaotisk 
vardag och akademikerns romantiska uppfattning om densamma är roande att ta del av. 
Lövskogens egenskaper har inte bara kullkastat Rutger Sernanders ideer om lövängens 
kon stans (se t ex Romell 1966). I dag blir inte heller Göransson (1994 ), som framhäver 
skogens betydelse för den neolitiska odlingen, förstådd. Av lärofäderna på studerkammaren 
formulerade sanningar är nämligen svåra att kullkasta. Från en annan utgångspunkt har 
Åke Carlsson (1994) visat att den skogliga diskussionen (från bl a 1950-talet) om upp
komsten av ekens två stamformer, skaft- respektive stångek, sannolikt baseras på en skriv
bordskonstruktion. I båda fallen kan bortglömd bondepraxis i form av topphuggning res
pektive underkvistning vara orsaken. 

Den bild av lövtäktens betydelse, som ett par veckors umgänge med litteraturen givit 
mig ser ut på följande vis (Jag är medveten om att jag drabbas av min egen, ovan fram
förda kritik, eftersom jag aldrig praktiskt sysslat med lövtäkt. Blott erfarenhet av hygges
rensning och lövskogsskötsel ingår i min ryggmärg). Omfattningen måste ha ökat med 
början i 1700-talets mitt för att kulminera i perioden 1840-1880. Stigande befolknings
siffror har då lett till "trängsel" på landsbygden. Lagstiftaren försöker hindra lövtäkt och 
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värna om lövskogen, markägaren förbehåller sig själv sitt löv via vitesförelägganden och 
regler i byordningar. Delar av befolkningen marginaliseras och trängs in i skogarna. De 
skaffar sig några får, undantagsvis en ko eller mera sällsynt en get. Foderbehovet ökar. 
Men som en följd av teknisk utveckling inom jordbruk och industri samt av emigration 
börjar trycket dock att lätta under 1800-talets två sista decennier. Lövtäkten försvinner 
sedan successivt under ett par mansåldrar och ett nytt landskap träder långsamt fram för 
våra ögon. 

Det är något märkligt att inte påträffa förslag till rationalisering av lövtäkten under 
1800-talet. Detta tyder i sig på att man bland dåtida innovatörer uppfattade verksamheten 
som marginell och vikande. För visst hade det gått att förbättra verktyg och arbets
organisation och visst hade man kunnat höja arealproduktionen genom att i ordets två 
betydelser anlägga planterhagar. 

Lövtäkten hade onekligen störst betydelse för fårhållningen i skogs- och mellanbygder. 
Men det finns i källmaterialet en betydande geografisk skillnad, som sannolikt går tillbaka 
på vissa naturgeografiska olikheter. Bergendorff och Emanuelsson (1982) hävdar att i 
Skåne (och Västeuropa) med omfattande sedimentarealer och milda vintrar, var behovet 
av lövfoder och hö mindre än i landets mellersta delar. Däremot led man brist på virke, 
varför skottskogar utvecklades Ufr Worsflle i föreliggande skrift). I resten av Götaland 
samt i östra Svealand var lövängen ryggraden i hushållningen. I denna skördades hö och 
löv, medan ved och virke hämtades från relativt vidsträckta utmarker. I Norrlands inland, 
slutligen, fick man lägga betydande arbetsinsatser på höslåtter från lindor, raningar och 
starrmyrar. Här blev lövfodrets roll begränsat. Denna generella bild stöttas delvis av 
källmataerialet. Den norrländska situationen bör dock utredas närmare, då man även i 
kolonisationsmiljöer ej försmått lövet (se tex Modin 1938, Campbell 1948). 

Regelbunden hamling av träd och buskar har givetvis viss inverkan på naturen. Åter
kommande stympning av lövträd kan möjligen förlänga dessas maximala livslängd som 
en följd av tillväxtnedsättningen. I varje fall blir socklarna förr eller senare innanruttna 
och ger en mängd arter tillfälle till överlevnad såväl bland insekter som lavar (se t ex 
diskussion hos Peterken 1981 ). Det skulle tom kunna vara så att den ursprungliga lövskog
ens (urskogens) arter via dessa gamla, lövträdssocklar beretts tillfälle att "övervintra" un
der en månghundraårig odlingsfas (Carlsson 1994). När nu lövtäktens miljöer försvunnit 
eller riskerar att utplånas går givetvis många specialiserade arter, växter och djur en kärv 
framtid till mötes. Det kan, enligt många iakttagare, bli svårt att klara den biologiska mång
falden. Slotte (1993) anser exempelvis att när kulturbetingade lövskogar, lövängar, betes
skogar samt lövtäktsskogar försvunnit, så omöjliggörs "till stor del artbevarandet i 
Fennoskandien". 

Det finns inget att invända mot dessa faktasynpunkter. Ändrade odlingsmetoder med
för alltid att förutsättningarna för fauna och flora skiftar. Beroende på perspektiv kan man 
sedan göra olika värderingar av förloppet. I mina ögon bidrog lövtäkt och hamling till att 
utarma 1800-talets sydsvenska landskap. Detta skulle vi förmodligen över betydande av
snitt, ha upplevt som vackert. Men systemen var inte uthålliga och gav heller inte sina 
brukare speciellt hög välfärd. Ur de flesta organismers synvinkel torde det ha varit bra att 
den överexploaterande lövtäkten upphörde. Ännu bättre hade givetvis varit om den aldrig 
påbörjats. 
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En avslutande reservation 
Under läsningens gång har jag börjat misstänka att de medeltida kyrkmålningarna kanske 
inte speglar det syd- och östsvenska landskapet. Samma bilder med samma stympade träd 
finns nämligen i danska kyrktak (set ex Porsmose 1988 s 269 och Worsfije 1986 s 36). De 
är vidare mycket framträdande på Bayeuxtapeten (Rud 1983) och i engelska, medeltida 
handskrifter (Gies 1991 s 96, Linnard 1982 s 35). Givetvis har lövträden i hela Väst- och 
Nordeuropa behandlats på samma vis. Men mycket talar för att sättet att avbilda träd kan 
återgå på ett gemensamt maner. 

Medeltidens feodalherrar var hängivna jägare. Detta kommer kanske vackrast till ut
tryck i de engelska skogslagarna, vilka uteslutande hade till syfte att bevara jaktmöjlig
heterna. De normandiska erövrarna tycks i detta stycke inte ha vilat "på bågsträngen" utan 
de lade under sig ansenliga arealer, anställde skogvaktare och jägare samt inte minst 
bestraffade alla överträdelser hårdhänt. Viltkött hade länge en stor betydelse eftersom var
ken nötboskap eller får hölls för köttproduktionens skull (James 1981 ). Bevarade notiser 
om lövtäkt till förmån för hjortdjuren (kronhjort, dovvilt och rådjur) är i de engelska ann
alerna ganska många. Nästan undantagslöst var det fråga om hamling, då de täta vilt
stammarna höll underväxten nere. Sherwoodskogens ekar och dess landskap formades av 
högviltet och av "the master foresters". 

Upplands store kyrkomålare, Albertus Pictor var sannolikt född i Tyskland på 1440-
talet (Nisbeth 1985). Anna Nilsen (1986) finner i sin synnerligen omfattande studie av 
senmedeltida kalkmåleri att de många variationerna i motivval har lokal bakgrund, men 
att förlagor av kontinental art funnits. Jag överlåter med varm hand åt någon konstvetare 
att utveckla det antydda temat. 

Det högmedeltida inägolandskapet var präglat av hårt bete och flitig lövtäkt. Det borde 
enligt våra normer ha varit öppet, ljust och betagande. Längre kan man inte komma från 
det medeltida mörker min historiebok bibringade mig. 
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Lövtäkt på Gräsö, Uppland 

Sommartorka och lövtäkt i Söderboda by. Kommentar till några bilder från sommaren 
1971 

Wolter Ehn 

Förord 
Jordbruket i Upplands kustområde har under århundraden haft sin tyngdpunkt i bo
skapsskötsel. Ängar av olika typer var därför det förhärskande markslaget. Trots de om
fattande arealerna ängsmarker har höproduktionen inte varit tillräcklig för att täcka hus
djurens behov av vinterfoder. Därför har ett omfattande bruk av lövtäkt varit nödvändigt 
för att dryga ut fodermängderna. På Gräsö finns stora delar av det förr så viktiga foder
markslandskapet med ängar och hamlade lövträd intakt. I två artiklar beskrivs och ana
lyseras lövtäkten i Söderboda by på Gräsö. 

Följande artikel publicerades av Wolter Ehn år 1972 i tidskriften Svenska Landsmål 
och Svenskt Folkliv nr 95:9-21 och är en beskrivning av ett då ännu pågående lövtäkts
bruk i Söderboda by på Gräsö. Wolter Ehn var fram till sin död 1994 verksam vid dia
lekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. I sin forskning specialiserade han sig på byord
ningar i mälarområdet. Bland hans arbeten kan nämnas "Byordningar från mälarlänen" 
utgiven 1982 och doktorsavhandlingen i etnologi med titeln "Mötet mellan centralt och 
lokalt- studier i Uppländska byordningar" som utkom år 1991. 

Någon lantbrukare tog löv till fåren några år efter 1971 men därefter har har inte löv 
använts som vinterfoder. Idag hamlas träden i byarna och dess omgivningar av estetiska 
skäl. 

Sven-Olov Borgegård 

Publiceringen av Wolter Bhns artikel har gjorts möjligt genom tillmötesgående från 
Marianne Ehn och Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 

* * * 
En resenär på Gräsön vid Upplands nordöstra kust lägger märke till att träden längs vä
garna bär spår av lövtäkt: De är tullade och man kallar dem ask- och björkstumlar 
[stumla m.]. Lövet från ask, björk, al, asp och vide har varit och är alltjämt ett viktigt 
komplement till fodret de år då vallarnas och ängarnas fodertillgång är ringa. Asklöv 
togs gärna till fåren medan björklövet helst gavs åt korna. Lövet gavs i torkat tillstånd 
och förvarades till vintern i de hölador som ännu återfinnes vid de s. k. stängslen, slåt
termark med lövträd, sådan som man idag vanligen kallar löväng. Denna term är dock 
främmande på Gräsö. 

Sedan många år finns inte längre får allmänt i gårdarna på Gräsö. Behovet av ull har 
minskat. Efter andra världskriget har man endast undantagsvis hållit får på Gräsö och 
det uppges främst ha varit till fåren som man tagit löv. 

Löv av exempelvis ask ätes såväl i rått, färskt, tillstånd som i torkat. Sommaren 1971 
var ett torrt år och de lantbrukare på Gräsö som hade kor måste dryga ut betet med att 
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En samling av tullade askar invid gården Sundäng, Gräsö, midsommardagen 1971. 
Samtligafotografter har tagits av Walter Ehn och återftnns i UI.MA 28624. 

hugga ned löv ur askarna och med att ta bladvass vid sjöstranden. Detta foder åts alltså 
av djuren i färskt tillstånd. Vid gården Möskär - en genom laga skiftet utflyttad gård i 
Söderboda by på Gräsö - tillgrep man lövet och vassen som ersättningsfoder denna tot;a 
sommar. Lövet togs från askträd som sedan gammalt hade kvistats. 

I några fa ll tages fortfarande löv ti Il korna. Så gjorde man sommaren 1971 , då vallar 
och betesmarker stod uttorkade. För att överhuvud få tillräckligt med foder åt korna blev 
man på Möskär tvungen att ta löv på gammalt sätt - genom att tulla askarna invid går
den, dvs. hugga eller såga ned grenar och låta djuren äta di.:-ekt därav och sedan taga un
dan kvistarna. Tekniken att hugga lövet från grenarna var den gamla och ävenså sättet 
att binda kärvar. 

Mårten Sjöbeck påpekar bl. a . om Gräsö (Sjöbeck 1948, s. 341) att "de topphuggna 
askarna vid Sundsäng, vilka införa ett trädgårdsartat drag i ängslandskapet, låta oss för
stå, att man tillvaratagit ... också trädens löv, för att boskapen skulle kunna vinterfödas". 
Lövtäkt genom kvistning har säkert av ålder funnits på Gräsö och äldre arkivaliska käl
lor talar om den värdefulla lövskogen och skogen i ängarna. 

Utmärkande för jordbruken på Gräsö är att brukningsenhetema är jämförelsevis små, 
i huvudsak mellan 2- 10 hektar enligt jordbruksräkningen 1961. Spannmålsodlingen är, 
enligt samma jordbruksräkning. ringa och den blandsäd som odlas är avsedd som foder. 
Av hela Gräsös åkerareal upptas ungefär 2/3 av slåttervall på åker. Antalet djur per hek
tar åker är stort i jämförelse med andra jordbruksområden inom landskapet (Jordbruks
räkningen 1961 ). På de små Gräsögårdama är produktionen sedan gammalt lagd på 
kreaturens produkter och på fisket. 
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Numera använder man moderna lättmetallstegar för att nå upp i de träd, som skall tul
las. I höger hand hålles sågen med vilken grenarna skall sågas ned. 

Laga skiftet fastställdes för Söderboda by på Gräsö år 1867 med utflyttningsskyldig
het bl.a. för Hans Hanssongården som därvid tilldelades två skiften. Det ena var 
hemängen vid Möskärshagen, dit gårdens byggnader flyttades. (LSA Stockholms län. 
Gräsö 255

.) 

En demonstration av lövtäkt på Gräsö sommaren 197 1 ägde rum vid gården Möskär -
efter gammalt kallad Has Hasgården, dvs. Hans Hanssongården i Söderboda - och ut
fördes av bröderna Johan och Helge Eriksson, båda födda vid gården. Hans Hanssongår
den kom genom utflyttningen att ligga ute i byns gamla ängsmark med lövträd. Den löv
täkt som bröderna Eriksson demonstrerade utfördes förr av de lantbrukare och fi skare 
som brukade Möskär. Där födes numera endast mjölkkor. Fåren försvann så småningom 
från gården för ca 25 år sedan. 

Lövtäkten utgör en betydande del av den stora arbetsinsats som görs vid en gård för 
att skaffa foder till vintern för kor och får. Med höslåttern börjar man detta arbete, val
larna och ängarna slås och höet förs in i höladorna. Senare kommer lövhuggningen men 
även - i den mån detta behövs - vasstäkten, dvs. man hugger med lövskärans hjälp av 
den övre delen av rörvassen vid strandkanten, kallad rörmaren [rörmar m]. Jfr SAOB 
rör-mar. 

29 



Sedan grenen sågats ned ur trädet kvistar man av den med hjälp av lövskäran, som hål
les i höger hand. 

I storskifteshandlingarna för Söderboda by år 1800 upptas för 1 3/4 mantal Söderbo
da, förutom tomter, slåtter- och betesskär, 1 024 tunnland ängsmark men blott 27 tunn
land åker oci1 vretar (Gräsö 252

). I samband med backar omtalas lövskog, och detta är 
alltjämt det 1Jrd som används. Från andra delar av ön omtalas slåtta med lövskog (Öster
mörtarö by i893. Gräsö 25). I handlingar rörande Gräsö kungsgård talas om skogen i 
ur:garna. Ordet löväng möter ej i handlingarna. Det torde i sin riksspråkliga användning 
härrö1a från den boLaniska facklitteraturen. (Se H. Sjörs. 1954 s. 17 och C.-A. Hregg
ström 1970, med li:t., s. 80.) 

Av traditio~sup9gifterna framgår att våren var en tid då stor energi måste nedläggas 
på att skaffa ersättningsfoder åt djuren innan det blev möjligt att släppa dem på bete. 
Ljung k;,iades, dvs. repades, och gavs åt korna, fåren kunde få tallkvistar, tall-strunt, 
och när de första rönnbladen stack fram och björken blev mjuk kunde man få foder även 
av uessa träd. Det gällde att skarva i under denna mycket kännbara övergång mellan 
vinter och vår i förhoppningen att så många djur som möjligt skulle kunna överleva. 

Lövtäkten ägde rum någon gång mellan höslåttern och skörden och inföll som regel i 
augusti, då man började med att ta löv. "Man tog lövet efter höet och höll på nästan en 
hel månad därmed" (ULMA 28624). " l slutet av juli eller helst i första hälften av augu-
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Sedan lövet brutits av med handen eller huggits bort med skäran kastas den tomma gre
nen åt sidan. 

sti, då var det bäst att ta lövet" (ULMA 28626) säger en annan sagesman, som även på
pekar, att man räknade med att träden blev utan löv om de inte höggs emellanåt - van
ligen vart femte år. Om man högg av asken - toppade den - kom skott, som när de blev 
större kallades riskor. 

Liksom i Nordsverige (Grenander s. 71) hävdar man att löv som tagits för tidigt ej 
var bra som foder, då det var kådigt. "Lövet ville dom inte ta för tidigt för då blev det 
för kådigt sa dom så då åt inte djurena det. Lövet blev för saftigt eller klibbigt. Djuren åt 
hellre det löv som var sent taget än det som var taget tidigare" (ULMA 28626). Om bla
den hunnit gulna på trädet togs inget löv, eftersom djuren ej ansågs kunna äta därav eller 
äta sådant löv som fallit ned på marken ... (ULMA 28624). Al-, rönn- och asklöv togs 
samtidigt, och om olika sorters träd stod bredvid varandra tog man löv av dem alla. 

Arbetet med lövtäkten var omfattande och kunde sträcka sig över flera veckor - allt 
beroende på hur många djur som skulle stillas, utfodras - vid gården under vintern. Vid
are berodde lövbehovet på om man erhållit ti llräckligt med hö för kreaturen, korna. Lö
vet var normalfodret för fåren om vintern. Det löv som togs var av björk och ask, men 
någon gång med inslag av al; detta var dock högst obetydligt. Asken gick man hårt åt 
framhåller en sagesman (ULMA 28626). 
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Med hjälp av en björkvidja ihopbindes asklövet till en kärve. 

Lövfodermängden räknades i kärvar och kärvarnas antal räknades i tjog dvs. tjugo 
stycken. För en bondgård med omkr. 10 vinterfodrade får kunde 400-500 kärvar beräk
nas. Hur mycket en person hann med vid lövtäkten var helt beroende av vad man hade 
att arbeta med: trädfällning, kvistnedhuggning eller avhuggning med skäror (ULMA 
27986). Enligt ett "Upplåtelse och Lagan Bref' från 1846 - ännu i gårdens ägo - skulle 
"Sex tjog Björklöf' lämnas till födorådstagaren årligen. 

På Gräsö finns inget minne av gemensam lövtäkt inom byn, däremot lever minr:et av 
en för byns kvinnor gemensam vasstäkt, varvid man tog rörvipp dvs. blomst?_!iningen av 
rörvass, till stoppning i sängkläder. Mina iakttagelser av lövtäkten på Gräsö är främst 
knutna till byn Söderboda och dess ängsmarker och lövskogsrr.arker. 

De äldre skifteshandlingarna för Söderboda by gör skiHnad mellan hemäng och ut
äng. Termerna lever ännu men har fått ändrad betydelse därigenom att utäng tidigare 
avsåg mark på byallmänningen, men efter laga skiftet har ordet kommit att beteckna de 
bortom hemmet belägna markerna. 

Lövträd såsom ask, björk, al, rönn växer såväl vid hemägarna, i hagarna, som ute vid 
ängarna i nära anslutning ti ll höladorna. 

En sagesman berättar: I Norrboda by trivs inte asken, men i Söderboda växer askarna 
överallt. Askarna växer självväxt hundradetals. Askarna i Söderbo<.!a är vildväxta, men 
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Om inte lövet torkas till vinte,foder kan det användas som färskfoder åt korna. Bröder
na Eriksson bär hem lövkärvarna för att denna torra sommar kunna ge korna färskt fo 
der i båsen i samband med kvällsmjölkningen. 
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En ask med tydliga spår av att ha tullats systematiskt under många år. Grenarna har av 
spåren att döma sågats ned och de utväxta grenarna visar att man tagit löv på denna 
ask för fem till sex år sedan. På Söderboda bys marker är liknande askar vanliga. 

asken är lätt att plantera. Utav askarna vid gårdarna och längs vägarna är det många som 
är planterade. I hagen har däremot askarna växt själva (ULMA 28626). 

En mycket stor del av lövet till foder togs i den lövskog som fanns invid ängarna och 
höladorna. I äldre arkivalier benämns dessa träd för skogen i ängarna. "Där träden vä
xer kallas äng eller betesskifte och där höet växer kallar vi plöjningar" säger en sages
man (ULMA 28624). Men lövträden kan även stå i plöjningar. Till skillnad från åker, 
som bär spannmål och brukas årligen, brukas plöjningen vart fjärde år då den plöjs upp 
för att sås igen med frö och blandsäd som sedan används till foder. 

Det som sedan gammalt kallades ängar får idag heta "plöjningar" varifrån foder tas. 
Men dessa plöjningar kallar man också plöjningsstängsel eller endast stängsel. Genom
förandet av laga skiftet medförde en form av nyodling som bestod i att viss ängsmark 
uppodlades. I och invid dessa stängsel växte lövskogen och i höladorna förvarades såväl 
hö som löv. Var bondgård i Söderboda har alltjämt ett stort antal hölador, mellan 10-15 
stycken. "Vid varenda lada vi hade tog vi löv. De som inte hade någon vidare lövskog 
tog löv på skären" (ULMA 28624). 
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En år 1971 tullad ask växande inne i kärnan av Söderboda by. Asken är planterad. 

»· --~,., 

Ladan för hö och löv under tak av rörvass på Söderboda mark. Ladan har en karakteris
tisk placering invid slåttermarken och med öppningen - "durken" - vänd mot denna. 
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De redskap och hjälpmedel som behövs vid lövtäkt är inte många. Man berättar att då 
träden fälldes använde man yxa och såg. Vid nedkvistning, hamling (dia!. tulla v.), där 
alltså stammen kvarlämnades, användes yxa (ULMA 27986). "Såg, yxa och skära var 
de redskap som användes vid lövtäkt. Stege behövdes också - för att komma upp i trädet 
med - och en sådan fanns vanligen vid varje lada och den satt där jämt och togs aldrig 
hem. Stegpinnarna var gjorda av envirke, men de stora bommarna på stegen var sågade 
av granvirke" (ULMA 28624). Stegen var även nödvändig att ha när nytt rörtak lades på 
ladan. 

Vid den nyssnämnda demonstrationen vid Möskär sågades alla grenar ned från de 
askar som tullades och därefter sågades grenarna på trädet jämna så det nya lövet skulle 
kunna komma jämnt. Vid detta tillfälle var två personer i arbete samtidigt. Den ene -
uppkliven på en stege som lutats mot trädstammen - sågade ned grenarna och den andre 
kvistade med bl. a. hjälp av lövskäran de kvistar som lades i en hög tillräckligt stor för 
att räcka till en kärve. Kärvarna bands samman med vidjor, helst av björk, vide e~ler 
hägg. Kärvarna kunde vara olika stora men i allmänhet omkring en halv meter långa el
ler höga. Ibland kunde man dock göra stora och ibland små kärvar (ULMA 28624). Lö
vet binds i kärvar men säden i band. 

Förr var kvinnorna med vid lövtagningen varvid de kvistade men de band även kär
var. Ur en stor ask kunde man få ca tjugo stycken kärvar. Man räknade de där kärvarna 
per tjog, dvs. tjugo kärvar. Man sade ' att så många tjog kärvar har vi tagit i dag'. När 
det var som högst tog dom opp till hundra tjog och däröver per år, säger en meddelare 
(ULMA 28626). 

Redskap vid kvistningen var skära, på ortens språk skeru. De fällda träden eller ned
huggna grenarna kvistades med skära. Det förekom även röjning av uppväxta r~ott vilka 
höggs med skära och det kallades att ta skerulöv (ULMA 27986). "Skärorna v1r gjorda 
av gamla dåliga liar som man brutit av" (ULMA 28624) men man "smed skäror av 
gamla liar". Det går bäst att använda skära för att få av kvistarna från den nedsågade 
grenen och på ask är det lätt att bryta av kvistarna för hand. Det går då lika fort att bryta 
som att hugga med skäran. Björken är däremot seg och går ej att bryta. Yxa användes 
inte för att hugga av kvistar. Vid kvistningen kvistar man från sig annars hugger man 
sig i handen. Skäran hålles i höger hand. Av huggspår i gamla träd framgår att r::an i äl
dre tid huggit ner grenarna med yxa. 

De avkvistade grenarna - riskorna - kastades upp i en hög inne bland ~:äd- och sten
skravel och bildade kasar av ris. Sådana högar med torra grenar ses ännu in·1id plöj
ningarna. En sagesman berättar: Om man inte hade plats för kärvarna i ladorna torkades 
de utanför. Ibland reste de lövet ute och lät det torka i solen, men mycket löv restes in 
rått, varvid man lade det ovanpå höet i timmerladorna. Men då fick det vara bara ett 
varv med lövkärvar, som restes tätt ända fram till ladans öppning som kallas durken. 
Men om man först torkat lövet ute kunde man trava in det i.flera varv, alldeles fullt och 
packa det riktigt. Det löv ansågs bäst som man reste in rått i endast ett varv. Detta löv 
blev alldeles grönt. Då lövet torkades ute kunde man även resa kärvarna mot ladväggar
na. När man travade in det rått i ladan, ställde man kärvarna upp och ner med löven upp; 
kärvarna fick ej ligga. Utomhus sattes kärvarna upp i skyl för torkning, dvs. restes två 
och två mot varandra i lång rad. Skylarna kunde bli I 0-15-20 meter långa allteftersom 
slätan var (dvs. den slätmark som fanns tillgänglig). Lövkärvarna kunde även resas mot 
en gärdsgård. På skuggsidan av ladan restes dock inga kärvar (ULMA 28624). 
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Denna hölada på Söderboda mark har tidigare utgjort en kombinerad ladugård och hö
lada. Observera dörren till den gamla ladugården. Korn hölls i denna lada och mjölka
des här den tid av året då de betade återväxten på slåttermarken invid ladan. På lång
,·äggen ses stegar för arbetet med lövtäkten och höbärgningen. 

Det fick regna på lövet men sedan det en gång blivit torrt fick man vara noga och 
bära iväg det till ladan. Det var bättre att resa in lövet i ladan nytaget - resa in ett varv. 
:'vlan fick ibland inte plats i ladan för allt löv man tog på ett ställe så man fick resa det 
ute. I Söderboda by har - som man kan minnas - ej förekommit att man satt löv på stör, 
eller satt hatt över kärvarna. - Kärvarna forslade man fram till höladan genom att bära 
dem på ryggen, ca 1/2 tjog per börda (ULMA 27986). 

Källor i Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala (ULMA): 

27986 Karl Hj. Jansson, Svar på ULMA:s frågelista 7, Löv- och mosstäkt, Gräsö socken 
1970 

27464 Wolter Bhn, Bilder från Gräsö, fotografier, 1969. 
28624 Wolter Bhn, Anteckningar angående lövtäkt och vasstäkt på Gräsö 1971 med 

fotografier. 
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28625 Wolter Ehn, Uppgifter rörande lövtäkt vid Söderboda by, Gräsö socken, 1971. 
28626 Wolter Ehn, Uppgifter rörande lövtäkt vid Möskär, Söderboda by, Gräsö socken, 

1971. 

Uppteckningarna 28625 och 28626 grundar sig på bandinspelningar gjorda 1971 av ing. 
T. Ordeus och förf. med accessionsnumren ULMA bd 2846-2848. 

Sigvard Cederroth, Uppteckningar angående lövtäkt i Börstils socken. I enskild ägo. 
Kungl. Lantmäteristyrelsens arkiv, Stockholm. Storskiftes- och lagaskifteshandlingar 

för främst Söderboda by, Gräsö socken [LSA]. 
Diverse gårdshandlingar i bröderna Johan och Helge Erikssons, Möskär, ägo. 
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Söderboda på Gräsö i Uppland - ett idag unikt fodermarkslandskap 

Sven-Olov Borgegård 

\laturförhållanden på Gräsö 
Gräsö ligger i norra Roslagen vid Upplandskusten. Ön är skild från fastlandet av Öre
grundsgrepen. Gräsö socken omfattar den 2,6 mil långa och 6 km breda ön Gräsö, samt 
Örskär i norr och öarna L.Risten, Rävsten, St Risten, Fårön, Sladdarön och Ormön i 
ydost. Därtill kommer ett hundratal öar utmed Gräsö östra sida. Landskapet är småbru

tet men endast måttligt kuperat och stränderna är låga med djupt inskurna vikar, såsom 
~orrfjärden, Söderbodfjärden, Österbyfjärden och Verkfjärden. Gräsö sluttar svagt mot 
öster. Några punkter når upp över 25 mö h. 

Jordmånen är kalkhaltig och påverkar på ett påtagligt sätt vegetationen som är 
mycket artrik. Kalken härstammar från Gävlebukten och har transporterats ned till 
Uppland genom landisens försorg. Landhöjningen har beräknats till ca 65 cm per år
hundrade (Ranheden 1989) och är en avgörande faktor för odlingslandskapets utveck
ling på Gräsö. 

Karakteristiskt för dagens Gräsö är: 
- må jordbruk med omväxlande små åkrar insprängda mellan hällar, 
-mängder med odlingsrösen i anslutning till åker och äng, 
-omfattande system av öppna diken, 
-tusentals hamlade träd som gav vinterfoder åt djuren, 
-trädgärdesgårdar, 
-utängar som ibland ligger långt från gårdarna (dessa är väl bevarade och formar fort-
farande strukturen i landskapet. Därför är de unika och i en klass för sig att bevara), 
-många naturtyper med artrik vegetation, 
-landhöjningsmark, 
-intakta brukningsvägar mellan utängama, 
-många väl bevarade ängslador på utängarna (på Söderboda bys utängar finns ett 60-tal 
ängslador), 
-betade strandängar, 
-stora arealer skogsbeten, 
-typisk bystruktur, 
och sist men inte minst många markägare som vårdar sina marker på ett föredömligt 
sätt. 

Kolonisation av Gräsö 
Gräsö började koloniseras under senare delen av yngre järnålder. På ön finns endast ett 
förhistorisk gravfält och det ligger nära Gräsö gård. Förutsättningarna för att tillskapa 
talrika betes- och slåttermarker var säkert en anledning till bosättningar på ön. 

Gräsö omtalas första gången år 1291 i skriftliga källor och det är sannolikt att män
niskor kontinuerligt bott där sedan vikingatiden. År 1545 bestod Gräsö by av 12 skatte
hemman som Gustav V asa lät friköpa. Därefter skapades en kungs gård av en del av den 
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Figur 1. Betad, hällrik backe med hamlade askar och ängslada. Söderboda by inägor. 
Foto förf. 1995. 

f d byns mark (DMS 1972). Kungsgården omfattade merparten av Gräsös södra delar. 
Enligt tiondelängden från år 1604 fanns 28 gårdar på Gräsö. Byarna var omgivna av 

omfattande markområden som kunde utnyttjas till såväl slåtter som bete. I anslutning till 
byarna fanns en viss tillgång på mark som kunde användas som åkrar. Till byarna hörde 
även skärgård som ytnyttjades för jakt, fiske, bete och kanske även för slåtter och löv
täkt. 

I juli år 1719 brändes många gårdar ned av ryssarna och de fick åter byggas upp med 
stor möda och försakelser. Söderboda och Norrboda byar tillhörde de som skonades. 
Ryssbränningen lever fortfarande kvar i folkmun. 

Under senare delen av 1700-talet beskrivs skattekraften på Gräsö. "Dessa hemman 
äro skattlagda mer i avseende på fisket än åkerbruket; ty åker är här ganska litet, ja på 
somliga ställen aldeles intet," 

"Betesmarker äro här tämligen goda i synnerhet på norra ändan af ön, varest utjorden 
är mer vidlyftig och trivas kreaturen här ganska väl, vartill det salta vattnet ej litet bidra
ger. Ängarna kunna väl vara vidlyftiga nog, men ej dräktiga; ett fel som med rätta till
skrives jordmån." (Alner 1780). 

Sedan kungsgården bildats skapades ett stort antal torp på den södra delen av Gräsön. 
Vid 1700-talets mitt uppgick antalet torp till ett 20-tal. Sedan Forsmarks bruk, som ägde 
stora markområden på Gräsö, köpt Gräsö gård år 1786 tillkom även ett flertal torp på 
öns norra del. Dagsverksskyldigheten gjordes i stor utsträckning genom skogsarbete och 
framställning av träkol som levererades till Forsmarks bruk. Kolning av skogarna upp
hörde på 1920-talet. Tidigare var kolningen en betydelsefull verksamhet på Gräsö. 

Folkmängden ökade under 1700-talet och ägosplittringen skapade behov av omstruk
turering av inägomarken och därför genomfördes storskifte i flera byar. 
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Den fortsatta folkökningen och problem med att utmarkerna inte var utskiftade med
förde allt större bebov av laga skifte. Det genomfördes för byarna mellan åren 1858-
1914. För byn Norrbodas del medförde det stora förändringar i byns struktur. Före laga 
kiftet fanns 29 gårdar i byn varav hela 20 flyttades ut. För Söderbodas del var det ett 

motsatt förhållande med 14 gårdar i byn före laga skiftet och där endast 3 gårdar flytta
des ut. 

Den stora förändringen som genomfördes i samband med laga skiftet berörde främst 
utmarkerna. Dessa hade varit sambrukade av byn och användes bl a för skogsbete, slåt
ter, till löv- och vasstäkt etc. Inägorna var, före laga skiftet, hägnade samt gränserna mot 
andra byar. I t ex Söderboda var de östra utmarkerna delade i två markområden med 
hjälp av ett stängsel. Det ena området utnyttjades för slåtter med efterföljande bete det 
ena året medan det andra området endast betades. Påföljande år gjorde man tvärt om. I 
amband med laga skiftet hägnades varje ängsyta in även på utmarken och alla gränser 

mellan markägarna. Den strukturen är fortfarande vanlig på Gräsö. 
På många håll är skogarna ännu starkt präglade av bete och det förekommer ännu ett 

omfattande skogsbete. Skogsbruket sker flerstädes enligt traditionella metoder men ka-
1 avverkningarna är numera vanliga, särskilt på Forsmarks bruks markinnehav. 

Jordbruket på Gräsö har av tradition kombinerats med andra inkomstkällor, bl a fiske 
och kustfart, för att utöka de knappa inkomsterna från gårdarna. 

Hela året pågick fi ske med nät, ryssjor, angeldon och notdragning och man fiskade 
efter strömming, gädda, abborre, sik och gös (Andersson 1992). Idag förekommer inte 
något kommersiellt fiske tillsammans med jordbruksdrift. Bondefisket som livsform har 
upphört. Några arbetsmoment som förr ingick i livsföringen har idag försvunnit från 
Gräsöbondens vardag. Vasstäkt och läggning av vasstak har inte utförts de senaste åren. 
Lövtäkten har också den försvunnit och den senaste genomfördes år 197 1 (Ehn, denna 
volym). Därefter hamlas träden i närheten av gårdarna mest av tradition och av estetiska 
käl. 

Befolkningen var under senare delen av 1700-talet lika stor som den är idag. Den 
uppgick år 1805 till 832 personer, år 1850 var befolkningen 1036 för att år 1880 vara 
1263 bosatta på Gräsö och dess intilliggande öar. (Sveriges officiella statistik 1883). 
Under 1900-talet minskade befolkningen drastiskt till ca 500 på 1960-talet. Därefter har 
befolkningen åter ökat och är idag mellan 6-700 bofasta. 

Under 1800-talet hade ängarna ca 5 gånger så stor utbredning som åkrarna. Dessa ut
ökades senare på ängarnas bekostnad. Enligt häradskartans sammanställning fanns år 
1 905 totalt 679 ha åker och annan odlad jord och 389 ha naturlig äng på Gräsö. År 1927 
fanns på ön 714 ha åkerjord och 432 ha slåtter och betesvallar. Idag har ängsmarkerna 
en blygsam utbredning jämfört med början av seklet. Statistiken från senare år för 
ogödslade ängar är tyvärr otillfredställande, varför man inte kan gära någon direkt jäm
förelse på grundval av officiellt insamlade uppgifter. Man kan dock konstatera att själv
vuxna och ogödslade ängar hade en stor utbredning långt in på 1950-talet. Därefter togs 
en del av dessa. ur hävd utan att först ha blivit uppodlade. Vidare undersökningar får ut
röna i vilken utsträckning dessa finns kvar på Gräsö. 

Tidigare har konstaterats att husdjuren var en väsentlig del i jordbruket på Gräsö. År 
1927 höll man 131 hästar, 552 kor, 245 ungnöt, 620 får och lamm samt 194 svin (Jord
bruksräkningen 1927, SCB 1930). Idag finns motsvarande I häst, 110-120 mjölkande 
kor och 150 tackor. Därtill kommer ett antal fritidshästar. 
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Figur 2. Flygbild över Söderboda. Foto Ola Jennersten. 

Beskrivning av Söderboda 
Söderboda by ligger på Gräsös norra del. Kusterna öster och väster om byn består mest 
av tämligen flack morän, avbruten av hällmarker, som sällan når mer än 10 meters höjd. 
Närmast byn är odlingslandskapet småbrutet med klippiga hagar med torrängskaraktär, 
strandängar och åkrar (fig. 1). De är trädfattiga men här och där växer askar som fortfa
rande hamlas. En del hagar betas fortfarande av nätboskap eller får (fig. 2). 

Söderboda by skiljer sig från andra byar på Gräsö genom sitt väl bevarade och levan
de ålderdomliga kulturlandskap och genom den obetydliga exploateringen för fritidsbe
byggelse. Det har vidare en rik, ofta kalkbetingad flora och en artrik fågelfauna. 

Söderboda utängar 
Udden norr om Söderbodafjärden, Söderboda utängar, är starkt kulturpräglad med otali
ga små, ibland ännu hävdade ängar utspridda i barrblandskogen och förenade av ett nät 
av stigar. Många av ängarna är inte besådda utan har en delvis naturlig vegetation med 
bl a älväxing och myskgräs. I närheten av odlingsmarkerna är inslaget av lövträd, främst 
ask och björk, påtagligt. De äldre träden har hamlats in i sen tid. På Krakskäret, kring 
Norrfjärden och längst ut mot uddens sydöstra del är odlingslandskapet väl bibehållet. 
Det innehåller öppna ängar, områden av lövängskaraktär med ask och rika förekomster 
av t. ex. Adam och Eva och majviva. Området betas ännu i viss utsträckning av får och 
nätboskap. 

I områdets södra del mot Söderbodfjärden finns ett lövängsområde som karaktärise
ras av ett stort antal hamlade askar, uppsplittrade hällmarker med mellanliggande slåt
terytor, sk slätor. Då området brukades i full utsträckning från 1870-talet till 1960-talet 
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var alla gränser hägnade med gärdesgårdar liksom all öppen mark. Idag finns hela ägo
trukturen bevarad och ännu står många gärdesgårdar kvar. 

Utmarkerna har varit utnyttjade för slåtter och bete. Vissa år plöjdes ängen eller en 
del av ängen upp för att ge någon spannmålsskörd men huvudsaken var ändå att förbät
tra ängen. Ibland gjordes insådd med klöver och gräsfrö. Man har i huvudsak inte göds
lat ängarna utan de är självväxta. Gödseln räckte i huvudsak till hemåkrarna. Genom in
:,&dd av vallväxter eller spannmål har ängar överförts till åker. En del ängsytor har en
da t plöjts upp utan att varken gödslas eller sås. Jordbrukaren har genom plöjning åter 
lyft upp urlakade näringsämnen till ytan när ängen producerade för litet hö. Marken fick 
därefter åter växa igen till äng. Dessa ytor är då att betrakta som äng. Många ängar är 
låglänta och därför har varit i behov av avvattning. Det finns i många ängar såväl back
diken som skär av vattenflödet från omgivande mark som diken i ängarna. Dessa diken 
är öppna. Stenbroar, eller i senare tid trummor, är lagda vid alla körvägar som leder ut 
på ängarna eller för överfart över diken i ängarna. 

I backarna finns på många ställen slätor, dvs ytor på plan mark som efter röjning an
, ändes som äng. Dessa ytor har ett utomordentligt stort botaniskt värde. 

Våtmarkerna med bladvass på halvön är till betydande delar samfällt ägd mark. Vas
,;en var av utomordentligt stor betydelse då den brukades som taktäckning till alla ängs
'. ador. Vassen var en bristvara och fick ofta även hämtas från fastlandet. Därför gavs alla 
markägare i byn del i vassområden vid laga skiftet. 

Skogarna är av varierande slag men barrblandskog dominerar. I brynen är inslaget av 
:öv ofta mycket stort. På den mer fuktiga och näringsrika marken växer ofta ask och al. 
In laget av kraftiga björkar är markant. Alla skogsmarker har varit betade sent i tiden 
och några områden är det ännu. Det har medfört att skogarna på många håll är örtrika 

h öppna. Endast några små kalhyggen förekommer på halvön men merparten av sko
gen har utnyttjats genom plockhuggning. 

Ängarna slogs för att ge vinterfoder till husdjuren. Ängslador uppfördes vid snart 
~agt varje äng, vid de större var de flera. Under den lugna tiden på året transporterades 
:iöet hem till gårdarna. Varje gård hade ett stort antal lador. Det har beräknats att varje 
gard hade ca 10-15 lador och det blir ca 150 lador inom byn. Idag återstår ett 60-tal 
angslador på utängarna och ett 10-tal i anslutning till byn. De flesta ängsladorna är väl 
Jnderhållna eller i ett sådant skick att de kan stå för lång tid framöver. De äldsta ladorna 
är i timmer med luftspalt mellan stockarna och med vasstak. Senare tiders lador är i 
brädkonstruktion med tegeltak, eller i några fall med plåttak. 

På utängarna finns inte någon permanent bebyggelse Där finns några sommarladu
gårdar som användes för att göra mjölkningen lättare. Korna togs in i ladugården mor
gon och kväll. Efter mjölkningen släpptes de ut på betesmarken igen. Under början av 
I 00-talet togs djuren in över natten i sommarladugårdarna för att skyddas mot varg 
-om då fortfarande åtminstone tidvis fanns på Gräsö. 

Den dåliga vägen och ägosplittringen samt gamla traditioner kan ha varit avgörande 
orsaker till att halvön inte blivit exploaterad utan behållit det mesta av sin karaktär från 
tiden för laga skiftet på 1860-talet. 

Söderboda utängar har utomordentligt stora natur- och kulturhistoriska värden för att; 
I) området är mycket stort, ca 500 ha, 2) området har kvar hela sin ålderdomliga struk
tur. 3) området inte genomgått någon rationalisering före nedläggningar, 4) området har 
,·arit föremål för olika former av skötsel, såsom mycket omfattande skogsbeten, beten 
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på ängar, slåtter på trädfria ängar och lövängar med ask och/eller al, omfattande ham
ling, stubbskottsbruk och senare även åkerbruk. 

Ängarnas dynamik 

Tiden före 1800 
Söderboda finns omnämnt först i början av 1500-talet. Då var vattennivån ca 3 meter 
högre än idag. Det som idag är utängar var för 500 år sedan en skärgård med grunt vatt
en mellan öarna. Skärgården var säkert mycket viktig som fiskeområde för byn och öar
na kunde utnyttjas som betesmark för får, getter och nötdjur. Odlingsmarken var under 
15-1600-talen koncentrerad till byns närområde. Där finns huvuddelen av odlingsmar
kerna på 5-10 m ö h i dagens nivåer. 

De flacka sedimentytoma på Söderbodahalvön är sentida och låg under vatten eller 
var omöjliga att bruka på 1500-talet. Med något enstaka undantag ligger alla utängar på 
mark under 3 mö h. 

Genom den pågående landhöjningen grundades vattnet upp och vissa flacka ytor blev 
allt mer intressanta att bruka som betesmarker. Då man väl hade djur ute på strandäng
arna ökade troligtvis intresset för att bruka den genom landhöjningen torrlagda, flacka 
marken mer intensivt. En del småytor kan ha hägnats in eller på annat sätt avlysts som 
betesmark och börjat fungera som slåttermark. Först därefter då betes- och slåttermar
kerna blivit betydligt större skapades två stora utängar (merparten av dessa områden ut
gjordes av skog) genom att man satte upp ett stängsel på smalaste stället tvärs över halv
ön. 

För att få en uppfattning om landskapets utnyttjande under äldre tid kan man använda 
uppgifter om boskapsbeståndet och använda uppgifter om fodergivorna samt markens 
produktionsförmåga. År 1626 räknades det totala boskapsbeståndet i Söderboda by (Bo
skapsräkningen 1626). Som jämförelse anges i tabell 1 nedan antalet djur/gård det året 
och boskapsbeståndet under 1950-talet (Andersson 1992). Det fanns 7 gårdar i byn i 
början av 1600-talet och 14 stycken på 1950-talet. 

1626 djur/gård 1950-tal djur/gård 
Hästar 4 
Ston 11 2,1 2 
Föl 4 
Kor 47 6,7 6-7 
Tjurar 2 
Stutar 5 0,7 
Kvigor 29 
Kalvar 7 5,1 3-4 
Getter 65 9,3 
Får 108 15,4 8-10 
Svin 11 1,6 2-3 

Tabell] . Boskapsbeståndet i Söderboda år 1626 och 1950-talet 
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För att få en uppfattning om fodergivorna kan uppgifter från Myrdal & Söderberg 
( 1991) utnyttjas. De har beräknat att normalgivan per ko för 7 gårdar i Uppland under 
perioden 1552-72 var 4, 1 kg hö/dygn. Varje nöt behövde 805 kg hö under vinterperio
den. För att kunna göra beräkningar av behovet av ängsarealer måste uppgifter om des-
as produktionsförmåga erhållas. Hömängden per ytenhet beror i stor utsträckning på 

markens näringsförhållanden och vattentillgång. En vägledande undersökning av hö
mängderna på torr ängsmark på Gräsö visade på en produktion på 500-1400 kg torrsub-
tans/ha och på en frisk äng 1000-3500 kg ts/ha. Inom Krusenberg by, med en bland

ni ng av ängsmarker som innefattade torra till våta ängar, gav ängarna ca 740 kg hö/ha 
under början av 1600-talet (Borgegård 1994). På Åland var höskörden ca 550 kg/ha un
der 1700-talet (Slotte muntl komm). Det är möjligt att produktionen idag är något högre 
på de självväxande ängarna än tidigare. Dessa utnyttjas mer extensivt idag än tidigare 
~ch kvävenedfallet genom luftföroreningar kan ha haft en produktionshöjande effekt. 
Årsmånen är trots det mer väsentlig för produktionen. Våtängarna var flera gånger mer 
produktiva än sidvallsängarna varför det är rimligt att anta att de förra varit särskilt at
traktiva för slåtter. 

De översiktliga beräkningarna kan göras på grundval av 1626 års djurhållning. Ovan-
tående värden visar att ca 112 ha slåttermark skulle behövas för att kunna försörja byns 

husdjur. Beräknas arealerna åker och äng utifrån kartan från år 1800 så var 17 ha åker 
och 99 ha äng brukade. Under de nästan två sekel som förflutit sedan år 1626 till tiden 
för storskifteskartans tillkomst kan man dock utgå från att icke oväsentliga arealer bruk
ningsbar mark har tillkommit bl a genom landhöjningen. Husdjuren kunde naturligtvis 
rå en mindre mängd foder för att det skulle räcka längre men det finns ju gränser bortom 
\·ilka inte djuren överlever. En inte alltför djärv slutsats är att det tillgängliga ängsfodret 
inte räckte till för att försörja Söderboda bys husdjur under vintrarna. Det är då naturligt 
att se lövfodret som ett mycket väsentligt näringstillskott för husdjuren. Enligt uppgifter 
som redovisats av Wolter Ehn behövdes 40-50 kärvar för att vinterfordra ett får (dessa 
uppgifter är från 1900-talet då man även utfodrade fåren med hö och halm). "Ur en stor 
ask kunde man få ca tjugo stycken kärvar" (Ehn). Många träd var inte så stora utan de 
ga\· betydligt mindre utbyte. Därför har beräknats att de gav 10 kärvar och då behövdes 
1 genomsnitt fem träd för varje får. 

För att försörja får och getter som fanns i byn år 1626 skulle 865 träd ha behövt tullas 
ärligen om djuren skulle få tillräckligt med näring. (I artikeln används det dialektala ut
tycket tulla som synonymt med ordet hamla). En alternativ beräkning är att utnyttja upp
gifter från Åland som anger behovet per får till ca 100 kärvar. Då måste ca 1730 träd 
tul las årligen. Det finns naturligtvis många osäkra faktorer i ett sånt här räkneexempel 
och beräkningarna kan endast fungera som exempel på ett möjligt sätt att utnyttja land
-kapets resurser. Beräkningarna har gjorts med utgångspunkt från att får och getter åt 
löv. Löv användes även delvis för kor och hästar. 

Ett flertal trädarter har använts som lövfoder på Gräsö, bl a ask, björk, asp och lönn . 
. -\sken är en väsentlig resurs i det här landskapet. Den växer på näringsrik och fuktig 
jord och ingår i en naturlig succession på landhöjningsmark. På stenig-sandig mark ko
loniserar först havtorn (Hippophae rhamnoides) följd av klibbal (Alnus glutinosa) och 
därefter av ask (Fraxinus excelsior). Ask växer från ca 50-60 cm över vattnet och högre 
enligt de preliminära avvägningar som genomförts på utängarna. Det innebär i sin tur att 
asken koloniserar stranden efter ca 100 år (Jfr Cramer 1986). Med stor sannolikhet bör-
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Figur 3A-B. Äng år 1800 (A) och 1867 (B) som idag kan återfinnas i landskapet. Ängs
marken återges med vågrät skaffering. Streckad linje anger strandlinjen repektive år 
och upplöjd åker/äng enligt dagens topografiska karta avgränsas med heldragen linje 
och prickraster. Svartafyrkanter anger befintliga ( 1994) ängslador. 
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jade träden utefter de flacka delarna av stränderna att tullas och gräset att slås. 
Ask och björk som växte i bebyggelsens omedelbara närhet borde rimligtvis ha ut

·atts för det mest intensiva bruket av lövfoder. Men dessa träd kan inte ha räckt till på 
långa vägar. Det var nödvändingt att söka sig utanför bycentrum. Under vårt århundrade 
har asken varit det mest utnyttjade trädslaget för hamling medan björk har använts i be
tydl igt mindre utsträckning. Det är sannolikt så att asken under flera århundraden har 
\·arit det mest vanliga hamlingsträdet i Söderboda. 

Asp har sannolikt använts i inte oväsentlig utsträckning. Den bildar dock inte stubb
·kott och kan inte tullas med framgång. Man har istället röjt bort mindre träd vars kvis
tar skurits av och bundits ihop till kärvar. Asklöv repades ofta från grenarna. Det med
för att lövtäkten inte lämnar kvar de påtagliga spår som är fallet med ask, björk och 
lönn. 

1800-talet 
Omkring år 1800 utnyttjades Söderbodahalvön som äng och betesmarker. Vid den tiden 
användes inte någon mark för åkerbruk. En anledning till att ängarna var allenarådande 
kan vara det stora behovet av vinterfoder som ansågs mer väsentligt än att producera 
pannmål. En minst lika viktig förklaring är att tillgången på väldränerad mark vid den 

tiden var marginell. Följande citat ger stöd för den slutsatsen. "Ehuru vid första påseen
det tyckes, det flera sidlänta ställen och alkärr äro tjänliga till uppodling, men vid när
mare utrönande erfares, det dessa trakter dels äro emellan bergen så belägna, att intet 
avlopp för vattnet kan erhållas, och städse finner på de annars sankaste ställen, antingen 
berg eller grå sand på högst 1 1/2 alns djup, till grund" Beskrivningen är hämtad från en 
karta som redovisar Gräsö kronoparks ägor i direkt anslutning till Söderboda. 

En jämförelse mellan storskifteskartan och dagens situation visar att landhöjningen 
ti llskapat stora markytor (fig 3A). Landhöjningen har, under de senaste tvåhundra åren, 
\·arit ca 1,3 meter vilket betyder stor tillandning särskilt på svagt sluttande mark. Krak
·käret var exempelvis en ö för två hundra år sedan medan den idag är en halvö som 
inom en nära framtid växer ihop med land väster om Krakskäret. 

Vid en jämförelse mellan markanvändningen år 1800 och dagens har en del av den 
forna ängen på slät och svagt sluttande mark blivit trädfri och används idag som äng el
ler åker. De mer stenbundna partierna har övergivits som äng. På dessa partier återfinns 
en stor del av områdets hamlade träd. En del av dessa fd ängar har blivit mer eller min
dre trädbevuxna. 

Utvecklingen från trädbärande äng till öppen äng eller åker var mycket vanlig under 
1800-talet Ufr Borgegård 1994). I Söderboda började denna omvandling under senare 
delen av 1700-talet. I en beskrivning till en karta över Gräsö kronopark år 1800 finns 
vissa intressanta uppgifter som berör Söderboda by " 5 utmärker dess hemägor, varutin
nan icke är någon skog, utom i ängarna på södra sidan om Söderbo fjärden, vilket dock 
intet är av synnerlig betydenhet...." "Nyvreten, nyligen till öppen åker uti stånd satt och 
särskilt skattlagd, alldeles skogfri .. . " "Sjöängen varutinnan är någon alskog ... " 

Enligt dessa uppgifter anmärks att en åker är alldeles skogfri och det bör vara till 
skillnad från andra åkrar med träd. Ängarna söder om byn är trädbevuxna. Utifrån be
skrivningen om Norrängen och Ytter-ön, som tillsammans utgjorde Söderbodahalvön, 
kan man inte utläsa om ängarna omkring år 1800 var trädbärande eller inte. Det är dock 
sannolikt att även dessa ängar haft en period med träd, bestående framför allt av al och 
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Figur 4. Rester av en äng med hamlade askar. Gärdesgården har efter laga skiftet delat 
upp den forna ängen i inägomark och utäga. Inägan har blivit röjd från träd och upp
odlad medan det i utägan återfinns resterna av ängen. I området Alnäset finns ett 80-tal 
hamlade träd. Fotoförf. 1995. 

ask. Än idag finns några partier med alsocklar av olika ålder. Där finns en tydlig gra
dient med första generationens alar längst ned mot vattnet och alar som huggits en gång 
något högre upp och stora alsocklar som huggits flera gånger direkt i anslutning till öpp
na åker/ängsytor. Det är troligt att de flacka ytorna varit bevuxna med träd, bl a alar, in
nan de blev åker. Då togs träden bort. Ett rimligt antagande är därför att alskottskog nog 
varit vanlig. De äldsta alsocklama står idag tillsammans med enbuskar som tyder på ti
digare betydligt mycket ljusare förhållanden. Liknande tidigare markanvändning finns 
beskrivet från Åland (Slotte 1993). Man kan därför tänka sig att flera ängsytor varit be
vuxna med gles alskog. 

Behovet av ängar ökade i takt med att befolkingen ökade. Det medförde att man tog 
upp ängar på allt svagare mark då även åkermarkens arealer ökade, främst på den bästa 
jorden. På den stenbundna marken röjdes "slätar" från sten som lades upp i röjnings
rösen. En "släta" var som namnet anger en jämn yta, omgiven av hällar eller annan ste
nig mark, som ställdes i ordning som äng. Askar växte i kanterna av dessa slätor eller 
där jordtäcket var tillräckligt tjockt. Vegetationen är artrik med bl a blodnäva, brudbröd, 
kungsmynta, gulmåra, vitmåra, stenbär, bergmynta, Adam och Eva, getrams, gullviva, 
blåsippa, slåtterfibbla, och darrgräs. Dessa partier är rester av större delvis trädbärande 
ängar (fig. 4). 

Hamlade askar växer även på mark som endast använts som betesmark. I några fall 
växer även hamlade askar och björkar i skogsmark långt ifrån tidigare ängsmark. 
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Figur 5. Askar som år J 994 åter hamlats på Krakskäret, Söderboda utängar. I området 
finns mer än 300 hamlade askar. Foto förf. 1995. 

År 1800 var ängsarealerna inom Söderboda by 100 ha och åkrarna upptog 16 ha. En 
stor del av dessa ängar fanns på Söderbodahalvön. "Norrängen, består ömsom av ringa 
gräsbärande slåtter och skogsholmar emellan, innehåller 356 tl. 

Ytter-ön, avskiljes ifrån den nästskrivne allenast medelst en gärdesgård emellan Jäll
och Norrfjärdarna, och varutinnan allenast är slåttermark på norra och västra sidorna, 
det övriga består dels av fast mark med vacker tall - och granskog emellan bergen, och 
dels av sanka marker både med och utan lövskog beväxte innehåller 618 tl. Av före-
tående 2nne ängar , kan icke mer än högst en fjärdedel av hela vidden, anses för slåtter

mark, utan det övriga för skog" (Beskrivning till karta över Gräsö kronopark år 1800). 
Då man gör en motsvarande beräkning av behovet av äng vid 1950-talet måste man 

utgå från att framför allt korna blivit större och även skulle producera mjölk under vin
tern. Därför utgår vi från att det behövs ca 1500-2000 kg hö för varje djur. En stor del 
av inägorna har lagts om till vall och man kunde i snitt ta 2000 kg ts/ha. Söderboda by 
behövde då ca 160 ha slåttermark för sin höproduktion. Det var i stort så mycket mark 
som fanns i odling. Under torrår, som inträffar ofta på Gräsö, blev det brist på foder och 
man behövde tilläggsfoder. Då tullades träden på löv och ibland slog man även vass. 
Lövfodret gick främst till fåren. Under 1950-talet tullades ca 2000 träd vart fjärde år 
(1955 var ett extremt torrår då fodret från åker och äng inte räckte). Det innebär att 500 
träd tullades varje år. Det skulle i stort sett innebära att man kunde föda 100 får med 
löv. 

De tullade askarna är av mycket varierande ålder. Det karaktäristiska är att askarna 
står i sluttningarna och i en mycket rik örtvegetation. Ibland har marken slåttats och 
ibland har den betats. En del träd har sågats ned och därefter fungerat som stubbskotts-
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Platser Ask Björk lönn 

1. Söderboda, byn 205 78 3 
2. Knösen 63 2 
3. Skaten 57 5 
4. Björkäng 28 13 
5. Möskäret 170 18 
6. Strömmarna 17 
7. Alnäset 73 9 
8. Krakskäret 326 6 
9. Udden 629 22 
10. Högaskär 12 
Spridda 15 8 

Summa 1566 190 3 

Tabell 2. Tullade askar, björkar och lönnar inom Söderboda by år 1994 (Jmffig. 6). 

Figur 6. Områden i Söderboda by med koncentrationer av tullade träd. 

träd. Här och var finns även tullade björkar som ofta står på något sämre mark. På de 
svagt sluttande markerna finns mängder av ask som ofta tullats (fig. 5). Man kan se att 
flera är av första generationen och alltså står där det först var möjligt för askar att växa. 

De tullade träden finns spridda inom Söderboda bys forna inägor och dess utmarker. 
Träden är dock mycket ojämnt fördelade med några stora koncentrationer av träd (Ta
bell 2 och fig. 6. Enligt vad som sagts tidigare är dessa träd rester av mycket mer omfat
tande arealer med trädbärande ängar. Träden är borthuggna från alla mer produktiva och 
släta marker. 
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Merparten av askträden som växer i direkt anslutning till gårdarna är ännu idag tulla
de. Därtill kommer ett litet antal gamla björkar som tullades 1994 efter att ha fått växa 
fritt under många år. Idag har tullandet inte någon som helst ekonomisk betydelse men 
traditionen att träden skall vara tullade lever mycket stark i byn. 

Som tidigare nämnts tullades merparten av askar och björkar inom byns ägor under 
1950-talet. På Möskärets marker pågick lövtäkten ända in på 1970-talet och det bruket 
är skildrat i Wolter Ehns uppsats i denna volym. Ett 30-tal askar tullades på Krakskäret 
under sommaren 1994. Lövet och de fina kvistarna blev då till färskt foder för fåren som 
betar området. För övrigt har träden fått stå och självväxa under många år. Det har med
fört att en del träd är innanruttna och döende, några redan döda och många med en för
hållandesvis liten trädkrona. 

Ännu har inte några åldersbestämningar genomförts på de tullade träden, men planer 
finns att göra det samt att restaurera åtminstone en del av de trädbärande ängarna. Som 
ett led i restaureringen av området planeras även ett flertal undersökningar av utängarna 
som kulturmarker och markutnyttjandets inverkan på vegetation och fauna 

Tack! 
Tack till personalen vid Lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle som hjälpt till med 
historiska kartor, Thomas Borgegård som ritat kartöverlägg och i fält räknat tullade träd, 
byborna i Söderboda by som delat med sig av sina kunskaper, framlidne Wolter Ehn 
som generöst förmedlade kunskaper om sitt arbete på Gräsö. Upplandsstiftelsen, Världs
naturfonden, Östhammars kommun och Gräsöfonden stöder verksamheten att bevara 
och restaurera odlingslandkapet på Gräsö inom vars ram detta arbete genomförts. 
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Hamling i Småland - fakta och synpunkter på lövtäktsbruket 

Mårten Aronsson 

Denna artikel är inte resultatet av systematisk forskning utan av samlade erfarenheter 
från trettio års studier, i fält, av äldre kartmaterial, topografisk litteratur och egen ham
ling, samt samtal med bönder om hamling och lövtäkt. Den syftar därför mera till att 
peka på och belysa viktiga frågeställningar för den fortsatta forskningen och dess prakt
iska tillämpning än att ge slutgiltiga svar. 

"Till foder åt boskapen under snövintrar har man ända från den avlägsnaste tid brukat 
på sommaren hopsamla och förvara gräs och löv." Hylten-Cavallius 1863. 

Bakgrund och inledning 

"Forskningen har hittills icke klart insett, att de sedan gammalt hamlade (toppbeskurna) 
lövträden representera en relikt odlingsform av stort intresse och med djupa rötter i det 
förflutna". 

Citatet skulle mycket väl kunna ha varit hämtat från 1995 års arbete med det svenska 
miljöersättningsprogrammet för bevarande av biologisk mångfald och övriga värden i 
odlingslandskapet. Men det är betydligt äldre än så. Med dessa ord inledde nämligen 
botanisten och markhistorikern Mårten Sjöbeck en artikel i "Värendsbygder 1946" med 
rubriken "Utbredningen i sydsverige av toppbeskuren lind och ask". Det skulle visa sig 
ta ganska exakt ett halvt sekel innan de hamlade träden fick en ordinarie plats på natur
vårdens och kulturmiljövårdens dagordning! Under detta halvsekel avverkades de flesta 
av de kvarvarande hamlingsträden - snabbast och mest drastisk var utvecklingen under 
andra världskrigets gengasperiod. Hamlade lindar i åkrar drogs upp med stubbrytare, 
sedemera med traktor och kätting, medan de få som fick stå orörda för människan sakta 
gick en kvävningsdöd till mötes i igenväxande slåtter- och betesmarker eller föll offer 
för blötsnö och stormvindar. 

Förklaringarna till ointresset för de hamlade träden var många. Efter andra världs
kriget försvann lövtäktsbruket snabbt som ekonomiskt rationell hävdform i jordbruks
näringen. Såväl bland skogsfolk som naturvårdare och allmänhet betraktades de kapade 
träden som en främmande och till och med ovälkommen fågel i det snabbt förändrade 
landskapet. Landskapsarkitekter, naturvårdare och skogsfolk talade om den styggelse 
som dessa "stympade" träd utgjorde i landskapet. Denna debatt blossar alltjämt upp med 
jämna mellanrum. 

Jord- och skogsbruket genomgick en fortsatt snabb förändring med stora konsekven
ser för det svenska landskapet. När vi under 1960-talets första hälft fick centrala och 
regionala naturvårdsmyndigheter i vårt land var dessas ekonomiska och personella 
resurser alltför små i förhållande till de omfattande arbetsuppgifterna. Prioritering var en 
nödvändighet. Odlingslandskapsfrågorna tillhörde dem som länge prioriterades lågt, och 
när väl arbetet fick styrka och fart vid 80-talets mitt blev de hamlade träden styvmoder
ligt behandlade, om de överhuvudtaget behandlades. 
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Figur 1. Hamlingens landskap - boskapsskötarens och fodermarkemas ljusöppna löv
trädsdominerande landskap. Krokshult, Kristdala sn, foto föif. 1973. 

Precis som i fallet med de sista hävdade ängsfragmenten har vi alltså "de sista entu
siasterna" bland Sveriges bönder att tacka för att hamlingen och lövtäktsbruket lever 
kvar som en förmodligen sextusenårig levande kulturföreteelse och naturresurs med 
obruten kontinuitet. Ingen annan existerande hävdform i odlingslandskapet har en till
närmelsevis lika lång och förhåll andevis oförändrad kontinuitet som lövtäkten. 

Det finns dock ingen anledning att spilla ytterligare ord eller tårar på gångna decen
niers försummelser - men väl att låta dem stämma till eftertanke och dra lärdom av det 
som skett - eller rättare inte skett. De hamlade lövträdens förankring i dagens natur- och 
kulturmiljövårdsarbete är klart manifesterad genom att de berättigar till ekonomisk 
ersättning inom ramen för det svenska miljöstödsprogrammet samt att enstaka äldre 
hamlade lövträdsindivid ingår som "nyckelbiotop" i Skogsstyrelsens pågående nyckel
biotopsinventering. 

Någon bättre symbol än det hamlade trädet för den självklara integrationen natur -
kultur som allt seriöst och konstruktivt bevarandearbete måste bygga på torde vara svår 
att hitta. Vi är dessutom i den lyckliga situationen att "kärnområden" med obruten och 
levande kontinuitet i lövtäktsbruket trots allt finns kvar i samtliga våra historiskt vikti
gaste hamlingsregioner. Utifrån dessa områden som kunskaps-, informations- och moti
vationskällor finns idag gynnsamma förutsättningar att hamling och lövtäkt ska sprida 
sig vidare över det tidigare utbredningsområdet. Lyckas vi med detta har vi räddat en 
natur- och kulturskatt av tidigare oanat värde! Inom några av kärnområdena, t.ex. Ire, 
Höö, Råshult, Bråbygden-Krokshult-Humlenäs och Stensjö by, är räddnings- och bevar
andearbetet igång sedan decennier. Längre fram i denna artikel kommer jag att beskriva 
vägen "från ord till hamling" i ett av de största och viktigaste kärnområdena av dem 
alla, nämligen Bråbygden - Krokshultsornrådet i Kristdala socken, mellersta Kalmar län. 
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Figur 2. Mårten Sjöbecks karta ( 1946) över utbredningen i Sydsverige av toppbeskuren 
lind och ask. 

Kartan baseras på besök i fält under åren 1927-45. Det bör noteras att dessa besök 
inte primärt gjordes för att dokumentera hamling. Kust- och skärgården besöktes i 
mindre omfattning. Dessutom besöktes inte "varje by i varje socken". Endast före
komster av lind och ask i slåtter- och betesmarker i inägor noterades. Förekomster på 
gårdstomter och i vägmiljöer utelämnades. Alla dessa inskränkningar medför att kartan 
redovisar en minimiutbredning- och förekomst. Om även hamlad björk och lönn redovi
sats skulle kartbilden förtätats, särskilt i skogsbygder. Även en redovisning av lövtäkt 
genom fällning av hela träd skulle ha påverkat kartbilden. I de högsta delarna av små
ländska höglandet med fattigdom på ask och lind är lövvtäkt genom hamling mindre 
vanlig. Ett påtagligt förhållande är de hamlade trädens knytning till skogsbygder och i 
vissa fall även mellanbygder. 

Den kanske viktigaste slutsatsen är att kartbildens kärnområden överensstämmer 
med kärnområdena i dagens reliktlandskap mer än ett halvt sekel senare. Det tätaste 
omfattar södra Småland och de ålderdomliga gränstrakterna mellan Småland- Skåne
Blekinge. Från Oskarshamn åt nordväst sträcker sig det andra kärnområdet. Väster om 
södra stambanan är hamlingsbruket mindre vanligt, särskilt hamling av lind. Stam
banan brukar också användas som en öst-västlig floragräns. Ett markant kärnområde 
för lind ligger mellan Älmhult och Ljungby. Mårten Sjöbeck påpekade att linden påfal
lande ofta är knuten till förhistoriska centralbygder. Han fann en koppling mellan ham
lad ask och -hult- och -måla- bebyggelsen. Åtminstone i nordöstra Småland gäller detta 
i dagens relikta hamlingslandskap. 
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Odlingssystem, kreatursf oder och lövtäktsbruk 

"De hamlade lövträden lokaliseras till de orter i sydsverige där lövängens traditioner 
framträda starkast." Mårten Sjöbeck 1946. 

De hamlade lövträdens förekomst och spridningsbild kan inte förstås om de studeras 
som en isolerad företeelse utan att sättas in i sitt lokala och regionala odlingssamman
hang. Regelrätt lövtäkt är fast knuten till boskapsskötseln. Lindar som topphuggits kan 
dock ha den dubbla funktionen att lämna såväl foderlöv som lindbast för reptillverkning 
och flätarbeten. Löv skördades dessutom inte enbart som foder utan också för dess - på
stådda eller verkliga - positiva medicinska verkan. Fortfarande kan man få höra små
landsböndema med eftertryck slå fast, "Si äspelöv, dä ä midicin dä! "I detta syfte och i 
fodersyfte skördades asp-, al- och eklöv, löv, vars smak inte var särskilt uppskattad av 
kreaturen. 

Knytningen till boskapsskötseln bestämmer ramarna för hamling och lövtäkt i tid och 
rum. Boskapsskötseln var kärnan i bondens ekonomi i hela vårt land ända fram till 
1700-talets mitt. I skogsbygder gäller detta förhållande än dag. Skogsbygden är därför 
under senare tid hamlingsbrukets kärnområde. Lövet var dock bara en del av kreaturens 
foder. För åtminstone mjölkdjuren bestod merparten av hö, i senare tid med allt större 
inslag av halm. Gårdar med stora våtmarksarealer hämtade merparten av fodret genom 
våtmarksslåtter. Lövtäkten hade dock den fördelen jämfört med hö- och sädesskörden 
att den aldrig slog fel. Man kan därför med stor sannolikhet utgå från att de flesta gårdar 
bedrev lövtäkt och att denna ökade i omfattning under år med dåliga höskördar. Under 
torrår kunde lövet få komplettera betet. Grenar och löv skars ned och betades direkt på 
platsen. Detta bruk lever kvar på många håll i Småland än idag. Hur mycket lövfoder 
bonden behövde varje år berodde alltså på mängden kreatur, främst antalet får, samt på 
hö- och halmtillgången och hur lång stallningsperioden blev. 

Mycket talar för att hamlade träd för lövfodertäkt har varit ovanliga på slättbygder
nas herrgårdar och storgårdar, med stor tillgång på fodermarker och med ett behov av 
lövvirke för byggnation. I Forsells berömda bok "Anteckningar om Sveriges jordbruks
näring i sextonde seklet" (1884) redovisas foderstaterna för kungsgårdarnas kreatur. Ut
fordringen redovisas helt bestå av hö och halm, medan lövfoder överhuvudtaget inte 
nämns men kan ha förekommit hos kungsgårdarnas torpare. Höfodertillgången var dock 
bara en bland många faktorer som bestämde lövtäktsbrukets utbredning och omfattning 
samt vilka träd som hamlades. 

Lövtäktsbruket och klimatet 
Klimatet påverkade som nämnts förekomsten och fördelningen av främst de hamlade 
ädellövträden. Årsmån spelade stor roll för det enskilda årets foderbehov. Men också 
större geografiska klimatskillnader spelade en avgörande roll för de viktigaste hamlings
trädens utbredning liksom för dessas betydelse som ekologiska faktorer och för lövets 
andel av djurens utfordring. Skillnaderna i klimat och topografi mellan olika delar av 
södra Sverige avspeglas i markanta skillnader mellan olika ängstyper, liksom i behov 
och förekomst av hamlade träd. 

I sydvästra Sveriges maritima klimat kunde kreaturen gå på bete även större delen av 
vinterhalvåret. Detta medförde, dels att stallningsperioden blev kortare och foderbeho
vet mindre, dels att betespåverkan genom bete, tramp och slitage minskade uppkomsten 
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Figur 3. Björkar med spår av tidigare lövtäkt. F alle bo i Bråbygden. Foto förf. 1969. 

och tillväxten av lövsly. Hamlingstraditionen är generellt sett svag, men enstaka gårdar 
uppvisar spår av ett tidigare omfattande hamlingsbruk. 

På sydöstra Sveriges fastland däremot förekom sällan något egentligt vinterbete. 
Detta medförde alltså större foderbehov och mindre betespåverkan. Till detta kommer 
den viktiga klimatskillnaden mellan sydvästra Sveriges nederbördsrika region och syd
östra Sveriges nederbördsfattiga. Speciellt besvärlig i sydöstra Sverige är försommar
torkan. Klimatet i sydöstra Sverige, och på Öland och Gotland, leder till ett starkt behov 
av lagom skuggivande och på andra sätt lokalklimatutjämnande trädslag i slåtter- och 
betesmarker på fastmark. I dessa lövrika ängar skördade bonden en stor del av sitt löv
foder, dels genom lövtäkt på hamlade träd, dels genom röjning av lövvegetationen i 
ängen. 

På småländska höglandet, vars högkalott ligger som en isolerad sydlig boreal ö i den 
omgivande nemoboreala skogsregionen, orsakar klimatet andra problem genom att 
begränsa de ädla lövträdens spontana utbredning. I viss utsträckning kunde bonden be
mästra dessa problem genom att generellt gynna lövträd och missgynna barrträd i bruket 
av odlingslandskapet, men även genom att plantera ädellövträd på platser med lokalt 
gynnsamt klimat och jordmån. 

Detta är ett mycket intressant och belysande exempel på människan som vikarierande 
och kompletterande ekologisk faktor. Genom hävden och gynnandet fick bonden de 
ädla lövträden att växa på platser vars mark-, klimat- och konkurrensförhållanden inte 
tillåter deras spontana förekomst. 

Normalt togs dock den största delen av lövskörden på höglandet i form av björk- och 
asplöv. Mårten Sjöbeck talar om aspängar och aspgårdar. I de flesta fall avverkades i 
äldre tid hela trädet i samband med lövtäkten. 
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Förutom regionala skillnader i behov, möjligheter och begränsningar för lövtäkten 
och hamlingsbruket, föreligger mycket stora förändringar beträffande dessa faktorer 
över tiden. Dessa förändringar kräver omfattande och noggranna lokala studier för att 
klarläggas. Som exempel räcker att nämna svedjebrukets och ängsbrukets successiva 
upphörande, liksom i sen tid uppkomsten av gårdar med kreaturslös drift. 

Hur stor del av lövskörden kom från hamlade träd ? 

"Utom det löv, som samlas av de i svedjor fällda lövträden brytes jämväl i hagar, ängar 
och på öppna skogen, i synnerhet björk- och asplöv". Magnus Gabriel Craelius 1774. 

Frågan i rubriken har i likhet med de flesta frågor som berör hamling och lövtäkt be
handlats i förvånansvärt ringa omfattning. Man möter ännu uppfattningen att lövtäkt 
helt är bunden till hamlade träd. Craelius vittnesbörd från mellersta Kalmar län redo
visar resurssynen i självhushållets bondesamhälle: resurserna utnyttjades där de fanns; 
fanns de inte spontant styrde man dem om möjligt aktivt till platsen, t.ex. genom plan
tering av ädellövträd. En kombination av passivt tagande och aktivt styrande. En viktig 
forskningsuppgift är att klarlägga volymen och fördelningen av lövtäkt från hamlade 
träd jämfört med lövskörden från träd som fälldes eller nivellerades vid trädbasen vari
från sedan rot- och stubbskott slog upp. Inte minst för bedömning av lövtäktens betydel
se för den biologiska mångfalden är detta av stor betydelse. 

Lövtäkt på utmarken 
Lövtäktens omfattning och knytning till olika trädslag och täktformer på utmarken be
höver bli föremål för detaljerade studier på såväl gårds- som by- och regionnivå. Klart 
är dock att stora mängder löv - förmodligen merparten - skördades på utmark. Vid de 
geometriska jordeböckernas och kartornas upprättande och beskrivning var förrättnings
mannen ålagd att kommentera utmarken med avseende på tillgången på lövfoder. En 
vanligt återkommande kommentar är, "löffbrott finns till huus behoff'. Det är dock 
oklart om kommentaren betyder att gårdens hela behov av lövfoder finns på utmarken 
eller att utmarken står för en på utmark "normal" andel av gårdens lövfoderbehov. Idag 
är lövtäkt på utmark mycket sällsynt och den nuvarande förekomsten och spridnings
bilden kan därför inte användas för att skapa en uppfattning av vilket eller hur mycket 
löv som under självhushållets tid skördades på utmarken. Intressant är dock förekom
sten av hamlade lindar i blockmarker, rasbranter och beteshagar på utmark. Eventuellt 
antyder de, i likhet med ovanstående Craelius-citat, att hamlade träd fanns på lämpliga 
platser såväl på utmark som i inägor. Troligt är dock att merparten av lövtäkten på ut
marken inte var knuten till hamlade träd, utan till fällning av hela träd samt röjning. En 
konsekvent genomgång av äldre kartmaterial, bondedagböcker och topografisk litteratur 
borde kunna ge fylligare upplysningar. 

Svedjebruket och lövtäkten 
Det småländska svedjebruket bedrevs med det dubbla syftet att få ett eller två års skörd 
av åkergrödor samt att (tillfälligt) förbättra betet. Några års slåtter kunde ibland följa 
direkt efter åkerfasen. Viktig var också skörden av smultron och halm. Den sista säkert 
dokumenterade svedjan i Kristdala socken brändes 1907. Syftet var att få långhalm av 
råg till taktäckning av en nyuppförd ladugård. Efter åker/slåtterfasen släpptes kreaturen 
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på bete. Craelius uppger att de betade svedjorna efter I 0-12 år var så rika på sly att betet 
upphörde. Detta innebär en slyskogsträda på mellan 15 och 20 år, vilket i sin tur innebär 
att ca två tredjedelar av den totala svedjerotatationsarealen låg i skogsträda. Gårdens to
tala svedjerotationsareal kan - med stor inbyggd osäkerhet - uppskattas till ca 10 tunn
land varför skogsträdesarealen skulle vara ca 6-7 tunnland. 

Det är alltså uppenbart att utmarken kunde stå för merparten av lövfoderproduk
tionen på gårdar med svedjebruk (se fig. 2 i Kardells artikel i föreliggande skrift). Sly
uppslaget på svedjorna dominerades kraftigt av björk, en pionjärart som gynnades av 
eld och naken mineraljord. Även björkens normalt rikliga frösättning gav den ett för-
prång jämfört med övriga träd och buskar. På gårdar med svedjebruk bör alltså studiet 

av hamling och lövtäkt utgå från förhållandena på utmarken. En annan konsekvens blir 
att svedjebrukets upphörande kan förväntas ha haft stor betydelse för den fortsatta om
fattningen av och formen för lövtäkten samt för de hamlade trädens förekomst. 

Detaljerna kring svedjebrukets omfattning och kontinuitet i tid och rum är otillräck
ligt kända men åtminstone från 1600-talet ger källmaterialet förmodligen en något sånär 
ri ktig bild av svedjebruket. I stort sett varje gård och många torp (s.k. hälftenbruk med 
markägaren) hade årliga svedjor, oftast ett fjärdedels till ett tunnland. 

Craelius beskriver hur lövtäkten på svedjeträdorna gick till, "Som merendels alla 
vedjor, vilka huggas på horvesmark (grässvål, förf. anm.), bestå till större delen av 

björk, så hugges barrskogen om hösten eller våren, och lövskogen fjorton eller åtta dag
ar förr än svedjan skall brännas, då lövet avbrytes att nyttjas till fåren. Detta löv sättes 
~edermera i stackar, hässjor eller stäcklor, att om vintern hemföras, emedan odeln är 
merendels så stenbunden, att det om sommaren ej kan bringas till hus." Överhuvudtaget 
tycks bruket att fälla hela träd varit det dominerande sättet att ta löv på utmarken. 

De hamlade trädens spridningsbild inom gården 
På gårdsnivå får de hamlade trädens spridningsbild i stor utsträckning sin prägel av 
jälvhushållets principer för resursutnyttjande och odling. Kärnan ligger naturligt i 

hårdvallsängarna ("lövängarna"). Här hade de hamlade ädellövträden den tredubbla 
funktionen av markförbättrare, klimatutjämnare och lövfoderproducenter. Lövtäkten var 
en naturlig del av ängshävden genom att reglera ljusinsläppet på marken. Det är givetvis 
ingen slump att de vanligaste ängsträden i Småland, vid sidan av eken, är ask, lind och 
björk. Även i beteshagama fanns ofta hamlade träd. Trädslaget varierade efter betes
markens läge, behovet av lövfoder och markförhållanden. I större delen av Småland var 
hamlade björkar det vanligaste, men på bättre mark förekom också hamlade lindar och 
askar. Som en direkt följd av vallodlingens successiva införande överfördes stora delar 
av hårdvallsängama som inte uppodlades till betesmarker. I denna kategori betesmarker 
överväger därför ask och lind som hamlingsträd. 

De hamlade trädens knytning till åkermiljön i ett jordbruk med stationära åkrar är i 
ett historiskt perspektiv svår att fastställa. Deras förekomst beror i stor utsträckning av 
åkerrösenas och åkerholmarnas historia. I moränbygdernas steniga ängar var de ham
lade träden i stor utsträckning knutna till steniga och blackiga partier i ängen. När delar 
av dessa ängar successivt överfördes till åker kom säkerligen oftast dessa partier att 
lämnas som "impediment" i åkern. Lövtäkten fortsatte och ny odlingssten lades upp på 
blockmarken. Befintliga odlingsrösen växte och nya kom till. Dessa blev en utomor-
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Figur 4. Hamland lind i betesmark, Bråbygden. Foto förf. 1993. 

Figur 5. Hamlade träd i åkermiljö. Krokshult, Kristdala socken. Foto förf. 1989. 
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dentlig miljö för linden, som också i sin spontana utbredning visar förkärlek för black
iga och varma miljöer. I samband med ängsbrukets successiva avveckling övertog åkern 
rollen som viktigaste och vanligaste miljö för hamlad lind i Småland. För att inte be
skugga åkern för mycket och hindra bruket av åkern hölls lindarna kortvuxna i åker
rösena. I Bråbygden kallas dessa hamlade lindar för "linnestubbar". I ängarna däremot 
hamlades lindarna oftast på samma nivå som askarna. I Småland är även hamlade askar 
vanliga men sällan så dominerande som linden. Linden kan som bekant bli mycket gam
mal och är dessutom mycket svår att avliva, särskilt i sten- och blockmiljöer. Mycket 
talar för att vissa hamlade lindar i åkerrösen kan vara utomordentligt gamla, kanske rent 
av de äldsta trädindividen överhuvudtaget i det svenska landskapet. Utöver i åkerrösena 
och på åkerholmarna finns också hamlade träd i åkermiljön, på åkerrenar och i slänter 
mellan åkerterrasser. 

Ask- och lindgårdar 
Självhushållets bönder, utan tillgång till handelsgödsel och maskiner etc, hade helt 
naturligt en annan syn på naturresurser och deras användande än dagens bönder. Med en 
inte alltför grov överdrift kan man påstå att " ingen" resurs var för liten eller för dålig för 
att utnyttjas. Speciellt de laga skifteskartorna redovisar en brokig bild av ett mosaik
landskap som imponerar i sin detaljrikedom. Blockmarker betraktas idag som impedi
ment. Under självhushållets tid finner man att blockmarker kunde vara karterade som 
"äng" i skifteskartorna. Orsaken är den foderskörd i form av löv som dessa blockmarker 
avkastade. Mårten Sjöbeck pekar i flera skrifter på kopplingen mellan blockrik mark i 
inägor och koncentration av hamlade träd. Även i dagens sparsamma och fragmenterade 
restförekomst av hamlade träd är denna koppling påtaglig. 

I de fall det är uppenbart att dessa områden inhägnats och skyddats för hamlings
trädens skull kan man som Mårten Sjöbeck tala om askgårdar, lindgårdar etc. I ovan 
citerade uppsats från 1946 skriver Sjöbeck, "Inom det förr isolerade området, där Små
land, Skåne och Blekinge mötas, uppträda de hamlade askarna ofta i täta grupper nära 
bebyggelsen med upp till 50 träd eller mera" ... "På några ställen skyddas dessa grupper 
inom ett särskilt stängsel eller lämningar av ett sådant. Detta angiver att vi ha att göra 
med regelrätta odlingar i släkt med de medeltida apelgårdarna, humlegårdama och kål
gårdarna." Linden kan möjligtvis föryngras spontant i blockrika och soliga miljöer med
an det för askens del många gånger torde vara fråga om regelrätta odlingar. Utifrån dag
ens relikta förekomster av ask- och lindgårdar kan inte någon säker bedömning göras av 
deras ålder och tidigare utbredning (fig. 5-6). Craelius (op cit) beskriver hur dessa od
lingar tillkom, " ... indela sin lövskog i vissa parker, samt sedermera utgallra den varest 
den är så tät, att träden ej kunna vidga ut sig, och därefter avhugga de kvarstående, fyra 
till fem alnar från jorden, då man sedan skall finna, huru dessa träd skola lumma ut sig, 
så att man vart femte eller sjätte år kan skatta dem, allenast vid skattningen iakttages, att 
de ej bliva för mycket avkvistade." Denna skildring från sjuttonhundratalets mitt av ett 
trovärdigt ögonvittne är givetvis ytterst värdefull. Craelius skriver dock att allmogen 
inte var särskilt benägen till dessa åtgärder. 
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Figur 6. I Bråbygden var täkt av bast och löv från lind lika viktiga. Rest av lindgård i 
Gumsebo, Bråbygden. Fotoförf. 1970. 

Figur 7. Askgård i Äspenäs, Bråbygden. Foto Håkan Slotte 1994. 
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Från ord till hamling - exemplet Bråbygden 

"Särskilt påtagligt är det isolerade tättbelagda stråket i det inre av mellersta Kalmar län, 
som sträcker sig från oskarshamnstrakten genom Kristdala och Vena socknar upp till 
vimmerbytrakten. Traditionerna äro starka och synbarligen också gamla". Sjöbeck op 
cit. 

Bråbygden ligger i mellersta Kalmar läns skogsbygder, inom ett av de två kärnområ
den i södra Sverige som Mårten Sjöbeck urskiljer i sin artikel från 1946. Bygdens stora 
natur- och kulturmiljövärden uppmärksammades redan på 1960-talet och området klas
sades som objekt av riksintresse vid den första fysiska riksplaneringen. Bråbygden 
består av fjorton små, löst grupperade byar vars inägor gränsar till varandra. De omfat
tar ett drygt 500 hektar stort inägoområde. Orsakerna till de höga natur- och kulturmiljö
värdena är flera. De viktigaste torde vara en långvarig kontinuitet i hävden med ett litet 
inslag av irreversibla förändringar, grönstensrik berggrund och morän, samt ett gynn
samt växtgeografiskt läge. Floran är mycket artrik och arttät. Bland arterna kan nämnas 
brudsporre, fältgentiana, klasefibbla, slåttergubbe och svinrot, samt den rika förekom
sten av sträv nejlikrot, spindelört och den mycket sällsynta långbladiga spåtisteln. Fau
nan är sämre känd. Intressanta arter är bl.a. sandödla, trumgräshoppa, ekoxe, bålgeting, 
spindelörtsskinnbagge. Bland fågelarterna kan nämnas några arter som minskar i nume
rär i vårt land men som fortfarande är relativt vanliga i Bråbygden: trädlärka, gök, törn
skata, bivråk samt flera observationer av härfågel. 

Det som först slår besökaren i det öppna, omväxlande, lövdominerade landskapet är 
dock rikedomen på hamlade träd och hägnade trägärdesgårdar. Dessa kulturföreteelser 
förekommer ju idag främst som fossila eller relikta kulturelement i vårt land. I Brå
bygden däremot är de flesta levande, recenta element i landskapet. Särskilt intressant är 
att utvecklingen i Bråbygden tycks ha vänt och gå mot strömmen. Nyhägnade gärdes
gårdar och hamlade träd är en vanligare syn idag än för tio år sedan. Detta kräver onek
ligen en förklaring. 

Bråbygden som naturvårdsobjekt hade legat på i is i femton år då den s.k. NOLA
och så småningom också landskapsvårdsersättningen infördes. Detta innebar det för
modligen största genombrottet någonsin för bevarande och hävd av svenskt odlingsland
skap. Ekonomisk ersättning och kanske viktigare ändå ett erkännande till Sveriges bön
der att samhället i övrigt uppskattade bondens insats i landskapet. 

År 1993 bildades så "Bråbygdens intresseförening" med syfte att verka för Bråbyg
dens framtid och att slå vakt om bygdens stora natur- och kulturvärden. Bråbygdsborna 
hade tröttnat på en alltför långsamt malande byråkrati och beslutade att ta saken i egna 
händer. Och nu kom resultaten och framgångarna slag i slag. För att rädda de hamlade 
träden tog intresseföreningen kontakt med länsstyrelsen i Kalmar, som reagerade posi
tivt och anslog 70 000 kr i en första omgång. Intresseföreningen gjorde upp en karta 
över de hamlade träden i Bråbygden varefter länsstyrelsen i samråd med intresseföre
ningen gjorde en prioritering av insatserna. Skogsvårdsstyrelsen i Oskarshamn utförde 
själva hamlingsarbetet, som kan vara både svårt och i vissa avseenden inte ofarligt. Tre
hundra träd åter- och nyhamlades i denna första omgång. Men effekterna skulle visa sig 
bli mycket större än så. Hamlingen blev en katalysator som väckte den gamla hamlings
traditionen i bygden till liv på nytt. Verksamheten spred sig som ringarna på vattnet. 
Markägare och grannar ansökte hos Skogsvårdsstyrelsen om s.k. NOKÅS-bidrag 
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(Natur- och kulturvårdande åtgärder i skogen). Andra åter plockade fram sågen och löv
hacken och återhamlade träd utan någon ersättning, bland annat den vackra askgården i 
Äspenäs by (se fig.7). Enbart i Brånäs lilla by återhamlades mellan 300 och 400 träd! 
Totalt torde finnas mellan 3 000 och 4 000 hamlade träd i Bråbygden, och målsättning
en är att samtliga ska återhamlas samtidigt som nyhamling kommer att ske. 

Parallellt med hamlingsarbetet har 1,3 mil trägärdesgård hägnats i ett samarbete mel
lan markägarna, Bråbygdens intresseförening och Skogsvårdsstyrelsen samt de lokala 
arbetsmarknadsmyndigheterna och länsstyrelsen. Markägarna har avverkat och kört 
fram hägnadsvirket medan själva hägnadsarbetet har skett med ALU-arbetare under 
Skogsvårdsstyrelsens ledning. 1,3 mil trägärdesgård, eller 13 000 m, kräver 65 000 enar 
och unga granar! Skogsvårdstyrelsen har uppskattat värdet av den ideella arbetsinsatsen 
till ca 0,8 miljoner kronor. Lägger man till detta värdet av hägnadsmaterialet och det 
ideella hamlingsarbetet i bygden blir summan uppemot 2,5 miljoner kronor. Räknat i 
arbetstid blir detta ungefär 1 000 dagsverken eller närmare 5 års verken! 

Av bråbygdsexemplet kan en rad positiva slutsatser dras av vilka de viktigaste känns 
mycket angelägna att dela med sig och föra vidare i en tid då landsbygden brottas med 
stora problem och natur- och kulturmiljövården har otillräckliga resurser i förhållande 
till de politiska målsättningar de förväntas uppfylla. Endast en mindre av stödet till jord
och skogsbruket går till landskapsvård men dess andel kan förväntas att öka de närmaste 
åren. 

1) Det lokala engagemanget och initiativet är den viktigaste och ofta också den ut
lösande faktorn. 

Politiker, myndigheter och andra beslutsfattare känner som regel större tilltro till pro
jekt som har sitt ursprung och sin förankring, sin "motor", hos bygdens egna invånare. 

Dessutom blir sådana projekt av flera olika orsaker billigare; man får ut större nytta 
per satsad krona, vilket i sin tur leder till att insatsen kan ytterligare breddas eller för
djupas. 

2) Ett genomtänkt budskap leder till ett bra samarbetsklimat och ett konstruktivt 
samarbete. Detta ger stora fördelar i genomförandet. 

Bråbygdsexemplet visar på ett slående sätt de mycket stora vinsterna av ett konstruk
tivt samarbete. Resultatet hittills, 1,3 mil hägnad trägärdesgård, 1000 hamlade träd och 
tre röjda och lieslagna lövängar, är imponerande för att inte säga häpnadsväckande och 
hade inte kunnat uppnås genom något separat ekonomiskt styrmedel eller genom enbart 
ideellt arbete. Ett "konventionellt" hävdprojekt av denna omfattning hade sannolikt 
aldrig kunnat komma till stånd. I bråbygdsprojektet har samarbetsparterna lyckats med 
konststycket att få ett och ett att bli fyra samtidigt som de skapat en ovanligt stabil 
grund för det fortsatta samarbetet. 

3) Exemplets makt är kanske den allra viktigaste vägen att skapa förståelse och moti
vation för bevarandet och hävd av odlingslandskapet. 

Bråbygdsprojektet visar att "exemplets makt" för många människor är det mest tro
värdiga motivet till förståelse för och motivation till hävd av odlingslandskapet och dess 
värden. Det som år av information eller löfte om ekonomisk ersättning inte har kunnat 
åstadkomma kan i många fall åstadkommas "över en natt" genom att en granne eller 
kollega visar att det är både fullt realistisk och kanske till och med lite spännande. 
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Vi som har tagit initiativ till och jobbar med "Bråbygdsprojektet" önskar att vi får 
många efterföljare över hela landet. Ett sådant samarbetssätt är inte bara det billigaste 
och bästa sättet att bedriva natur- och kulturmiljövård. Det innebär också ett stort lyft 
för bygdens människor och för en landsbygd som fortfarande inte generellt lyckats 
undanröja hotet om en långsam kvävningsdöd. 

Hamlings- och lövtäktstraditioner i Bråbygden-Krokshult, Kristdala socken 
Hamling förekommer idag inom Kristdala sockens skogsbygd. Det utförs även s k skat
huggning av unga tidigare ohamlade träd. Inom socknens bergs- och dalbygd, där ham
lade lindar tidigare var vanliga, har emellertid lövtäktsbruket upphört med undantag för 
någon enstaka gård. Kunskapen om hamling och lövtäkt är dock ännu levande i sock
nen. Kännedom om traditionen finns hos alla tillfrågade brukare. 

Orsaken till det levande hamlingsbruket angavs av en intervjuad bonde vara, "Vi har 
hållit fast vid gamla brukningsmetoder, vi är envisa. Det är inte lätt att ändra på det som 
finns i huvudet. De gamla metoderna, knepen är bäst." (De ärvde jorden: Kvarnström & 
Sullivan 1983). 

Nedanstående skildring av det traditionella lövtäktsbruket i Bråbygden-Krokshult 
bygger, dels på ovanstående uppsats dels på intervjuer med bönder i april 1996. Viktig
aste informanten är 86-årige Thure Kennestig, Östan torps by, som har bedrivit hamling 
och lövtäkt i närmare åttio år. 

Den första kapningen av det unga trädet med avseende på lövtäkt kallades "skat
huggning", skate = trädtopp. 

Den följande lövtäkten kallas "att bryta löv" eller "att hacka löv". Ordet hamling an
vänds idag av vissa bönder men uppges ha kommit in sent, ofta i något naturvårds
sammanhang. 

De viktigaste lövtäktsträden var björk och asp samt ask och lind. Ask- och lindlöven 
kallades "grannlöv". Lindlöven var mycket uppskattade av fåren som fick en lindlöv
kärve på söndagarna. De hamlade björkarna - som Rutger Sernander benämnde "kande
laberbjörkar" - kallas i Bråbygden för "storbjörkar". Även alm, sälg, rönn, och al ansågs 
vara bra foder. Lönnlövet var "grant för öga men tunt för tand", men några få hamlade 
lönnar fanns oftast på varje gård. 

Skathuggningen skedde på unga träd. Riktmärket var att de vid skathuggningen skul
le ge en god lövskörd. Träden fick inte vara grövre än en handled vid den första kap
ningen. Ingreppet skedde samtidigt med den ordinarie lövtäkten. Minst två sidogrenar 
sparades vid förstagångskapningen, liksom vid lövtäkten. 

"Träden lever av jord och luft", säger Thure Kennestig. 
Lövtäkten skedde efter höskörden och borde inte ske efter 24 augusti. "De gamla sa 

att det var så." Skedde lövtäkten för tidigt gick lövet sönder. Om den skedde för sent 
blev lövet beskt och hårt. Undantag utgjorde hamlade träd i rågåkern. Dessa hamlades 
inte förrän efter sädesskörden. 

Under 1900-talet har träden inte fällts i samband med lövtäkten. Inget löv har repats 
från kvistarna utan allt har brutits eller hackats. 

De redskap som använts är tvärsåg vid skathuggningen samt bågsåg, yxa, kvisthack 
och lövhack vid lövtäkten. 

Asplövet gavs till hästarna - en kärve varannan dag - och björklövet till fåren. Under 
1900-talet har lövfoder endast använts i liten utsträckning till nötkreaturen. 
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Figur 8. Hamlade askar i Östantorp, Bråbygden. Foto förf. 1974. 

Vid lövtäkten kapade männen grenarna med kvisthacken medan kvinnorna och barn
en bröt och kvistade samt band vidjor om lövkärvarna. Oftast räckte gårdens egen ar
betskraft men man kunde också leja s.k. "lövtanter". En man skulle klara att göra 400 
lövkärvar på en dag. 

Huvudorsaken till lövtäktsbrukets avveckling, som var markant under 1940- och 50-
talen, var den snabba och kraftiga nedgången i fårskötseln. Redan under andra världs
kriget kapades de flesta hamlade storbjörkarna och användes till ved och gengasfram
ställning. I senare tid har de hamlade träden tagits upp med stubbrytare för att inte ta nä
ring från grödorna i åker och äng. Andra skäl var att de skuggade åkern för kraftigt eller 
hindrade åkerbruket. 

Thure Kennestig berättar att det under hans barndom ( 1910-talet) fanns hamlade träd 
i samtliga odlingsrösen. En mycket intressant uppgift inte minst mot bakgrunden att 
antalet odlingsrösen var betydligt större på den tiden. 

Linden föredrogs i åkerrösena. Ofta förmodligen mer för bastets än för lövets skull. 
Alla gårdar tillverkade vid denna tid fortfarande sina rep själva. Asken var mindre popu
lär i åkerrösena eftersom den torkade ut åkermarken mer än linden. 

Det hamlade trädet- symbol för naturvård och kulturmiljövård i samverkan 
De hamlade träden är levande kultur- och betydelsebärare för den kanske allra äldsta 
odlingsform vi känner i vårt land. Idag, efter sextusen år lever odlingsformen fortfaran
de kvar i funktionellt bruk! De hamlade träden är viktiga för en del av vår biologiska 
mångfald. Den hamlade linden är kanske vårt lands äldsta träd med rötterna bokstavli
gen i forntiden. Allt detta bär de hamlade lövträden med sig där de står som skenbart 
döda grå skulpturer i relief mot en blå himmel och en gnistrande midvintersnö. Varje 
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trädindivid ett levande uråldrigt natur- och kulturhistoriskt museum. Kan vi hitta en 
bättre symbol för naturvård och kulturmiljövård att samlas kring för konstruktiv sam
verkan? 

Naturvården dansar på lina 
Själv ansar jag lindarna mina 
Sansa Er, bästa lindansare 
Ansa Er lind, bli lindansare. 
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Lövtäkt i Västergötland 
Bondedagböckerna berättar 

Åke Carlsson 

För den traditionelle bonden har det varit lika självklart att bryta löv som att slå ängens 
gräs. Lövet var inte, som ofta påstås, ett nödfoder som man tog till när höskörden blev 
för liten. Att undersöka lövtäktens omfattning är dock inte lätt eftersom kvantitativa 
skördeuppgifter både är sällsynta och svårfunna. Statistiska uppgifter om lövtäkten har 
aldrig insamlats. Lättare är att finna skildringar av hur arbetet gick till, vilka redskap 
som användes m m. Ett rikt material finns i svaren på Dialekt- och folkminnesarkivets i 
Uppsala (ULMA) frågelista Löv- och mosstäkt (Anon. 1927). Denna uppsats vill först 
och främst ge en bild av vad böndernas egna noteringar i dagböcker från 1800-talet har 
att berätta. 

I bondedagböckerna får man besked om när lövtäkten ägde rum, lövtiden, och hur 
många dagar den tog i anspråk. Ibland noteras var i markerna man högg lövet, vilket 
slags löv det är fråga om och hur många kärvar som skördas enskilda dagar eller totalt 
för året. I undantagsfall ges även andra upplysningar, tex handel med lövkärvar. 

Ett problem vid bearbetning av dagboksnoteringarna är att de har förts med mycket 
skiftande noggrannhet, inte bara mellan olika dagböcker utan ibland även av samme för
fattare från år till år. Ett ovanligt tydligt exempel på det senare är torparen Anders Alms 
dagbok 1832-55 från Östra Bestorp, som innehåller uppgifter om löv från åtta år. Fem 
spridda år förefaller alla eller större delen av lövkärvarna noterats. Ett år har troligen 
ofullständiga anteckningar, medan ett annat år endast har en summering. Ett tredje år 
saknas upplysningar om lövskörd men innehåller uppgifter om att tio tjog lövkärvar 
används i byte för att skaffa långhalm. 

Inte ens när årsvisa summeringar anges i dagböckerna kan man vara säker på att siff
rorna stämmer. Gustaf Nilsson i Klingekärr noterar att 1826 års skörd är 1200 lövkär
var. Summerar man dag för dag får man i stället summan 1440. Detta visar att det ålder
domliga sättet att räkna i s k storhundrade använts vid sammanräkningen. Det gick sex 
tjog på ett storhundrade. Att räkna kärvar på detta sätt levde kvar ännu i slutet av 1800-
talet, vilket framgår ~v flera uppteckningar, t ex från Daretorp, "Dä könstia va, att di 
bruka räkna säks tjuj på hundrat" (ULMA 7994). 

Nedan gjorda beräkningar får, mot bakgrund av vad som sagts, inte uppfattas som 
exakta. De bygger delvis på min tolkning av ibland oklara uppgifter. Bondedagböckerna 
ger dock en uppfattning om lövtäktens omfattning och dess betydelse i relation till hö
skörden på de olika gårdarna. 

När bröt man löv? 
Den fråga som dagböckerna bäst besvarar är givetvis när lövtäkten ägde rum. Uppgifter
na är samstämmiga på en punkt; lövbrytningen började inte förrän slåttern var klar. 
Endast två undantag har påträffats, "Kört ... et Las Löf från intaka", står att läsa i dag
boken från Snabolet den 10 juli 1844. I Örseredsdagboken omtalas hemkörning av rönn-
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Figur I. Torkställningför lövkärvar, Fritsla sn. Krake, lövhusa, lövrese, namnen varierar 
på denna torkanordning. De topphuggna björkarna i bakgrunden, som inte beskurits på 
länge, liksom de grova slanorna i lövresen, tyder på att man gått över till att fälla träden 
vid lövtäkten. 

löv 26 maj 1887. I det sistnämnda fallet var det dock uppenbarligen inte fråga om in
samling av vinterfoder utan istället färskt löv som stödutfodring efter betessläppningen. 

På grund av årsmånen och bärgningsvädret kunde tidpunkten för lövtäktens början 
växla mycket mellan åren, alltifrån slutet av juli till början av september. Ibland kunde 
man få in lövet under tak före sädesbärgningen men det var vanligare att de bägge ands
tiderna flöt in i varandra. Sista datum i de undersökta dagböckerna är 9 oktober 1844, då 
Olof Andersson i Tränghult antecknar, "Kvista vi de 2 askerna på gården." Askar har 
normalt vid denna tid tappat sina löv, men träd som topphuggs behåller sitt lövverk 
betydligt längre än de som får växa fritt. 

Var? 
I Olof Anderssons utförliga dagbok omtalas, med ett enda undantag, endast lövtäkt i 
slåttermarkerna. Den 16 aug. 1843 noteras, "Något öfver 3 1/2 tiog löf fick vi af skogs
riset vi hogde." Kanske hämtades detta löv från någon av gårdens gamla svedjor, som 
låg i beteshagarna. Det är anmärkningsvärt att den rika tillgången på ungbjörk på dessa 
ställen inte utnyttjades nämnvärt till lövfoder. Kanske var detta löv mindre smakligt för 
djuren. "Späda Björktelningar nyttjas icke med fördel till löfbrott", skriver Carlstedt 
(1839). "Deras löf ätes icke af fåren." I samband med anläggandet av en svedj a kunde 
man ta till vara lövet på de fällda träden. Den unge Linne-lärjungen Johan Abraham 
Gyllenhaal berättar om detta i sin resedagbok den 13 sept. 1773 från Älgarås i Tiveden, 
"På den stora tillhuggna swedjan wid Spigården war löf hugget af de björckar som inom 
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samma fält warit blandada med barrskogen. För at torckas, hade de på stället uprest en 
hög sköttel. med lång distance imellan twrertneden, twärs öfwer hwilcka de sedan 
hängdt krerfwarna, så att en åskådare ifrån någondera sidan kunde se den an för en löf
sal" (Kilander 1990). 

Endast en bondedagbok omtalar lövtäkt på utmark. Den 22 december 1859 och 6 
samt 10 februari 1866 åker Johannes Larsson Staaf efter löv på Billingen. Här hämtar 
han även det mesta lövet nödåret 1868. Fyra av de fem dagar som ägnas åt lövskörd står 
antecknat, "ått i Billingen; efter löf'. De gårdar som normalt sålde löv kanske behövde 
allt för eget behov eller också var priset för högt. Sammanfattningsvis: Lövet skördades, 
enligt de studerade dagböckerna, nästan uteslutande i inägorna. 

Hur mycket? 
Åtta av dagböckerna innehåller eller ger möjlighet till årsvisa summeringar av antalet 
kärvar och, med ett undantag, höstackar/lass (tab. 1). 

Dagbok löv (kärvar) hö 

Haråsen 1846-4 7 620 (1) 122 (I) stackar 
Klingekärr 1825-31 1373 (3) 55 (6) stackar 
N. Hästhagen 1873-91 3000 (1) 148 (6) stackar 
Snabolet 1837-50 4910 (2) 35 (5) stackar 
Trestena 1818-23 2000 (2) 
Tränghult 1840-50 1500 (11) 136 (6) stackar 
Västra Ekered 1878-82 3568 (5) 103 (7) lass 
Östra Bestorp 1832-55 1060 (6) 33 (1) stackar 

Tabell 1. Genomsnittsskörd av löv och hö enligt några dagböcker. Inom parentes står 
antal år som medelvärdet grundar sig på. Vikten av en höstack i sydöstra Västergötland 
kan enligt Palmstierna (1825) beräknas till ca 12 lispund (102 kg). I dagboken från 
Snabolet anges hömängden både i stackar och lass, varvid det går 1,8 stackar på ett 
lass. Samma förhållande mellan lass och stack antas nedan råda i Västra Ekered, vars 
dagbok endast anger höskörden i lass. 

Hur mycket foder finns i en lövkärve? Peter Hernqvist (1994) i Skara uppger i slutet 
av 1700-talet att "Fem a 6 kjärfwar om 1/2 aln genom bandet, swarar i nytta och godhet 
emot 1 lispund hårdwalls hö." Om löv och hö ansetts likvärdigt som föda innehöll kär
varna ca 1,5 kg foder. 

I ett försök på norska västkusten vägde Ingvild Austad (1988) ett tjugotal kärvar: 
björk 11, al 3, ask 3 och alm 3 före och efter utfodringen. I genomsnitt vägde varje kär
ve knappt 4 kg varav ca 2 kg åts upp av fåren. Ingemar Zachrisson (opubl.) har gjort ett 
liknande försök på gården Mysten i Hemsjö socken, som har en obruten lövtäktstradi
tion. Resultatet framgår av tabell 2. Från och med jul gavs en kärve per dag till 12 tack
or. "Lövet är mycket attraktivt.· Bara litet lövprassel gör att alla djuren lämnar vad de 
har och kommer stormande." Förr, då djuren var knappt utfodrade, slets kärvarna ofta 
sönder. Då kunde mer av barken gnagas av. 
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Trädslag Antal Sammanlagd Smalaris Fodermängd % 
vikt (kg) vikt (kg) löv & bark (kg) 

Ask 4 12 5,6 6,4 (1,6) 53 
Lönn 4 9,6 4,5 5,1 (1,3) 53 
Björk & vide 4 13,6 9,0 4,6 (1,1) 34 

Tabell 2. Utfodringförsök med lövkärvar på gården Mysten, Hemsjö sn, feb. 1994. 
Smalaris är de avätna kvistarna. Inom parentes anges fodermängd per kärve. 

Om vi antar att lövkärvarna innehöll 1,5 kg foder och höstackarna vägde 12 lispund 
(= 102 kg) per styck utgjorde lövet följande andel av vinterfodret (halmen oräknad): 

Gård % 
Haråsen 7 
Klingekärr 27 
N. Hästhagen 23 
Snabolet 67 
Tränghult 14 
V. Bestorp 32 
V. Ekered 22 

Figur 2. Topphuggen björk i hackeslått, Ödenäs sn. Foto: Mårten Sjöbeck 1932, ATA:s 
arkiv. 
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Vilka trädslag? 
De flesta dagboksskrivare nöjer sig med att notera att de hugger, bryter eller tar löv. Asp 
omtalas i sju dagböcker och björk i fem. En del bönder tycks skriva löv när det är fråga 
om björklöv medan asplövet, som skördas i betydligt mindre kvantiteter, antecknas sär
skilt. Att man i små mängder bryter löv på allehanda lövträdsarter anses inte värt att 
skriva upp. Ett undantag är den botaniskt intresserade ynglingen Olof Andersson i 
Tränghult, som noterar lövtäkt av åtta arter. 

Dagbok al alm ask asp björk ek lönn rönn 

Borgunda X 

Daltorp X 

Haråsen X X 

Håletorp X 

Klingekärr X X 

Ranstad X 

Snabolet X 

Tränghult X X X X X X X 

V. Ekered X X X 

ö. Bestorp X X 

Örsered X 

Tabell 3. I dagböckerna omnämnda trädslag i samband med lövtäkt. 

Bra och dåligt löv 

sälg 

X 

X 

Om olika lövsorters foderkvalite uttalar sig Olof Andersson i en anteckningsbok, "Qva
lite af Löf till foder för får. Ask och Asp jemngoda, <lerefter i uppförd ordning: Sälg, 
Lind, Rön, Lönn, sedan Al, Ek och Björk." Han tillägger att det är fråga om "egen 
observation". Det löv som skördas mest i Tränghult värderar han alltså lägst. Av torpa
ren Anders Alms dagbok från Östra Bestorp, Skånings-Åsaka socken, framgår att två 
kärvar asplöv värderas som tre kärvar björklöv. 

Curman (1993) konstaterar, efter litteraturstudier och egna undersökningar, att "löv 
av alm, ask, lönn, rönn och sälg hör till de bästa lövsorterna, al och hassel till de säm
sta" och att "löv är ett bra foder, för flertalet lövsorter fullt jämbördigt med hö". 

I den äldre lantbrukslitteraturen ges mycket skiftande besked om kvaliten hos olika 
löv. Det råder dock samstämmighet om att asplöv är ett ypperligt hästfoder, likaså att al
löv är nyttigt, om än inte så smakligt, för fåren. Landshövdingen i Skaraborg, Gabriel 
Falkenberg (1750), ger följande rekommendation i Boskaps-Apotheque ... Tryckt Til In
wånarens tienst och nytta här i Skaraborgs Llihn, "At förekomma siukdomar hos Fåren 
gifwes dem efter Michaelis mässotiden godt Ahlelöfsfoder i 9 dygn, och wattn af Salt 
och Malört sammankokat, och annat foder eller Dricka böra de intet hafwa under denna 
tiden." 

L. H. Gyllenhaal (1821) hävdar i Underwisning i La.ndthushållning för Skaraborgs 
Llins Allmoge att allövet inte bör huggas förrän i september, annars äts det inte av fåren. 
De noteringar som påträffats om skörd av allöv i dagböckerna är från 7, 13 och 18-23 
augusti. 
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Figur 3. Topphuggna askar, Vilske-Kleva sn. Foto: Mårten Sjöbeck 1932, ATA:s arkiv. 

Figur 4. Björklövskärvar upphängda till tork på en krake. Mannen håller en lövhack i 
vardera handen. Olofsered, Ödenäs. Foto Mårten Sjöbeck 1932. Folklivsarkivet, Lund. 
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Topphuggning eller trädfällning? 
Dagböckerna ger endast undantagsvis direkta besked om löv skördas genom topphugg
ning eller fällning av träd och buskar, men eftersom lövtäkten i stort sett var knuten till 
inägorna har troligtvis topphuggning dominerat. Det intensiva utnyttjandet genom slåt
ter och bete gjorde slut på det mesta av spirande stubb- och rotskott. Detta stöds av en 
del andra källor. Lantmätaren Gustaf Lindquist (1855) skriver i sin sockenbeskrivning 
från Revesjö i Kinds härad, "Ängen är af samma klena beskaffenhet som åkern, merän
dels bewäxt dessutom med småbuskar samt med en, genom den förderfvade toppningen 
till löftägt, i växten hämmad, knutig och oformlig björkskog." En annan lantmätare, 
Carl G. Palmgren (1857), ger liknande besked från Leksberg i Vadsbo härad, "Löf
skogen består mästadels af Björk och Asp och förekommer i gärdesbackar, å en del 
ängar samt äfven i betesmarker. Den toppas och qwistas om höstarne, emedan löfvet ut
gör ett mycket begagnadt foder, i synnerhet för hästar och får; men deraf lider wirket, 
som derföre sällan blir dugligt till annat än bränsle." 

J. A. Gyllenhaal reste 1771 genom Bredared och Bollebygd och konstaterade "At 
Björk säkert ei dör ut fast hon ock aldrig så wåldsamt topphugges wid löftägten, hade 
jag i dag öfwertygande bewis på i alla de ängar jag genomfor; Drer de mästadels woro 
toppade" (Kilander 1984). Från samma bygd, knappt hundra år senare, rapporterar 
Ljungström (1860) till hushållningssällskapets medlemmar, "Får egas af nästan enhwar, 
som möjligen kan framföda dem öfwer wintern, då fodret för det mesta består af löf, 
som tages genom den förderfliga toppningen af löfträden." Översten C. 0. Palmstierna 
(1825) skriver från Sandhem, i motsats till ovanstående, att de i inägorna ymnigt växan
de björkarna fälls genom utgallring. 

Figur 5. Anders Andersson nämner om lövtäkt i sin dagbok från Brunnlid, Siene sn, i 
slutet av 1800-talet. En del av de topphuggna träden i allenfinns ännu kvar. Foto: 
Håkan Brunnegård 11 jan. 1926. 
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Figur 6. Utdöende bondekultur; oxe och topphugget träd i Nårunga sn i början av 
1930-talet. Foto: Georg Linusson. 

Intervaller och skörd per träd 
Med ett enda undantag kan tidsrymden mellan topphuggning av samma träd inte utläsas 
av dagböckerna. Den 17 sept 1841 antecknas i Tränghultsdagboken, "Vi kvista ärsera på 
gården". Samma askar kvistas på nytt 9 okt. 1844. Olof Andersson använder ordet kvi
sta endast om dessa askar och ett par alleträd, för övrigt skriver han hogde. Man kvista
de nog inte dessa träd endast för att få löv utan även för prydnads skull, vilket kan ha 
påverkat beskärningsintervallerna. 

L. H. Gyllenhaal (1821) anser att träd lämpligen topphuggs vart 6:te eller 7:de år. 
Enligt äldre bönder med erfarenhet av lövtäkt, som jag talat med, var det en viss skill
nad mellan olika trädslag; kortare intervaller på ask och längre på björk, asp och rönn. 

De två askarna på gårdsplanen i Tränghult gav 60 kärvar när de skördades efter tre 
år. Troligen var träden höga och rikt förgrenade som gamla fotografier från trakten visar 
att topphuggna träd intill husen ofta var. Enligt Ehn (1973) kunde en stor ask ge 20 kär
var. Som ett genomsnitt för alla lövträd räknar Slotte (1992) med en skörd av tio kärvar 
vart femte år. 

Lövtäkt i skogfattiga bygder 
Under 1800-talet rådde stor skogsbrist i delar av Västergötland. Det finns många 
skräckskildringar över dess konsekvenser. Skalstad på V araslätten har ansetts vara den 
trädfattigaste socknen av alla i landskapet. När barnen ska agas får man hämta ris ut-
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Figur 7. Lövtäkt i Mellomgärde, Nårunga. Foto: Gunnar Johansson, 1920-talet. 

socknes, skriver en skämtsam präst i slutet av 1700-talet. Från Falbygden beskriver For
sell (1832) hur ved saknas både till ljus och värme. Kläder kunde inte torkas över nat
ten, utan bönder tvingades, i brist på ombyten, ibland att ta på sig våta kläder. Små barn 
måste hållas i sängen hela dagen vid kyla. Från Skaraborgs västra slättbygd klagas i 
Hushållningssällskapets protokoll 1850 att "gärdesgårdarna måste lagas varje år med 
rätt stora partier, då de äro så gallrade af legio kringboende backstugosittare" (Malmer 
1935). 

När man läser sådana uttalanden skulle man kunna tro att det knappt fanns ett träd 
kvar i dessa trakter. Bl a dagböckerna visar att så inte var fallet. Topphuggna träd fanns 
här och var även i de mest skogfattiga bygder. Sitaationen på västra slättbygden be
skrivs av Malmer, som intervjuat äldre sagesmän, "På sämre ängar kunde man stundom 
få se några träd. Det var då i regel enstaka, ofta mycket gamla ekar, som fått stå i fred. 
Men yngre träd voro sällsynta också här, och de som funnos blevo repade av lövet och 
skuro av kvistar." Anders Johansson i Håletorp, Håle socken, som ibland reser fyra mil 
till Trollhättan för att köpa bakar, ägnar upp till sex dagar per år till lövtagning under 
åren 1831-64. En annan dagboksskrivare, Jean Jönsson, dräng hos sina föräldrar i Björn 
Håkansgården, Sävare socken, antecknar att han bryter löv fyra dagar 1821 och två dag
ar året därpå. Enligt beskrivningen till laga skifteskartan från 1836 fanns elva tunnland 
ängsmark på gården varav ett halvt tunnland betecknas som skogbeväxt. 

Mitt på Svältorna, det förr ökända ljunghedsområdet i centrala Västergötland, skör
dar Lars Persson på Stommen i Asklanda socken löv sex dagar per år i slutet på 1830-
talet (Andersson & Lindblad 1988, 1989). Enligt Karl Eriksson (1980), född 1874 och 
bonde i grannsocknen Ornunga, var de enda träd som fanns på Svältorna "några illa 
hamlade björkar i ängarna". 
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Figur 8. Rinkabäcks ask, nedblåst 7 sept. 1966. Foto: Gustaf Ewald 1932. Nordiska 
museets arkiv. 

Johannes Larsson Staaf hade inget lövbrott på sin gård i Borgunda på nordöstra Fal
bygden under 1850-talet och inte heller i Ranstad, dit han flyttade 1862. Hans dagbok 
ger bra exempel på hur väl man tog till vara alla möjligheter. Inte ens kyrkogårdarna var 
en fredad zon för lövtäkt. Den 21 sept. 1857 noteras, "Bröt löf på kiöregården" och dag
en efter "Löfaxion på kiöregården, jag ropa, så kiöpt 2 tiog". Fortfarande kan man finna 
träd med spår av lövtäkt på en del kyrkogårdar, tex Eggby i V alle härad. 

Handel med löv 
Löv betraktades som en nödvändighetsvara. Den som inte hade lövbrott på den egna 
gården var tvungen att köpa eller byta sig till kärvar. L. H. Gyllenhaal (1820) rappor
terar från Stenum på Homborgasjöns västra sida att "tillgång till Löfbrott i hela Försam
lingen är obetydligt; hwadan löf alla år annorstädes ifrån måste anskaffas". Enligt Palm
stiema (1825) fick Sandhemsböndema råg- och havrehalm från Falbygden i utbyte mot 
torkade björklövskärvar. 
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Figur 9. Topphuggna träd i Örsbråten, Ödenäs. Lövbrytningen tycks ha upphört på 
björken till vänster medan gruppen av askar nyligen beskurits. Foto: Einar Eriksson 
1909. 

Johannes Larsson Staaf i Borgunda och senare Stenstorp skaffade sitt löv här och var 
i kringliggande socknar. På lövauktioner ropade han in rätten till lövtäkt för en viss 
summa, tex skriver han 18 aug. 1869, "Ått löfaxion Regummatorp, kiöpt för 14 r." 27 
aug och 2 sept, "Brutit löf i Regummatorp". Ibland tycks han köpa löv som någon annan 
har huggit. Den 22 dec 1859 noteras, "Kört löf från Simsjö 200 asplöf å 4.24 hundra
det." Troligen betalar han 4 riksdaler och 50 öre men använder den gamla räkningen i 
skilling. 

När det i en dagbok från Månsholmen i Norra V ånga i juli 1883 omnämns auktion på 
lövskog, talar inte minst tidpunkten för att det är fråga om en lövauktion. För bönder var 
lövskog snarare skog för lövtäkt än skog med lövträd. 

Torparen Anders Alm på Östra Bestorp nära Skara hade ett gott lövbrott och kunde 
byta löv mot långhalm av en granne. "21 Sept War Lars i Wiglunna här med 2 tjog 
Långhalm, Bekom löf igen. 6 tjog Björkelöf för ett tjog. 4 tjog aspelöv för ett tjog Lång
halm", antecknar han 1848. Följande år görs ett liknande byte men lövleveransen får 
vänta till nästa år. De 910 kärvar han huggit 1849 behövde han tydligen själv. Än i dag 
står en del topphuggna björkar kvar i närheten av torpet. 

Det kunde ibland förekomma att obesuttna bröt och sålde löv på förtjänst (Brodde
torp, ULMA 20556). "Torpare kunde ibland få hugga löv på andras marker mot att de 
avstode en del av det huggna till jordägaren, tex 1/4", meddelas från Älekulla (ULMA 
3960). På detta ges exempel av Olof Andersson 26 aug 1841, "Sven och Per i Toarp 
kommo hit att hogga löf. Idag hogde de 48 kärf på vår lott." Följande dag, "Toarpa hog
de 89 kärf löf på vår lott." Året därpå antecknas 8 aug., "Vi ha fått utaf Stugereds Per 40 
kärf." Torparen Per Larsson hade en dryg halvmil att frakta hem sin lott av lövskörden. 
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Lövtäktens tillbakagång 
Från myndighetshåll och överhetspersoner var man tidigt kritisk till lövtäkten, och i 
synnerhet topphuggningen, som ansågs förstöra skogen. Redan 1690 meddelas i en för
ordning angående båtsmanshåll att båtsmannen ej måtte "understå sig med otidigt 
Skogsfällande och Löfgörande" (Stiernman 1747-75). A. H. Wrangel klagar 1727 på 
hur man skickar "fuller folk up uti trän, dock icke til den ändan at dem qvista låta, utan 
at trän afhugga mit uppå stammarne, hvilken qvarstående stubbe sedan väl åter igen ut
slår och gifver qvistar at giöra löf af, några gånger efter annan, så länge til des rötan 
som förorsakatz af den åfvan instigande vätan sig tärdt igenom träet in til barken; men 
imedlertijd giöres igenom sådant biörkeskogen obrukelig både til värke, ved och vidare 
nytto samt löfdragande i framtijderne" (Anon. 1875 ff) . Många liknande exempel skulle 
säkert kunna letas upp. Det bör dock påpekas att lövtäkten och topphuggningen hade 
sina försvarare, t ex kallar Liljeblad ( 1805) i Afhandling om löfsamlande lövtäkts träden 
för "grönskande ängar i luften". 

Lövtäktens omfattning påverkades knappast i nämnvärd grad av vare sig negativa el
ler positiva omdömen. Bortsett från enstaka storgårdar visar dagböckerna att det var 
först under 1800-talets senare del som lövtäkten traktvis började försvinna som en följd 
av den agrara revolutionen. Av flera anledningar övergick man mot slutet från topp
huggning till fällande av hela träd. När träden fick saluvärde ville man inte längre topp
hugga unga träd. Här fanns det en motsättning mellan bönder och torpare. Torparna 
hade i regel rätt att hugga löv på gårdens ägor, men hade inga möjligheter att sälja virke 
och bekymrade sig föga över om träden blev rötskadade. Bönderna hade dock möjlighet 
att reglera lövtäkten i torpkontrakten. "Torparen är strängeligen förbjuden ... att topp
hugga andra träd än dem som förut varit topphuggna", står det i ett kontrakt från 1859 
mellan gårdsägare på Lagmanshaga och torpare på Nabben i Ljungsarps socken (Karls
son 1891). 

Träden gav inte bara lövfoder utan bidrog också till en högre gräsproduktion i ängar
na främst genom den periodiska röjningsgödslingen som beskärningen åstadkom. När 
en allt större del av vinterfodret kom från åkrarnas vallar minskade intresset att vårda 
ängarna på traditionellt sätt. Att skörda löv genom topphuggning var mer tidskrävande 
än genom trädfällning. Högre lönekostnader bidrog till att förskjuta lövtäkten från topp
huggning till trädfällning. När man behövde ved eller virke passade man ofta på att 
avverka träden i lövtiden. 

Jämförelse med lantbrukslitteraturen 
De tidiga lanthushållarna rekommenderar ofta att särskilda områden avsätts för lövtäkt. 
Dessa bör indelas i fyra, fem lika stora delar varav en skördas per år. Träden bör inte 
topphuggas på ett hårdhänt sätt, utan bara en tredjedel av stammen och grenarna får 
huggas av. 

Det finns inget som tyder på att dessa råd fick något genomslag i verkligheten. Gene
rationers erfarenhet visade att det var lämpligast att ha de hamlade träden glest stående i 
ängarna. Det var heller inte lätt att freda ett område för betesdjuren. Det krävde mycket 
arbete med byggnad och underhåll av stängsel i ett antal år innan träden växt upp, så att 
de inte skadades av djuren. Påbudet att endast hugga av yttre delen av grenarna skulle, 
om det följts, minskat effektiviteten och ökat riskerna i ett redan farligt arbete. 

Det är tänkbart att man på enstaka större gårdar, vars ägare skaffade lantbrukslittera-
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Figur 10. Är 1942 blev det en mycket dålig höskörd. Många bönder tog till löv för att 
dryga ut vinte,fodret. Bilden visar ett lass löv i Skattegården, Malma sn. Foto: Johan 
Jakobs son. 

tur, försökte följa råden om lövtäkt. Om så var fallet, har säkerligen spåren ute i mar
kerna för länge sedan försvunnit. 

Kulturminnen 
Till skillnad från höskörden kunde aldrig lövtäkten mekaniseras. Löv blev slutligen nå
got som man tog till vid foderbrist, senast i större utsträckning under andra världs
kriget. En och annan bonde i skogsbygden som betraktat löv som husdjursmedicin, 
ungefär som hårdvallshö, har hållit liv i traditionen in i nutiden. "Lövtagningen hör nog 
oåterkalleligen till en svunnen epok", skriver småbrukaren Axel Henriksson i Kinna
rumma 1947. "De fåtaliga "topphuggna" björkar, aspar m. fl., som ännu finnas kvar, 
kunna vi börja räkna som kulturminnen." 

Tyvärr har aldrig lövtäktsträden fått den status av kulturminnen som Henriksson 
förespråkar och därmed inte heller den uppmärksamhet och vård som ett sådant till
kommer. Stormar och snöbrott är svåra hot mot de murkna träden, som inte tuktats på 
några decennier. Unga, livskraftiga träd växer upp intill och stjäl ljus och näring. Under 
välhävdade förhållanden kan topphuggna träd bli mycket gamla, även om de sällan 
antar imponerande dimensioner. Diametertillväxten mer än halveras av beskärningen 
(Slotte 1993). I England finns träd nyttjade till lövtäkt som bedöms vara närmare tusen 
år gamla (Rackham 1986). Träd av samma höga ålder kan tänkas finnas även i Sverige. 
Rinkabäcks ask i Södra Fågelås söder om Hjo omtalas redan 1608 som gränsmärke för 
skjutshåll (Lagerberg 1948). Den uppmättes till 6,6 meter i omkrets i brösthöjd innan 
den blåste ner 1966. På Ekhammar i Grevbäck norr om Hjo fanns intill 1977 en lika 

81 



stor ask. De båda fridlysta träden hade troligen stått kvar än idag om de topphuggits på 
traditionellt sätt. I Kvarbo, Fristad, står halva stammen kvar av en ask som, innan den 
bröts sönder i slutet av 1980-talet, mätte 6,75 meter i omkrets. Vid Ornunga gamla kyr
ka växer en ännu mycket livskraftig ask med en omkrets på 5,6 meter (Hultengren 
1994). Det är troligen mer än 150 år sedan den senast topphöggs. 

Inte heller hos naturvårdarna har de topphuggna träden stått högt i kurs. De har setts 
som uttryck för "vandalisering av natur", konstaterar Sjöbeck (1973). Kanske det delvis 
berodde på att många av de tidiga naturskyddsivrarna var skogsmän i en tradition som 
sedan länge bekämpat "stympningen" av träden. Än idag är de flesta naturvårdare ove
tande om de topphuggna trädens stora betydelse för många försvinnande växt- och djur
arter. Hög ålder och stor volym rötad ved, vilket dessa träd ofta har, skapar förutsätt
ningar för en lång rad arter av insekter, fåglar, fladdermöss, lavar, mossor och svampar 
som har svårt att överleva i ett modernt produktionslandskap. 

Det finns sålunda goda skäl för både natur- och kulturminnesvårdare att värna om de 
topphuggna träd vi har kvar och även återuppta lövtäkten i välhävdade inägomarker. 

Gård/forp Socken År Författare 

Björn Håkansg. Sävare 1821-22 J. Jönsson 
Borgunda Borgunda 1854-62 J. Larsson Staaf 
Brunnlid Siene 1884-96 A. Andersson 
Brunsered Liared 1864-1900 F. Isaksson 
Daltorp Sventorp 1868-92 A. Emanuelsson 
Hageby Svenneby 1850-53 J. Svensson 
Halla Hössna 1847-59 A. Johansson 
Haråsen Bittema 1846-49 J. Andersson 
Hullsjö Kavleg. Gärdhem 1865 A. G. Myrin 
Håletorp Håle 1831-64 A. Johansson 
Klingekärr Habo 1825-28 G. Nilsson 
Kässeberg Blidsberg 1845-47 J. Jakobsson 
Månsholmen Norra Vånga 1867-1900 A. Ekelund 
N. Hästhagen Gullered 1873-95 C-G Jacobson 
Nabben Ljungsarp 1891 A. Karlsson 
Nyckleby Upphärad 1860-63 L. Andersson 
Ranstad Stenstorp 1862-71 J. Larsson Staaf 
Risberga Norra Vånga 1897-99 J. Ljungkvist 
Russtorp Gärdhem 1890-99 E. Eriksson 
Snabolet Grevbäck 1837-50 P. & J. A. Flodin 
Stommen Asklanda 1838-39 L. Persson 
Trestena Bjärka 1818-50 J. G. Granfeldt 
Tränghult Toarp 1840-50 0. Andersson 
Västra Ekered Habo 1878-84 J. Gustafsson 
Örsered Kölaby 1856-1900 P. J. Efraimsson 
Östra Bestorp Skån.-Åsaka 1832-55 Anders Alm 

Tabell 4. Använda bondedagböcker. 
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Figur 11. Topphuggna askar i Tränghult, Toarps socken. Den liggande asken fälldes 
vintern 1980-81 för att öka framkomligheten för en skogsmaskin. Stammen är inte rö
tad. Diametern är 50,5 cm i brösthöjd. Antalet årsringarna, som räknats av dendro
kronolog Alf Bråthen, Trollhättan, är 170. I genomsnitt är årsringarna 1,3 mm breda. 
När Olof Andersson började skriva sin dagbok från Träng hult var asken drygt 30 år. 
Foto: Tore Hagman/N 13 nav. 1992. 
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Navskog og snelskog 
Lauving i Vest-Norge 

Ingvild Austad og Leif Hauge 

Innledning 
Åta lauv som för til husdyr har lange tradisjoner i Norge. Både enkeltfunn og utgravinger 
bakover til jemalderen samt illustrasjoner fra b0ker og malerier fra middelalderen, viser 
hvor vanlig denne förh0stingen har vrert. De fleste lauvtreslag ble i Norge mer eller mindre 
utnyttet til för (Ve 1952, H0eg 1974, Austad 1988). Også bartrrer, i forste rekke furu (Pinus 
sylvestris) og einer (Juniperus communis) har tidligere vrert brukt til för. Innerbark både 
av furu og av alm (Ulmus glabra) ble i tillegg bl.a. på slutten av 1500 og 1700-tallet og i 
midten av forrige århundre, brukt som melsurrogat til barkebrnd for mennesker (Nordhagen 
1954). 

Norsk Etnologisk Gransking som ble etablert i 1948, har gjennomfort en rekke sp0rre
unders0kelser om ulike sider ved livet på gården til flere hundre informanter fordelt over 
hele landet. Når det gjelder bruk av lauv til för er det mange fellestrekk mellom de ulike 
landsdelene. Det er også klare regionale srertrekk både med hensyn til teknikker, begrep 
og anvendelse ( viltvoksende treslag)(Reinton 19 5 5 ,-5 7 og -61, Aarskog 1973). I flere fy lker 
(len) opph0rte lauvingen på begynnelsen av 1900-tallet, mens denne formen for förh0sting 
fremdeles föregår flere steder i Norge i dag, om enn i svrert begrenset omfang i forhold til 
tidligere. Et oppsving syntes lauvingen gjennomgående å ha hatt de fleste steder i landet 
under andre verdenskrig (1940-1945). Fremdeles er det b0nder i Sogn og Fjordane som 
bruker lauv som husdyrför (Austad 1985b)(fig. 1). 

Begrepet lauving er knyttet til selve förh0stingsprosessen med å kappe av kvister med 
lauv på fra st0rre trestammer ( styving, eng. pollarding), i midtre og indre Sogn kalt navskog, 
eller rot- og basisskudd ved tilbakevendende hogst ( eng. coppicing), her kalt snelskog. 
Lauv ble også samlet ved hogst av store lauvtrrer eller ved rydding av beite- og slåttemark. 
Det er de to forste formene for förh0sting som skal beskrives mer inngående her. 

En ikke ubetydelig förmengde ble h0stet også vinterstid og tidlig på våren. K vister med 
velutviklede knopper (alm og bj0rk Betula pendula, B. pubescens), ble samlet (ris, beit og 
brom) i utmarka. I tillegg ble bark (skav) mye brukt. Alm var det viktigste treslaget til 
skaving, men også andre treslag som rogn (Sorbus aucuparia) og selje (Salix caprea) ble 
brukt. 

A vkuttingen av kvister, enten det var fra trestammer eller fra stubber, stimulerte veksten 
av "sovende knopper" nrer avkuttingsstedet, og trreme produserte en mengde unge kraftige 
kvister med stor bladflate de påfolgende år. Trreme forgreinet seg og ble gradvis formet til 
mangestammete trrer med en vekstform ulik den naturlige ("kandelaberform")(fig. 2). 

Kunnskapen om vekst og produksjon ved denne formen for h0sting, ble utnyttet også i 
annen sammenheng hvor god produksjon av ernnevirke var viktig. Ask (Fraxinus excelsior) 
ble ogsåjevnlig h0stet ved avkutting av greiner, ikke bare for å 0ke produksjonen av lauv, 
men unge, rette, kraftige greiner ble mye brukt som virke til hesje- og gjerdestaur. Stammen 
og greinene av lind (Tilia cordata) ble kuttet for å få enjevnlig god tilgang på unge kvister 
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Figur 1. Bruk av lauv til dyref6r har !ange tradisjoner på Vestlandet. Lauving foregår 
.fremdeles på enkelte bruk. Lauv blir sett på som viktig tilleggsfor til h0y, på linje med 
vitamintilskudd eller kraftfar. B0ndene hevder at bus kapen holder seg .friskere med lauv 
som en del av kosten. 

til reip og bast-produksjon. Bark av eik (Quercus petraea og Q. robur) ble brukt til garving 
av skinn, lrer og fiskegam, og hassel (Corylus avel/ana) ble med års mellomrom kuttet ved 
basis for å skaffe virke til produksjon av t0nnebånd (H0eg 1974). Det var generasjoners 
erfaring som lå bak den bevisste utnyttingen, som gjeme var optimal i henhold til treslagets 
vekst- og bruksegenskaper og produksjonspotensiale, og som kom i tillegg til trremes 
anvendelse til brendsel og/eller bygningsmateriale. 

Det er viktig å vrere klar over den mangesidige, ofte bevisste flerbruken av lauvtrreme 
når vi tolker og beskriver h0stingsspor i landskapet. 
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Förhostingsprosesser 

Styvin~ 
Begrepet styving (hamling), refererer til arbeidet med å forme et h0stingstre ved å kutte av 
hovedgreiner oppe i treet. Dette kalles på vestlandet også for naving og logging. Ved 
tillaging av et styvingstre eller "stuv", var det viktig at avkuttingen var h0gere enn dit 
beitedyrene kunne nå, vanligvis over et par meter. Styvingstrreme ble formet når de hadde 
en alder på 10-15 år, eller en starnmediamenter på 10-15 cm. Formen på et styvingstre 
varierer alt etter vekstform, skjreringsteknikker og alder. Vi kan finne styvingstrrer, srerlig 
av alm som har flere "etasjer" for å oppnå maksimal lauv/risproduksjon, og som kan vrere 
opptil 12 og 15 m h0ge. Det var srerlig alm, ask, bj0rk og selje som ble formet til 
styvingstrrer, men vi finner også styvingstrrer av rogn, osp (Populus tremula) og svartor 
(Alnus glutinosa). Vi finner også styvingstrrer av lind og eik. Styvingen av bj0rk foregikk 
som en gradvis uttynning av st0rre greiner over flere år, mens det for de andre treslagene 
var mulig å kutte alle greinene av i samme h0stingsprosess. 

Lauvin~ 02 kjervin~ 
Ved lauving ble det benyttet en rekke typer redskap. Vanlig sigd, lauvsigd, en avbrukket 
ljå, kniv, 0ks eller lauvkniv (snidel), ble brukt. Lauvingen foregikk på bestemte teiger som 
ble h0stet med jevne mellomrom, vanligvis med 3-7 års sykluser. Det var viktig at greinene 
ikke ble for kraftige mellom hver gang. Dette ville gj0re lauvingen tyngre og mye av 
produksjonen ville gå til vekst av starnme og greiner. 

Alm og ask var mest ettertraktet til för, men også selje og bj0rk var mye brukt. Mindre 
attraktivt var hassel og gråor (Alnus incana), men gråor har likevel utgjort en betydelig 
förmengde på gårdene tidligere. Osp ble brukt som för til hest. 

Fra Sogn finnes en garnmel regle (Aarskog 1973): 

"Almen gj 0r, 
raunen for, 
selja svelter, 
vier velter, 
hegg gjev merg i legg, 
hatl er herre fotakratl." 

Fritt oversatt forteller denne reglen at: almelauv gj0r dyrene fete/rognelauv gir tilstrekkelig 
för/seljelauv gj0r at dyrene sulter/vierlauv gir for lite nrering/heggelauv gir styrke/hassellauv 
egner seg dårlig til för. 

De avkuttede greinene var ofte lange og tykke, og måtte deles opp. De 3/4m - lm lange 
lauvkvistene ble samlet sarnmen i passelige bunter (kjerv). For å holde kjervene sammen, 
ble de bundet sarnmen med smidige kvister (band) av rogn, bj0rk eller hegg (Prunus padus). 
St0rrelsen og vekten på kjervene kunne variere noe, men vanligvis var armomfanget hos 
personen som lauvet en passelig målestokk. I lauvingsprosessen var det klar ansvarsfordeling 
mellom kj0nnene. Det var mannfolkene som klatret opp i trreme og saget/hugget ned greiner 
både til seg selv og andre, mens kvinnfolk og barn laget til lauvkjervene nede på bakken. 
Styving og lauving var akkordarbeid. I lauvingsprosessen var det helt spesielle måleenheter. 
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Figur 2. Det var viktig å utvikle en så stor primcerstamme som mulig. Dette sikret den 
storste tilveksten av friske greinskudd og okte produksjonen til det enkelte treet. Formen 
varierte en del med treslagene. Gamle bj@rker (Betula) fikk ofte en "kandelaber/orm" i 
bredden, mens almen (Ulmus) bleformet i ulike "etasjer" i hoyden. 

Et såkalt tjug besto av 20 kjerver, men det skulle som regel inkudere et ekstra tellekjerv 
slik at det faktiske antallet ble 21. En voksen mann skulle lauve 9 tjug om dagen. En 
voksenjente skulle lauve 6 tjug. 6 tjug utgjorde et lauvhundre (Aarskog 1973). 

A vhengig av treslag kunne vekten på kjervene variere i omfang og vekt. V anligvis var 
friske kjerv av bj0rk tettest og tyngst. De kunne veie opptil 6-7 kg. Kjerv av alm og ask var 
noe lettere (Austad 1988). Det var viktig at kjervene var store nok. De som laget til for små 
kjerv fikk dårlig ord på seg. Antall kjerv som ble h0stet på hver gård var avhengig av antall 
dyr som skulle föres gjennom vinteren, av h0yavlingen og av evt. annet tilskuddsför (f.eks. 
ris, skav, lyng, tang, reinlav). 

Trrer av alm og ask ble ofte plantet på gården langs veger, bekker og langs eiendoms
grenser for å sikre en god tilforsel av smakelig og nreringsrikt för, men også for å sikre 
bark (barkebr@d} i uår dersom ikke kornet ble modent eller potetavlingen ble for dårlig 
eller ble angrepet av sykdommer. 

Mengden av h0stet lauv i forhold til h0y har nok variert både fra gård til gård, landsdel 
til landsdel og også opp gjennom tiden. (Timberlid 1988). På en vanlig vestlandsgård på 
midten av forrige århundre med 3-4 melkekyr og 20-25 sau, ble det årlig lauvet 2-3000 
kjerv, i tillegg til ris og skav (Austad 1988). 

Aske- og almelauv ble fortrinnsvis brukt til stor:fe, delvis også gris, mens sau fikk bj0rke
og gråorlauv. Et kjerv kunne strekke til en ku pr. dag eller til fem sauer. Lauvet hadde best 
kvalitet tidlig på sommeren, men foregikk likevel helst på sensommeren mellom slåttene. 
Lauvingen fortsatte så lenge det var lauv på trrerne. 
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Figur 3. Rauk var en vanlig lagrings/orm for lauv der en ikke hadde tilgang på låver, 
utl0er eller andre lagerrom. De enkelte lauvkjervene ble lagt i en sirkel med ca 20 kjerver 
("et ljug") i bunnen og deretter gradvis bygd opp til en stakk inneholdende "2-3 
lauvhundre ", dvs. 240-360 lauvkjerver. Lauvet holdt seg t0rt i all slags vcer inntil det ut 
på vinteren ble fraktet til gården. 

Etter at lauvkvistene var buntet sammen til kjerv skulle de t0rkes. T0rkingen foregikk 
vanligvis ute. Kjervene ble hengt opp til t0rk der det var mulig, enten på hesjestaur eller 
festet to og to sarnmen over de langsgående trodene på hesjene. Kjervene ble også hengt 
opp i styvingstrrene, på avkuttede greiner, eller på gjerdestaur, eller det ble laget spesielle 
kontruksjoner til å henge opp kjervene i. Kjerv av alm, ask, selje og gråor ble i frisk 
tilstand transportert til l0ebygningen slik at vegen ikke skulle bli for lang og svinnet for 
stort i neste omgang. Bj0rk som tålte transport bedre, ble både t0rket og lagret ute til det 
ble bruk for det. 

I utmarka var det spesielle plasser hvor lauvkjervene kunne lagres i stakker etter t0rking, 
såkalte raukst0 (fig. 3). Ofte ble det lagt stein på plassen (halvsirkel) for åjevne ut terrenget. 
Raukingen startet fra midten hvor kjervene ble satt opp med greinstilkene ned, og deretter 
ble kjervene lagt mer og mer ut mot kanten (Aarskog 1973). Kjervene ble lagt i sirkel med 
toppene innover og geinstilkene svakt hellende utover, slik at de ikke tok inn vann. 
Lauvrauket kunne variere i st0rrelse, men vanlig var 2.0-2.Sm i diameter ved basis. Viktig 
var det også at lauvrauket fikk en avsmalning mot toppen, og enjevnt skrånende vinkel fra 
topp mot hunn og en god avrundning. Lauvrauket kunne vrere 3-4 meter h0gt. Det ble satt 
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4-6 stokker vertikalt gjennom rauket for å binde kjervene sammen (raukspoter). For å 
beskytte både mot regn og sn0 ble det gjeme lagt einerkvister på toppen. Rauket skulle stå 
godt i vind. Det ble vanligvis lagret 200-300 kjerv i et rauk. Det var färst og fremst bj0rk 
som ble lagret på denne måten. 

Rispelauv 
V anligvis ble kvistene hugget av hovedstammen hvert 5-7 år. Også i de mellomliggende 
årene kunne lauvet (bladene) utnyttes til för uten at dette i nevneverdig grad gikk ut over 
kvistproduksjonen og lauvkjervmengde påfälgende år. Dette var en bevisst flerbruk av det 
enkelte treet. Lauvet bli rispet av med hånd, raket sammen på bakken, samlet i sekker, 
t0rket og lagret og brukt til husdyrför, fortrinnsvis til melkekyr. Det var srerlig alm som ble 
rispet p.g.a. stor bladflate og lange, rette geinskudd (fig. 4). 

Rakelauv 
Om h0sten var det i flere bygder en omfattende innsanking av nedfallent lauv. Lauvet ble 
raket sammen i store hauger og samlet i sekker spesielt i t0rrvrer om h0sten. De varme, 
t0rre vindene tidlig på h0sten hadde flere steder navn etter dette arbeidet (lauv-smo-vinder). 
Da nreringsverdien gjennomgående var lav så sent på året, ble rakelauv bare i liten grad 
brukt som för, men färst og fremst benyttet som strn under husdyrene i fj0sene sammen 
med torv, halm o.l. Flytende gj0dsel ble samlet opp, og ga husdyrgj0dselen en t0rrere 
konsistens og en bedre struktur. Srerlig lauv av gråor, ble mye brukt. Også ospelauv 0 0 

bj0rkelauv ble raket (Visted & Stigum 1971 ). 

Risin~ 
H0stingsformen rising har mye til felles med styving (lauving), men utfäres på et annet 
tidspunkt av året, på senvinteren, og/eller om våren når trreme står uten lauv, men gjeme 
har saftige knopper. I gamle matrikkeloversikter fra midten av forrige århundre oppgis 
ofte tilgang på rismengde i forhold til vinterförete melkekyr, og kunne utgj0re en betydelig 
del av vinterföret (Austad 1988). Risbuntene besto av relativt tynne kvister. Grovere kvister 
og greiner ble brukt som beit som husdyrene fikk direkte (småfe), mens barken ble skavet 
av på st0rre og kraftigere greiner. Srerlig alm ble mye brukt. I tillegg til alm vet vi at også 
bj0rk ble brukt på denne måten, srerlig til småfe. 

De fleste lauvtreslagene ble brukt som för (beit) til dyrene om våren, selv om nok 
husdyrene hadde klare preferanser for treslag. Det viktigste var likevel at greinene var 
nykuttet slik at bastlaget var friskt, og barken lett å flekke av. 

Skavin~ 
Barken på st0rre greiner ble flekket av med spesielle skavjem (Austad & Hauge 1988). 
Innerbarken, srerlig hos alm er rik på stivelse, eggehvitestoffer og klebestoff. Almebarken 
ble enten brukt direkte i frisk tilstand, men ble helst blandet med varmt vann og gitt som 
"sorpe" til melkekyme. Restene ble brukt som ved. Også skav utgjorde store förmengder 
på vestlandsgården i forrige hundreår. Skav av andre treslag ble brukt til småfä og hest 
(Ropeid 1960). 
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Förmengde og förverdier 
Lauv ble, srerlig på Vestlandet, betraktet som fullverdig för og lauving var en årlig tilbake
vendende prosess. Gjennomgående vet vi at lauv som för hadde en stor 0konomisk betydning 
på svrert mange gårdsbruk. 

Lauv er et verdifullt og smakfullt för både når det gjelder nreringsverdi og fordeyelighet. 
Lunde (1917) sammenlignet nreringsverdien i lauv av ulike treslag som alm, ask, bj0rk og 
gråor med tilsvarende analyser av förverdier i vanlig hey og r0dkl0Ver (I'rifolium pratense). 
Disse analysene indikerer at lauv er fullt på h0gde med h0y når det gjelder nreringsverdi. I 
1983 ble det gjort en ny analyse av nreringsinnholdet i flere av de mest brukte lauvtreslagene 
(Nedkvitne & Garmo 1986). Denne unders0kelsen viste klare forskjeller fra treslag til 
treslag (alm, ask, lind, hassel, selje, bj0rk, gråor, osp) og også ulike nreringsverdier gjennom 
vekstsesongen for de ulike lauvtreslagene. Juni er det tidspunkt på året lauvet har st0rst 
nreringsverdi. Lauv av alm står i en srerstillng, og har h0gest förverdi av alle treslagene 
gjennom vekstsesongen. 

Disse unders0kelsene underst0tter b0ndenes föringspraksis tilegnet gjennom genera
sjoners erfaring opp gjennom tiden. 

Styvingstrrer i landskapet 
Styvingstrrer finnes ofte som solitrertrrer i kulturlandskapet. Mange steder er disse trreme 
plantet. Srerlig gjelder dette alm og ask. Etter å ha opplevd flere n0dsår i begynnelsen av 
18OO-tallet, ble det på Vestlandet plantet mye alm for å sikre förproduksjonen. Mange av 
disse trreme finnes ennå. Styvingstrreme ble gjeme bevart på innmarksarealene på slåttenger 
(lauveng) og nrer åkre der de vokste naturlig, da helst i tilknytning til grunnlendt mark, 
berg og rydningsrnyser (fig. 5). Plantet som rekker langs eiendoms- og bonitetsgrenser, 
steingarder, veger og bekker, tok de liten plass, nrering og lys. Styvingstrrer har også fungert 
som tuntrrer. I norsk billedkunst er disse trreme gjengitt med skulpturelle former. Srerlig 
hos kunstneren Nikolai Astrup finnes en landskapsbeskrivelse preget både av realisme og 
overtro. 

I slåttelundene kombineres slätt med h0sting av tresjiktet. Mest vanlige som styvings
trrer i disse engene er ask og alm, men bj0rk kan også forekomme. Denne kulturmarkstypen 
er svrert sjelden i Norge, og finnes i dag enten i sterkt gjengrodd tilstand, eller som 
hagemarks-utforming beitet av storfe, hest og/eller sau (Austad & Skogen 1988, Austad in 
prep.). 

Hagemark er beitemark med spredt busk- og tresjikt. Trreme viser ofte tegn på h0sting. 
Hagemarkene ligger stort sett utenfor innmarksarealene, lokalisert til impediment og lav
produktive areal, men kan også finnes i tilknytning til innmarka i dag ofte som fragment 
på st0rre åkerholmer og knauser. 

Kombinasjonen av langvarig husdyrbeite og jevnlig utnytting av tresjiktet, gir hage
markene en parkmessig uttrykksform med et tett grassjikt med beitetolerente gras og urter 
og et lysåpent tresjikt. Det er en gradvis overgang mellom hagemark og kulturskog 
(navskog). 

Tradisjonelle hagemarker med styvingstrrer er ikke så vanlig i ytre kyststrnk. Her ble 
lauv, ris og skav gjeme erstattet med sanking av tang, tare og lyng. Lauving her ble helst 
kombinert med vedhogst. 

De enkelte hagemarkstypene viser stor variasjon fra kyst til innland, og artssammen
setningen i feltsjiktet vil variere mye etter klima og jordsmonn. Strukturene i hagemarks-
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Figur 4. Forskjellige h@stingsteknikker ble brukt på trcerne. Treet til h@yre er lauvet, mens 
treklyngen til venstre er rispet. Her ble de friske bladene revet av de rette greinene for 
hand mens bladene ennå var gr@nne. Greinene kunne det påf@lgende året enten bli rispet 
på nytt, eller ka.ppet av og bli bundet sammen til lauvkjerv. 

typene er også sterkt avhengige av beiteintensitet, dominerende husdyrslag og av hvordan 
h0stingen av tresjiktet har föregått opp gjennom tiden. 

Hagemarkstypene kan navngis etter det dominerende treslaget. Noen av de mest vanlige 
hagemarkstypene på Vestlandet hvor tresjiktet har vrert jevnlig h0stet er bj@rkehager, 
askehager og almehager (Austad 1993, Austad, Hauge & Helle 1993). 

Bj0rkehagene er en svrert vanlig hagemarkstype også ellers i Norge. De finnes i färste 
rekke på lavproduktive, ofte marginale utmarksareal, eller på steder som vanskelig lar seg 
utnytte til annet enn husdyrbeite (Austad 1985a). Bj0rkehagene på Vestlandet finner vi 
helst på ulike typer av grusavsetninger, på grunnlendt mark og i grov ur. 
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Figur 5. Styvingstrcerne stod ofte i utkanten av innmarken og markerte grenselinjer i 
landskapet. De fikk også vokse opp ved steingarder og rydningsroyser på enger der de 
ofte også fungerte som stotte for hesjestaur. Spesielt trcer av ask (Fraxinus) hadde lave 
kapphoyder og resulterte i begrenset avskygging av eng og åker. 

Trreme har styvingsspor (lauving og rising) og en vid krone, noe som forteller om en 
tidligere utnytting og h0sting av bj0rkekvistene til för (fig. 6). Det var viktig å finne frem 
til et optimalt antall trrer med tanke på vekst- og lysforhold for feltsjiktet som ble utnyttet 
til beite. Vegetasjonen ellers er gjennomgående dominert av beitetolerente og beitepre
fererende arter, ofte med et stort innslag av lyskrevende gras og urter. 

Bj0rkehagene tåler mye tråkk og er relativt stabile mot gjengroing. Mange steder binder 
trernttene sand og grus og hindrer erosjon. En st0rre trussel enn gjengroing er hogst, 
treslagsskifte (granplanting), grusuttak og vegbygging (Austad 1985a). 

De fleste askehagene finnes i mer tilknytning til innmarksareal i fjordliene. Styvingstrrer 
av ask står gjeme tett, men er sjelden gamle, h0ge eller omfangsrike. Feltsjiktet er gjennom
gående frodig med h0gtvoksende gras og urter. Askelauv ble regnet for et nreringsrikt för. 
Rettvokste, kraftige greiner kunne også brukes til gjerde- og hesjestaur. 

Alm var vanlig i fjordliene og på gunstige voksesteder innover i dalene. Styvingstrrer 
av alm dekker mange steder store areal og inngår ofte i dagens edellauvskoger. Styvet lind 
förekommer også sammen med andre edellauvtner. 
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Figur 6. Bjorkehager var kanskje den al/er mest utbredte hostingsskogen på Vestlandet. 
Mange av disse skogene er ikke hostet etter siste verdenskrig og er i forfall. De fleste 
bjorkehagene gror naturlig til, men en del blir hugget til ved, erstattet med gran (Picea) 
eller blir ryddet bort iforbindelse med oppdyrking, vegan/egg, boligbygging o.l. 

Navskoger og snelskoger 
Srerlig i edellauvskoger med alm og ask er det de fleste steder klare tegn på sterk og intens 
utnytting i tidligere tider. Både skogsinteri0r og plantesammensetning er betinget av tidligere 
beite, slått, vedhogst og lwsting av lauv og ris (Austad, Lea & Skogen 1985, Austad & 
Skogen 1990). 

Lauvings- og risingslier finner vi utbredt i de fleste lisidene langs fjordene i Vest
Norge og innover i dalsidene. Her står store samlinger med styvingstrrer både i bratte 
bakker og storsteinet ur hvor produksjonen ofte er avgrenset til tresjiktet (Austad 1985b ). 
Disse skogene ble gjerne inndelt i faste teiger som ble lwstet hvert 7-8 år med klare bruks
og eiendomsrettigheter. 
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Vi fikk benevnelsen navskog på denne type kulturskog som var dominert av storvokste 
og gamle styvingstrrer. Fortrinnsvis besto navskogen av alm, men også styvingstrrer av 
lind og eik kan danne store sammenhengende bestander. A vhengig av geografisk 
beliggenhet, nrerings- og fuktighetsforhold, representerer disse navskogene en rekke ulike 
skogstyper. 

Snelskogene har fått navnet sitt etter lauvkniven (snidel). Snide er et gammelt ord for å 
skjrere, gjeme et snitt. Herav snidel. Snelskoger var tidligere utbredt over hele vestlandet, 
og besto av treslag som lett dannet rotskudd og stubbeskudd. Snelskogene hadde 
gjennomgående unge trrer (fra O til ca. 7 år) i tette grupper, og manglet de ofte hundreår 
gamle styvingstrreme som karakteriserte navskogen. De unge kraftige kvistene av f.eks. 
gråor ble brukt til för, mens unge skudd av hassel ble brukt til t0nnebånd, hesjestaur, 
gjerdestolper, troder o.l. Også bj0rk, srerlig oppover mot fjellet ble h0stet som snelskog. 

Ved produksjon av t0nnebånd var det vanlig at 5-6 år gamle skudd av hassel ble kuttet 
av om vinteren. Lengden skulle utgj0re en favn pluss en "snidel-lengde" ): ca. 2m. 
Avkuttingen foregikk med lauvkniv. De avkuttede kvistene ble enten samlet i bunter på 
20+ 1 ( ekstra tellekvist) og solgt, eller de ble videre tilvirket på gården. K vistene ble avbarket 
med et lite håndredskap, en bark-risper. Kvisten ble så delt på langs med kniv, og deretter 
tillaget med et st0rre skavjem. Under denne tillagingen ble kvisten lagt på en lang benk. 
Var kvisten t0rr, ble den lagt i vann for behandling. Ferdige tillagete bånd ble deretter 
formet over kneet, og kunne brukes til t0nnebånd, men også til fletting av kurver og kiper. 
Det var ellers vanlig å sette igjen 2-3 eldre starnmer i buskgruppen ved hver h0sting. Dette 
ble regnet for n0dvendig for å sikre god gjenvekst, og også en viss mengde Il0tter. Når 
gjenveksten var sikret, ble de eldste stammene kuttet og brukt til ved. Hugging av 
hasselkvister til t0nnebåndproduksjon foregikk så sent som under andre verdenskrig. 

Også for gråor finner vi en tilsvarende bruk. Etter lauving på sensommeren/h0sten, ble 
de kraftige starnmene gjeme stående til vinteren for så å hugges til ved. Denne bruksformen 
med en kombinasjon av beite, lauving, virke- og veduttak i snelskogene må kunne 
karakteriseres som den norske varianten av de svenske og finske "skottskogene" 
(Hreggström 1987) og de danske "strevnings-skovene" (W ors0e 1979). 

Denne stadige og tilbakevendende h0stingen sikret en god foryngelse og en vedvarende 
frisk og livskraftig ungskog av treslag som ellers har en relativt kort levealder og som er 
sterkt utsatt for sykdoms- og insektsangrep (gråor). Lauvet fra gråor er bittert i frisk tilstand, 
og dette gjorde at snelskogen fikk stå i fred for beitende husdyr. 

Idag er mange av disse skogene ryddet til beite, fortrinnsvis til sau og geit. H0sting av 
stubbe- og rotskudd av gråor som en naturlig del av försankingen, föregår likevel på enkelte 
gårdsbruk i Sogn og Fjordane også i dag (Austad, Hauge & Helle 1993) (fig. 7). 

Kulturhistorisk og biologisk betydning 
Styvingstrrer bygger opp tresjiktet i mange av de vestnorske lauvengene og hage
markstypene. De utgj0r en betydelig del av tresjiktet i de mange edellauvskogene som 
tidligere har vrert lysåpne lauvings- og risingslier preget og formet av en allsidig utnytting 
og bruk. De ofte gamle og storvokste styvingstrreme forteller om en lang og vedvarende 
utnytting av naturressursene. 

Styvingstrrer, srerlig av alm og eik har ofte en h0g alder. Trreme har gjeme en om
fangsrik og tett krone. Starnmebarken er oppsprukket og kraftig, og vi finner en veksling 
mellom garnmel og ung ved, også med endel d0de og råtnende parti. Sarnmen med vekslende 
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Figur 7. Snelskogene ble h0stet med sykluser på 4-7 år. På denne tiden vokste rot- og 
stubbeskuddene til passelig lengde og kunne kappes av. Den spinkle stammen ble brukt til 
oppheng i t0rkeprosessen. I dag er det svcert vanskelig å se sporene etter disse gamle 
h0stingsskogene. 
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temperatur-, luftfuktighet- og lysforhold, gir gamle styvingstrrer gode vekstforhold for en 
variert epifyttvegetasjon, både av lav, moser og sopp. Insektsfaunaen kan også vrere spesiell, 
og hulerugende fugler finner gjerne gode reir- og matplasser i tilknytning til trrerne. 

Lauvingen er arbeidskrevende og har sterkt begrenset anvendelse og 0konomisk 
betydning i dag. Styvingstrreme som vi ennå finner, er de siste restene etter en ubrutt 
tusenårig tradisjon, og må vrere mest for relikter å regne. Derfor er det også så viktig å ta 
vare på den kunnskapen som de eldre gårdbrukeme har om tidligere tiders driftsformer når 
vi skal fors0ke å tolke nåvrerende vegetasjonstyper og landskap, og ikke minst når vi skal 
förstå viktige 0kologiske prosesser som bakgrunn for å bevare kulturhistorisk identitet og 
biologisk diversitet. 

English summary 
The practice of collecting twigs and leaves for fodder for domestic animals is a very old 
form for fodder harvesting. Leaf fodder can be collected efficiently with small iron tools 
and the practice has a history at least back to the Iron Age. 

Almost all species of deciduous trees were used for animal fodder, also some conifers. 
Although the harvesting of trees for collecting fodder was widely practised all over Norway, 
the choice of species, techniques and utilization varied from area to area, as <lid the names 
given to tree management. 

Pollarding (styving) refers to the process of topping trees, i.e. cutting back branches at 
a hight of 2-3 m, above reach of grazing animals. Lopping (lauving) is the actual fodder
collecting. The branches were cut into smaller pieces (approx. 1 m), bunched and tied 
together. The bunches of twigs (kjerv) were dried, and later stored in barns or stacked 
together (rauk). 

Y oung shoots were sometimes cut directly from the tree bases or as suckers. Some 
farmers set aside areas that were cut frequently. In some areas leaves were collected for 
fodder by plucking them (rispelauv). Raking up autumn leaf-fall (rakelauv) was practised 
mostly for the use as bedding in stalls. 

Branches especially from elm (Ulmus glabra) and ash (Fraxinus excelsior) were 
sometimes collected <luring the winter for twigs (ris) and bark (skav) and later fed to animals. 
Bark from elm was peeled, cut into small pieces, mixed with water and given especially to 
milking cows <luring the winter and early spring. Bark of elm was also valuable for its 
possible use in human nutrition (bread). 

A wide range of landscape elements and biotopes have been formed and maintained by 
farming techniques including leaf-collection, for instance birch- (Betula pendula, B. 
pubescens)-, elm- and ashgroves, coppiced woodlands of gray alder (Alnus incana) and 
hazel (Corylus avellana), pollarded woodlands of lime (Tilia cordata), oak (Quercus 
petraea, Q. robur) and elm. 

Most of the human-influenced and human-dependent vegetation types are under great 
pressure from extensive encroachment and disuse, vanishing due to inexperience to maintain 
and preserve them. 
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En notis om lövtäkten i Lapplands inland 

Sven-Olov Borgegård 

Åke Campbell (1891-1957) var docent i etnologi och arbetade från år 1934 som ledare 
för folkminnesundersökningarna vid Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala. Dess
utom var han docent vid institutionen för nordisk etnologi vid Uppsala universitet. 

Han disputerade år 1929 på en avhandling med titeln "Skånska bygder under förra 
hälften av 1700-talet. Etnologisk studie över den skånska allmogens äldre odlingar, häg
nader och byggnader." Genom hela sitt forskningsarbete ägnade Campbell stort intresse 
åt olika kulturföreteelsers geografiska utbredning. Dessutom tog metodiska frågeställ
ningar inom den muntliga insamlingsverksamheten en stor del av hans tid både inom 
landet och internationellt. 

Under 1940-talet studerade han intensivt den svenska kolonisationen av Lappland 
och förhållandet mellan svenskar och samer. Det arbetet resulterade i den mycket upp
märksammade boken "Från vildmark till bygd" som kom ut år 1948. 

Människors utnyttjande av naturlandskapet och dess omvandling till kulturlandskap 
var en väsentlig del av Campbells undersökningar. Genom detta synsätt var han en före
gångare med att förena naturvetenskapliga och humanistiska frågeställningar till något 
som man idag kan kalla humanekologi. 

Ammarnäs delta, som ligger i södra Lappland i anslutning till fjällområdet, började 
koloniseras av svenska nybyggare på 1820-talet. Förutsättningarna för ett subarktiskt 
ängsbruk vid Vindelälvens och Tjulåns sammanflöden var synnerligen goda. Fjällfloden 
översvämmade älvstränderna och näsen kring avorna och skapade produktiva naturliga 
ängar. Dessa kompletterades med raningsmark, röjningar för äng i vide- och björksnår. 
De första generationerna nybyggare behövde inte utnyttja någon skogsslåtter eller skog 
till lövtäkt enligt Campbell. Skogen användes enbart som jakt- och fångstmarker samt 
kreaturs bete. 

Befolkningen ökade med tiden och man tog allt större områden i besittning för ängs
bruket till en gräns där alternativa foder blev nödvändiga för djurens försörjning. Då 
blev lövtäkt en metod att dryga ut fodertillgången. Åke Campbell beskriver denna löv
täkt i sin bok "Från vildmark till bygd" enligt följande, s. 160-161: 

"Sedan nu nät och not tålats, var det tid att taga lövet. Det är nu omkring 10 juli, om 
det varit brådvår. Vid sen vår började lövtäkten först omkring 10 dagar senare. Arbetet 
började med att ett par fällare fällde hela träd i sådan björkskog, där det fanns lämplig 
vedbjörk. De fällde rubb och stubb, så att man fick en slät uthuggning, ett s. k. lövhugg. 
Barrträd, som stodo mellan björkarna, lämnades kvar. Vid 10-tiden kommo kvinnorna 
och barnen till lövhugget. Fällarna hade hunnit hugga ut (fälla) ett antal björkar. De lågo 
åt ett och samma håll för att det skulle bli bättre plats och ordning för lövkvistarna. 
Först skulle kvistaren se ut långa, smidiga kvistar, som kunde duga till band. De fingo 
ej varafrön (spröda). Man började kvista vid rotändan av trädet och fortsatte uppåt top
pen. När man fått en tillräcklig hög kvistar, band man dem samman till en kärve med 
hjälp av bandet. När man bundit fem kärvar, hade man lämplig börda att bära fram till 
lövstacken eller lövhässjan. Då man sedan samlades till middagsmålet eller kaffet, var 
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Lövskogen är en betydelsefull del av det subarktiska ängsbrukets landskap. På vårvin
tern gick man i rönnskog för att få skav (bark), om höet tagit slut. Lövtäkten på somma
ren, särskilt av björklöv, var ett årligen återkommande arbete. Björkskogen har ofta 
förberetts genom bränna (hos svenskar) eller svedja (hos finnar) eller genom gallring i 
blandskog. Lövtäkt hos Ludvig Grundström, Ammarnäs, Sorsele socken. Foto: förf 

man nyfiken få höra, hur många kärvar var och en hunnit med. Men först på kvällen, när 
stackningen var gjord, blev det klart, vem som varit duktigast i denna tävlan. Kvistarna, 
som voro 4 eller 5, höggo med lövkrok. Fällarna hjälpte till med kvistningen efter mid
dagskaffet kl. 1. De skulle också bära ihop lövkärvarna, staka och hässja. Men omkring 
klockan sju räknade man att nöttiden, tiden att draga not, var inne. Då slutade man för 
dagen på lövhugget. Jan Ivar, som stackat och hässjat, hade räknat varje kvistares kärvar 
och berömde nu dem, som hunnit med de flesta, samt klandrade de lata. Varje stack be
stod av 60 kärvar, som ställts samman under en av de på lövhugget sparade granarna. 
Granen hade kvistats upp till en höjd av omkring fyra alnar. De avhuggna grenarna la
des som botten för lövkärvarna, så att dessa ej skulle tryckas ned mot jorden och frysa 
fast om vintern. Granen, som alltjämt stod på rot, utgjorde med sin stam stör för stack
en, och de kvarsittande övre grenarna bildade liksom ett tak. Lövhässjorna åter voro i 
likhet med höhässjor avlånga, rymmande ibland ända till 350 lövkärvar. Störarna eller 
stolparna i hässjans bägge ändar utgjordes av dels stammen av en alltjämt på rot växan
de björk, dels en stör, nedslagen invid den levande stammen. Här emellan lades så först 
två träklabbar på tvären och däröver två björkstammar som golvträ, varpå hässjan bygg
des upp med hässjestänger och kärvar i varv däremellan och med ett s. k. takvarv och en 
takstång överst. 
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När Jan Ivars lövtäkt var som bäst blev det omkring 3.500 kärvar, vilket ansågs kun
na räcka till 20 får jämte de 20 lamm, som kommo till, innan fåren efter vintern på nytt 
släpptes ut" . 

Under ett besök hos lantbrukaren Herbert Ottosson i Ammamäs sommaren 1995 in
tervjuades han om lövtäkten i byn. Ottosson berättade att en brand ödelade en stor del 
av granskogen på den östra dalsidan vid senaste sekelskiftet. Huruvida det var självan
tändning eller anlagd brand har inte kunnat klarläggas. Granskogen brann ned och i dess 
ställe växte fjällbjörkskog upp som en naturlig del i en skogssuccession efter skogs
brand. Det var i denna skog som lövtäkten ägde rum. Lövtäkten utfördes, som beskrivits 
av Campbell, genom att hela träd fälldes. Det medförde att spåren av lövtäkten inte blev 
så tydliga som vid lövtäkt i sydligare delar av landet. En annan väsentlig faktor för att 
dölja spåren av tidigare lövtäkt är att björkskogstadiet under senare tid har efterträtts av 
uppväxande granskog med inslag av björk. Ett kort stadium av lövtäkt lämnar inte några 
synliga spår i vegetationen som skiljer sig från gallring i björkskogen. Det medför att 
det biologiska arkivet mest kan liknas vid en notis i skogens historia. 

Områden med kort kolonisationshistoria kan vara av mycket stort intresse att närma
re studera. Där kan man finna mänsklig naturpåverkan i enklare och mer renodlad form 
än i gamla kulturlandskap med många olika brukningsformer som pålagrats varandra. 

En frågeställning som kan vara intressant att undersöka är om man höll undan upp
växande gran från björkskogen under den tid då lövtäkten var en väsentlig del av för
sörjningen. Om så var fallet, har granen efter lövtäktens upphörande kraftigt expande
rat? 

Tack! 
Ett tack till Dialekt- och landsmålsarkivet som välvilligt medgivit publicering av citat ut 
Campbells bok samt lånat ut fotografier och Herbert Ottosson, Ammamäs som mitt i 
höskörden ändå tog tid att berätta om landskapsförändringar i bygden. 

Litteratur 
Campbell, Åke. 1948. Från vildmark till bygd. En etnologisk undersökning av nybyg

garkulturen i Lappland före industrialismens genombrott. Skrifter utgivna genom 
Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. B:5. Boken har därefter utgivits i 
facsimilutgåva av Två Förläggare Bokförlag, Umeå, 1982. 
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Lövets värde som foder 

Paul Ciszuk 

Säkerligen har löv skördats och bidragit till djurens vinterfoder ända sedan vi började 
hålla nötkreatur, får och getter som husdjur (Slotte 1992). Skäror ändamålsenliga för löv
täkt finns i det svenska fornsaksmaterialet sedan förromersk järnålder (Lamm 1981 ). Som 
framgår av den översikt och analys Curman (1993) gjort torde det dock sällan varit fråga 
om någon ensidig lövfoderdiet utan löv från ett flertal trädslag kom till användning vid 
sidan av gräsbete. Om man inte hade tillgång till goda eggverktyg som skära och lie var 
det dock säkerligen enklare att skörda lövat ris än gräs som vinterfoder. Även om man 
redan hos romerska författare (Columella cit. Curman 1993) kan finna synpunkter som att 
alm och ask ger ett bättre foder än poppel är det svårt att i äldre litteratur finna någon sam
stämmig kvalitetsgradering av löv beroende på art eller utvecklings-stadium. 

Brauner (1756) anser exempelvis att hassel ger ett "härligt lövbrott för alla slags krea
tur" medan Carleson (1769) sätter sälgen främst. Fischerström (1779, 1780) ger i en be
skrivning av olika trädarters nytta också en del uppgifter om löven som foder och medicin. 
Törnudd (1798) menar med referens till Fischerström och lång erfarenhet att de vanligaste 
lövtäktsträden med tanke på sin godhet som boskapsfoder bör rangordnas: Sälg, asp, björk, 
al, och rönn. Enligt Trysen (1805) är ask, alm, sälg, asp, björk och al de förnämligaste 
trädslagen för lövtäkt Även om löv från ask, alm och andra ädla lövträd var bra foder ville 
man inte alltid rekommmendera lövtäkt från dessa. Brauner ( 1756) skriver, "Man bör inte 
göra sig stat på Lövbrott af de Ädlare Trän, såsom Oxel, Lönn, Wildapel, gångande Werks 
tilhörighet; Ask til Wagns arbete; Alm, det präktigaste en Snickare har at kläda öfer Skåp 
och Bureauer med; .. ". 

I slutet av 1800-talet fick en närings- och utfodringslära grundad på kemiska analyser 
sin fastare form. Den s.k. råanalysen eller Weende-schemat, som delar upp fodrets torr
substans i aska, råprotein (kväve x 6,25), råfett, växttråd (fibrer) och kvävefria extraktiv
ämnen vann allmänt insteg i västerlandet. Man kan se det som ett tecken på lövets dåtida 
ställning som foder att redan Girard (1892) publicerade råanalysdata för 13 olika lövslag 
och utförde smältbarhetsmätningar med får. Utfodringsläran hade en relativt stark ställ
ning som forskningsområde i de nordiska länderna och en del löv liksom alla andra foder
medel värderades genom råanalys, smältbarhetsförsök och försök med producerande djur. 
Men användningen av löv som foder synes vid samma tid ha minskat drastiskt. Även om 
energivärdet befanns lika bra som i medelgott hö (lsaachsen et al 1922) klassades lövet i 
läroböckerna in under hjälpfodermedel (Hansson 1926). Hansson anger att ask, rönn, björk, 
sälg och al ger det bästa lövfodret. 

Intresset för löv som foder ökade åter under andra världskrigets råvarubrist. Andersson 
& Wennerström (1941) skriver "Lövet är det näringsrikaste av våra fåtaliga äggviterika 
vegetabiliska hjälpfodermedel av större betydelse". De ger också praktiska anvisningar 
om hur löv kan skördas och användas och värderar på följande sätt, "Bäst som foder äro 
löv av rönn, asp, ask, alm, vissa arter av sälg och vide". Kanske bidrog också kristiden till 
att K. Nehring och medarbetare i Rostock kunde göra omfattande studier av näringsvärdet 
hos löv och kvistar 1942-47. 
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Under 1960-talet fick världssvälten ökad uppmärksamhet och rätt mycket vetenskap 
fokuserades på proteinbristen. Man studerade till exempel möjligheterna att industriellt 
producera livsmedelsprotein från bladprotein (Stahmann 1968). Främst siktade man kan
ske på åkermarksgrödornas blad men även trädens blad var av intresse. Siren et al ( 1970) 
visade på den betydande produktionspotentialen hos exempelvis poppel. 

Under senare decennier har intresset ökat för ekologi och viltforskning. Studier av äl
gar och rådjurs foderval visar på lövets betydelse som näringskälla (Cederlund et al 1980). 
Inom den ekologiska forskningen fick man goda belägg för ett intrikat samspel mellan 
kemiska försvarsmekanismer hos växterna och djurens foderval (Feeny 1976, Horvath 
1981, Coley et al 1985, Palo 1987). Mycket av detta försvar befanns bygga på fenoliska 
substanser som tanniner (garvsyror). Höga halter av sådana substanser i vissa åkermarks
grödor har också motiverat ökad forskning om tanninernas kemiska natur, förekomst och 
effekt i digestion och ämnesomsättning ( ex. Driedger & Hatfield 1972, Horvath 1981, 
Barry et al 1986, Mangan 1988, Yu Feng 1991). 

En intressant fråga är om den nödfoderetikett som löven fått beror på lågt näringsvärde 
eller om den mera kommer sig av att löv är arbetskrävande och besvärliga att skörda. Vall
och spannmålsodling och skörd underlättades starkt genom mekanisering i seklets början. 
Vi ser nu en utveckling där man liksom under ErtebS?>llekultur eller engelsk forntid (se 
Curmans översikt) odlar skottskog (energiskog). Kan detta medföra en renässans för löv 
och foder? 

Lövets sammansättning 
Löv liksom blad från de flesta växter innehåller mycket råprotein (tab. 1, fig. 1). Det finns 
tydliga skillnader mellan olika arter men genomsnittligt har trädens löv en proteinnivå 
som ett mycket spätt bete av gräs och klöver. Nehring & Schtitte (1950/51) fann en särde
les hög råproteinhalt hos äkta fläder (S. nigra). Andelen "amider" var dock relativt hög 
hos detta löv. Renproteinhalten var 23 % i torrsubstansen. Råfetthalterna (tab. 1) är av 
samma storleksordning som i vallfoder med undantag för björk (10 % ). Sannolikt är det 
dock mera ett utslag för vax och hartser än för näringsrikt fett. Fiberinnehållet mätt som 
växttråd är genomsnittligt sett lågt och ligger jämfört med vallfoder ganska stabilt under 
vegetationsperioden (fig. 1). Kvävefria extraktivämnen (tab. 1) avser resten av torrsub
stansen sedan man dragit ifrån aska, råprotein, råfett och växttråd. 

Innehållet av mineraler bestämt som aska efter förbränning varierar ganska mycket 
mellan arter (5-12 %, tab. 1) men storleksordningen är jämförbar med den i gräs och 
klöver. Om man ser närmare på mineralinnehållet finner man att kalciumhalterna varierar 
mycket med höga värden i asp och poppel. Fosforhalten är med undantag för björk ungefär 
densamma som i vallfoder. Innehållet av kalium varierar mycket mellan arter. Endast pop
pel och fläder uppvisar lika höga halter som vallfoder. Natriumhalterna syns ligga på en 
nivå mellan gräs och klöver med särskilt höga värden i björk (Ramann & v. Jena 1890, cit 
Nehring 1965). Enligt samma källa är magnesiumhalterna rätt höga och kiselinnehållet 
högst varierande med så mycket som 103 g/kg i löv och kvistar av bok. 

Vad gäller vitaminer kan man notera hög och förhållandevis stabil halt av karoten. 
Presthegge (1943) fann exempelvis 275 och 161 mg betakaroten per kg torrsubstans i 
färska respektive torkade rönnlöv i slutet av augusti. 

Om man skulle bedöma lövens näringsvärde endast efter deras innehåll av näringsäm
nen enligt råanalysen skulle de klassas mycket högt med tanke på stabilt hög proteinhalt 
och låg växttrådhalt. Detta håller dock inte streck. I lövens fraktioner av växttråd och 
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Figur 1. Variationen i råprotein- och vävttrådhalt (% av torrsubst.) under vegetations
perioden hos fyra olika lövslag (Nehring & Schiitte 1950151) 

kvävefria extraktivämnen finns förvisso socker, stärkelse, hemicellulosa och cellulosa som 
kan utnyttjas av djuren men också kutin (vaxer) , lignin (vedämne) och tanniner (garvsyror). 
Nehring & Schtitte (1950/51) fann 10-41 % lignin i torrsubstansen hos olika lövslag. Kutinet 
torde ingå i dessa värden. De hösta halterna fanns i björk och bok. Alm höll 10 % men 
merparten lövslag låg mellan 15-20 %. Engels (1921 cit. Nehring 1965) fann garvsyra
halter om 0,5-4,2 % i torrsubstansen med stor variation beroende på art och utvecklings
stadium. Kutin och lignin är kemiskt mycket stabila och svårsmälta substansgrupper medan 
tanninerna är mera reaktiva och i huvudsak vattenlösliga. 

Även om många lövslag har ett högt innehåll av potentiella näringsämnen hela 
vegetationsperioden sker en markerad förändring då löven gulnar och faller på hösten. 
Nehring & Schramm (1950/5lb) fann exempelvis 14,2 % råprotein i torrsubstansen hos 
gröna fallöv från alm medan halten i gula var 7,5 %. Träden syns vid lövfällningen dra 
tillbaka en hel del näring tili kvistar och knoppar. Vinterris har också genomgående en 
något högre råproteinhalt än sommarris (Nehring 1965). 

Om löv skördas som kärvar får man alltid med mer eller mindre ris. Ett traditionellt 
lövhö innehåller 50-75 % löv räknat på torrvikt (Nehring & Schtitte 1950/51). Kvistarna 
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har ett lågt näringsvärde och kommer till stor del att ratas av djuren. Beteckningen löv står 
i denna uppsats för bladskida och stjälk s.k. rispat löv. 

Mikrobiell digestion 
Löv och barr är naturliga fodermedel för djur som har god möjlighet att utnyttja mikrobiell 
digestion. Älgar, nötkreatur, får och getter är alla idisslare med väl utbyggda förmagar 
(vommen, nätmagen, bladmagen). Här lever stora populationer av mikroorganismer som 
omsätter 60-70 % av fodret innan det går vidare till den vanliga magsäcken och tarmen. 
Djuret lever i stor utsträckning av de korta fettsyror och det protein mikroorganismerna 
producerar. Tack vare mikroorganismerna kan idisslarna utnyttja cellulosa och producera 
högvärdigt protein i mjölk och kött från råprotein av låg kvalitet. Vid låg produktionsnivå 
som t. ex. hos älgar under vintern kan idisslarna klara sig utmärkt på starkt förvedat 
(lignifierat) grovfoder medan en hög mjölkproduktion kräver mycket av lättsmält foder 
som spätt bete eller spannmål. Vid hög produktion räcker dock inte mikrobernas protein 
till utan djuren behöver också en del foderprotein av god kvalitet som kan passera för
magarna opåverkat. Sådant protein är en bristvara i Sverige där vi inte kan odla soja och 

maJs. 
Stora mängder lättsmält foder leder lätt till störningar som försämrad cellulosadigestion 

och lös avföring och medverkar i vissa situationer till trumsjuka, d.v.s. ett tillstånd där 
djuren kan dö på grund av gasanhopning i vommen. 

Hästar och kaniner har också en betydelsefull mikrobiell digestion men den är placerad 
i slutet av digestionskanalen. Den betyder föga för djurens proteinförsörjning men är vä
sentlig för deras energiförsörjning eftersom digestionsprodukten flyktiga korta fettsyror 
kan absorberas såväl från grovtarm och blindtarm som från vommen. 

Den mikrobiella digestionen är av avgörande betydelse för att bryta ned cellulosarika 
cellväggar men sannolikt också av stort värde för att ta itu med mycket av lövens cell
väggar. 

Lövets smältbarhet 
Som tidigare nämnts utförde redan Girard ( 1892) smältbarhetsmätningar på löv. Principen 
är enkel. Man väger och analyserar foder och träck (gödsel) på samma sätt och beräknar 
hur stor del av olika substansgrupper som försvunnit vid passagen genom digestionskanalen. 
Av praktiska skäl använder man ofta får som försöksdjur och gärna en hög andel försöks
foder i totalfodret. Tabell 3 återger resultat från sådana försök utförda av Isaachsen et al 
(1922) och Nehring & Schramm (1950/51 a). 

Smältbarheten av både organisk substans och råprotein befanns mycket låg i löv från 
bok och björk medan rönn och poppel placerade sig i nivå med ett relativt sent skördat hö. 
Man kan se att råproteinets smältbarhet rangordnar sig på ungefär samma sätt som i 
smältbarhetsmätningar i laboratorieglas med hjälp av pepsin och saltsyra (Nehring & Schiitte 
1950/51, Ciszuk & Murphy 1982). Däremot är det svårt att se något sammanhang mellan 
lövens smältbarhet och deras innehåll av råprotein eller växttråd. Inte heller kunde man 
påvisa något generellt samband med dåtida analyser av garvsyror eller lignin. Nehring & 
Schramm (1950/51 b) konkluderade att orsakerna till smältbarhetsskillnaderna ännu var 
oklara. 

Senare decenniers ekologiska forskning har ägnat rätt mycket uppmärksamhet åt sam
spelet mellan betesväxter och betande vilda djur. Man har utvecklat och till stora delar 
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H:tbridase Al Björk Tall Gräs Ärtor 

% av råprotein 

Threonin 5,1 5,9 5,0 4,8 4,5 3,7 

Valin 7,2 6,9 7,4 7,6 5,5 4,8 

Metionin 1,7 1,7 1,3 1,0 1,9 1,0 

Isoleucin 6,0 5,8 6,2 6,0 4,0 4,2 

Leucin 10,8 10,0 10,4 10,3 7,6 7,1 

Fenylalanin 6,4 6,4 6,5 6,4 4,7 4,4 

L:tsin 4,8 5,8 5,4 7,5 5,4 7,0 

Tabell 2. Halten av några essentiella aminosyror i löv och barr (Siren et al 1970) i jäm
f örelse med gräs och ärtor (Simonsson 1988). 

styrkt teorier om att många växter i stället för ett fysiskt försvar mot betning (ex. taggar 
och törnen) har utvecklat ett kemiskt försvar mot betning (Fraenkel 1959 cit. Horvath 
1981 , Feeny 1976, Coley et al 1985, Palo 1987). Fraenkel definierade ett begrepp "sekun
dära substanser", d. v.s. substanser som produceras i växter utan att de ingår i växternas 
grundmetabolism. Dessa kan vara glukosider, saponiner, tanniner, alkaloider, eteriska ol
jor, organiska syror m.m. Ett kemiskt försvar kan bygga på sådana "sekundära substanser" 
som är giftiga i små doser i kroppscellernas metabolism s.k. kvalitativt försvar eller vara 
av mera kvantitativ natur där substanserna i större doser inverkar menligt på djurens di
gestion (Feeny 1976). Tydligen räcker det ofta inte med substanser som smakar illa utan 
det måste till saker som har mera djupgående fysiologiska effekter på djuren. 

Hos lövträden syns de dominerande försvarssystemen bygga på tanniner. Dessa är 
emellertid en mycket stor grupp fenoliska substanser, som länge varit svåra att kemiskt 
definiera och analysera vilket förmodligen är orsaken till att man i äldre undersökningar 
inte kunnat påvisa generella samband mellan garvsyrahalt och smältbarhet. Olika arter har 
olika slags tanniner som verkar på olika sätt i digestion och omsättning (Horvath 1981 , 
Palo 1984). Grovt sett är den generella mekanismen att tanninerna som vid garvning av 
hudar binder till protein. Man kan lätt föreställa sig att även en naturgarvad skosula inte är 
något särskilt lättsmält foder. Därtill är det så att alla enzymer som behövs för digestionen 
är proteiner som riskerar att bli blockerade av bindning till fria tanniner. Även tarmslem
hinnan är protein som riskerar att garvas vilket knappast är ägnat att underlätta närings
upptaget. Alla dessa tre verkningssätt - blockering av fodrets protein, blockering av enzymer 
och minskad permeabilitet hos tarmslemhinnan är dokumenterade (Mangan 1988) men 
den kvantitativa betydelsen är undersökt endast hos vissa löv som t.ex. lönn (Horvath 
1981) och björk (Palo 1987). · 

Träden synes ha en benägenhet att höja halterna av "sekundära substanser" i de vitala 
växtdelar som är mest exponerade för betning (Palo 1984). Detta kan vara en förklaring 
till att stubbskott från al ratas om inte betes trycket är högt (Curman 1993) eller att 
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Art Skördetid Råprotein Smältbarhet, % Referens 

%i Organisk 

torrsubstans Råprotein substans 

Rönn Juli 14,6 58 67 Isaachsen et al (1922) 

Asp Sept 17,2 63 55 

Björk Aug 17,6 32 44 

Al Aug 21,5 45 48 

Al Aug 16, 1 34 42 Nehring & Schramm 

(1950/51a) 

Bok Aug 14,4 16 22 

Lind Aug 19,2 47 46 

Poppel Juli 17 ,2 62 62 

Ask Au 17,6 52 55 

Tabell 3. Lövets smältbarhet i försök med får. 

smältbarheten hos lövet befunnits något bättre högre upp i träden (Brelin et al 1979). Vid 
lövskörd i äldre tid syns man ofta ha hamlat träden rätt högt över marken men vid odling 
av skottskog borde man rimligen ha valt arter med lägre nivå vad gäller kemiskt försvar. 
Rahse ( 1759) rekommenderar hassel som skottskog för lövtäkt. Carlstedt ( 1839) menar att 
lövet är användbart om buskarna inte är för höga. Kanske kan det indikera en annan försvars
strategi mot betning hos hassel än den som syns finnas hos björk. Värdena för hassel i 
tabell 5 hänför sig till löv från äldre grenar. 

Trädens behov av försvar bör växla med årstiden (Palo 1984 ). Palo et al (1985) påvi
sade en drastisk sänkning av halten av vattenlösliga fenoler (tanniner) i finkvist och löv 
hos björk under våren. Det kan vara intressant att jämföra med en uppgift från Carlstedt 
(1839), "Späda björktelningar nyttjas icke med fördel till löfbrott. Deras löf ätes icke av 
fåren. " Carleson (1769) rekommenderade att björk- och allöv inte bör skördas före 25 juli 
för att det inte skall bli alltför bittert och osmakligt för fåren. Äldre praxis syns således 
kunna verifieras av modern analysteknik. 

Den ökade kunskapen om tanninernas komplicerade roll i fodersmältningen motiverar 
att man ytterligare borde undersöka hur lövets smältbarhet påverkas av mängden löv i 
totalfodret. En smältbarhetsdepression på grund av tanniner kanske kan minskas genom 
utspädning med annat foder. Exempelvis fann Isaachsen et al (1922) att rönnlöv smältes 
till 61 % när det gavs som enda foder men till 86 % när det utfodrats tillsammans med hö 
i förhållandet 1 :2. Detta är i linje med äldre erfarenhet att ett "nödbrödsämne" som löv kan 
vara värdefullt foder i kombination med andra fodermedel (Carlstedt 1841). 

Lövets energivärde 
Ett foders värde ur energisynpunkt kan beskrivas på olika nivåer. Man kan tala om brutto
energi eller förbränningsvärme, d.v.s . allt som kan frigöras vid förbränning i exempelvis 
en villapanna eller en kalorimeter. Ur djurens synpunkt är den omsättbara energin, d.v.s. 
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per 85 % torrsubstans 
Skördetid Växt- Smältbart Foderenheter Omsättbar1 

tråd råprotein energi 
% g/kg fe(sk) MJ 

Rönn 17/7 13 70 0,67 9,5 

Asp 13/9 20 92 0,53 7,3 

Björk 16/8 16 48 0,45 6,2 

Al 10/6 12 120 0,61 8,1 
Il 10/7 15 70 0,51 7,0 
Il 10/8 16 83 0,49 6,8 
Il 13/9 15 80 0,47 6,4 

Tall Jan 28 0 0,27 5,2 

Gran Jan 27 15 0,21 4,0 

En Feb 28 9 0,22 4,2 

1 Omräknat från foderenheter enligt Eriksson (1973) 

Tabell 4. Energivärde hos löv ( Isaachsen et al, 1922) och barr ( Presthegge, 1943) som 
nettoenergi (foderenheter) eller omräknat till omsättbar energi. 

bruttoenergi minus energi i träck, urin och tarmgaser av större intresse. I nästa steg talar 
man om nettoenergi, d.v.s. omsättbar energi minus värmebildning utöver basalmetabolis
men. 

Ett fodermedels nettoenergivärde låter sig inte så lätt mätas. Likväl utvecklade man i 
början av seklet system där man angav fodrets nettoenergivärde som foderenheter, d.v.s. 
relativtal där ett kg normalt korn har värdet 1. Man kan i mätningar med producerande djur 
få fram antalet foderenheter i löv genom att pröva hur mycket löv det går åt för att ersätta 
1 kg korn eller annat känt fodermedel utan att djurens produktion eller fettansättning min
skar. 

Sådana utbytesförsök gjordes exempelvis av Isaachsen et al (1922) med mjölkkor på 
fyra försöksgårdar i Norge. Med hjälp av dessa försök och smältbarhetsförsöken med får 
kom man fram till det innehåll av foderenheter som återfinns i tabell 4. Detta har också 
räknats om (enligt Eriksson 1973) till omsättbar energi som är det mått vi idag använder i 
fodervärderingen i Sverige. Man ser att energivärdet i allöv på grund av en sänkt smältbar
het minskar avsevärt från försommar till höst. I september är asp klart bättre trots en högre 
växttrådhalt. Rönnlövet skördat i juli gav ett energivärde högre än i det bästa hö medan 
björk vid augustiskörd gav ett värde som är jämförbart med mycket sent skördat gräs. Som 
jämförelse finns i tabell 4 också några resultat beträffande barr enligt försök utförda av 
Presthegge ( 1943). Tallbarr kan energimässigt jämföras med halm medan barr av gran och 
en är sämre. Barren skördades på vintern. 

112 



Omsättbar Råprotein Löslighet Ammoniakbild-
energi skattad % i torr- i pepsin- ning i vomvätska 

vos 1 från VOS substans HCI,% mg/100 ml 

Rönn 74 9,1 15 61 18 

Blankvide 48 5,5 18 58 21 

Lönn 67 8,2 19 67 22 

Balsampoppel 54 6,3 18 37 18 

Gråvide 35 20 37 19 

Hägg 61 3,5 16 24 

Alun 74 8,9 18 21 

Klibbal 34 3,3 20 40 20 

Hassel 48 5,4 12 28 18 

Asp 55 6,4 14 32 18 

Sälg 72 8,9 22 51 29 

Björk 35 3,5 16 34 24 

Ask 57 6,8 17 34 25 

Gräs, tidig skörd 73 9,2 19 77 28 

Gräs, ordinär skörd 11 78 22 

Lucern, sen skörd 59 6,8 17 81 29 
1 Vomvätskelöslig organisk substans enligt Lindgren (1979) 

Tabell 5. Digestion in vito av organisk substans och råprotein i olika löv skördade i juni
juli (Ciszuk & Murphy, 1982). 

Proteinvärde 
De fenoliska substansernas väsentligen tanninernas inverkan på smältbarheten gör att många 
lövslag trots en hög proteinhalt får ett lågt proteinvärde. Detta är beklagligt eftersom 
proteinet har ett bra aminosyramönster (tab. 2) med hög andel essentiella aminosyror (Siren 
et al 1970). Även lövproteinet i Salix som nu odlas som energiskog synes ha en god amino
syrasammansättning med exempel vis 2,5 % metionin i råproteinet enligt Sanne et al ( opubl.). 
Pepsinlösligheten var i den undersökningen 63 % vilket är väsentligt högre än vad Ciszuk 
& Murphy ( 1982, tab. 6) fann vid ungefär samma skördetid. Sistnämnda arbete indikerar 
dock en betydande variation både i pepsinlöslighet och vomdigestion både mellan arter 
aktuella för energiodling (tab. 6) och vilda arter (tab. 5). Den goda karamellen att finna 
skulle vara en lövskörd där proteinet har låg ammoniakbildning i vommen i kombination 
med hög löslighet i pepsin-saltsyra. Vidare är det önskvärt att tanniner frisatta av mag
saften inte återbinder proteiner i tarmen. 

Lövens smaklighet 
I utfordringssammanhang använder man förutom olika mått på näringsvärde även begrep
pet fodrets smaklighet. Man kan naturligtvis inte beskriva hur djuret uppfattar att det sma-
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kar men man kan på olika sätt notera hur begärligt ett foder konsumeras eller hur djuren 
väljer vid fritt val mellan olika fodermedel. 

Nehring & Schramm (1950/51 a) kunde med ledning av foderkonsumtionen i kvantativa 
utfordringsförsök (smältbarhetsförsök) med får rangordna smakligheten hos olika löv en
ligt vad som återges i tabell 7. Olsson (1975) kom fram till en gradering genom att låta 
frigående djur välja mellan parvis erbjudna kvistar med olika löv (tab. 7). 

Man kan notera att i klassen "Bra" finns endast arter med relativt gott näringsvärde 
enligt analyser och smältbarhetsförsök medan bok, björk och al med sämre näringsvärden 
också är sämre klassade vad gäller smaklighet. Å andra sidan uppvisade inte fläder med 
särklassigt bra näringsvärde den bästa smakligheten. Det vore intressant att veta om den 
innehåller någon sekundär substans som påverkar smakligheten utan att inverka på 
smäl tbarheten. 

Vissa djurslag som getter är mera inriktade på lövbete men det är osäkert om det finns 
väsentliga skillnader mellan nötkreatur, får och getter när det gäller förmåga att utnyttja 
olika löv. I Olssons (1975) undersökning visade sig ek mera aptitlig för nöt och hästar än 
för får. Ser man till de vilda djuren och särskilt insekterna finns dock ett flertal exempel på 
specialister anpassade till vissa löv. Våra husdjur och de vilda idisslarna synes mera vara 
generalister som äter måttliga mängder av olika löv. Man kan antagligen se det som ett 
sätt att hålla dietens halt av olika sekundära substanser på en för djuren tämligen oskadlig 
nivå. De vilda djuren och vanligen också våra husdjur har vid bete god förmåga att und
vika förgiftningar. Man kan exempelvis se att får betar en del på tibast men inte så mycket 
att de förgiftas. Egentligen är det endast sprängört som är riskabel i svenska betesmarker. 

Som framhålls av Curman ( 1993) är betes trycket av stor betydelse för hur mycket och 
vilka löv som betas. Stubbskott av al erbjuder en stor lövmassa som synbarligen inte kon
sumeras om inte betestrycket är högt (Curman 1993). 

Löv som framtida foderresurs 
I litteraturen från 17- och 1800-talet finns en hel del detaljerade praktiska rekommenda
tioner om lövutfodring. Carlstedt (1841) ger exempelvis anvisningar på hur olika lövslag 
bör rangordnas till olika djurslag. Sådan information framstår för oss idag som fragmen
tarisk och svårbegriplig utan närmare motivering. Kanske är den en indikation på att det 
funnits en äldre mera detaljerad praktisk kunskap om hur löv från olika arter bäst använ
des som foder - en kunskap som förmodligen varit svår att systematisera och dokumentera 
för upplysningstidens vetenskap och som inte heller kunnat inordnas i fodervärderings
system baserade på kemisk råanalys från 1800-talet. Forskningen kring sekundära växt
substanser och de vilda djurens näringsval låter oss förstå att löv kanske inte bör betraktas 
som ett enhetligt nödfoder utan mera som en foderresurs med mycket differentierade egen
skaper beroende på art och utvecklingsstadium. Möjligen kan metoder baserade på mikro
biell digestion ge oss bättre möjligheter att värdera löv som foder. Mycket talar för att löv 
inte bör åsättas fixa additativa fodervärden utan hellre värderas i samspel med andra fo
dermedel. Modern datateknik erbjuder då möjligheter. 

Våra skogar innehåller en stor potentiell foderresurs. Nehring (1965) återger uppgifter 
från E. Pott om att ett 12-årigt-bokbestånd kan innehålla omkring 16 ton färska löv per ha. 
Brauner (1756) skriver, "När en til Löfbrott ämnad Skog med Wetenskap wårdas, så 
behöfwes han ej stor. 3 Tunnland kunna säkert giva 1000 Löf eller Kärfwar." En optimal 
kultur av poppel bör enligt beräkningar av Siren et al (1970) kunna ge 6-7 ton protein som 
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Räprotein 
Löslighet Ammoniakbild-

% i torr- 1 pepsm- ning i vomvätska 
V0S 1 substans HCl,% mg/100 ml 

Salix,683 30 20 51 24 

Salix viminalis, L3 37 18 52 25 

Salix aqualica, Pa 75 46 22 41 20 

Salix purpurea, 77 40 24 43 21 

Salixfragilis, 590 54 16 25 19 

Salix caprea, mix. 56 17 54 18 

Populus, 2144 54 18 42 19 
1 Vomvätskelöslig organisk substans enligt Lindgren (1979) 

Tabell 6. Digestion in vitro av organisk substans och råprotein i löv från energiskogs-
odling skördade 219 (Ciszuk & Murphy, 1982). · 

årlig hektarskörd i södra Sverige. De beräknade vidare att den årliga skogsavverkningen i 
Sverige innehöll lika mycket råprotein (1-2 ton/ha) i barr och löv som den dåvarande 
importen av oljekraftfoder. De mängder man kan skörda från naturliga bestånd av lövträd 
i Sverige syns dock mera måttliga. Curman (1993) redovisar beräkningar enligt vilka en 
skottbevuxen yta under skärm av lind, asp och ek kan ge näring från löv motsvarande 1800 
kg normalt hö per hektar. Vid hamling i lind skulle samma yta med 200 träd ge en närings
mängd motsvarande 1000 kg hö. 

Naturligtvis finns det många praktisk-tekniska problem förknippade med lövskörd men 
i den odlade energiskogen borde det vara rätt enkelt att även utveckla rationell teknik för 
lövskörd. Den avgörande begränsningen synes vara de "sekundära växt-substanserna" som 
interfererar med djurens digestion. Här finns helt klart ett intressant forskningsornråde där 
utsikterna till framgång synes goda. En inventering rörande vomdigestion och pepsin
saltsyradigestion av löv från olika arter visar på en viss variation (tab. 5 och 6) som bör gå 
att utnyttja. Variationen i halt av fenoliska ämnen beroende på utvecklingsstadier (Palo 
1985) visar också på möjligheter. Å andra sidan behöver säkerligen energiskogen sitt ke
miska försvar mot betande djur och insekter. 

Andra intressanta möjligheter kan finnas i att behandla den skördade lövråvaran med 
metoder som minskar tannineffekten. Exempelvis kunde Barry et al (1986) tydligt visa att 
man med polyetylenglykol kunde binda fria kondenserade tanniner i lotus så att man mar
kant ökade smältbarheten . När det gäller spannmål med höga tanninhalter fann Muindi & 
Thomke (1981) att behandling med alkali (Magadi Soda) förbättrade smältbar het och 
aminosyrornas utnyttjande. Syrabehandlingar och tvättning är andra exempel på åtgärder 
som med viss effekt används beträffande tanniner i sorgum (Mangan 1988). Mangan anger 
även genmanipulation som en lovande väg att åstadkomma nutritionellt önskvärda halter 
av tanniner i olika växter. De kondenserade tanninernas förmåga att binda protein och 
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Bra I Ganska bra Dålig 

Enligt Nehring & Schramm (1950/51 a): 

Ask Äkta fläder Bok 

Ahn Avenbok Björk 

Lönn Ek 

Lind 

Asp 

Poppel 

Enligt Olsson (1975): 

Asp Ek Al 

Sälg Hassel 

Rönn Björk 

Tabell 7. Lövets smaklighet i försök med får. 

dämpa fermentation är värdefull när det gäller att motverka trumsjuka (Mangan 1988) och 
det verkar attraktivt att flytta tanninproducerande egenskaper från exempelvis esparsett 
till klöver. 

Det syns också intressant att ta vara på möjligheterna att med hjälp av tanniner minska 
proteinnedbrytningen i idisslarnas vom med syfte att ge högproducerande djur mera 
aminosyror för absorption i tarmen. Då gäller det emellertid att åstadkomma detta utan att 
försämra digestionen av kolhydrater i vommen och utan att försämra digestionen i tunn
tarm och grovtarm. Trädslagens löv är ett högst intressant material dels på grund av sitt till 
art och mängd mycket varierande tannininnehåll dels på grund av sitt proteininnehåll. 

Frågan är om det inte redan med dagens kunskap vore värt att i praktisk utfodring pröva 
till exempel ett samensilage där klöver blandas med kanske 10-20 % löv eller hackelse av 
toppskott från energiskog. Även om sådan toppskott enligt undersökningar av Sanne & 
Ciszuk (opubl.) har en låg smältbarhet (47 %) och ett relativt lågt innehåll av omsättbar 
energi (6,3 MJ/kg torrsubst.) är det mycket möjligt att tanninerna skulle kunna ge ett posi
tivt bidrag genom att dämpa nedbrytningshastigheten hos klöverproteinet. I vart fall borde 
toppskottens protein ur miljösynpunkt passa bättre i idisslarmagarna än i värmeverkens 
pannor med ty åtföljande kväveutsläpp. Ett annat sätt att dra nytta av lövens tanniner skulle 
kunna vara att erbjuda nötkreatur en kombination av bete i klöver och energiskog och 
därmed motverka trumsjuka. Man kan således tänka sig olika sätt att använda även tannin
rika löv i idisslarnas foder. När det gäller löv där smältbarhetsdepressionen på grund av 
s.k. "sekundära substanser" är liten som hos alm, ask och rönn förtjänar de en ökad upp
märksamhet som betesväxter. Skörd för vinterutfordring kräver dock en mycket stor ar
betsinsats jämfört med skörd av gräs och klöver och torde förutom i nödsituationer inte bli 
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aktuell så framt man inte satsar på någon form av odling liknande energiskogen. Nog 
ligger det något tilltalande i att föreställa sig en odling av fläder där buskarna ger vind
skydd, bladen protein och blommorna substrat till goda drycker. 

Tack! 
Förf. vill framföra ett varmt tack till Lars Ljunggren för sökning och kopiering av äldre 
litteratur. 
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Inledning 
Inom forskningen har huvudintresset för ängarna som produktionsfaktor hittills inriktats 
på deras höproduktion medan lövfodret i de flesta fall blivit styvmoderligt behandlat. Där
för presenteras nedan ett flertal tryckta citat som belyser lövets betydelse och användning 
som foderkälla framför allt under 1700- och 1800-talen. Löv som nödfoder åt husdjuren 
under krisåren under 1 :a och 2:a världskrigen belyses även med några citat. 

Jordbruket har varit den väsentliga försörjningsbasen för merparten av landets befolk
ning alltsedan åkerbruket permanentades under järnåldern och några decennier in i vårt 
århundrade. 

Ängen som ägoslag har varit av största betydelse för jordbrukets ekonomi under mer än 
ett årtusende. Under 1800-talets första hälft började de att minska i betydelse. Ängarna gav 
upphov till produktionsökningar på åkrarna genom den gödsel som tillskapades av hus
djuren. Ängarnas areal i förhållande till åkermarken har säkert varierat mycket. I några un
dersökningar har man dock räknat med tio gånger så stor ängsareal som åker. 

Ängarna kan i huvudsak indelas i två från varandra skilda huvudtyper med utgångs
punkt från deras hydrologi: våtmarksängar och fastmarksängar. 

Våtmarkerna med sin ofta höga produktion var mycket attraktiva som slåttermarker. 
Man kan anta att en del våtängar brukats sedan järnåldern. Våtängarna översvämmas i stör
re eller mindre grad under vårar och höstar och tillförs därmed växtnäring som kompensa
tion för den näring som förs bort genom skörden. 

Fastmarksängarna har varit mer eller mindre trädbärande. Den trädbärande ängen, den 
s.k. lövängen, har utvecklats till ett av de mest artrika ekosystemen i den svenska naturen. 
En orsak är att lövängen är en mosaik av flera växtsamhällen. Artvariationen av kärlväxter 
är stor genom att skuggväxter och ljusälskande växter finns i en mosaikartad blandning. 
Det är känt att gränsen mellan två växtsamhällen är speciellt artrik. Denna gräns, ekoton, 
kan i många fall utgöra en stor del av den trädbärande ängen. Lövängens öppna markytor 
har långsamt utmagrats på kväve och vegetationen har anpassat sig till detta med arter som 
blodrot, gullviva, prästkrage, rödkämpar, svartkämpar, vitsippa, knippfryle och darrgräs 
(Haeggström 1987, 1995). 

Fastmarksängarna tillfördes inte någon näring som kompensation för det hö som där 
producerades. Det innebar att de med tiden kunde utarmas. Det är inte klarlagt om det över 
huvud taget går att ta en årlig skörd på samma fastmarksängsyta under flera århundraden. 
I några fall finns dokumenterat att fastmarksängar har producerat hö under två århundra
den. Ängar eller delar av ängar fick växa igen under kortare eller längre perioder för att 
ackumulera näring för att åter huggas ut och producera hö och löv (Borgegård 1994). 

Utarmningen av ängarna togs upp redan av Peder Månsson i hans skrift "bondakonst" 
från början av 1500-talet. Han skriver att "det aldra bästa är att ärja eller plöja upp alla 
ängarna och harvas jämt igen och sås". 

De härskande klasserna har i varierande utsträckning engagerat sig i jordbrukets för
bättring. De äldre skriftliga källorna om förslag till förbättringar i jordbruket är fåtaliga och 
ökar först väsentligt under första hälften av 1700-talet. Orsakerna till detta ökade intresse 
är flera och här nedan skall endast anges några av orsakerna. 

Adeln ägnade inte förbättr.ingar i jordbruket något större intresse under merparten av 
1600-talet. Ökad produktion berodde framför allt på nyodling inom skogsbygderna. Ge
nom reduktionen under Karl XI:s regering omfördelades ägandet av jorden i stor utsträck
ning. En del adelssläkter fick se sina jordegendomar inskränkas medan andra kom lindri-

122 



gare undan eller fick i vissa fall mer jord än före reduktionen. En konsekvens av reduktio
nen innebar att en del jordägare i betydligt större utsträckning än tidigare blev beroende av 
jorden och dess avkastning. Därmed blev de i högre grad intresserade av produktions
höjande åtgärder. 

Efter slutet på de svenska krigsäventyren som letts av Karl XII inleddes en ny fredlig 
period i landets historia. Statens intresse kom att inriktas på nationella förbättringar med 
verkningar för hela befolkningen. Som ett led i dessa strävanden inrättades bl.a. Svenska 
vetenskapsakademien år 1739 (Heckscher 1957). 

Det nya samhällsklimatet medförde att alla som kunde skriva manades att bidra med 
förslag till förbättringar för landets ekonomi och statsskick. 1700-talet var ett vetenskaper
nas århundrade som bl.a. frambringade en så lysande stjärna som Carl von Linne. En av 
drivkrafterna till hans resor runt om i riket var att ta till vara de möjligheter som fanns i 
naturen och utnyttja dessa till landets välstånd. En väsentlig förändring jämfört med stor
maktstiden var att man under 1700-talet i huvudsak sökte förverkliga uppställda mål inom 
landets gränser. Inom jordbruket gjorde sig förändringarna bl.a. gällande genom förskjut
ningar mellan odling av de olika sädesslagen. Under 1700-talet ökade havreodlingen avse
värt inom områden som tidigare inte odlats med denna gröda. Man har betraktat havre som 
i huvudsak en fodergröda och det kan antas att svältfödningen av husdjuren i någon mån 
därmed kunde minskas. 

Nyodlingen var ändå den mest väsentliga faktorn för att öka livsmedelsproduktionen. 
Den nyodlade marken togs framför allt upp i trakter med pågående odling. I spannmåls
odlande trakter gick nyodlingen av åker delvis ut över en del av ängsmarken. Nya ängar 
togs upp på något sämre jord och åtminstone under en tid upprätthölls ängsarealen. Man 
prioriterade nyodlingen för att öka skördarna framför att öka avkastningen på befintliga 
jordar. Ökningen av åkerarealerna och minskningen av de produktiva ängarna accentuera
de bristen på foder för husdjuren och underskottet av växtnäringsämnen på åkrarna. 

Födelsetalen var under 1700-talet förhållandevis konstanta medan dödstalen variera
de i hög grad. Befolkningstillväxten var därför mest beroende på dödstalens storlek. Des
sa har i sin tur av forskare knutits till skördeutfallet i jordbruket. Under dåliga skördeår dog 
många människor genom undernäring. De direkta dödsorsakerna var ofta orsakade av 
tyfus, smittkoppor eller andra epidemiska sjukdomar. Folkökningen i landet var 32% mel
lan åren 1751-1810. Livsmedelsförsörjningen för befolkningen var under 1700- och 1800-
talen ett problemområde såväl för staten som för den intellektuella överklassen. 

Den ökande befolkningen skapade ett starkt behov av nyodling och gav även upphov till 
hemmansklyvning. En förutsättning för att kunna genomföra hemmansklyvningen var att 
ägoblandningen av inägomarken minskade. Skiftesväsendets införande var ett väsentligt 
led i att råda bot på det problemet. Storskiftet introducerades år 1749 och medförde att in
ägomarken skiftades medan utägorna behölls oskiftade. Jordbruksbefolkningen blev allt 
mer flertalig och antalet personer per brukningsandel ökade från i medeltal 7 ,5 år 1751 till 
8-8,5 år 1810. Sammantaget medförde detta att trycket på naturresurserna ökade. Jordbru
kets möjligheter att skapa försörjning åt sin befolkning var av avgörande betydelse för sam
hället. Ca 75 % av landets befolkning var jordbrukare år 1760 och andelen var i stort sett 
densamma år 1860 (Heckscher 1957). 1800-talet utgör det århundrade under vilket den 
svenska befolkningen tillväxte i en hastighet som både före och därefter saknar motsvarig
het. Ägosplittringen fortsatte liksom nyodlingen men den senare kunde inte hålla jämna 
steg med livsmedelsbehovet. 
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Storskiftet medförde en del förbättringar av ägosplittringen men löste inte på något sätt 
problemen i jordbruket. Den tilltagande ägosplittringen och många problem med att lösa 
rätten till nyodling på byarnas utägor ledde fram till allt starkare krav på ett mer genomgri
pande skifte. Laga skiftet, som inleddes år 1827, omfattade såväl byarnas inägomark som 
utägor. Byarna splittrades i större eller mindre omfattning genom utflyttning av gårdar. Ge
nomförandet av laga skiftet är en av de största omvälvningarna i det svenska landskapet. 
Det fick konsekvenser för och var även förutsättning för de förändringar i jordbruket som 
i huvudsak var genomförda före 1880 (Sporrong 1990). Den moderna kemien gjorde sitt 
insteg inom lantbruket och medverkade till en bättre kunskap om markens kemiska egen
skaper. Konstgödsel såsom thomasfosfat började användas och kompletterade naturgöd
seln. Växel bruket infördes i stor skala vilket medförde att trädan i jordbruket i stort sett för
svann. Detta innebar att odlingsarealen i ett slag drastiskt ökade. Odling av foderväxter som 
en del av växtföljden medförde en stark ökning av kreatursfodret. Genom vallodlingen 
minskade kraftigt bruket av naturvuxna ängar. 

Under senare decennier av 1800-talet tog industrialiseringen av landet fart och skapade 
en stor efterfrågan på arbetskraft som hämtades från jordbrukets överflödiga befolkning. 
Genom bättre villkor i industrierna än i jordbruket skedde en avtappning av befolkningen 
till städer och samhällen. 

Sammantaget medförde dessa förändringar att ängen som markslag inte var ekonomiskt 
försvarbar. Ängarna övergick till åker, en del lades om till betesmark och de mest avlägs
na eller minst produktiva ängarna övergick till skog. De naturvuxna ogödslade ängarna har 
i stort sett helt försvunnit i de centrala odlingsbygderna med små undantag. I marginalbyg
derna, t.ex. i Smålands skogsbygder, på Gotland och i kustnära områden i Östersjöområdet, 
pågick ängsbruket med lövtäkt i viss omfattning långt in i vårt århundrade. 

Löv som foder - urval av texter 
Förslag till förändringar och förbättringar i jordbruket kan följas i en allt stridare ström av 
artiklar från 1700-talets första hälft och till idag. Husdjurens foderförsörjning har alltid 
varit en mycket väsentlig aspekt i lanthushållningen. Det är troligt att löv av olika slag har 
varit en naturlig del i husdjurens foder. I vilken omfattning löv har ingått som foder är ännu 
inte klarlagt men är väl värt ett speciellt studium. 

Lövtäkt och löv som foder åt husdjuren har varit föremål för studium och skriftlig 
dokumentation, särskilt under 1700- och 1800-talen. För att belysa olika författares intres
se för lövfodret i lanthushållningen presenteras nedan ett urval texter. Syftet har varit att 
spegla utveckling av kunskaper om lövtäkt genom nedslag i den agrarhistoriska litteratu
ren. I flera fall har författare beskrivit ungefär samma företeelser under samma tid. Då har 
en text valts för att representera det beskrivna tänkesättet. Vanligtvis ingår bruket av löv
foder som en mindre del av uppsatserna och det är endast dessa textavsnitt som återges 
nedan. 

En kort personhistorisk bakgrund ges för varje författare för att ange i vilken miljö och 
under vilka förutsättningar författaren levt. Sammanställningen är inte fullständig och för 
urvalet svarar författaren. 
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Hagström, Johan Otto, [Allöf, vinterföda för svinkreatur]. (Kongl. Svenska Vetenskapsa
cademiens Handlin�ar. Vol. 8(1747), s. 236-237.) 

Johan Otto Hagström föddes på Frösön i Jämtland år 1716. Han studerade till läkare i 
Uppsala och år 1749 blev han medicine doktor. Vid sidan om sina medicinska studier äg
nade sig Hagström åt andra naturvetenskapliga ämnen. Han skrev efter en omfattande 
resa "Beskrivning över Jämtland" som kom ut år 1751. Efter några år som lektor i mate
matik vid Härnösands gymnasium blev han provinsialläkare i Östergötland. Den tjänsten 
innehade han till sextionio års ålder. Hagström studerade under många år pan apum - de 
växter, av vilka bina hämtar honung och vax. Studierna sammanfattades i en skrift som ut
kom år 1768. Hagström avled år 1792 (SBH 1906, Lindroth 1967). 

Hr. HAGSTRÖM har inkommit med en berättelse til Academien, huru som han rönt det 
Svinkreatur med begärlighet hafva ätit allöf, hälst af unga trän, och sådana som växt i kärr 
eller sank jordmån, förmodeligen efter deras löf varit frodigare och af någon sötaktig smak, 
som löfvet uppå de gamla alträn och de som växa på höglänta orter icke hafver. Han har 
också sedermera förnummit, at allöf värkeligen brukas af Hushållare til vinter-föda för des
sa kreatur. Löfvet hämtas dertil Midsommarstiden i tort väder, torkas väl och förvaras un
der tak på tort rum, hvilken omtanka är så mycket nödigare at taga i akt, som detta löf är 
mycket benägit at möglas. Det gifves sedan til utfordring stundom tort och utan blandning, 
och stundom blandadt med litet mäsk, kli och agnar. Dock hafva Hushållare uti Academien 
hållit före, det denna spis måste vara mindre födande för dessa kreatur, och således icke, 
utan i brist af annan, vara at tilgå, men vid sådant tilfälle är en annan angifven, som man 
med förmån har försökt. 

Rosensten, Anders, Stadsmajoren Anders Rosenstens Tankar om Skogars Skötsel ... 1752, 
s. 157. 

Anders Rosensten föddes i Lund år 1687. Han studerade juridik men kom därefter att ägna 
sig åt officersbanan och blev stadsmajor i Halmstad. 

Rosensten är mest bekant för sin bok "Tankar om skogars skötsel, eller underättelse om 
alla villa träns natur och egenskaper, som.finnas uti Sweriges rike". Den boken är den för
sta i Sverige tryckta bok i skogsskötsel som något mer fullständigt behandlar samtliga våra 
skogsträd, såväl löv- som barrträd. Boken kom ut år 1752 och då var författaren död se
dan år 1740 (Hildebrand 1939). 

Stora willa Trän, som stå åker och äng til men, de hamlas gemenligen uti Nedan, straxt ef
ter Michelsmässo, uti mening och förhoppning, at de icke skola skiuta nya grenar igen; 
men jag försäkrar at det dock sker nästföljande år; derföre är det bäst afhugga alla sådana 
grenar uti Nedan straxt efter Midsommar, så förtorkas barken uti sielfwa afhuggningen 
igenom sommarhettan, så at inga sidoskott deraf mera kunna sig utsprida. 

Brauner, Johan (Jan), Tankar wid Skötseln och Nyttan af Boskap.,. samt Sko�ars Bruk och 
Missbruk ... 1756, s. 115-119. 

Johan Brauner föddes på Gränome gård tre mil öster om Uppsala år 1712. Han inledde 
sina studier med att lära sig flera språk. Därefter vidtog studier i ett flertal ämnen bl.a. 
medicin och andra naturvetenskaper. Dessutom lärde han sig praktiska hantverk såsom att 
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snickra och smida. Efter en kort tjänstgöring i kommerskollegium upptogs hans intresse 
helt av lanthushållningen. Han var förvaltare av Uppsala slotts trädgårdar och arrende
rade Ultuna kungsladugård samt förvärvade senare flera egna lantegendomar. Brauner ut
nyttjade sina teoretiska. kunska.per genom att genomföra ett flertal försök med främmande 
kulturväxter. Staten uppmuntrade nyodlingar av ängar på allmänningarnas kärr och 
mossar och Brauner tog sig an utvecklingen av nya metoder med liv och lust. Senare tog 
han dock avstånd från dessa mossodlingsförsök som bortka.stad arbetsmöda. 

Han var en flitig skribent av olika. arbeten inom lantbrukets problemområden. Han ar
betade intensivt med jordens dikning, bearbetning och gödsling. Ett banbrytande arbete är 
en skrift med synpunkter på att införa växelbruk i Mälardalen i stället för det allmänt prak
tiserade tvåsädet. Bland hans mer betydande arbeten kan nämnas "Tankar och försök om 
åker och äng" ( 1752 ). Är 1752 blev han ledamot av Vetenskapsakademien och fick 1760 
titeln ka.mmarråd (SBL 1926). 

Et Träd, som är ämnat til ständigt Löfbrott, bör ej toppas mer än högst til en treding af dess 
högd; hwarje gren på Cronan bör tillika i samma proportion stympas, om det skal få rik 
Crona. Det som ämnas till Slögd och står i backar bör ej röras, eljest tar det kallwed til sig. 
/ .. ./ 

Hästar äro dertil de tjenligaste, ty de skona Björken. Kan man skaffa Hassel dit, som är 
ingen konst när Nötter finnas, så har man deraf et härligt Löfbrott för alla slags Creatur, 
ända til Hästen. Har man gammal Hasselskog, så bör den om hösten afhuggas, då nya 
Telningar om wåren wisa sig ymnogt, hwilka ej toppas för än de hunnit til 9 a 10 quarters 
högd, hwarigenom nya sidogrenar wankas, Busken tätnar och blir ganska rik til Löfbrott, 
allenast hon ej tillåtes at skjuta högre än til beqwärnlig brytnings-högd. 

Aspen är et härligt och hälsosamt Träd för alla Creatur, men som den genom sin wäxt
lighet agar ut alla andra Löfträn, så måste den quarteras in på något ställe ensam. Her och 
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der böra några Hufwudträn lämnas, at sjelfwa kasta sina Fröen til Skogens underhåll af åt
skilliga slag, besynnerligen af Björk som kryper med Roten nästan som Aspen, och lyck
as ej at sås för hand, utan wil så sig sjelf, af orsak at dess Fröen mogna ojämnt, komma så
ledes genom plåckning at tagas i otid. För öfrigt bör hela Skogen hållas låg, för beqwäm
lighet af Löfbrott, och det til 4 a 5 alnar. Af Ek är skada at bryta Löf som en del pläga göra, 
det är för ädelt Träd at så stympas. 

Alträdet bör hållas wid alla Sjöstränder, ty utom anseendet och skjul emot wädret, så ger 
det kosteligt och hälsosamt Löf åt Fåren, när det näst för höanden brytes, eljest blir det för 
groft, och bör man då dröja til sena hösten, sedan 1 eller 2 frostnätter gått öfwer det, då det 
af Fåren ätes; men då bör man skynda sig och ej wänta på den tredje. 

Pilen är så lätt at öka, at man med skjäl må undra hwarföre så litet deraf finnes. Man ser 
wäl öfwer alt dermed göras försök, men sällan rätt lyckas. Felet består mäst deruti, at Pilq
wistarne ej stickas djupt nog i marken, och således antingen om wintern frysa ut, eller om 
wåren borttorka. Ohägn af Boskap äro de äfwen mycket underkastade, såsom wårdslösa
de mer än andra Trän. W åren är bästa tiden til dess plantering, at så mycket bättre stå emot 
första wintern. Alla Creatur, ända til Swin, äta dess Löf med begärlighet, men Wide, Sälg 
och Hjälster nödigt. 

Ärt-Trädet är artigt til Löfbrott och Bast, och förtjenar at upfylla wåra Skogar äfwen för 
Träslaget skuld, såsom hårt, segt och gult som Boxbom. Dess Häckar äro täta och pryde
liga, och kan ej annat än upmuntra Landtmannen til deras anläggande. 

När en til Löfbrott ämnad Skog med Wetenskap wårdas, så behöfwes han ej stor. 3 Tun
land kunna säkert gifwa 1000 Löf eller Kärfwar. Hwart tredje år kan man göra sig stat at få 
bryta å nyo, således bör Marken delas i 3 hufwuddelar. Hwar hufwuddel åter i så många 
delar som Torpare eller Arbetare finnas wid Gården, då hwar och en får sitt afskilda Stycke 
at bryta sitt årliga Löf uppå til Gårdsens behof. Sedan Torparen blifwit underwisad om 
brytningssättet, så har han då ingen at skylla på, om han förhuggit sig på något Trä, och bör 
Löfskogen fördenskull årligen synas. / .. ./ 

Man bör ej göra sig stat på Löfbrott af de Ädlare Trän, såsom Oxel, Lönn, Wild-Apel, 
gångande Werks tilhörighet; Ask til Wagns arbete; Alm, det präktigaste en Snickare har at 
kläda över Skåp och Bureauer med; Lind til Bast och remsnidarbräden, utan snarare öka 
dem genom Frön öfwer alla ägor, och lämna dem i deras frihet. 

Handskäror af gamla Liar äro de wanlige och wigaste wid brytningen; dock är nyttigt, 
at hafwa en del med 2 alnars långa skaft, eller mer, hälst af Hassel såsom segast, med hwil
ka qwistarne ganska wigt kunna toppas. Skäran på så långt Skaft bör wara mindre krokot, 
nästan som en krokknif, Aln lång, och litet starkare än wanlig Lie, så at hon kan brukas at 
hugga med. 

Kalm. Pehr, Oeconomisk Beskrifnin� öfwer Björckens Egenskaper och Nytta ... 1759, s. 
21-22. 

Pehr Kalm föddes i Ängermanland år 1716. Redan som barn blev Kalm faderlös och fick 
förlita sig på andras beskydd. Sten Karl Bielke blev hans beskyddare från år 1740. I Upp
sala studerade Pehr Kalm under ledning av Carl von Linne och Anders Celsius. Kalm 
gjorde botaniska studieresor i Finland, Ryssland och Ukraina samt i Sverige till landska
pen Uppland, Västergötland och Bohuslän under åren 1740-45. Han blev docent i natural
historia vid Äbo akademi år 17 46 och professor i ekonomi året därpå. En lång forsknings
resa till Nordamerika genomfördes åren 1747-51. Syftet med resan var att samla växter 
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som kunde vara användbara i det svenska lanthushållet. Kalm skrev en reseberättelse från 
resan som uppmärksammades och översattes till flera språk. Vid sidan om sin naturveten
skapliga karriär prästvigdes han och tjänstgjorde som kyrkoherde. Pehr Kalm avled år 
1779 (SBL 1973-75). 

At Löf brukas til Foder åt Creaturen är alment bekant; i synnerhet må Fåren af Björck-löf 
ganska wäl; det tårckar dem inwärtes och bewarar dem för watusoten, nästan som Ale-Löf: 
Getter äta det och gerna, äfwen så Lappens Renar. Blandas Björck-löf, som äro tårckade 
och förwarade, om Winteren ibland Agnar, så kan deraf med tilsats af warmt Watn giöras 
åt Boskapen en god Sörpa, som i stora Kar ständigt stå i Fähuset: Ehrenmalms Res. p. 20. 
Det wore fördenskuld så mycket mera til at önska, at det som brukas i Jämtland, en gång 
komme i fult bruk, nemligen at samla det nedfalna Björck-löfwet och anwända det til det
ta behof, hälst som det, i anseende til des sedna förrutnelse, är mindre nyttigt för Gräs-wäx
ten på Ängarne; då de ej allenast dymedelst skulle spara Fodret i Ladugården, utan och 
giöra en wälgjäming emot sina med Björckskog bewuxne ängar; man bör derföre, för den 
nytta Björck-löfwet gjör wid Creaturens födande, wara derom angelägen, at man kan haf
wa tilräckelig Björck-skog på tjenliga ställen på sina Ägor. 

[Nordenstam, Carl Fr.l, Kundgjörelse om löfs brytande ... 1764. 

Biografiska uppgifter saknas. 

Kundgjörelse. 
Som af flere igenom Trycket utkomne beskrifningar, bepröfwat är, at Löf af Almträ, Ask, 
Asp, Biörk, Pihl och Widje är ganska nyttigt til foder för gamla Får, tå thet i rättan tid på 
gröna qwistar hugges, skiäres och tages, innan thet förlorat sin kraft, samt mycket wäl tor
kas; Och i thetta mig i Nåder anförtrodde Län på flere ställen är tilgång på dylik Löfskog, 
utom thet man förmodar, at, tå planteringen, ther Löfskog nu ej finnes, efter förr gifwen un
derrättelse, wärkställes, then skal tiltaga; Men förfarenheten witnar, at af många tusende 
kiärfwar Löf, som för thesse kreatur brytas, hälften blifwer skiämt och onyttigt, af okunnig
het dels om tiden til Löfwets brytande, dels ock om sättet til torkningen och bärgningen; Så 
har jag, efter inhämtad underrättelse af förfarne och försicktige Hushållare, samt utkomne 
beskrifningar, welat lemna Inwånarena mitt i Nåder anförtrodde Län, och i synnerhet 
Almogen, följande underrättelse: At Löfwet icke skjäres eller brytes annan tid än uti ny, 
och thet icke förr om året, än thet fått sin fulla mognad, hwilka twänne omständigheter, 
som öfwerensstämmande med Naturens lagar, böra noga i akt tagas. Til bärgningen utwäl
jes en klar Solskins dag, hälst tå en eller twå dagar förut warit uphålls wäder, och, så snart 
then natten förut fallne daggen är afblåst eller torkad, börjas med Löfbrytningen och sam
manbindningen i knippor, med så mycket folk, som kan åstadkommas, hwarmed kan fort
faras til then tid om aftonen, förr än daggen åter faller. Löfwet hemföres tå genast med 
skyndsamhet, så at thet är inbärgat förr än dagg eller rägn faller, til förekommande, at thet 
ej må förlora sin kraft och styrka. Löfwet insättes i en gammal Lada eller Bod, på thet sätt, 
at K.iärfwame sättjas hwarftals på sina stammar, hel tätt och rätt up, så lagande, at med alla 
hwarfwen ifrån gafwelwäggen fortfares på en gång, och at början sker ifrån botn, hwarftals 
ofwan på hwarandra up under taket, dock så, at Löfwet icke blifwer trampat eller packat 
tilsammans, hwarefter dörren tilslutes, tå Löfwet, när stillningstiden infaller, skal finnas 
friskare, smakeligare och starkare, än om thet, uti önskeligaste Solskins och uphåls wäder, 
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utom hus blifwit torkat. På en del orter i Riket brukas ock särskilte Löf-lador med glesa 
wäggar, hwarest Löfwet genast, utan at thet torkas i Solskinet, inlägges, dels på sätt, som 
anfördt är, dels ock på stänger, hwarftals ifrån golfwet til taket, hwilket senare bör wara wäl 
förwaradt för dropp. Löfwet, i synnerhet af Asp och Sälg, som strykes af trän, torkas på 
Stalls-Fähus eller andre windar, ther tjänlige draghål äro inrättade, och ther thet tages i 
skogar, wida belägne ifrån Gårdarne, så at thet genast ej kan hemföras, äro Lador bygde 
med lafwar, then ena öfwer then andra, hwarest Löfwet utbredes och torkas. Hwarwid i akt 
tages Lagens innehåll i 10. Cap. 2. §. Bygn. Balken, och 1734 års Kongl. Maj:ts Nådige 
Förordning om Skogarne i Riket §. 31, samt Förklaringen af år 1739, at ej må trä fällas eller 
topp huggas til Löfs tagande, utan qwistas och skjäras, så framt thet icke til redskap och 
wed, eller til andre nyttige tarfwor behöfwes, wid bot 16 öre Silfwermynt för hwarje topp 
eller trä. Stockholm af Lands-Cancelliet then 28 November. 1764. 

Carl Fr. Nordenstam. P. Hjort. 

Kalm, Pehr, Underrättelse om Tjänli�a Ämnen til Boskaps-Föda wid Infallande Foderbrist 
... 1766, s. 5-6. 

Biografiska uppgifter för Kalm se ovan. 

Så snart en hushållare om wåren får sin boskap ut på gröna marken, hwarest de sielfwe 
kunna förskaffa sig födan, bör han genast wara omtänkt, huru han nästa winter skal kunna 
hafwa tilräckeligt foder: han bör födenskul, så snart såningstiden är förbi, begynna samla 
tilhopa hwad som kan tjena för dem til winterföda. När tiden är inne, då asplöfwet begyn
ner at skalra, hwilket sker förrän höbärgningstiden infaller, så märkes at det är tjenligt til 
löfbrott; en god hushållare sysselsätter sig då, at med all flit förskaffa sig detta, bryter, up
häsiar eller ock i lador förwarar til wintern. Sedan blifwa ock flere slags löf färdige til täckt, 
såsom af björk, al, wide, sälg och rön, hwilke en god hushållare så wäl för, samt rägnwä
dersdagarne under höbärgningstiden, som ock efter samma tid flitigt bryter och förwarar, 
så mycket som tid och tilfälle medgifwer. Flitiga wallhjon kunna ock bära en säck med sig, 
wid tilfällen stryka löf af trän, skära gräs undan buskar och af andra ställen, hwilket ej 
boskapen kan slippa til, lägga däruti bära hem, och om aftnarne utbreda i något hus at torr
kas, och på det sättet samla en ansenlig myckenhet. 

Carleson, Carl. Hushåls-Lexicon ... Ny uppl. 1769, s. 442-459. 

Carl Carlesonföddes år 1703 i Stockholm. Han studeraae i Uppsala och disputerade där 
år 1724. Hans studier inriktaae sig på romersk och grekisk vältalighet, litteratur, statskun
skap, juridik och teologi. Ären 1725-47 arbetade han i olika befattningar i Kanslikolle
gium. Carleson utgav tidskriften den sedelärande Mercurius. Hans verksamhet kom att in
riktas mot ekonomiska problem och som riksdagsledamot argumenterade han för merkan
tilismens ideer. Carleson blev år 1747 lagmanförst i Kalmar län och senare i Söderman
land. Han köpte en gård i Alby i Solna och kom därmed lanthushållningen något närmare. 
I sin skriftställning deltog han i arbetet med att öka avkastningen av de naturliga ängar
na. Carleson refererar vaa andra kommit fram till utan att själv ha ägnat problemen ett 
djupare studium. Han anförde att ängen borde utbrytas med plöjning och därefter sädes
odling för att sedan läggas igen till vall. Carleson avled år 1761 (SBL 1927). 
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Sedan nu Hushål laren beflitat sig om en god och bördig Äng, så bör han jemwäl trakta ef
ter at skaffa sig et godt Löfbrott, som gör ganska stor nytta wid utfodringen, och är nästan 
oumbärligit, ehuru rikt förråd man hafwer af Hö; ty Creaturen älska ombyte uti fodret och 
trifwas olika wäl ,  när sådant med förnuft och eftertanka i akt tages . 

God och tilräckelig Löfskog förskaffas på åtskilligt sätt, så wäl genom fröns sående som 
Plantors flyttande. Af alla slag har jag funnit Säldelöfwet wara det bästa och smakeligaste 
för Fåren, samt är af den godhet, och äger den dyrd uti och af sig sielf, at det allena kan 
gjora en fattig Man förmögen, så frarnt han förstår at nyttja  det rätt. Sälden, hwars löf äro 
grå-hwita på den nedersta sidan och ljusgröna på den öfwersta, något långa och smala, låter 
plantera sig öfwer alt, både där som är torrt, så wäl som på sanka ställen: wäxer så skynds
amt som Pilen och bär jemwäl frö som densamma, uti små ludna klasar, lika med det 
Swenska Bomulls-Trädet. Detta fröet kan församlas uti Junii Månad, då det mognar, ibland 
förr och ibland senare, sedermera sås det om Hösten och efter 1 5  års tid ti l wäga bringar sin 
ägare et Löf-brott, som öfwergår alt hwad man kan tänka och förmoda. Bästa sättet är, at 
så det i Trägården,  och sedan flytta ut plantorna, hwaräst man behagar. 
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Sådane Sälder äro ganska tienlige til Alleer och Perspectiver, emedan de äro nog lum
miga och täta, när de blifwa putsade. De betala ock sitt ställe de stå uppå, rikeligen hwart 
tredje år, gifwa en hälsosam och god skugga åt Ängen, samt lindra Hushållarens största be
kymmer, i det de framställa sig som wäl försedde förråds hus, när oförmodelig foderbrist 
af släta Hö-år infaller. Ja, jag tror mig ej säja för mycket, om jag säger, at sådane Sälders 
flitiga planterande öfwer hela landet, jemte Aspars och andra nyttiga Löfträns, skulle til
skynda Riket större winning, än hela den Ostindiska och Levantiska handelen tilhopa, som 
på sit sätt ej äro at förakta. 

Asp är den, som uti godhet kommer Sälden aldranärmast och gifwer henne ej mycket ef
ter. Besynnerligen äro Hästar derefter så begärlige, at de ofta äta up qwistarne med, och al
lenast lemna de tiockare stumparna oätna. Det löfwet är et med det smakeligaste, hälsosam
maste och mäst födande foder för alla slags Creatur, så at den som förskaffar sig wäl As
peskog på sina ägor, han förbättrar sin egendom til hundrade procent. Aspen kan genom 
flit och idoghet förökas til många Tusende, så wäl igenom fröet, hwilket sitter i små ulli
ga klasar, äfwen som Säldens, och mognar sidst i Maji eller först i Junii Månader; som ock 
genom Plantor, hwilka til hundrade tals pläga uplöpa kring om stubben på en afhuggen Asp 
och kunna efter omflyttningen på 20 års tid gifwa et godt och tilräckeligit Löfbrott. De 
wäxa uti all slags jordmon, som är något höglänt, men i kärr trifwas de intet. 

Det Swenska Bomulls-Trädet gifwer et löf, som är funnen spis för Creaturen, emedan 
det är både hälsosamt och trefweligt, besynnerligen för Får, som med detta fodret äro gan
ska wäl til freds. Det kan som Sälden, planteras både med och utan rot, wäxer uti all slags 
jordmon, och betalar sit ställe wäl. Des frö mognar uti September Månad, då det til öfwer
flöd kan samlas och straxt sås innan Winteren kommer, sedan det litet förut är torkat, och 
kan på 22 års tid gifwa et fullkommeligit Löf-brott. 

Biörken är det fierde Löfträdet, som förtienar en flitig Hushållares upmärksamhet, och 
är wäl mödan wärdt, hwarföre man ock bör wara ganska mon om des planterande. Hon wä
xer til tusentals i Skogsbygden, hwaräst nyligen warit swedjat, hwarifrån man kan flytta de 
unga plantorna med fördel til hwad jordmon man behagar; ty hon suger sin must neder utur 
sielfwa alfwen, af hwilken hon lefwer, utan någon matjords tilhjelp. Eljest kan också 
Biörken igenom dess frö fortbringas, hwilket ej mognar förr än först i November Månad, 
och måste sås om Wåren så snart som jorden öpnas. Det wäxer fort nog, dock senare än 
Plantorne, som böra flyttas när de äro 2 år gamla, då man efter 18 års förlopp kan förwän
ta sig et fullt Löf-brott utaf dem. 

Alen är äfwenwäl wärd at bemöda sig om, och kan ej utan skada saknas uti et wäl anlagt 
Löfbrott; ty dess löf är ganska hälsosamt för Creaturen. För Fåren är det en rätt läkedom, 
besynnerligen när wåta Somrar warit. Alen är ganska lätt at fortbringa, så wäl igenom fröet 
som plantering. Fröet är moget något sent på Hösten, då det kan samlas när frost kommer, 
och sås så snart jorden öpnas om Wåren äfwen som Biörken. Med telningars planterande 
förökes också Alen anseenligen; ty om telningen hafwer aldrig så liten rot, så wäxer den 
ganska fort, så at på 10 til 12 år kan man hafwa förswarligit Löfbrott af densamma. 

Desse äro de förnämsta Löfslag, som en Hushållare nödwändigt bör skaffa sig, så framt 
de ej redan finnas, emedan de äro rätt oumgängelige wid en rätt Landhushållning. 

Och som desse omtalte Löfslagen kunna utan stor möda, utan kostnad och utan gödsel 
fortbringas, så lemnar jag hwar förnuftig Man at eftersinna, til hwad för otrolig högd Land
hushållningen skulle kunna bringas, om hwar och en wille roa sig med at plantera allehan
da Löf-Trän wid sin Gård, och dermed pryda hwart och et ledigt ställe, så at ingen wrå på 
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des ägor blefwe ofruktbar. Sannerligen skulle hwar och en kunna föda hälften så många 
Creatur til, som han nu äger, och ingen hafwa orsak at beklaga sig öfwer et ringa höbol, 
som nu beklageligen mäst öfwer alt höres. At icke förtiga det många Wedlass härmed 
skulle sparas, som eljest af Slättboen måste både köpas och stjälas, samt ofta köras 3 a 4 
milen efter. 

Utom de förr uprepade Löfslagen, finnas ännu månge, som til Creaturens föda kunna 
nyttjas, fastän med något mindre förmon: Såsom Lönn, Ask, Lind, Alm, Hassel, Wicker, 
Wide, Ärre, Brakwed, Pihl, och med et ord sagt, alt hwad Löf heter. Desse Löfslag ätas ock 
gärna af Creaturen, när de äro hungriga, allenast de äro wäl bärgade. H waraf följer, at en 
Hushållare ej kan wara nog angelägen om sin Löfskogs wårdande, och om des anskaffan
de, om han ingen tilförene äger. 

Förnämligast förtienar Ekelöfwet sit beröm, för den stora nytta, som det gjör hos Får, 
besynnerligen när wåta Somrar infalla; ty det torkar dem inwärtes, och förtager den öfwer
flödiga fuktigheten, samt styrker deras inwärtes delar, som genom fuktighetens öfwerflöd 
blifwit slappa, medelst dess lindriga tilsammandragande, och hindrar således alla wåtakti
ga och skadeliga siukdomar. Det kan ej nekas, at icke Alelöf och Biörkelöf gjöra detsam
ma, dock ej i så fullt mått: Derföre är det högst nödigt, at årligen hafwa litet Ekelöf til 
hands. 

Den Hushållare, som hafwer et godt Löf-brott, antingen af naturen, eller ock af egen flit, 
han bör också wårda det med största aktsamhet, såsom en skatt, den både han sielf, så wäl 
som hans efterkommande hafwa nytta utaf i alla tider. Warandes hwar och en härtil så 
mycket mera förbunden, som wi en gång hafwa et drygt answar, om wi förderfwa något af 
det, som wår Öfwer-Herre betrodt uti wår wård. Fördenskull böra wi med undergifwen 
tacksamhet nyttja hans milda lån, och när honom så behagar, lefwerera det ifrån oss förbät
trat, men icke förwärrat, så framt wi wilje undgå det straff, som den försummeliga tjänaren 
blev pålagt, hwilken af lättja nedgrof sit undfångna pund i jorden. 

Då släta Hushållare härtildags gjordt löf, hafwa de antingen kullfällt sielfwa Träden, 
eller ock afhuggit qwistama ända til toppen, hwaräst de lernnat en liten buska löf, som hållit 
Träden wid lif, hwilket de kalla hamla. Men begge dessa sätten hafwa warit högst skade
lige, och ej til annat tienlige än at dermed aldeles utöda Löf-skogen; ty det trädet, som 
hugges aldeles omkull, kan aldrig ersättas förän et annat planteras i stället: och det som 
hamlas, bär aldrig mera löf, än det som lernnas i toppen, fastän det blefwe 100 år gammalt. 

Den som nu hafwer skaffat sig et godt Löfbrott, han bör dela det i 4 lika delar, om det 
är Säld och Al, men uti 5, om det är Asp och Biörk. En del häraf skattas hwart år, och det 
således, at toppen på Trädet afhugges med alla de öfra grenarna, lika som Trägårdsmästa
re putsa de Trän, som de wilja hafwa kronor uppå. När nu alla delame äro aflöfwade, en 
hwart år, så begynner man å nyo igen på den första delen, hwilken då lärer finnas så haf
wa förbättrat sig, med en myckenhet af telningar och löf, at det är förundran wärdt. Skul
le Löfträden redan wara något gamla, at stammame wid toppen woro något tiocka, så måste 
man med en liten handsåg af-skära toppen snedt upföre, och sedan lägga ler med hälften 
Ko-dynga derpå, samt binda näfwer deröfwer med bast, eljest tager Trädet röta til sig och 
dör i förtid. 

Wil man fördenskull hafwa et beständigt Löfbrott, så är bäst at plantera sielf, då man 
kan ansa de unga Träden och dana dem som man wil, så at man sedan ej behöfwer afhug
ga någon tiock gren, och i följe deraf ej hafwer så mycken plåstring med dem. Sådane Trän, 
som ifrån ungdomen blifwa således skötte, taga mer och mer til uti löfrikhet: Ju äldre de 

132 

.. 

.. 



blifwa och ju oftare de skattas, ju lummogare blifwa de. Besynnerligen när man därjemte 
aktar, at inga telningar få slå ut wid rötterne, som draga musten ifrån sielfwa Träden, så at 
jag haft det Träd, som gifwit mig et och et halft tiog löf, om icke mera. De löf-trän, som nu 
så skötas, hinna til 2 gånger så hög ålder, som de andra hwilka ej beskäras, och kalla Ty
skarne detta maneret verjilngern, eller at gjöra Träden unga på nytt. 

Behuggningen efter de 4 första åren sker bäst med den lötback, hwilken är gjord som en 
skära och wäl tung af järn samt förswarligen stålsatt. Denne Löfhack fästes på en lång 
stång, hwarmed en karl kan stå nedre på jorden och afhugga alla de qwistar som til löf böra 
afskäras. Hwarwid tages noga i agt, det Trädet hwarken för mycket eller för litet beskäres; 
ty om det sker för litet, så skiuta ej nogsamt nya telningar ut igen: och om det sker för 
mycket, så lider man skada, då man efter 4 eller 5 års förlopp kommer igen. At icke förti
ga det Träden aldeles dö bort och Lötbrottet går ut, om det flera gånger putsas för nära, då 
man får det omaket, at utan wedergällning åter plantera på nytt igen, och sedan med tola
mod afwänta frukten deraf. 

När nu tiden är inne at giöra Löf, som är för Eke- Asp- Sälde- och Pil-löfwet ifrån den 
15 Julii til den 25 Augusti samt för Ale- och Biörk-löfwet, jemte de öfrige Löfslagen, ifrån 
den 25 Julii til den 25 Augusti, emedan Ale- och Biörklöfwet blifwer för hätskt och osma
keligit för Fåren, om det göres för bittida; så wäljer man sig en wacker torkwädersdag, då 
löfwet afhugges och straxt sammanbindes. Kärfwarne giöras snarare för små än för stora, 
och köras hem om qwällarne så många som göras om dagen, samt sättas kring wäggarne 
uti de torna Ladugårdshusen, på det löfwet må så torkas i skuggan, och ej ute på marken 
wara underkastadt rägn och dagg, som tilskyndar det den största skadan, ty om det får et 
rägn eller en dagg på sig, sedan det är halftorkat, så är altsammans skämt, emedan det 
mister sin färg och smak, samt ätes med olust och wederwilja af Creaturen. 

Det aldrabästa sättet är, at gjöra sig en egen torklada dertil, som sker bäst med 4, 6 el
ler 8 stolpar, alt som man hafwer stort Lötbrott til och man wil hafwa henne lång. Desse 
stolpar sättas med ena änden i jorden 2 och 2 emot hwarandra, 12 alnar emellan hwart par, 
och i öfwersta ändarna inhuggas långstockar ändalångs samt bandstockar twärt öfwer 
ladan. Uppå desse bandstockar sättas wanliga tranläggar, som med behörige raft beläggas, 
då hon sedan täckes med halm, såsom andra ladugårdshus. När nu ladan är täckt, hälst med 
bindtak, så göres en gles gärdesgård til wäggar rundt omkring, på det wädret allestädes må 
kunna spela igenom henne. På begge gaflarna, som böra wetta åt Öster och Wäster, giöras 
2 grindar, at derigenom inkasta löfwet, och på det wädret så mycket bättre må få spela de
nn. 

Den som hafwer et stort och widlöftigt lötbrott, han kan giöra stolparna så höga, at man 
uti ladan kan hafwa twenne torkningar af löf tillika; En nedre på marken och en högre up 
på en dertil giord ställning, då man så mycket mera kan spara tak jemte onödig omkostnad. 
Löfwet sättes emot gärdesgården kring alla wäggar, samt uti rökar eller skylar ändalångs 
på gålfwet, så mycket som får rum; dock ej tätare än wädret kan komma åt at stryka der 
emellan. 

Hwad gagn och nytta et på slikt sätt ansatt löf tilskyndar Landmannen, det kan omöje
ligen någon föreställa sig, som det ej sielf försökt hafwer; ty det ätes ej allena af Creaturen 
med största begärlighet, utan år dem jemwäl i högsta måtto sundt och hälsosamt, hwilket 
bärflyter deraf, at det genom slik torkning ej allenast behåller sin naturliga gröna färg, utan 
jemwäl sin kraft och hätskhet, som det eljest gärna uti den wanliga uttorkningen förlorar. 
Derföre ersätter et så wårdat löf rikeligen, hwad som uti höet brister, och det til alla delar; 
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kunnandes en Landhushållare med fast större förmon underhålla sina Creatur öfwer win
teren med ren halm och et sådant löf, än med et illa ansadt och bortskämdt hö. 

Då nu löfwet således är tort, som gemenligen ske plägar på 5 dagar, när kärwame ej äro 
för stora, som afrådt är, så lägges det tilhopa på skullar, men ej i lador, emedan det drager 
gärna fuktighet til sig utur jorden, som kan göra det swart och möglat, hwaraf det förlorar 
både sin närande ock läkande kraft, oaktadt det wore aldrig så tort inbärgat och i hus kom
mit. Sedan löfwet är tilhopa lagdt och torkladan tom, så upfylles densamma straxt åter med 
nygiordt löf, och således fares fort alt framgent, til dess man fådt skaffa sig så mycket löf, 
som man det året behöfwer, eller rättare sagt, som man hafwer råd och ämne til. Ty hwart 
år måste man så laga, at man hafwer något löf och ej är aldeles utan, at man dermed kan 
inwärtes torka Creaturen först de ställas in om Hösten. 

Härwid bör grant märkas, at en Hushållare mäst måste beflita sig om Sälde- och Aspe
löf, såsom bäst närande. De öfrige löf-slagen tillåta wäl intet Creaturen at dö af hunger, 
utan gjöra mycket gagn til deras hälsas bewarande, förmedelst deras medfödda bitterhet 
skull, besynnerligen först om Hösten, som förr sagt är; men om de brukas för öfwerflödigt 
eller för länge, hälst uti springetiden, så blifwa Lamben små och grofyllige, i det stället at 
de begge först omrörde slagen hålla dem wid lika finhet och storlek, när alt efterkommes, 
som wid Fåreskötslens omrörande widare skal omtalas. Boye. 

Den som har godt löf-brott, spar mer än han kan föreställa sig i Creaturens föda; men 
förstår han ej dermed at hushålla, så förswinner det lätt, och kommer ej så snart igen som 
gräset på ängen. 

Lata och boglösa Åkermän skylla ofta på löf-brottet, när Ängame blifwit skoglupne. 
Wallbaggen brukar, at hwaräst han stryker fram, hugga halft utaf alla små Löfträn honom 
möta, och luta dem ner åt Geten at skala af. Bästa sättet det at förekomma, der skog ej fin
nes til öfwerflöd, och i Bergslager, är at slagta Geten. Bonden fäller til löfbrott på samma 
sätt, och låter trädet rutna på stället, gjör desutom til wedbrand och afsahlu nya fällen, när 
det andra lemnas i skogen qwar. Til at löfwa Kyrkan bidrager hela Soknen, och glömmer 
hwar och en derwid ej sit eget hemwist. 

At det sker i Skogsbygden långt ifrån Städeme, är mindre underligit; men at Mälar-Öar
ne och Skären kring Stockholm äro den olyckeliga seden undergifne utan åtal, är oförswar
ligit. Maijstången i Städeme gjör ej den minsta saknaden. 

Et Träd, som är ämne til ständigt löfbrott, bör ej toppas mer än högst til en treding af 
dess högd; hwarje gren på kronan bör tillika i samma proportion stympas, om det skal få en 
rik krona. Det som ämnas til slögd och står i backar bör ej röras, eljest tar det kallwed til 
sig. 

Om man dristade sig at anförtro Swedje i Bondens händer, så wore det säkraste och lät
taste sättet til Biörkens fortplantning, hwilket är det nyttigaste Träslag i alla slögder, i anse
ende til dess wäxtlighet och seghet, hwarutinnan han i wåra Norra orter, så wäl som alla 
andra Träslag, wida öfwerträffar de Utländske. Högder, oländiga backar och berg böra 
updragas eller lemnas åt skogen, den nedriga och stenfrie Slätmarken åt Säd och Gräs. At 
bränna eller swedja på berg är fåfängt, ty der kan ej den ringa Swartmyllan fredas undan 
Elden, men i sådane stenbackar, der tilräckelig mylla finnes eller mo til grund, låter det sig 
gjöra med fördel, allenast det sker straxt efter rägn. Wissa hufwudträn måste der bewaras 
til frösåning i askan, hwilket kommer lättast i grodd under Säden, som där första året sås. 
Sedan Säden är skuren, bör stället fredas, tu eller tre år, och äfwen då inga Creatur ditsläp
pas, förän långt in på Sommaren. Brauner. 

134 



Carlstedt. P.J., Bondens angelägnaste göromål wid Jordbruket, Allmogen till tjenst utgif
ne. Ny uppi. 1841, s. 69-72. 

Peter Johannes Carlstedtföddes i Ronneby 1796. Han blev student i Lund, studerade teo

logi och tjänstgjorde därefter som präst i olika församlingar i Kronobergs län åren 1819 

till sin död 1868. Carlstedt engagerade sig i nykterhetsfrågoma och jordbrukets utveckling 

(Linnström 1833). Han omnämns som utmärkt odlare i Hushållningssällskapets handling

ar år 1831. 

Löjbrott. 

Göres i början af Juli månad eller mellan nya och gamla Midsommarsdagarna med den för
mån att man kan, innan löfwet daggfaller, hemköra det och till torkning uppsätta det i sina 
torna ladugårdshus. Man kan ock ute på marken uppsätta brutna löfwet uti en enkel Hässja: 
det upplägges då färskt, genast wid brytningen, på twärstänger, som fästas på 2:ne ståen
de trän; kärfwame läggas med toppändame öfwer twärstängema och en stång öfwer hwar
je hwarf. När löfwet om wintem hemföres, tager man det understa först, då taket, som bör 
wara gjordt af löf, ris eller halm, skyler intill sista kärwan. 

Till Hästen samlas löf af Ask [Fotnot 1: Fraxinus excelsior; Askens bark botar Fårens 
lungsot, när barken pulweriserad gifwes i deras sleke.], Asp [Fotnot 2: Populus tremula; 
Aspen borde wäl wårdas; fastän fåren rni[n]ska ullen när de äta dess löf; botas dock hästens 
krämpor, när han får det och trädet ger det waraktigaste gärdsle. 10 till 15 år gammalt tje
nar trädet till wirke; 100 Aspars löf afstruket med ett skarpt jern på ett långt skaft, gifwer 
foder swarande emot 20 a 30 lass hö till hösten.], och Hästkastanier [Fotnot 3: Aesculus 
Hippocastanum; frukten kan malas till Mjöl åt hästar.] Till Fåren: Afwenbok [Fotnot 4: 
Carpinus betulus; låter wäl skära sig till häckar.], Ahl [Fotnot 5: Alnus glutinosa; Ahllöf 
böra gifwas i Oktober och Nowember; då präserwera de fåren mot sjukdom; men löfwen 
måste torkas gröna i hus; ätas ej längre fram på wintem.], Arre [Fotnot 6: Alnus incana; 
Gråahl eller Arre är ett för fåren begärligt löf.], Ek [Fotnot 7: Quercus Robur; Eklöf böra 
brytas före midsommar; ätas gema af får; men annars anses de mindre hälsosamma för 
dem, särdeles de år, då de stingas af insekter. Afstruken och torkade gröna ätas de af swin; 
dock helst färska.], Hassel [Fotnot 8: Corylus avellana; Hasselbusken bör ej få wexa hög 
och dess löf skördas späda, när den skall wara till löfbrott; men till nötter bör den få wexa 
fri från all aga. Fåren äta ej löfwet af hög buske eller när det blir gammalt, innan det berg
as. ], Hwitbjörk [Fotnot 9: Betula alba; Hwita björken kallas ock näfwerbjörk; dess löf ätas 
både af får och get; men helst af geten. Betula nana Myrbjörk eller fredagsbjörk, såsom all 
björk på kärr och sidder, werkar lefwer sjuka hos får, när de äta löfwen.], Hwitpil [Fotnot 
10: Salix Alba; utom denna och Sälgens löf äta fåren intet af Pihlslägtets löf.], Lind [Fot
not 11: Tilia Europrea; både ko och får äta begärligt Lindens löf; men kons mjölk och smör 
bli deraf mindre goda (man bör försöka gifwa kon salt och grönt gräs jemte lindlöfwet): få
ren må mycket wäl af [l]indlöf. Trädet skadar ej sädens och gräsets wext.], Oxel [Fotnot 12: 
Aria vulgaris; Oxel skadar ej gräswexten. Dess bär äro ypperliga, äfwen som brödämne.], 
Rönn [Fotnot 13: Sorbus aucuparia; Rönn skadar ej gräs och säd; men dess löf böra brytas 
innan de bli fläckiga och torkas under tak genast.], och Sälg [Fotnot 14: Salix caprea; Säl
gens löf ätas begärligt af får framför alla andra löfsorter; böra ock torkas under tak.]. 

Till Geten: Afwenbok, Hassel, Hwitbjörk, Hwitpil, Lönn [Fotnot 15: Acer platanoides; 
lönnens löf äro en läckerhet för Geten. Lönnlag tappas om wåren likasom björklag till 
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dricka och kan likasom den beredas till champagnewin . ] ,  Oxel , Rönn och Wide eller Grå
pil [Fotnot 1 6: Salix cinerea; Widelöf ätas färska af swin. ] .  

Till Swinen, Ahl löf och Widelöf, hwilka utbredas på  torra loft, torkas och kokas, att 
med wäggmossa [Fotnot 17 :  Hypnum parietineum; denna mossa hackas färsk till swin . ]  
och påströ af mjöl utaf ärtor, bönor, hafra, eller agnar bl ifwa deras föda. 

Med ett skarpt jem på en stång kan man afstryka löf och denned akta trädet; löfwet ut
bredes på windar att torkas. Späda björktelningars löf äro för bäska till fåren, de äta dem 
icke . Björkträn, som wexa raka på höjder, äro, l ikasom masurbjörken [Fotnot * :  Betula 
Saxatilis; björk med mycket skroflig bark.] tjenligast till wirke och böra derföre ej topphug
gas, utan när safwan går upp mot wåren fällas och randas till wirke . Wore annars hälsosam
maste löfwet till fåren. 

I alla fall äro löfwen blott ett nödbrödsärnne till fåren , så begärligt de än ätas; ty Bonden 
fodrar med löf och måste köpa både får och ull . Men om fåren få halm och hö, lite hafre 
och dessemellan skurna potäter, rofwor, kålrötter; så kan Bonden sälja både får och ull . Löf 
då och då till ombyte, torde kanske icke skada. 
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Leijonflycht, Axel. Om användning af trädslagens löf till kreatursfoder. Bearbetning från 
tyskan. (Ultuna Landtbruks-Instituts Tidskrift. Årg. 30866), s. 200-21 1.) 

Axel Leijonflychtföddes 1841 och blev student i Uppsala år 1859. Han utexaminerades vid 
skogsinstitutet år 1862 och tjänstgjorde bl a vid Ultuna lantbruksinstitut. Leijonflycht avled 
år 1869 (Juhlin Dannfeldt 1899). 

Tid efter annan återkomma år, då ängarna lemna landtbrukaren i sticket, då foderväxterna 
misslyckas och då han synnerligast här i Norden med mycket bekymmer ser den långa vin
tern nalkas. Då måste och kan äfven skogen blifva en hjelpare i nöden utan skada för sig 
sjelf, om man medan tid var förskaffat sig kunskap om, huru löfvet insamlas på det för 
skogen minst skadliga sättet. 

Att behandla och söka utreda denna fråga är <lerföre ändamålet med denna uppsats. 
Alla våra af vegetabilier lefvande husdjur förtära det friska löfvet af våra träd och bu

skar, om de äfven föredraga det ena eller andra slaget. Barrträden äro ej heller från denna 

regel undantagne. 
Unga friska qvistar med saftiga löf förtära de helst. De hafva sitt högsta fodervärde un

der det bladet ännu icke afslutat sin utveckling. Löf afbetadt innan årsskotten ännu hårdnat, 
slår mest till spanns, som man säger, samt fördrages bäst af kreaturen. 

Samma är äfven förhållandet med det torkade löfvet d.v.s. med det som under vegeta
tionstiden blifvit inskördadt och torkadt, ty det om hösten affallande löfvet förtära husdju
ren icke. lnskördas löfvet tidigt på året förlorar man visserligen i massa, men vinner i nä
ringskraft. De af vegetabilier lefvande djuren vänja sig snart vid löf och befinna sig väl 
deraf, ehuru det ingalunda går an att uteslutande fodra dem med löf, ej ens att låta hufvud
födan bestå deraf. Vi skola nu betrakta de olika slagen af husdjur hvar för sig. 

Getter hafva om ej för den större dock för den mindre landtbrukaren sin betydelse och 
sitt värde. De äro burne löfätare. De föredraga löf framför annan föda och kunna underhål
las ensamt dermed utan att mjölkafkastningen minskas. Denna deras förkärlek för löf och 
barr gör att skogsmannen med rätta förbjuder deras tillträde till skogen. 

Får. Som bekant är, förtära de gerna såväl friskt som torrt löf samt må väl deraf, ehuru 
användande af torkadt löf såsom hufvudfoder ej så ofta ifrågakommer. Löf spelar således 
här såsom bifoder en synnerligen anmärkningsvärd roll. 

Nötkreatur. För kor kan visserligen löf användas såsom hufvudfoder, men mjölkafkast
ningcn minskas. Kon föredrager ständige på bece gräs och örter framför /öfvec, om hon äf
ven icke försmår de unga qvistama. Endast nöden kan derföre bjuda att för mjölkande 
kreatur använda löf såsom hufvudfoder. De unga kreaturen äta med större begärlighet 
torkade löf, men dock torde för deras kraftiga utveckling ett mera närande foder vara af 
nöden. Löf användes således äfven för nötkreatur som bifoder. Sammalunda är äfven för
hållandet med hästar. För gamla djur som gå i arbete duger löffoder ej, men för yngre eger 
det som bifoder stort värde. 

. . Vinner sålunda landtmannen genom löftägt obestridliga fördelar, så skola v1 dock eJ 
lemna ur sigte de olägenheter, som den utsträckt till den i skogen till produktion af gröfre 
och ädlare virke användbara marken, för denna produktion medför. 

Träden lida af löftägt mer eller mindre i förhållande till deras förmåga att genom nya 

skott ersätta förlorade delar och till följe deraf äro barrträden, som i ringa eller n�tan ingen 
grad besitta denna förmåga, i detta hänseende de ömtåligaste. Bladen äro nemhgen de or-
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ganer, som betinga vattnets afdunstning samt upptagande ur luften af den för växterna 
oundgängligen nödvändiga kolsyran och deras verksamhet i detta hänseende upphör ej förr 
än växtperioden afslutats för året. - Sanningen häraf bevisas derigenom, att en lång gynn
sam höst befordrar bildningen af ämnen i reserv samt deras aflagring i virket och derige
nom utöfvas ett fördelaktigt inflytande å kommande års fruktsättning och växt. 

Man kallar detta i allmänhet, att årsskotten "mogna" eller hårdna och allmänt bekant är, 
att i så fall skotten mindre lätt skadas genom frost och att fruktknopparne för kommande år 
kraftigare utbilda sig, så att fröår eller fruktår bero hufvudsakligast af väderleken föregåen
de höst; deremot känner man att väderleken under blomningstiden, förutsatt att blommor
na ej genom sen frost förstöras, derpå har ett jemförelsevis ringa inflytande. 

Häraf, äfvensom af hvad förut blifvid nämndt om löfvets olika fodervärde under olika 
årstider, se vi att skogens och boskapsskötselns intressen äro helt motsatta. Skogsmannen 
önskar framskjuta insamlingen så långt fram på hösten som möjligt, då deremot det unga 
löfvets större fodervärde talar för skördens verkställande tidigt på våren. 

De till löftägt användbara inhemska trädslagen äro sälg, samt öfrige pilarter, ask, alm, 
lind, poppelarterne, ek, klibbal, gråal, lönn, bok, asp, hassel och björk. Då hos några träd
slag såsom alm, bok, ek och al bladen ofta angripas af insekter samt derigenom erhålla 
missbildningar torde dessa trädslag ej böra såsom löffoder användas, då dylika löf väl svår
ligen torde vara för kreaturen helsosamma. 

De olika skogsbrukssätt, hvarvid löftägt skulle komma att tagas i betraktande, äro: 
1) Hvar och en som gifvit akt derpå kan påminna sig, huru kort efter af verkningen i barr

skog hyggena oftast blifva bevuxna med asp, björk och sälg. Dessa förskrifva sig dels från 
stubb och rotskott af dylika å hygget afverkade träd, dels ifrån i jorden liggande rötter, som 
ända till en mansålder och mer kunna bibehålla sin förmåga att utslå skott och som nu, då 
beskuggningen upphört, begagna sig af denna sin förmåga och likasom återkomma till nytt 
lif, dels äfven från dessa trädslags lätta och vidt kringflygande frön. Dessa snyltgäster, som 
ej få ingå uti det blifvande skogsbeståndet, betraktas af skogsmannen såsom verkligt ogräs, 
då de qväfva andra uppkommande plantor samt upptaga deras rum. Man gör sig ofta onö
digtvis mycket besvär och stora kostnader för att bortskaffa detta ogräs. Lämpligast torde 
vara att låta de uppkomna skotten och plantorna qvarstå 2 a 3 år under hvilken tid de göra 
föga eller ingen skada samt derefter afskära dem och torka dem till löffoder. På så sätt 
befordras såväl återväxten å hygget och landtbrukaren erhåller äfven det nödiga foderlöf
vet. Bådas önskningar uppfyllas sålunda. 

2) Å sankare marker, som ej kunna till högskogsbruk användas, kan en ingalunda obe
tydlig afkastning vinnas genom att å dem plantera pilarter samt andra växter, som fördra
ga ett dylikt läge. Pilarter synas härvid framför andra trädslag förtjena företräde, då af dem 
såväl kan erhållas foderlöf som äfven ett till korgarbeten synnerligen värdefullt virke. Af 
sådana marker äro våra skogar uppfyllda; dessa kärrtrakter slås visserligen, men det ringa 
och näringsfattiga fodret kan ej ens betala den vid bergningen nedlagda arbetskostnaden. 
Sådana marker skulle genom att derstädes plantera pil, erhålla ett hittills ej anadt värde; 
man erhölle foder i mängd och i fodervärde många gånger öfverträffande det der förut 
växande magra starrhöet och tillika virke till korgflätning, hvarigenom en sig väl lönande 
verklig folkindustri skulle och borde kunna uppväxa. 

3) Slutligen äro de till betesmarker använda stora vidderna särdeles egnade att inrymma 
en ordnad löftägt. Dessa behandlas nu antingen på ett gräsväxten förstörande sätt, då de helt 
och hållet afrödjas eller ock få de helt och hållet igenväxa till skog och då försvinner betet. 
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Endast undantagsvis påträffar man en väl ordnad och skött beteshage. En lindrig beskugg
ning är här på den i allmänhet grunda jordmånen nödvändig på det marken ej må uttorka, 
och lika nödvändig för gräsväxten är äfven den gödning, som genom de affallande löfven 
eller barren bibringas marken. Beteskreaturen ersätta visserligen genom sin gödsel en del 
af hvad marken förlorat, men denna gödning blir dock ojemn och otillräcklig och måste 
följaktligen för att kunna ersätta jorden de beståndsdelar, som gräset upptagit, fyllas på 
annat sätt och då minst kostsamt genom de mera jemnt fallande löfven, då man på samma 
gång af dessa, för att så säga skyddsträd, kan anse sig genom toppnings- eller qvistnings
bruk fylla sina vinterbehofver af löffoder, utan att behöfva inträda inom den egentliga 
skogproducerande markens gränsor. 

Vi vilja nu taga i betraktande, huru löffoder på det ena eller andra af ofvanstående 
skogsbrukssätt vinnes. I det första fallet är sättet utan närmare beskrifning af sig sjelf klart. 
Några misstag kunna der ej gerna begås. Man afskär blott alla på hygget förhandenvaran
de skott eller buskar af till löffoder lämpliga trädslag, som ej få i det blifvande skogsbestån
det ingå och iakttager blott nödig försigtighet att de uppkommande små plantorna dervid 
ej skadas. 

Lågskogsbruket erbjuder såsom vi förut nämnt skogshushållaren och landtmannen till
fälle att af förut nästan såsom värdelös ansedd jord vinna en betydlig afkastning af foder
löf. Kärrmarker och mossar, flod- och sjöstränder erbjuda i detta hänseende ett fält för 
deras verksamhet som inom kort rikligen återgäldar det ringa anläggningsarbetet. En viss 
ordning införes vid afverkningen, så att för lågskogen bestämmes en viss omloppstid (t. ex. 
5 år) och för hvarje år afverkas eller inskördas en deremot svarande del af arealen (således 
här 1/5). 

Att taga omloppstiden allt för kort, så att hyggena med ett eller två års mellantid åter
komma på samma ställe, skadar och förringar markens produktionskraft. Omloppstiden 
plägar derföre variera emellan 3-10 år, beroende af markens bördighet. 

De för lågskogsbruk hos oss användbara trädslagen äro klibbal, gråal, vide samt poppe
larter samt då omloppstiden är längre ask, ek och alm. De sätt hvarpå träden efter afverk
ningen utskjuta nya skott, måste vid lågskogsbruk noga uppmärksammas och hugget rät
tas derefter. Några trädslag utskjuta nemligen rotskott, som sedermera bilda sjelfständiga 
rötter och likasom nya träd eller ock utskjuta de skotten från stubben vid jordbrynet och 
dessa nedskjuta sjelfständiga rötter i jorden, och kunna sålunda dessa nya plantor fortfara 
att lefva på egen hand långt efter sedan moderstubbens lifskraft genom de upprepade af
verkningarne blifvit uttömd; andra åter utskjuta skotten blott från sjelfva stubben, utan att 
dessa erhålla en sjelfständig rotbildning, såsom alm, ask, lönn, bok och björk. Hvad som 
mer än allt annat såväl hos nämnde trädslag som hos dem, som utslå sjelfständiga skott, 
motverkar deras utslående och hämmar deras utveckling, är att vid afverkningen för långa 
stubbar qvarlemnas. 

För de nyssnämnda trädslagen kan stubbens höjd utsträckas till 1 fot, men för de öfriga 
synnerligast för dem som utslå sjelfständiga rotskott, såsom asp, gråal, lind, silfverpoppel 
bör den ej öfverstiga några få tum, på det de uppstigande safterna må så mycket som 
möjligt komma rötterna till godo och rotskottens bildande derigenom befordras. Härvid bör 
man dock ihågkomma, att stubben till 1 a 1 1/2 tums djup under skäret uttorkar, så att stub
bens höjd ej bör understiga 3 tum. Sedan afverkningen några gånger å stubbarna återupp
repats, börjar barken hårdna samt stubben omgifvas af utvällningar i barken efter de af ver
kade skotten och härigenom uppstå, oaktadt stubben ännu är vid full lefnadskraft, svårig-
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heter för skotten att utslå, hugget förflyttas då till sjelfva skotten, hvilkas mjukare bark ej 
i detta hänseende hindrar dem. 

Afverkningen verkställes, om en kortare omloppstid användes, med vanliga löfskäror, 
men är åter omloppstiden längre, med tunnslipade skarpa yxor. Synnerlig försigtighet är 
härvid af nöden. Arbetaren vill gerna, för att underlätta arbetet med ena handen, böja skot
ten åt sidan_ samt med den andra afhugga dem. Härvid uppspjelkes ofta stubben samt bar
ken afslites, båda delarna medförande stubbens snara förruttnelse och död. Af verkningen 
verkställes, så vidt möjligt är, med ett hugg, så att skärytan blir så glatt och jemn som 
möjligt samt erhåller någon lutning för att befordra vattnets hastiga afrinnande. Denna 
lutning vändes helst mot norr, hvarigenom stubbens alltför starka uttorkning förekommes. 

Då hufvudändamålet är att af lågskogen erhålla foderlöf sker inskörden från mediet af 
Juli till mediet af Augusti, beroende på huru tidigt vegetationen på våren börjat. Sednare än 
mediet af Augusti bör skörden ej utsträckas. 

En tidig inskörd befordrar utslående af skott samma år och dessa, som ej hinna mogna 
och antaga fast byggnad före vinterns inträde, affrysa då, hvilket menligt inverkar på stub
bens förmåga att utslå skott. För att förekomma detta, uppskjuter man skörden så långt som 
möjligt, dock ej sednare än till mediet af Augusti samt qvarlemnar vid afverkningen å stub
barna ett eller annat skott eller s.k. saftsugare, hvarigenom utstående af nya skott under 
hösten motverkas och afverkas dessa saftsugare påföljande vår. 

Man kan med afseende på deras förmåga att utslå skott uppställa följande rangordning 
emellan våra inhemska trädslag, förutsatt att hvarje af dem förekomma å lämplig jordmån: 
klibbal, videarter, hassel, svartpoppel, kanadapoppel, lind, alm, ask, ek, lönn, gråal, asp, 
björk, rödbok. 

Enligt hvad vi förut nämnt, finnes uti våra beteshagar om de rätt behandlas ett för erhål
lande af foderlöf rikt fält. Träden behandlas här på tvenne olika sätt. Löfven inskördas an
tingen genom toppning eller qvistning. 

Vid toppning afverkas trädens stam vid en viss höjd öfver marken och nya skott utslå i 
närheten af skäret samt afverkas sedermera i sin ordning. Härför egna sig bäst skörpil, lind, 
svart- och kanadapoppel. För vinnande af foderlöf är en omloppstid af 4 högst 6 år den 
lämpligaste, d.v.s. afverkningen återkommer till samma träd efter 4 högst 6 års mellantid. 
På det betet ej må skadas, väljer man ett afstånd emellan träden af 20-30 fot. 

Höjden, hvarvid stammarne afhuggas, varierar emellan 7-12 fot. Högre stammar be
skugga mindre och egna sig derföre bäst för ängar. Vid afverkningen iakttages här samma 
försigtighetsmått, som förut vid lågskogsbruk nämndes, så att all barkslitning samt spjelk
ning undvikes. Äfven här qvarlemnas "saftsugare". 

Vid qvistning åter lemnas stammen i hela sin längd orörd att fortväxa, men grenarne af
verkas på något afstånd ifrån stammen, då i närheten af skäret nya qvistar utslå, som efter 
2-5 års mellantid åter afverkas. Ju kortare denna omloppstid är, desto begärligare äro de 
veka qvistarne samt saftiga bladen för kreaturen, ehuru trädet i samma mån mera lider 
deraf. För qvistning för erhållande af löffoder lämpa sig företrädesvis kanada- samt svart
poppel, alm, ask, ek samt klibbal. Några saftsugare qvarlemnas ej vid qvistning. Afståndet 
emellan qvistningsträden, som lemna mindre beskuggning, behöfver ej vara så stort som 
emellan toppningsträden, 16-18 fot är tillräckligt. 

I allmänhet torde qvistning vara att föredraga framför toppning, dels till följe af nyss
nämnde ringare beskuggning, dels äfven derföre att, när man slutligen afverkar sjelfva 
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trädet, erhåller man ett värdefullare virke, ofta i synnerligen högt pris stående masur, då de
remot toppningsträden äro genom röta till största delen odugliga. 

Alla dessa olika sätt att erhålla foderlöf förtjena, som vi förut nämnt, att blifva mera 
uppmärksammade af såväl landt- som skogshushållaren, än de förut blifvit, emedan de syn
nerligen egna sig för en regelbunden insamling af foderlöf, utan att behöfva intränga på den 
egentliga skogsmarkens område, der deras uppträdande alltid är att anse såsom ett oförlåt
ligt fel, och tecken till vårdslöshet och bristande intresse. 

Slutligen måste man iakttaga, att vid val af trädslag alltid afseende fästes vid jordmånens 
beskaffenhet samt läget, ty rikedom på blad äfvensom bladens fodervärde beror häraf i 
högsta grad. Man behöfver t. ex. endast jemföra bladen på ett stubbskott af ek eller lind e.a. 
som uppväxt på humusrik lerjord samt i fuktigt läge, med bladen på ett som uppväxt på 
mager jordmån och torrt läge eller i skuggan af öfverväxande, undertryckande träd. Vi vilja 
derföre i korthet betrakta de olika trädslagen. 

Pilartema. 
Sälgen, Salix Caprrea, bildar sällan högre stam än 12-15 fot, men på kraftig kalkrik jord
mån samt humusrik sand ett synnerligen kraftigt utslag. Man ser den öfverallt i skogarne, 
der den ofta af skogsmannen förföljes som ett ogräs. Den drifver på ett år ända till 6 fot 
långa skott och afverkas derföre med kort omloppstid. 

Hvita videt, Salix alba, förekommer allmänt vid floder, bäckar och på fuktiga ställen. 
Utan att vara bunden vid någon viss jordmån fördrager det den magraste sand, blott den i 
djupet är fuktig. 

Skörpilen, Salix fragilis, är lika litet nogräknad på marken som den förgående. Fåren 
förtära synnerligt gema dess blad. 

Dessa trenne pilarter egna sig för lågskog och qvistning, de öfriga deremot såsom topp
ning och förekomma nästan på hvad jord som helst, blott hufvudvilkoret för deras trefnad, 
nemligen fuktighet, finnes. Bland dem vilja vi dock särskildt påpeka och förorda Salix vi
minalis samt purpurea af hvilka utom foderlöf ett värdefullt virke till korgarbeten vinnes. 
Alla pilartema fortplantas genom sticklingar. 

Poppelarterna. 
Aspen, Populus tremula, är ett fortväxande trädslag, som uppnår betydlig storlek. Den trif
ves snart sagdt öfverallt, och innästlar sig efter barrskogens afverkning öfverallt i skogar
ne, betäckande hyggesplatsen med sina i otrolig mängd utstående rotskott, och utgör för 
skogsmannen ett ogräs, ibland de svåraste att utrota. Till toppning och qvistning är trädsla
get ej användbart, och det lemnar äfven ringa stubbskott, så att rotskotten inskördas, sedan 
sjelfva trädet afverkats, och ersättas genom sådana, som ånyo utslå. Löfvet är särdeles godt 
foder för får, och användes äfven för hästar och nötkreatur. / .. ./ 

Alm, lind och ask. 
Dessa fordra en kraftig humusrik jordmån samt fuktigt läge, ehuru asken äfven förekom
mer å sankare mark, såsom ej för djupa kärr. De växa fort och användas till följe af sin 
rikedom på kraftiga skott, såsom lågskog. I beteshagar inskördas löfven genom qvistning, 
ehuru alm och lind äfven fördraga toppning. De fortplantas genom i trädskola uppdragna 
plantor. 
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Al. 
De båda hos oss förekommande alarne, klibbal, Alnus glutinosa och gråal, Alnus incana, 
skilja sig derigenom, att den förra förekommer på sank mark; den sednare åter älskar vis
serligen något fuktigt läge, men förekommer äfven i torrt och synes der godt trifvas. Den 
förre, som lemnar rikliga stubbskott, användes i lågskog och afverkas å betesmarken ge
nom qvistning, den sednare med sina få stubbskott, men deremot stor rikedom på rotskott, 
användes uteslutande i lågskog. 

Hvad slutligen beträffar ek, bok, björk och hassel, äro dessa allmänt bekanta, och torde 
det derföre för vårt ändamål endast tillåtas oss några häntydningar. 

Man hör väl ofta sägas, att kreaturen ej tycka om eklöf för deras rikedom på garfämne, 
och dock ser man i ekskogar, att såväl vilda som tama djur under vårtiden med god appe
tit afbeta de unga bladen och de saftiga skotten, oaktadt de just vid denna tid äro rikast på 
garfämne. Vi skulle derföre tro, att garfämnehalten gör mindre till saken, men att deremot 
ek såväl som bok, med hvars löf är samma förhållande, mindre väl lämpa sig för produk
tion af foderlöf, derföre att bladen hos båda vid tiden för inskörden blifvit af en fast, man 
kan säga nästan läderartad beskaffenhet, som gör dem för kreaturen mindre smakliga och 
njutbara, och genom en inskörd först på våren åter, skulle träden i allt för hög grad lida. 

Björkens löf intager såsom foderämne intet högt rum. I Sverige sätter man den dock 
frarnför asp och al, men detta synbarligen endast derföre att den är det allmännast förekom
mande löfträdet. Den användes mest såsom toppningsträd samt förekommer äfven i låg
skog, ehuru stubben är af kort varaktighet. 

Hasseln användes mindre allmänt till löffoder, men torde, då den kemiska undersök
ningen af dess löf utvisa ganska högt fodervärde, böra mera än förut uppmärksammas, syn
nerligen som den allmänt förekommer; den behandlas såsom lågskog. 

Hermelin. Carl Alfons, Om hornboskapens vinterutfodring. De olika foderämnenas nä
ringsvärde, deras beredning och blandnini:. Efter W. Schlitte. 1868. s. 22. (Allmännyttigt 
handbibliotek. 24.) 

Carl Alfons Hermelin föddes år 1821. Han blev student i Uppsala år 1838 och var före
ståndare för Stockholms läns hushållningssällskaps lantbrukskola vid Vårby åren 1860-65. 
Efter att han under några år hade drivit egendomen Uddboö i Roslagen såldes denna, och 
1868 engagerades åter Hermelin i hushållningssällskapets tjänst, ett arbete som han 
innehade under elva år. På 1880-talet förespråkade Hermelin att frökontrollanstalter 
inrättades; sådana startades åren 1886-87. Hermelin avled år 1904 (Bring 1947). 

Löfoch bark 
Löf är visserligen kändt såsom ett användbart foderämne, men det begagnas ringa, enär 
kostnaden för dess tillvaratagande ej är obetydlig, under en tid då krafter och omtanke sam
tidigt äro riktade på andra åtgärder vid jordbruket. Icke sällan anser man det sålunda vara 
nog om man blott tillvaratagit någon ringa del af den rika tillgången, och hvilket ofta skett 
mer med hänsyn till det för helsan nyttiga, än till det verkligen närande i detta foderämne. 

De mest använda löfslagen äro björk, asp, sälg, grå-al, ask, hassel m. fl. Vanligen för
delas hvad som inbergats så, att fåren bekomma största delen, hästarne något och nötkrea
turen intet. 
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Björkman, Carl Adolf Theodor. Om löffoder och löftägt. (Kongl. Landtbruks-Akademiens 
Tidskrift. Årg. 10(1871), s. 269-271.) 

Carl AdolfTheodor Björkman föddes år 1831 i Stockholm. Efter studentexamen i Uppsa
la studerade han vid skogs institutet åren 1848-50. Därefter företog han flera skogsveten
skapliga studieresor bl.a. till Tyskland, Schweiz, Frankrike, Danmark, Österrike, Preussen 
och Sachsen. 

Björkman verkade under en tid som lärare vid skogsinstitutet, där undervisade han om 
sina erfarenheter från studieresorna. Han var en starkföreträdare för trakthyggesbruket. 

Han arbetade i olika befattningar vid skogsstyrelsen och ägnade sig bl.a. åt skogsindel
ning, skogsstatistik och uppskattning av statsskogarnas virkesförråd. Björkman var lands
hövding i Gävleborgs län år åren 1883-99. Han avled år 1908 (SBL 1924). 

Visserligen kan löf äfven tagas af lågskog, det är af skott som uppskjuta från stubbar och 
rötter, men då härtill skulle erfordras af sättande af särskildt för betning och skada af betes
kreatur fredadt område, så lärer ej lågskogsskötsel ensamt i och för löftägt kunna ifråga
komma. Men <ler ett dylikt skogshushållningssätt å skogfattiga orter möjligen blir infördt, 
för att genom de snabbt växande skotten hastigt erhålla bränsle och slöjdvirke, <ler bör ej 
heller, i händelse fodertillgången är knapp, försummas att tillgodogöra löfvet, om ock brän
slevärdet skulle blifva i någon mån förminskadt genom den för löfvets erhållande tidiga
re på året företagna afverkningen, hvilken ej med hänsyn till bränslets värmekraft är fullt 
så tjenlig som afverkning om vintern. 

Likaså bör man ej underlåta att genom löftägt tillgodogöra björk- eller asp-uppslag, som 
på årshyggen eller eljest af verkade trakter, såsom ofta är fallet, till men för barrskogsåter
växten uppkommit och genom hvilkets bortrödjande man således skaffar barrträdsplantor
na luft och utrymme. 

Äfven vid afverkning af slöjdvirke eller löfved i skog och hagar har man, utan att i nå
gon afsevärd mån förringa värdet af sjelfva virket, med beqvämlighet tillfälle att af de för 
nämnde ändamål fällda träden förskaffa sig foderlöf, endast dervid iakttages att, sedan 
träden vid medlet af september månad blifvit afverkade, toppen och de närmast derinvid 
varande qvistarne jemte en och annan gren längre ned i kronan sparas och tillika med löf 
qvarsittande vid trädet lemnas på platsen att torka till vintern, då trädet upphugges på 
vanligt sätt. Alla öfriga qvistar med sitt löf tagas deremot genast efter afverkningen till löf
foder. 

Emellertid är det, som förut blifvit nämndt, huf vudsak.ligen genom trädens hamling och 
toppning som foderlöf inskördas. 

Vid hamling afhuggas trädens grenar från och med de nedersta ända till 4 a 5 fot nära 
toppen, som lemnas orörd. Vid toppning är det deremot, enligt hvad namnet ock angifver, 
öfre delen af trädet som tillgripes. 

De fel, som härvid vanligen begås, äro att toppning användes å träd, som alls icke uthär
da sådan; att löftägt allt för ofta återkommit till samma träd samt att dessa, hvars virke dock 
genom den våldsamma behandlingen inom kort tager obotlig skada, icke desto mindre fått 
qvarstå till vanprydnad i stället för att lemna rum åt mera löf gifvande friska träd. 

Både hamling och toppning ske med beräkning att nya grenar och qvistar skola fram
skjuta i de afhuggna delarnes ställe och vid begge förfarandena bör man indela de hagar 
och gärdesbackar samt skogsängar, inom hvilka löftägt skall ega rum, uti vissa delar, mot
svarande det antal år, hvarunder träden böra hvila mellan hvar löfskattning, och kan i denna 
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indelning äfven ingå sådane alle- och prydnadsträd som, för att ej hindra uttorkning af när
liggande vägar eller af annan orsak, fordra att toppas eller underqvistas. 

Hamling fördrages med minsta olägenhet af al, ek, alm och ask äfvensom af lönn, hvar
jemte björk och asp, ehuru de mindre än andra trädslag tåla vid stympning, dock bättre ut
härda hamling än toppning. Å pilar och popplar, som ganska väl fördraga toppning och 
dervid gifva rikligare löffoder, användes deremot i allmänhet ej hamling, ehuru virket, 
hvilket dock hos dessa sednare trädslag är af ringa värde, vid sistnämnde behandling bät
tre bibehållas. 

Omloppstiden vid hamling i och för löftägt är för björk 5 år, för ek, lönn och asp 4 år 
samt för alm, al och ask 3 år, hvilka årantal således böra förflyta innan löfskattningen åter
kommer till samma träd. 

Då ett träd första gången hamlas, iakttages att man börjar med de understa grenarne och 
fortgår uppåt, hvarvid omkring en fot af hvarje gren qvarlemnas vid stammen. Hugget med 
yxan eller löfskäran rigtas äfven nedifrån uppåt, för att ej den qvarsittande delen af grenen 
må spjelkas och derigenom dels föra röta till stammen, dels sjelf taga skada och blifva oför
mögen att utskjuta nya skott. Det är nemligen från de sålunda qvarlemnade grenstubbarne, 
hvilka ock underlätta uppstigandet i trädet, som de skott framträda, hvars afverkning, efter 
den korta omloppstidens slut, åter skall ega rum. 

Vid hvarje förnyad huggning qvarlemnas vexelvis på halfva antalet af de förenämnda 
grenstubbarne, några tum af de nya skotten. På den andra hälften afhuggas skotten deremot 
vid ändan af grenstubben. 

På detta sätt behandlade bibehålla sig träden temligen länge, utan att stammen tager ska
da, och hvad alm, ask och lönn beträffar, hvilka trädslag användas för möbeltillverkning, 
få de, om af verkningen af träden sker i rätt tid, innan någon skada uppkommit, stundom 
ökadt värde genom den masurbildning i virket, som hamlingen vanligtvis medför. Å ek de
remot göra de s. k. hammelknutama trädet ofta odugligt till skeppsvirke. 

Till toppning låta Canada- och svartpoppel, sälg och öfriga större pilarter, lind samt af
venbok bäst begagna sig. Visserligen utslå äfven alm, ek, lönn, al och ask nya skott efter 
topphuggning, men träden lida deraf högst betydligt. För björk, asp, bok och silfverpoppel 
är toppning alls icke lämplig. 

Omloppstiden vid toppning är 3 år för sälg och pil, 4 år för poppel samt 5 år för lind och 
afvenbok, då endast löftägt afses. 

Vid första toppningen hugges trädet, om det är en pil, tvärt af på ett afstånd af 6 a 8 fot 
från marken. Öfriga trädslag toppas lämpligast så, att en eller annan fot af de gröfre grenar
ne i kronan qvarsitta. Å alle- och parkträd, som behöfva behuggas, får naturligtvis topp
ningen verkställas så, att man ej åstadkommer ett allt för vanprydligt utseende. 

De ånyo utskjutande skotten afhuggas antingen tätt intill sitt fäste vid stammen, hvilket 
på pilar är det vanligaste, eller ock qvarlemnas åtminstone delvis några tum af skotten. När 
träden blifvit gamla, kan det vara nyttigt att vid toppningen förbigå ett och annat skott el
ler s. k. saftsugare på hvarje träd, för att derigenom befordra saftomloppet. Dylika skott 
böra dock aflägsnas sedan de nya utskjutit. 

De toppade träden blifva temligen fort rötskadade och kunna endast undantagsvis till 
annat än ved begagnas. 
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Forssell, Abraham, Fodret och utfodringen, 1892, s. 42. 

Carl Abraham F orssell föddes i Gävle år 1848. Efter studier vid Alnarps lantbruksinstitut 
arbetade han som förvaltare på två gårdar i Västmanland under åren 1869-74. Han före
tog flera studieresor till Danmark, Tyskland och Österrike-Ungern. Under åren 1875-80 
var han föreståndare för Kopparbergs läns lantbruks skola i Aspeboda för att därefter bli 
intendent vid Lantbruksakademiens experimentalfält. Han var lärare i agronomi vid skogs
institutet åren 1886-1906. Han hade även ett flertal uppdrag inom industrin och arbetade 
med att införa ny teknik i jordbruket. Forssell avled år 1937 (Svenska män och kvinnor 
1944). 

Löf 
Vid knapp fodertillgång brukar man tillgripa utvägen att fodra med löf, af hvilka helst an
vändas blad af poppel, lind, ask och sälg, hvaremot bok- och björklöfäro mindre lämpliga. 
Man utfodrar det under juli och augusti månader samlade löfvet i torkadt tillstånd jämte 
andra fodermedel; helst gifves löf åt får, hvilka förtära det ganska väl. Ägghvitehalten i 
löfvet uppgår i lufttorkadt tillstånd till 10-12 %. - Att, såsom på åtskilliga orter sker, utfo
dra nötboskapen med granris, är ur alla synpunkter förkastligt. 

Den mängd af hö- och halmfoder, som dagligen bör ingå uti utfodringen, är beroende af 

den myckenhet kraftfodermedel, som därjämte gifves. Däremot är en annan fråga, huru 
stor volym stråfoder djuret behöfver för att matsmältningen skulle kunna riktigt försiggå, 
och har svaret på denna fråga sin största betydelse under s. k. nödfoderår, då tillgången på 
stråfoder är ringa och man såsom ersättning föreslår användning af alla möjliga slags foder
medel såsom löf, granris och andra mera eller mindre användbara surrogat. 

Hansson, Nils, Lövets sammansättning och fodervärde. (flygblad n:r 67 från Centralanstal
ten för försöksväsendet på jordbruksområdet. Kungl. Landtbruks-Akademiens handlingar 
och tidskrift. Årg. 56(1917), s. 470-473.) 

Nils Hansson föddes i Tottarp nära Malmö år 1867 som son till en lantbrukare. Han stu
derade först vid Hvilans folkhögskola och dess lantmannaskola. Sedan fortsatte han med 
teoretiska studier tillsammans med praktiskt lantbruksarbete på faderns lantbruk. Är 1891 
gifte han sig med Cecilia Håkansson och brukade hennesfädernegårdfram till år 1908. 
Under denna tid var han extra lärare på Hvilans lantbruksskola och genomgick agronom
kursen vid Alnarps lantbruksinstitut. Hansson var även verksam för det mindre jordbrukets 
och dess föreningsväsens främjande särskilt på husdjursskötselns område. 

Under de elva år som Hansson verkade som lärare vid Hvilan och lantmannaskolan 
fördjupade han sina kunskaper och började sin föifattarverksamhet om olika ämnen inom 
lanthushållningen. 

Han organiserade den första kontrollföreningen i Sverige för kontroll av kons mjölkav
kastning och mjölkens fetthalt och påbörjade även utfodringsförsök på kor enligt dansk 
förebild. Hansson övergick 1908 till tjänstgöring inom Centralanstalten för försöksväsen
det på jordbruksområdet. 

Under flera år, 1917-20, upptogs hans arbetsuppgifter mer av offentliga uppdrag; bl.a. 
var han ledamot av folkhushållningskommisionen. Ären 1920-21 var hanjordbruksminis
ter. Därefter återgick Hansson till Centra/anstalten och ny forsknings- och föifattarverk
samhet. Nils Hansson avled år 1945 (SBL 1969-71 ). 
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Med all rätt har man under senaste tiden från olika håll framhållit betydelsen av att under 
nuvarande foderknapphet insamla löv för foderändamål. Obekantskapen med detta foder
medels sammansättning och fodervärde torde dock i många fall ha medfört, att maningar
na förklingat obeaktade, även där rik tillgång till löv finnes. Hos oss har användningen av 
löv i senare tid varit så begränsad, att några mera omfattande undersökningar av dylika 
hittills icke föreligga, och resultaten av en innevarande år av Centralanstalten igångsatt 
undersökning kunna i sin helhet först framläggas något senare. Vi nödgas därför här anfö
ra några siffror från vårt västra grannland, Norge, där utfodring med löv pågår varje år i stor 
utsträckning och där också omfattande undersökningar upprepade gånger blivit genomför
da. 

Redan efter de svåra foderåren i midten på 1860-talet framlade landbrukskandidat G. 
Wankel i en norsk tidskrift några analyser, som han utfört på de vanligen som foder använ
da lövslagen. Av bestående intresse är att han påvisade, att grönt löv innehöll en torrsub
stanshalt av omkring 35 % samt att råproteinhalten i dessa växlade mellan 5-7 %. För torrt 
löv med 15 % vatten fann han en proteinhalt mellan 12-18 %. 

Mera omfattande undersökningar angående de olika lövslagens sammansättning utför
des på 1880- och 1890-talen av direktör F. H. Werenskiold (Tidsskrift for det norske Land
bruk 1896, sid. 22), föreståndare för kemiska stationen i Kristiania. Resultatet av dessa 
undersökningar framgår av å nästa sida angivna medelanalyser av löv från ask, asp, björk, 
gråal och rönn, tagna dels i slutet av juli, dels i slutet av augusti. 

Som det framgår av dessa jämförande analyser, stiger askhalten vid den senare skörden 
med i medeltal något över 1 %. Denna stegring är genomgående för alla lövslagen med 
undantag för sälg. Även fetthalten visar en liknande stegring, vilken dock torde vara av 
föga värde, då den sannolikt är beroende på ökad avsättning av vax- och hartsartade ämnen. 

Medelanalys av torkat löv skördat i slutet av juli av augusti 
Vatten 11,88 11, 18 
Råprotein 14,02 1 1,27 
Råfett 5,02 6,25 
Kvävefria extrakti vämnen 45,36 48,20 
Växttråd 18,45 16,77 
Aska 5,27 � 

Summa 100,- 100,-
Smältbar äggvita 6,77 5,36 

För övrigt har enligt dessa analyser råprotein- och växttrådhalten sjunkit något vid den 
senare skörden, under det att halten av kvävefria extraktivämnen stigit från 45 till 48 %. Av 
dessa senare visade sig i medeltal 1 1  % utgöras av pentosaner. Vid analyseringen av de i 
augusti skördade löven bestämdes även halten av garvsyra och den denna närstående gal
lussyran. Den sistnämnda förekom i alla lövslagen och uppgick i medeltal till 1,83 %. 
Egentlig garvsyra saknades däremot i löv av alm, ask och rönn, och i asp förefanns endast 
spår av densamma. I björk uppgick halten till 1,4 men i al till 2,7 %. Sannolikt är det garv
syrans kärva smak och stoppande egenskaper, som göra sistnämnda lövslag mindre begär
ligt för djuren. I ännu större mängder förekommer garvsyran i blad av ek, bok och hassel, 
vilka lövslag av denna anledning icke äro användbara som foder. 
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I berättelsen om den kemiska stationens i Kristiania verksamhet år 1910 har direktör S. 
Hals framlagt några analyser av dels grönt stryklöv, vilka siffror här nedan omräknats till 
torkat löv med 15 % vatten, dels av rislöv, d.v.s. dylikt med så mycket av vidhängande 
kvist, som djuren i allmänhet förtära. Analyserna för ask, asp, björk, gråal och rönn visa 
följande medeltal: 

Stryklöv Rislöv 
grönt torkat torkat 

Vatten 62,64 15,00 15,00 
Råprotein 6,38 14,52 11,33 
Råfett 2,91 6,62 4,49 
Kvävefria extraktivämnen 19,97 45,44 44,89 
Växttråd 5,52 12,56 20,02 
Aska 2.58 � 4,27 
Summa 100,- 100,- 100,-
Smältbar äggvita 4,06 9,24 5,15 

Jämför man alla dessa analyser med varandra, finner man, att lövets halt av kvävefria 
extraktivämnen uppgår till omkring 45 % och sålunda är något högre än i bästa hö. Halten 
av växttråd växlar mellan 12 och 20 % och ligger alltså betydligt under höets, vilken upp
går till 25 a 30 %. Härav följer, att lövet med hänsyn till sin kolhydrathalt måste tilläggas 
ett högre fodervärde än hö. Fetthalten, vilken i lövet uppgår till 4,5 a 6 %, är dubbelt så hög 
som i hö, men då den till stor del utgöres av vax och harts och fettet vid flertalet hittills 
utförda smältbarhetsförsök med löv visat sig jämförelsevis svårsmält, kan lövet från den
na synpunkt icke tilläggas något högre fodervärde. 

Däremot ha flera av lövslagen så hög äggvitehalt, att de även från denna synpunkt kun
na jämföras med utmärkt hö. Råproteinhalten uppgår i medeltal till 12 a 15 % och stiger i 
några fall upp till 1 8  a 20 %, alltså till samma höjd som i lucern- och grönfoderhö. Enligt 
medeltal av 4 norska bestämningar i pepsin-saltsyra skulle halten av smältbar äggvita i 
torkat löv av nedanstående trädslag vara följande: 

Ask 
Al 
Gråal 

7,8 % 
7,7 % 
7,5 % 

Asp 
Björk 
Rönn 

6,7% 
5,8 % 
5,3 % 

De hittills föreliggande resultaten av den igångsatta undersökningen av svenska löv 
sammanfalla nära med de förut anförda siffrorna. I nedanstående tabell angivas sålunda 
analyser dels av gröna löv från asp, björk, rönn, klibbal och gråvide, dels deras samman
sättning, då de torkats så, att vattenhalten uppgår till 15 %. 

Av analyserna å såväl gröna som torkade löv framgår det, att lövens råprotein huvudsak
ligen utgöres av renprotein, alltså av verklig äggvita, under det mängden av amider är re
lativt obetydlig. De förekommande äggviteämnenas smältbarhet kräver fortsatta undersök
ningar, men redan nu kan nämnas att för asplöv erhållits över 7 % smältbar äggvita. 

Alla de anförda analyserna giva alltså ganska nära sammanfallande resultat. Med ut
gångspunkt från dessa synes 2,0 till 2,2 kg torkat löv kunna motsvara en foderenhet, och 
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Analyser av löv insanilade på Experimentalfältet i 1nidten av 
juli 1917. 

Kväve-
Rå- Ren- Råfett fria ex- Växt- Aska Vatten protein protein traktiv- tråd 

ämnen 

Gröna löv av 

Asp . . . . . . . . . . . 57,oo 5 ,50  5,8 1  3,0 8  21, 88 9, 1 9  2, 9 0  
Björk . . . . . . . . . . 58,9 1 5, 25 4, 5 0  5,84 22,5 0  6,5 5  1,4 5  
Rönn . . . . . . . . . .  58,88 4, 1 9  3, 9 4  2, 6 0  24,90  7, o s  2,40 
Klibbal . . . . . . . . .  65, 7 8  5, 94  5 , 0 6  3,0 2  17,2 6  5, 8 5  2, 1 5  
Gråvide . . . . . . . . . 64,36 5, 1 3  4, 1 5  1 ,45 20, 1 0  6,88 2,58  

Medeltal 61,08 5, 2 0  4, 7 1  3, 1 0  21,3 1  7,01 2,3 0  

Torkade löv av 
Asp . . . . . . . . . '  . .  15,- 11,00  10, 6 2  6, 1 6  43,6 6  18,88 5,80 
Björk . · · . . . . . . . . 15,- 10,8 6  9,8 1  11 ,05  46,64 13, 60 3,oo 
Rönn . . . . . . . . . .  15,- 8,65 · 8, 1 8  5,8 7  51 ,40 14,6 2  4,96  
Klibbal . . . . . ·. . . . . 15,- 14,76 12, 5 6  7,60 42,88  14,6 8  5,84  
Gråvide . :  · .  · .- - ; . .  · . .  15,- 12,28  11,88 3,4 6 47,94 15,22 6,1 6 ' 

·Medeltal 15,- I 11 ,so  I 10, 8 9  1 6,7 1  l 46,48 I 16,26 5,06 

genom insamlande av löv kunna vi alltså i avsevärd grad öka fodertillgången. Thågkommas 
bör också, att lövens äggvitehalt motsvarar denna hos utmärkt hö och att insamlingen av 
löv således i avsevärd grad ökar tillgången på foderäggvita. Säkerligen var det icke minst 
lövets rikedom på detta näringsämne som gjorde att man, innan oljekakor och andra ägg
viterika fodermedel ännu voro kända, tillade detta fodermedel så högt värde. Nu, då vi 
nödgas räkna med högst ringa tillgång på foderäggvita, förtjänar det icke minst från den
na synpunkt att komma till ökad användning. 

För att bli fullt användbart måste lövet emellertid torkas med omsorg, helst under tak el
ler så, att det är skyddat mot att bli fullständigt genomblött. Taget som rislöv kan torkning
en lätt genomföras. 

Helst ätes löv av får, getter och hästar, vilka gärna också förtära en del av grenarnas års
skott. Men även kor kunna lätt vänjas vid detta fodermedel . Då de utfodras med rikliga 
saftfodergivor eller blast förtäres lövet vanl igtvis gärna, då det genom sina stoppande egen
skaper motverkar sagda fodermedels laxerande verkan, och för övrigt kan man genom att 
skära lövet till hackelse och dennas inblandning i smakliga fodermedel, genom påströen
de av något salt eller kraftfoder eller påstrilning av utspädd melass lätt övervinna vissa 
djurs motvilja mot detta för dem ovana fodermedel . 

Den lantman, som har tillgång på löv, bör däiför icke försumma att före augusti månads 
utgång insamla förråd av detta fodermedel. Hos oss torde löv av ask, asp, alm, björk, rönn 
och al vara de, som i första hand böra ifrågakomma. 
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Juhlin Dannfelt, Herman, Mot foderbristen. Erinringar om hiälpfoder och utfodringens 
anordnande. Författad på anmodan av Fodermedelskommitten. (Folkhushållningskommis
sionens upplysningsavdelning.) 1917, s. 9-11. 

Herman Juhlin Dannfeldtföddes på Lovö i Stockholm år 1852. Han arbetade redan som 
gymnasist under ferierna på Lantbruksakademiens experimentalfält. Han tog enfil.kand. 
vid Uppsala universitet i ämnena kemi, geologi och botanik. Sittforskningsarbete ägnade 
han åt kvartärgeologiska studier. Han genomförde även studier i agronomi vid Ultuna. 
Under några år arbetade han som laboratorieassistent och senare som lärare i kemi och 
geologi. Dannfelt blev därefter föreståndare för Vassbo lantbruksskola i Dalarna åren 
1885-92. Där fick han personligen förvalta egendomen och gjorde detta på ett sådant sätt 
att verksamheten gav ekonomiskt överskott. Är 1892 utsågs han till lektor i jordbrukslära 
vid Ultuna och blev samtidigt institutets rektor och tilldelades professors namn år 1897. Är 
1902 blev Dannfelt sekreterare i Lantbruksakademien. 1907-19 var han sekreterare i styr
elsen för den till Lantbruksakademien knutna Centralanstalten för försöksväsendet påjord
bruksområdet. Dannfelt var en mycket flitig författare och hade förmågan att klart och 
kritiskt referera tidens vetande inom jordbruksområdet. Herman Juhlin Dannfelt avled år 
1937 (Kungl. Lantbruksakademien 1937, SBL 1973-75). 

Lövfoder. 
Mönstrar man de hjälpfoder, som den vilda växtligheten bjuder, bör uppmärksamheten 
kanske i främsta rummet riktas på en fodertilllgång, som på många orter är större än allt det 
hö, som under vanliga förhållanden hämtas från vallar och ängar, nämligen lundarnas, par
kernas och skogarnas lövmassor. 

Att denna fodertillgång ej numera användes annat än undantagsvis, av backstugusittare 
och i trakter, där odlingen blivit efter och gammalt bruk bibehållet, beror helt visst på två 
orsaker: låg uppskattning av dess fodervärde samt den stora arbetsåtgången för dess till
varatagande. 

Det förra är dock ett misstag. Att löv har ett ansenligt näringsvärde visas av en mängd 
kemiska undersökningar, enligt vilka det i medeltal kan uppskattas lika högt som våra van
liga höväxter. I äggvitehalt synes löv i medeltal vara likställt, men i avseende på sockeräm
nen (kolhydrat) betydligt överlägset klöver, och torrt löv anses därför hava samma foder
värde som gott hö. N. Hansson räknar därför blott 2 kg. löv på en foderenhet. Detta kan 
anses gälla ej blott själva bladen, utan även de finare kvistarna, varemot naturligtvis gröv
re kvistar och grenar, som äro fullt förvedade, hava lägre fodervärde. De finare kvistarnas 
jämförelsevis höga näringshalt gör, att även det nakna riset på vintern kan skördas att 
användas till foder, och har i detta skick minst samma fodervärde som halm. 

De kemiska analyserna hava angivit ganska olika näringsvärde för olika trädslags löv. 
Sålunda skulle enligt tyska analyser råproteinhalten hos torkat löv av fläder och lönn m.fl. 
överstiga 20 procent, under det att den hos björk, hassel och bok skulle vara ungefär de
samma som i klöverhö, omkring 12 procent. Analyserna äro emellertid för fåtaliga för att 
man på dem skulle kunna stöda något säkert omdöme om olika lövslags olika värde, utan 
huvudsakligen torde detta böra grundas på deras olika smaklighet för kreaturen och den 
lätthet, varmed de kunna skördas. 

I det förra hänseendet pläga särskilt sälg, al, alder, rönn, alm och asp framhållas som de 
begärligaste. Björk är det, som kanske mest användes, väl närmast på grund av dess all
männa förekomst och lättheten att skörda det. 
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FOLKHUSHÅLLNINGSKOMM ISS IONENS UPPLYSNINGSAVDELNING 

M D i f D D E R ! R I S ·T E ft  
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oc:a: 

UTFODRJNGENS .ANORDNANDE 

AV 

H. JUHLIN DÄ.l"'VNFELT 

J'ÖB.FJ.Tr.1.11 1'1 J..�Oll.l.li .I.T 

FOD ERli!EllEt.S E:O:IIVJTr&!t.., .... 

Ek, bok, hassel och pil äro mindre lämpliga på grund av deras höga halt av garvämne, 
som gör dem mindre begärliga och som verkar stoppande. Bladen av pil äro också myck
et bäska och röras sällan av betande kreatur. De närbesläktade sälgartemas blad ätas där

emot gärna. 
Vid undersökning har man funnit, att lövet på dagen är näringsrikare än på natten och 

morgonen, vilket är ganska naturligt, då socker- och stärkelsebildningen ju pågår blott un
der inverkan av solljuset, men stärkelsen även under natten förvandlas till socker, som 

ledes ned i stammen och förbrännes genom andningen . Då man därför förordar att göra 
lövskörden särskilt mot aftnarna, så förbiser man, att löven ej dödas genast de skördas, utan 
fortfara att leva tills de torka. Under tiden fortsätta de att bilda stärkelse eller förlora den all
deles som förut, och det löv, som skördas fattigt på stärkelse tidigt på morgonen, kan före 
aftonen hava bildat detta ämne, lika mycket som om det suttit på trädet, och det stärkelse
rika lövet tvärtom efter skörden bliva fattigt därpå. 
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Viktigare är däremot, att löven mot sommarens slut uttömmas på de närande ämnena, 
som samlas i stam och rot till förråd för följande år. Lövet bör därför skördas innan växt
ligheten för året börjat avslutas, d. v .s. medan lövet är friskt och som mest utvecklat, i juli 
och, i södra Sverige, augusti månader. 

Ej blott den färgförändring, som inträffar mot växttidens slut, är tecken till att lövet är 
mindervärdigt som foder, utan det gäller även blekning eller gulnande under torkningen. 
Denna medför nämligen både förlust av närande ämnen och minskad smaklighet. För att 
förekomma detta bör man torka lövet hastigt och skyddat för direkt solljus. 

Två sätt för lövskörden förekomma. Antingen "strykes" det för hand från kvistarna, var
vid det vanligen samlas i säckar och hemforslas att torkas, utbrett på golvet i en loge eller 
ett lider. Eller också "hamlas" det, d.v.s. kvistar med påsittande löv avhuggas, vilket sker 
bekvämast med skära, men eljest med en kort lie, en kniv av en liespets, en bekväm kvist
sax eller annat tillgängligt verktyg. Det förra giver naturligtvis det näringsrikaste fodret, 
men kostar mycket arbete och förekommer därför blott i smått. 

Det enda ekonomiska skördesättet är hamling, varvid dock helst blott de finare kvistar
na avhuggas, särskilt för att skona träden, om de skola stå kvar. Det hamlade lövriset bind
es till kärvar som gärna kunna göras ganska stora, då deras spärriga beskaffenhet gör, att 
de ändå torka lätt. För torkning uppställas de skuggigt men luftigt, i lider, loge med öppna 
dörrar eller intill stammen av lummiga träd, eller hängas på hässja. Sammanställas de i 
större massor, böra de ställas om då och då, så att vad som stått inåt kommer utåt för att 
torkningen må påskyndas och mögling förekommas. 

Lättast sker lövtägten från fällda träd, och den nu pågående vedhuggningen erbjuder 
mångenstädes ett tillfälle, som ej bör försummas, att lätt och med litet arbete samla myck
et foder. För övrigt bör lövskörden gå ut över sådana träd, som belamra dikeskanter eller 
böra bortgallras ur skog och betesmarker. Men även på träd, som skola stå kvar, kan "stryk
löv" och lövris tagas utan skada, om blott, i senare fallet, ej hela grenar avhuggas. 

Skörden tar ju i förhållande till den erhållna fodermängden rätt mycket arbete, men den 
kan utföras av mindre arbetsfört folk, kvinnor, åldringar och barn, och stadsbor som häm
ta vederkvickelse under sommaren på landet kunna i lövtägten finna tillfälle att utan stor 
ansträngning göra sitt värdfolk och sitt land en god tjänst. 

Beträffande användningen må först påpekas att färskt lövris är mycket lämpligt till natt
foder åt kreatur på stall. Hela buskar eller grenar läggas för dem i krubban, så de få äta av 
de finare delarna. 

Till vinterfoder användes det mest till hästar, får och getter, till vilka kärvarna hela el
ler upplösta läggas i foderhäcken. Fåren och getterna kunna helt utfodras härmed. 

Då det användes till nötboskap, vilket förr, då lövfoder allmänt brukades, var mindre 
vanligt, bör det enligt de anvisningar, som under krigstidens fodernöd givits i Tyskland, 
helst skäras till kort hackelse, vilken man där också rått att mala till mjöl, varför lämpliga 
kvarnar dock sällan torde förefinnas i vårt land. Då nötkreaturen ju förtära stora fodermas
sor, och lövfodret verkar mer eller mindre stoppande, är helt visst ej lämpligt att låta deras 
foderranson till någon större del bestå av löv, utan detta bör helst i form av hackelse utgö
ra ett tillskott till det övriga fodret. Enligt tysk erfarenhet kan med fördel 4 kg. av lövfoder 
utan olägenhet givas ett fullvuxet nötkreatur. 

Till svin lär visserligen, enligt tyska uppgifter, löv malet till mjöl eller kokat, kunna med 
fördel användas, men liksom annat stråfoder med hårdnad växttråd kan det säkerligen min
dre väl tillgodogöras av dessa djur. 
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Hansson, Nils, Husdjurens utfodring. 2 omarb. uppi. 1928, s. 72. 

Biografiska uppgifter för Hansson se ovan. 

Hjälpfodermedel. 
I de delar av landet, särskilt Norrland och Dalarna, där stråfodertillgången är starkt begrän
sad, söker man mångenstädes att öka tillgången på fyllnadsfoder genom insamling av löv 
och lavar, mossa, ljung och barr. 

Löv insamlas dels såsom "stryklöv", som erhålles genom att stryka lövet från kvistarna, 
dels såsom "rislöv", då de späda kvistarna insamlas med vidhängande blad. Löv tages helst 
av asp, rönn, björk, sälg och al, och lövbrytningen bör ske senast i juli och augusti. Av 
grönt löv åtgå i medeltal 4, av torkat löv omkring 2 kg. till en foderenhet. Det torkade lövet 
innehåller 5-7 % smältbar äggvita. Det användes i första hand till getter, får och hästar, i 
mindre mängder även till nötkreatur. Löv verkar något stoppande. - Av tidigt tagen vass, 
som torkats till hö, åtgår 2,5-3,0 kg. till en foderenhet. 

Sreland. Jon. Slå, slå! - Lauv, lauv! (lnnsamling av bjelpeför. 1940. s. 11-12. (Landbruks
departementets småskrift nr 58.) 

Biografiska uppgifter saknas. 

Lauving. 
Lauvingi er kjend yver heile landet. Mange fjord- og fjellbygder hev enno si lauv-onn kvart 
år. Og dei som hev slutta i lauvskogen hugsar iminsto lauvingi frå fars eller farfars tid. Det 
var vanleg å taka lauv yver heile landet. Nokre tusund kjerv på kvar ein gard var ikkje 
uvanleg. Store gardar upp i dalane hadde stundom 10-20 000 kjerv kvart år. Jamvel kav 
ned til byar var lauvingi vanleg m. a. i Aker, Brerum og Asker, yver heile Romerike og på 
Hedmark. 

Det trengs ikkje betre prov for at lauvet er godt dyreför enn dette, at det hev vore van
leg bruka i lange tider. Enno ser me fjord- og fjellbygder som leiger arbeidsfolk til lauving. 

Endå det er uår på h�y. so står skogen gr�n og lauvrik. No må lauvingi takast uppatt. lår. 
Det skortar på arbeidshjelp her med. Men lauvingi kann snart lrerast av alle som det er ar
beidstott i m. a. byfolk. Lauvingi h�ver godt til lagarbeid (akord). 100 kjerv um dag for ein 
kar er eit h�veleg lage. Kjervane skal då vera so store at det er minst 1/2 kg blad og små
kvist (som dyri et upp) i kvart kjerv. 

Kjervelauv kann ein hogga heile sumaren. Dette er det beste lauvet, serleg når det er teke 
tidleg på sumaren. Men då turkar kvisten inn og er mindre reteleg enn når lauvet er hogge 
noko seinare. 

Rispelauv tek ein på haustsida når bladstylken slepper lett. Det er serleg siljulauvet som 
vert rispa, stundom ogso ask, alm og hegg - som hev lange kvistfrie teinar med lauv på. 
Rispelauvet er bra, men sjeldan betre enn kjervelauvet. 

Rakalauvet er det ringaste. Men vert det raka upp straks etter det hev falle og innan det 
kjem nemnande regn eller rim på det, kann det vera vel havande. Det er mange d�me på at 
både sauer og geiter er fostra tolleg bra heile vinteren igjenom op herre rakalauv. 

Det er skil på lauvet frå ymse treslag. I eit gamalt stev heiter det: Alm og ask legg sm�r 
i aks, osp og hegg set merg i legg, selja svelter og vier velter. Dette er ikkje avvegen. 
Bj�rklauv og orlauv er ikkje nemnde. Det fyrste som er det mest vanlege lauvet i landet er 
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kilo for kilo på lag like verdfullt som godt vollhS1Sy. Ospelauvet er endå betre enn so. Etter 
analysene skulde det same gjelda for orlauv, men dette er det ringaste som er. Dyri er ikkje 
mykje huga på det, serleg ikkje når det svartnar eller myglar under bergingi. Og det hev det 
lett for å gjera - vassrikt og mjukt som det er. 

Der dei enno lauvar kvart år, er det vanleg å stuva eller kylla bjS1Srk, rogn, ask og alm. 
Ein tek berre greinene av treet (smågreiner). På det viset kann same treet lauvast med nokre 
(3-4) års millornrom. Kylleskog. Or toler ikkje kylling (stuving), osp ikkje heller - utan 
med varsam stuving. 

Sammanfattande kommentar 
Under 1700-talet ser man lövtäkten som en naturlig del av foderinsamlandet. Författarna 
gör inte något speciellt nummer av att det är just löv som ges till djuren. Lövtäkt var en del 
av användningen av naturresurserna med rötter nere i förhistorisk tid. 

Författarna till de äldre uppsatserna tar upp några huvudteman i sina framställningar så
som vilket löv som med fördel äts av de olika djurslagen. Ett annat tema som är vanligt 
förekommande är när skörden av löv skall genomföras. Under senare delen av 1800-talet 
började kemiska analyser av foder göra sitt intåg i forskningen. Då genomfördes analyser 
av lövfoder som jämförelse till annat foder. I samband med att ängarna överfördes till åker 
och att man började med vall i växtföljder så marginaliserades lövets betydelse som vinter
foder. Därmed förskjöts intresset för löv som en del av den normala foderhanteringen till 
främst en form av nödfoder. Som en följd av lövfodrets minskade värde togs ofta träden 
togs bort från ängsmarken. En annan tendens är också att skogen hade fått större eko
nomisk betydelse och accentuerat konkurrensen mellan lövtäkt och det uppvaknande ratio
nella skogsbruket. Skogsnäringens företrädare argumenterade att lövtäkt skulle utföras så 
att inte gagnvirke spolierades. 

Texterna avspeglar alla dessa förändringar. I det följande skall jag fokusera intresset på 
några gemensamma drag i uppsatserna och utvecklingstendenser såsom bruket av olika 
trädarter, tekniken att skörda löv utan att döda träden, kemiska analyser av löv, löv som 
hjälpfoder, samt områden med lövtäkt under senare tid. 

Trädarter 
Ett flertal trädarter har använts för lövtäkt. Asp, björk, al, pil, vide, sälg och rönn är de 
trädslag som omnämns i de äldre uppsatserna medan de s k ädla lövträden inte anses ha 
samma värde för djurhållningen. En anledning till att intresset fokuserats på dessa arter är 
författarnas egna referensramar; uppväxtmiljö och bostadsort. 

Hagström hämtade så vitt man kan se sina erfarenheter från Jämtland, där de ädla löv
träden inte förekommer. Därför koncentrerades helt naturligt intresset på de ovan nämnda 
arterna. Först efter publicerandet av sin artikel fick han nya erfarenheter i samband med 
tjänstgöring i Östergötland. 

Brauner utvecklade kunskaperna om olika trädarters användning för lövtäkt och för 
slöjdvirke och diskuterade konkurrensen mellan dessa olika användingsornråden. Därmed 
menade han att flera av de s k ädla lövträden skulle användas för tillverkning av olika jord
bruksföremål medan de mer triviala arterna med fördel kunde användas för lövtäkt. Brau
ner är en intressant författare då han var både en teorins och praktikens man. Genom bru
kandet av sin gård några mil öster om Uppsala kom han i direkt kontakt med lantbrukets 
problem och hade samtidigt möjlighet att testa både egna och andras ideer genom närheten 
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till universitetsstaden. Utifrån den bakgrunden bör man tillmäta hans synpunkter stor tro
värdighet. 

Först genom Carlstedt tas asken upp som ett viktigt trädslag för lövtäkt. En anledning 
kan vara att flera tidigare författare hämtade sina erfarenheter från delar av landet där asken 
inte förekom eller inte var vanlig. Det är dessutom tydligt att flera författare använder 
andras erfarenheter utan att referera till några egna erfarenheter om lövtäkt. Det är fallet 
med Nordenstam och Carlesson. Den senare använde t ex ett längre citat av Brauner i sin 
uppsats. Ask som hamlingsträd ryckte fram under 1800-talet och angavs då som ett av de 
mest näringsrika trädslagen för lövtäkt. Askträden har i sen tid fått stå som sinnebild för 
hamling framför andra träd. Det kan därför vara på sin plats att ta intryck av den äldre 
litteraturen för att nyansera denna bild. Det förefaller även att de kvarvarande hamlade 
askarna är de sista träden i en lång hamlingskultur med en betydligt större artvariation. Det 
här innebär naturligtvis inte att ask är det enda kvarvarande hamlingsträdet. Det förekom
mer bl.a. hamlade björkar och lindar på ett flertal platser i Sverige. 

Teknik 
Brauner såg lövträden som en viktig resurs som inte fick förslösas genom ovarsam lövtäkt. 
Han förordade att träden inte skulle toppas mer än till en tredjedel av sin höjd och att sam
ma proportion skulle gälla varje gren. En intressant synpunkt som Brauner förde fram var 
att man kunde skapa skog för lövtäkt, och han genomförde även ett enkelt räkneexempel 
på hur stor yta som krävdes för att producera 1 000 kärvar löv. Denna typ av planteringar 
kom till praktisk användning och finns belagda på olika platser i landet. Ibland redovisas 
de i lantmäteriakterna. Carleson tog upp denna tanke och utvecklade iden genom att argu 
mentera för plantering och ett fyraårigt rotationsbruk av lövtäkten. 

Carlstedt utökade antalet trädslag som är lämpliga för lövtäkt med bl.a. avenbok som är 
en sydsvensk art. 

Hermelin menade att löv som fodermedel inte användes i den utsträckning som det skul
le kunna göra och han argumenterade för utökat bruk av lövtäkt. 

Björkman argumenterade med utgångspunkt från den från tyskan översatta artikeln att 
det inte var realistiskt att ta stubbskott i någon större skala från återväxten efter skogsav
verkningar. Då måste husdjuren hållas borta från stubbskottsytorna genom stängsel. Han 
hävdade istället att lövfodret kunde komma från toppade eller kvistade träd. Även Björk
man varnade för allt för ofta utförd lövtäkt och argumenterade för olika intervall för löv
täkt på olika trädarter. Beskrivning ges även på hur lövtäkten praktiskt skall gå till så att trä
den inte skadas i onödan. 

Kemiska analyser 
I den från tyskan översatta artikeln finns en diskussion om det färska lövets högre fodervär
de jämfört med löv som skördats senare. Under andra hälften av 1800-talet började kemi
ska undersökningar av de olika fodermedlens innehåll dyka upp i litteraturen. Artikelför
fattaren hänvisar till utförda kemiska undersökningar för t ex hassel och ek. Under de 
följande årtiondena utökas kunskapen om olika foderväxters kemiska sammansättning 
avsevärt och blir en väsentlig del i jordbruksnäringens utveckling. Intresset fokuserades åt 
annat håll än det allt mindre ekonomiskt betydelsefulla lövfodret. 

Lövfodret hade efter sekelskiftet minskat så starkt i betydelse att man inte hade funnit 
det tillräckligt intressant för kemiska foderanalyser. Hansson hänvisade till norska resultat 
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och argumenterade för att löv från ask, asp, alm, björk, rönn och al är de som främst bör 
användas. Asken hade tidigare inte alls intagit denna framskjutna plats. 

Hjälpfoder 
En artikel som översattes från tyskan och publicerades år 1866 beskriver lövet som hjälp
foder. Lövet angavs ha högt fodervärde innan bladen avslutat sin utveckling. Fodret kun
de ges till får och getter men endast som bifoder till mjölkande kor och hästar. I artikeln 
framförs synpunkter på lövtäkten som konkurrent till skogsbruket. För att minska konflik
terna mellan skogsbruk och lövtäkt föreslog författaren att lövuppslaget efter skogsavverk
ningar kunde tas till vara för lövtäkt. Dessutom argumenterades för plantering av pilarter 
på sankare mark. Lövtäkt på betesmarker i form av stubbskottsbruk och hamling var andra 
möjligheter att tillgodose jordbruket med foder samtidigt som skogarna lämnades till 
skogsbruket. 

Enligt Forssell användes löv som tillskottsfoder vid knapp fodertillgång. Poppel, lind, 
ask och sälg gav utmärkt foder medan löv från bok och björk var mindre lämpliga. Löv an
vändes mest till får. Kemiska analyser refereras men har förmodligen inte utförts på löv i 
Sverige. 

Under första världskriget måste landet i all väsentlig utsträckning lita till inhemska re
surser för livsmedelsproduktion. För att minska foderbristen riktade Juhlin Dannfelt blick
arna mot löv som foder. I huvudsak var det inte nya kunskaper om löv som foder som kom
mit i dagen utan det handlade snarare om att göra en dygd av nödvändigheten för att öka 
fodermängdema. 

Efter första världskriget minskade åter intresset för lövfodret, och Hansson beskriver år 
1928 att detta i huvudsak nyttjades som hjälpfoder, särskilt i Norrland och Dalarna. 

Lövtäkt i sen tid 
I Norge fanns långt in i vårt århundrade en levande tradition av lövtäkt som även medför
de att man så sent som år 1940 fann det viktigt att argumentera för lövfoder. Liknande 
kampanjer förekom även i Finland och i Sverige. 

I en del boskapsskötande bygder och marginella områden såsom i Småland, på Gotland, 
i östra Sverige och på Åland, har lövtäkten som brukningsform levt kvar långt in i vårt år
hundrade, på något ställe ända fram till 1970-talet. För att förstå lövtäkten som källa till 
husdjurens vinterförsörjning är det av stor vikt att bevara så mycket som möjligt av de åter
stående harnlingsträden och skottskogama. Utan dessa påtagliga bevis på en äldre mark
användning är det svårt att ta till sig sådana texter som de ovan presenterade. 

Tack ! 
Lars Ljunggren och Håkan Slotte har varit värdefulla samtalspartner vid sammanställning
en av denna expose. Ett speciellt tack vill jag rikta till Eva Tullgren som lagt ned ett stort 
arbete på att leta fram grundtexterna och att skriva ut de utvalda citaten. 
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Hamlade träd i konsten 

Carl-Adam Hreggström 

Inledning 
Löv, såväl färskt som torrt, har använts som husdjursfoder sedan yngre stenåldern (Ras
mussen 1988, 1990a, 1990b, 1991, 1993, Haas & Rasmussen 1993). 

Löv har insamlats på olika sätt från lövbärande träd och buskar. Färskt löv kunde 
plockas eller kangas (Garnert 1974) och repas för hand (Austad 1988). Torra löv räfsades 
ibland från marken till boskapsfoder (Grundberg 1759), men lövförna har kanske mest 
kommit till användning som strö (Austad 1988). Stubbskott från fällda träd och vattskott 
som vuxit ut från basen av träd, liksom också lövbärande skott från småträd och buskar, 
såsom brakved och olvon skördades direkt från marken. Detta kallas underkvistning på 
Åland (Hreggström 1970, 1983b ). Ibland bröt man löv från träd som enkom fälldes för 
detta ändamål eller från träd som fälldes av andra orsaker, t.ex. på svedjor (Carlsson 
1994). 

Den huvudsakliga lövskörden har dock skett genom hamling, dvs. toppbeskärning av 
lövträd, eller genom sidohamling, dvs. kapning av trädens sidogrenar. Sidohamlingen kan 
kombineras med kapning av toppen eller också lämnas toppen intakt (Rackham 1980, 
Andersen 1985, Christensen & Rasmussen 1991, Slotte 1993). Finhackade barrträds
grenar blandat med annat foder användes förr i Norden (t.ex. Granlund 1766), men barr
träden var inte föremål för ett hamlingsbruk. Annorstädes, bl.a. i Massif Central i Frankri
ke, har regelrätt hamling av tallar förekommit. 

Hamling har förekommit i stora delar av Europa, från Skandinavien i norr till Medel
havsområdet i söder och från Brittiska öarna och västra Norge i väster till Ryssland och 
Bulgarien i öster. Därtill hamlas träd genom Asien ända till Kina. Också i t.ex. Mexico 
och Anderna förekommer hamlingsbruk (Rauno Ruuhijärvi, Helsingfors, muntlig uppgift 
1995). 

Två slag av avsiktlig hamling kan urskiljas: allmogehamling och parkhamling. Allmo
gehamlingens målsättning är att insamla lövhö och grenar till husdjursfoder, brännved, 
nyttovirke m.m. Vid parkhamling beskärs lövträd så att deras kronor inte växer in i 
varandra. Träd kan genom hamling också formas på ett för trädgårds- och parkkonsten 
lämplig sätt. Tillfällig hamling kan drabba träd som växer t.ex. under elektriska ledning
ar. Nära besläktad med hamlingen är också beskärning och ympning av fruktträd. 

Hamling i litteraturen 
Äldre skriftliga källor om hamling är ovanliga. Den sannolikt äldsta skriftliga antydning
en om eventuell hamling ingår i Vergilius' (70-19 f.Kr.) nionde herdedikt eller eklog, 
nionde versraden (Karlsson 1982). Beskärning av vinrankor behandlas däremot av anti
kens författare, såsom Columella, som gav ut ett arbete om jordbruk år 62 e.Kr. (se Colu
mella 1548). 

Från Norden beskriver Olaus Magnus (1555) i korthet användning av löv som foder 
vid missväxt samt som hästfoder i nionde bokens 44:e kapitel. Kapitlet inleds med ett 
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Figur 1. Bägare i drivet guld. Ett hamlat träd, eventuellt ett olivträd, syns mellan två tju
rar. På den andra sidan av bägaren har en muskulös mansperson fjättrat en tjur med ett 
rep kring bakbenen. Också på den sidan finns ett likadant hamlat träd. Fynd från en 
tholos- eller kupolgrav i Vafio (Vapheio) nära Spartafrån det 15:e århundratetfKr. Na
tionalmuseum i Aten. Efter postkort. 

träsnitt som visar ett sidohamlat träd samt hästar som utfodras med löv. Också i flera 
andra träsnitt hos Olaus Magnus (1555) avbildas hamlade och sidohamlade träd. 

På 1700-talet publicerades åtminstone några arbeten om lövtäkt (t.ex. Boije 1756, 
1794, Brauner 1756, Granlund 1766, Fischerström 1780, Törnudd 1798). Under 1800-
talet och senare har antalet arbeten om lövtäkt stadigt ökat (se översikter hos Hreggström 
1983a och Slotte 1993). I folklivsarkiven finns knappast äldre uppteckningar än från bör
jan av 1900-talet (Henriksson 1966, Garnert 1974, Carlsson 1994). 

Information om hamling kan dessutom fås ur konstverk. Ett genomgående drag i den 
konsthistoriska litteraturen är att konstverkens hamlade träd vanligen inte alls behandlas. 
Om de behandlas berörs i varje fall inte hamlingen. Undantag finns dock, t.ex. Gltick 
(1951), Makowski & Buderath (1983), Rud (1988), Tuffelli (1991) och Ellenius (1992). I 
flera naturvetenskapliga och därtill anslutna arbeten, såsom Trier ( 1952), Andersen 
(1985), Ovesen (1984, 1987), Austad & Hauge (1988), Austad & Skogen (1990), Ras
mussen (1990b), Ekeland (1992), Slotte (1992, 1993), Haas & Rasmussen (1993) och 
Hreggström (1994), behandlas hamlade träd i konsten. 
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Konstverk med hamlade träd 
Med konstverk avses här alla slag av avbildande alster såsom målningar, stick, träsnitt, 
teckningar, reliefer, skulpturer, textilier, sedlar, frimärken, vykort, seriefigurer och etiket
ter. Däremot är inte fotografier av hamlade träd i naturen medtagna i detta sammanhang. 
Majoriteten av de mest betydande hamlingskonstverken är målningar, stick och teck
nmgar. 

Huvuddelen av konstverken med hamlingsmotiv finns i museer runt om i världen. 
Konstverken finns dessutom tillgängliga som reproduktioner bl.a. i konstböcker, utställ
ningskataloger och uppslagsverk samt som vykort och diapositiv. Många av de stora mäs
tarnas konstverk är reproducerade, ofta tiotals eller t.o.m. hundratals gånger, i konstböc
ker, utställningskataloger och uppslagsverk. I det följande hänvisas till ett urval böcker, 
som närmast representerar sådana, som jag kommit över i mina studier av hamling i kon
sten. 

I Nationalmuseet i Aten uppbevaras bronsåldersfreskerna från Akrotiri på ön Santorini 
(Thera) i den grekiska övärlden. I det västra huset påträffades fresker från ca 1500 f.Kr. 
(Marinatos 1984). På två av dem avbildas träd, som ser ut att vara hamlade. I museet finns 
också två guldbägare från samma tid som avbildar tjurar bland träd, varav en del uppen
bart är hamlade (Levi 1992; fig. 1). Dessa är de äldsta konstverk jag känner till med ham
lade träd. 

Från de första århundradena av vår tideräkning finns romerska fresker och mosaiker 
med hamlade träd. Gravstenar och altaren med reliefer av hamlade träd förekommer ock
så (Erdemgil et al. 1988; fig. 2). Relieferna på Trajanuskolonnen i Rom från 113 e.Kr. in
nehåller talrika till synes hamlade träd; en bra avbildning finns hos Bernstein (1986). Det 
är dock svårt att med säkerhet avgöra om träden i alla dessa antika konstverk verkligen är 
hamlade eller om de är mer eller mindre stiliserade. 

Figur 2. Stiliserade sidohamlade träd med topp på romersk gravsten från 1:a eller 2:a 
århundradet e.Kr. Romersk-germanska museet i Köln. Foto förf. 1994. 
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I den medeltida kyrkokonsten finns talrika stiliserade men uppenbart hamlade träd (se 
Bech 1971, Andersen 1985, Lindgren et al. 1986, Sundquist 1986, Beckwith 1989, Slotte 
1992). Många av de stiliserade träden är sidohamlade. De har också ofta en tredelad krona 
och tre grenstumpar på stammen. Frågan är om detta symboliserar treenigheten. 

Mosaikerna i Ravenna från förra hälften av 500-talet (Nordhagen 1989) är sannolikt de 
äldsta kyrkokonstverken med stiliserade hamlingsträd. I kyrkan S:t Martin i Zillis i 
Schweiz finns en målning från ca 1130 som visar Sackeus i trädet under Jesu intåg i 
Jerusalem. Sackeus står i ett hamlat träd (ev. en ask) med en lövskära i handen (Haas & 
Rasmussen 1993; se fig. 18). 

Också många mer världsliga medeltida alster innehåller stiliserade, ofta sidohamlade 
träd. Exempel är Bayeuxtapeten (Bernstein 1986, Rud 1988) från 1070-talet, som illustre
rar normandernas invasion av England med slaget vid Hastings 1066, samt illuminerade 
handskrifter (Longnon & Cazelles 1969, Thomas 1979) och lagböcker. En del konstnärer 
har avbildat träden så naturtroget att en artbestämning är möjlig (Andersen 1985). I något 
fall kan samma träd ha olika slag av blad på var och en av de tre krondelarna så att trädet 
liknar en kortlek. Ett sådant träd ingår i miniatyren som avbildar Rolands död i Karl den 
Stores register från 1300-talet (Henrikson et al. 1981 ). 

De sannolikt äldsta naturtrogna landskapsmålningarna med hamlade träd målades av 
de tre flamländska miniatyrmålarna Pol, Hennequin och Hermant de Limbourg. Mellan 
åren 1413 och 1416 tillkom bl.a. de mycket realistiska månadsbilderna, som ingår i 
tideboken Les Tres Riches Heures du Duc de Berry (Longnon & Cazelles 1969). Minia
tyrerna för april, juni, juli och oktober avbildar rader av hamlade pilar. 

Under 1400- och 1500-talen målades många konstverk med kyrkligt motiv. Konstver
ken är vanligen anakronistiska då de skildrar bibliska händelser inplacerade i samtida 
landskap. Ofta ingår mer eller mindre naturtrogna landskap i bakgrunden, ibland sedda 
genom fönster. I flera av konstverken finns rundade träd, som kan vara hamlade. I Barn
ets tillbedjan, som målades ca 1425 av den förste store konstnären i den nya nederländska 
konsten, kallad Flemallemästaren och i allmänhet identifierad som Robert Campin (1375-
1444), finns i fonden ett naturtroget landskap med kullar, ett vattendrag och hus. Ensling
rande väg kantas av hamlade träd, en del av dem ny beskurna. 

I sina realistiska och surrealistiska landskap har Hieronymus Bosch (1450-1516) av
bildat lågvuxna träd med runda kronor, som för tankarna till hamlade träd. Tavlan Den 
helige Antonius frestelse har till vänster ett litet avlövat hamlat träd (Bosing 1989). 

Albrecht Dlirer (1471-1528) målade under sin resa till Venedig 1495 akvarellen Land
skap vid Area där silvergrå hamlade olivträd fyller sluttningarna upp mot staden. I 
akvarellen Huset vid dammen från 1495 växer några hamlade träd invid ett hus på en liten 
holme i en damm eller småsjö. 

Lucas Cranach (1472-1553) är en av den tyska renässansens främsta mästare. I hans 
verkstad framställdes i medlet av 1500-talet en landskapsmålning med tysk-romerske kej
saren Karl V och kurfurste Johann Friederich av Sachsen på hjortjakt nära Coburg (Hök
by & Cavalli-Björkman 1988). Målningen, som givetvis är en hyllning till furstarna och 
där de och deras sällskap dominerar förgrunden, är perspektiviskt ganska förvrängd. Men 
i bakgrunden till vänster finn·s ett berg på vars nedre sluttning ett naturtroget odlings
landskap med hus, terrasser och hamlade träd i terrasskanterna avbildats. Samma slag av 
landskap möter resenären i denna dag som är bl.a. i mellersta delen av spanska Pyreneer
na, t.ex. i byn Cerler i Benasque-dalen eller i byarna i Gistain-dalen. 
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Figur 3. Pagus nemorosus ( den skogrika byn). Flamländsk bylandskap tillkommen vid 
Hieronymus Cocks verkstad i Antwerpen. Teckningen är signerad Brueghel. Bibliotheque 
Albert I, Bryssel. 

Under 1500-talet gjordes mängder med flamländska landskapsteckningar som förlagor 
till kopparstick. Landskapen, ofta bymiljöer, är fyllda med hamlade träd. Många av dem 
tillskrevs tidigare Pi eter Bruegel d.ä. ( ca 1525-1569; till 1559 stavade han sitt namn 
Brueghel), men numera anses flertalet vara av en okänd konstnärs hand. En av mästarna, 
vid vars verkstad sådana stick framställdes, var Hieronymus Cock i Antwerpen. Bruegel 
började arbeta hos Cock 1555. Tecknade förlagor till kopparstick av Bruegels hand är i 
varje fall en serie stora landskap med hamlade träd från detta år (fig. 3). 

Pieter Bruegel d.ä. har kallats "Bondebruegel", eftersom han avbildade allmogens 
dagliga liv utan förskönande drag, men med en starkt moraliserande underton. Han inspi
rerades i sin konst av Bosch. Bruegels förnämsta hamlingstavlor tillkom under hans sex 
sista levnadsår. Speciellt bör Korsbärandet, de stora landskapsmålningarna och tavlorna 
med Betlehemsmotiv nämnas (Gltick 1951, Gibson 1977, Roberts 1975, 1982). Landska
pen i Bruegels tavlor är delvis fantasiprodukter eller kanske snarare kompilationer: branta 
klippor och höga berg, som han sett i Alperna under sin italienska resa, avtecknar sig vid 
horisonten medan förgrunden upptas av flamländska 1500-tals landsortsstäder eller byar. 
Landskapen är fyllda med hamlade träd- precis som i dagens Belgien. 

Det nederländska realistiska landskapsmåleriet blomstrade från slutet av 1500-talet till 
början av 1700-talet (Gaunt 1976, 1986, Fuchs 1978, Brown 1986, Meijer 1994). Hamla
de träd avbildas på många av landskapsmålningarna. Bland otaliga hamlingsmästare kan 
nämnas namn som Peter Paul Rubens (1577-1640), Hendrick Avercamp (1585-1663), 
Esaias van de Velde (1587-1623) och Meindert Hobbema (1638-1709). 
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Figur 4. Holländaren Vincent van Gogh (1853-1890) målade flera tavlor med hamlings
motiv, t.ex. Höstlandskap med fyra träd från 1885. Flera hamlade träd syns i bakgrun
den. Rijksmuseum Kröller-Muller, Otterlo. Efter postkort. 

I England verkade i början av 1800-talet åtminstone två landskapsmålare med hamlade 
träd på repertoaren, nämligen William Turner (1775-1851 ; Shanes 1990) och John Con
stable (1776-1837; Walker 1979, Smith 1981). Speciellt den sistnämnde har avbildat 
magnifika hamlade pilar it.ex. Parham Mil! i Gillingham från ca 1826 och Sanka ängar 
nära Salisbury från 1830. 

Franska landskapsmålningar innehåller ofta hamlade träd (Keller 1979, Heritage 1988, 
Tuffelli 1991). Den äldste, och i mitt tycke förnämste vad hamlingskonst gäller, är Jean 
Baptiste Camille Corot (1776-1875; Bazin 1942, Hours 1984). Av andra franska ham
lingskonstnärer kan nämnas Jean Fran~ois Millet (1814-1875; Brettell 1987), naturalis
mens grundare i det franska måleriet Gustave Courbet ( 1819-1877), och impressionister
na Camille Pissarro (1830-1903 ; Doeser 1994), Alfred Sisley (1839-1899; Cogniat 1978), 
som var född och uppvuxen i England, men verksam i Frankrike, samt Claude Monet 
( 1840-1926). 

Holländaren Vincent van Gogh (1853-1890) målade flera tavlor med hamlingsmotiv, 
t.ex. Höstlandskap med fyra träd från 1885 (fig. 4) och Arles i april 1889 med för syd
europeiska landskap typiska· sidohamlade popplar i förgrunden och normalt hamlade träd 
i bakgrunden (Walther 1989). 

På 1800-talet målade flera av de ryska landskapsmålarna vyer med hamlade träd (Le-· 
bedev 1982). Bland mästarna kan nämnas Alexej Savrasov (1830-1897), Sergej Sveto-
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Figur 5. Sagolandskapet Kväll vid floden av den jugoslaviske bondemålaren Ivan Stefa
nek. Efter postkort. 

slavski (1857-1931) och Isaak Levitan (1860-1900). Den ryska folkliga grafiken, (skil
lingtryck, på ryska lubok) avbildar ofta stiliserade och ibland helt klar hamlade träd (Sy
tova 1984, Cederlöf 1989). 

I det tidigare Jugoslavien har bondemåleriet blomstrat under detta århundrade. Många 
konstverk, som avbildar hamlade träd, har starkt naivistiska och fantasifulla drag. En rep
resentant för detta måleri är Ivan Stefanek (fig. 5). 

Också i den medeltida och senare islamska konsten förekommer hamlade träd (Leve
que & Menant 1976). I kejsar Sheng-tsu's lärobok om silkesodling från 1695 ingår en 
målning där mullbärsblad för silkesfjärilens larver plockas i kraftigt hamlade träd. 

Willow Creek in May, som målades 1915 av kanadensaren C.W. Jefferys (1869-1951) 
är den enda målningen från Nya Världen med hamlade träd som jag känner till. Tavlan 
visar en rad hamlade pilar vid ett vattendrag. 

Hamlade träd i nordiska konstverk 
Hamlade träd är ett ofta återkommande motiv i nordisk konst. De äldsta nordiska ham
Iingskonstverken är medeltida muralmålningar och träsnitt med stiliserade hamlade träd. 
Många av dem är sidohamlade med topp. 

Ett ofta återkommande motiv är Skapelseberättelsen med hamlade träd i Edens lust
gård och syndafallet samt förvisningen ur Lustgården och det slitsamma arbete som där
efter vidtog. Anders Jordansson Ryttare och hans gesäller målade en Lustgårdssvit 1589 i 
Glanshammars kyrka i Närke (Lindgren et al. 1986). I Ärentuna kyrka avbildas Syndafal
let, där ormen med människohuvud slingar sig runt stammen på ett sidohamlat träd med 
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topp. (Lindgren et al. 1986). Andra hamlade träd syns runtom. På kalkmålningar i Elme
lunde kyrka i Danmark från ca 1475 avbildas också Syndafallet med den likaså förmänsk
ligade ormen slingrande sig kring stammen på en sidohamlad lind med topp (Andersen 
1985) och Förvisningen ur Edens lustgård, där en ängel med draget svärd förvisar Adam 
och Eva, som skylande sin nakenhet med var sin lövkärve vandrar iväg i ett landskap med 
tre sidohamlade träd (Ekeland 1992). 

I Lojo kyrka i sydvästra Finland finns kalkmålningen Edens lustgård av okänd konst
när från perioden 1510-22. Målningen avbildar skapelsen och syndafallet. Lustgården är 
omgiven av ett stängsel flätat av vidjor, ett ganska vanligt motiv i medeltida kyrkokonst. I 
centrum samt vid stängslet växer många stiliserade hamlingsträd med tredelade kronor. 
Ormen, som har en människas överkropp med armar, är slingrad kring kunskapens träd, 
som också det är hamlat. Det växer intill stängslet och inte mitt i lustgården såsom Bibeln 
anger. En annan kalkmålning visar Kristus på Oljeberget där stiliserade träd med två
eller tredelade kronor ingår. 

Johannes Rosenrods kalkmålning Adam timrar och plöjer från 1437 i Tensta kyrka i 
Uppland avbildar flera sidohamlade lövträd, eventuellt askar (Myrdal 1985, Sundquist 
1986, Slotte 1992). Också i Håbo-Tibble kyrka i Uppland finns en Lustgårdssvit från 
slutet av 1400-talet med bl.a en grävande Adam bland stiliserade hamlingsträd (Myrdal 
1985). 

På en av kalkmålningarna i Elmelunda kyrka ses en man, uppenbarligen Sackeus, upp
kli ven i en sidohamlad stiliserad lind bryta lövbärande grenar, medan Jesus rider förbi på 
en åsna (Andersen 1985). En kalkmålning i Vadum kyrka i Danmark, också den från ca 
1475, visar en borg och utanför den finns ett inhägnat lindbestånd med sidohamlade stili
serade lindar där toppen på trädet markeras med ett enda lindblad (Andersen ( 1985). 
Skördeundret med ett sidohamlat träd med topp avbildas i Eke kyrka på Gotland (Myrdal 
1985). 

Petrus Henriksson Pictor målade 1470-71 bl.a. Den Helige Erasmus martyrium i Ka
lands eller Ny kyrko kyrka nära Nystad i sydvästra Finland. På målningen ses sjöfararnas 
helgon stå oberörd i en kittel med kokande olja medan två bödlar vindar upp hans tarmar, 
en tredje bödel använder blåsbälg och den fjärde rör om i elden med en stång. En femte 
man (som liknar julgubben) övervakar det hela. I bakgrunden syns tre sidohamlade träd 
med topp, varav ett har tredelad krona. 

I kyrkan i Nousis (Nousiainen) strax norr om Åbo avbildas S:t Henrikslegenden. Vid 
stranden av Kjulo träsk smyger ett lejon(!) bland sidohamlade ekar. Under dem ligger 
ekollon på marken. 

Också i yngre kyrkokonst ingår hamlade träd. Väggmålningen Syndafloden i Kronoby 
kyrka i Österbotten målades 1756 av Johan N. Backman (1706-1765). Ett stort hamlat 
träd står i förgrunden. 

Den mer eller mindre världsliga konsten avbildar ofta hamlade träd. I en handskrift 
från 1400-talet av jordabalken i Magnus Erikssons landslag visar titelsidan två sidoham
lade träd, vardera med tredelad krona, men det högra trädet har ena sidogrenen avhuggen 
(BBL 1979a). Några träsnitt i den äldsta i Sverige tryckta boken Skapelsens sedelärande 
samtal (de Mayneriis 1483) avbildar träd som för tankarna till hamling. Ett av träsnitten 
avbildar en kvinna med en risbit, en liten lövkniv, i sin hand (se även Ekeland 1992). 
Många dalmålningar (Svärdström 1975) från 1700- och 1800-talen innehåller stiliserade 
träd, av vilka en del kan tolkas vara hamlade. 
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Figur 6. En odlingsväg med pilar vid Vognserup av P.C. Skovgaard (1817-1875). Lik
nande landskap kan ännu påträffas i Danmark, t.ex. på ön Nyord söder om Fyn, men den 
nya tiden syns i att vägarna på Nyord numera är asfalterade. Ny Carlsberg Glyptotek. 
Efter postkort. 

Hamlade pilar och popplar var förr ett mycket markant inslag i det rurala landskapet i 
Danmark och Skåne (Thorsen 1988b ), och alltjämt förekommer mycket s.k. pilevallar i 
området. Därför är det föga överraskande att hamlade pilar och popplar ingår som ett -
ofta väsentligt - landskapselement i danska och skånska landskapsmålningar och -teck
ningar. 

Danmarks förste verklige landskapsmålare var Jens J uel ( 17 45-1802) som inledde det 
danska landskapsmåleriets guldålder. I hans Landskap från trakten omkring Jcegerspris 
från 1782 (Lerche 1988) ingår rundade träd, som för tankarna till hamlade träd. Hamlade 
pilar ingår också i målningarna S()gård i Gentofte (Michelsen 1988) och En sjcelländsk 
bondgård vid annalkande oväder (Skovgaard 1988), båda två från 1790-talet. 

Av andra guldåldersmålare kan nämnas Christen Ky;bke (1810-1848), som målade in
timt realistiska motiv från utkanterna av Köpenhamn, Peter Christian Skovgaard (1817-
1875), Johan Thomas Lundbye (1818-1848) och Lorenz Fry;lich (1820-1908). Av Ky;bkes 
hamlingstavlor kan nämnas Höstlandskap vid Frederiksborgs slot från 1838 och Utsikt 
mot stadsvallenfrån N()rrebro från 1841-50. Den sistnämnda tavlan domineras av en en
sam hamlad alm eller lind invid en strandpromenad med två ekor vid stranden (BBL 
1979b). 

J. Th. Lundbye och P.C. Skovgaard gjorde en gemensam resa sommaren 1843 till den 
förres barndoms by Vejby. Resan resulterade i flera fina landskapsmålningar med hamla
de träd (Skovgaard et al. 1989). I Lundbyes Landskap från Vejby sett från norr ses tre 
gårdar med Krelderbjerggaard längs till vänster. Husen skyms av en klunga hamlade träd. 
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I Fähus i en bondby från 1844 ses en fähusinteriör, men genom den öppna dörren syns i 
fonden en grupp hamlade pilar (eller popplar). Bland P.C. Skovgaards hamlingstavlor 
från Vejby kan nämnas/ utkanten av landsbyen Vejby från 1843. Litet senare (1847) må
lade han t.ex. En gård vid Lodskov nära Vognserup och En odlingsväg med pilar vid 
Vognserup (fig. 6). 

Av andra danska konstnärer som avbildat hamlade träd kan nämnas Laurits Andersen 
Ring (1854-1933), Peder Mpnsted (1859-1941), Fritz Syberg (1862-1939), Albert Gott
schalk (1866-1906), Johannes Larsen (1867-1961) och Peter Hansen (1868-1928). 

Peder Mpnsted avbildar ofta hamlade träd i sina konstverk. Bland dessa kan nämnas 
Vinterdag i Bronbyvester med hamlade pilar eller popplar invid en bäck och vid byggna
der i byn, H(/Jje Taastrup kyrka från 1922 med en hamlad poppel och Stuga vid damm från 
1925 med enstaka hamlade träd. - Den hamlade poppeln och flera av de gamla husen 
finns inte längre kvar vid Hpje Taastrups kyrka, men ännu 1995 är de talrika hamlade 
träden bland de gamla husen ett karakteristiskt inslag i den västra delen av byn. Konstnä
ren har enligt vad jag erfarit också målat motiv från den delen av byn. 

Fritz Syberg har målade vinterlandskap med rader av hamlade pilar ( eller popplar), 
t.ex. Vinter vid Överkcerby Bakke från 1917 och vinterlandskapet Plöjd mark i snö från 
1921-26 (Ovesen 1987). 

Också de skånska hamlade träden har ofta stått modell för olika konstnärer. På en 
blyertsteckning av Erik Dahlberg (1625-1703), sannolikt från 1658, ses godset Lillö i 
Skåne med rader av hamlade pilar (eller popplar?); de flesta träd är ny hamlade, men några 
i bakgrunden har väl utvuxna, avlövade kandelaberkronor. I Carl-August Ehrensvärds 
(1745-1800) akvarell Skånskt slättlandskap syns en gård till höger med gäss och grisar i 
förgrunden. Flera parallella pilevallar bildar huvudinnehållet i akvarellens vänstra del. 

Figur 7. Slättbildfrån Höj av Gustav Rydberg (1835-1933). Tavlan är sannolikt målad 
om hösten eftersom pilarnas kronor har glesnat inför vintern och markens gräs och örter 
är delvis bruna och vissna. Malmö museer. Efter postkort. 
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Figur 8. Hamling av pilar längs en byväg av Emil Johanson-Thor ( 1889-1958). Byvägen 
kantas av hamlade träd (pilar ?). En man står på en stege och sågar av grenar på trädet 
till vänster, medan två man samlar ihop nedfallna grenar. Grafikblad i författarens ägo. 

Christian Laurentius Gernandts (1765-1825) handmålade tapet från början av 1800-
talet avbildar Ousbyholm med Ringsjön i bakgrunden och talrika hamlade träd träd. Ta
peten bevaras nu på Kulturen i Lund. 

Av andra hamlingskonstnärer, som avbildat skånska slätt- och gårdsmotiv kan nämnas 
Gustav Rydberg (1835-1933; fig. 7) , Anders Kallenberg (1834-1902) och Carl Fredrik 
Hill (1849-1911). Hill hör till den kategori konstnärer, som fått erkänsla för sitt konst
närsskap först efter sin död. Bill har i flera av sina tavlor avbildat den skånska slätten med 
en ensam hamlad pil, såsom i oljemålningarna Vid Höje å och Pilen. Också i Klockare
gården i Halmstad i Skåne ses en ensam hamlad pil invid huset. 

John Bauer (1882-1918) gjorde 1906 en skiss av Gråråttorna på Glimmingehus som 
illustration till Nils Holgerssons underbara resa. Nils Holgersson tågar i spetsen för råttor
na sett ur kronan av en hamlad pil (Bjurström et al. 1982). 

Emil Johanson-Thor (1889-1958) målade under flera års tid den dramatiska tavlan 
Noaks ark (Lindgren et al. 1986). Den blev färdig 1927 och avbildar en skånsk gård vid en 
öppen bukt vid kusten. En gård på Ven och Glumslövs backar fick stå modell för tavlan. 
Hamlade pilar växer såväl vid husen som vid vägen. Himlen har mörknat inför den annal
kande stormen. Noak och hans familj är redo att överge gården och gå ombord på arken, 
som ligger invid stranden, medan byborna har samlats vid gärdet och gapar. På ett grafik
blad från 1936 avbildar Johanson-Thor hamling av pilar längs en byväg (fig. 8). 

Av nyare hamlingskonstverk med Skånemotiv kan nämnas Ernst Gullbergs ryttarlek 
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Figur 9. Sista paret ut av August Malmström ( 1829-1901 ). En barnaskara leker i hagen 
där flera stora, sedan en tid tillbaka hamlade vårtbjörkar växer. Nationalmuseum i 
Stockholm, NM 1614. Efter postkort. 

Katten slås ur tunnan från 1953, som avbildar ett fastlagsnöje i Skåne och Alma Öhr
ströms Hotell Switz och På väg till kyrkan, båda från 1981. På ett frimärke från 1973/ 
1977 efter P .A. Perssons (1862-1914) förlaga syns en pilevall. 

Talrika vykort med Skånemotiv, såväl fotografier som tecknade, visar både enstaka 
hamlade träd och hela pilevallar. Pia Malmros (N/M Design, Ängelholm) har gjort ett 
färgtryck på tyg som brevkort, där en pilalle löper längs ett dike. Två pilar växer invid en 
gård i fonden. På etiketten till Skåne Akvavit avbildas en dubbel pilalle. 

Också från andra delar av Sverige finns hamlingskonstverk. Per Wickenberg (1812-
1846), känd för sina vinter- och månskenslandskap, har avbildat Ett holländskt vinter
landskap med hamlade träd i vänstra delen av tavlan. August Malmström (1829-1901) 
var en av den romantiska stilens företrädare. Av hans tavlor med hamlingsmotiv kan 
nämnas Sista paret ut (fig. 9) och Grindslanten. Den senare avbildar en grupp barn som 
kivas invid grinden om en slant kastad från vagnen som avlägsnar sig i bakgrunden. Ett 
hamlat träd växer vid grinden, flera andra står i bakgrunden nära huset. 

Alfred Wahlbergs ( 1834-1906) Landskap från Vaxholm visar en försommarvy med 
några hamlade träd. Man kan tydligt se att hamlingen har upphört för många år sedan, för 
kronorna är både hög- och vildvuxna. 

Jenny Nyström (1854-1946) illustrerade Fryxells historia och teckningen Efter Brå
valla slag visar stående och fallna kämpar med ett hamlat träd i silhuett i bakgrunden 
(Henrikson et al. 1981). Också Albert Engström ( 1869-1940) tecknade hamlade träd. 
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Figur 10. Nikolai Astrups ( 1880-1928) försommartavla Kari. I förgrunden ses ett äppel
träd och en hamlad rönn i blom samt ytterligare ett hamlat småträd. Nere vid fjordstran
den växer talrika hamlade träd. Äbo konstmuseum. Ur Parmann 1983. 

Som exempel kan nämnas Studie från 1893, Tegelviksgatan från 1897 och Grisslehamn 
från 1901 (Engström 1982). 

Bland mera udda konstverk kan nämnas Sven Nordqvists julkort för Amnesty Interna
tional med vintermotiv, där djuren har samlats på en öppen plats med hamlade lövträd i 
bakgrunden omgivna av snötyngda granar på ömse sidor. Svenska seriemagasin innehål
ler ibland stiliserade avlövade hamlade träd. Som exempel på serievärldens hamlings
konstnärer kan nämnas Jonas Darnell, Gert Lozell och Krister Petersson i serietidningen 
91:an (t.ex. nr 16, 1988 och 8, 1991) och Rune Andreasson i serietidningen Bamse (t.ex. 
nr 10, 1994). 

Flera norska landskapsmålare avbildar landskap med hus, kyrkor och byar. På en del 
landskapstavlor, såsom Från Aurland i Sogn av Thomas Fearnley (1802-1842), Från 
Hardanger av Johan Fredrik Eckersberg (1822-1870) och Juninatt och gammalt ](/)lster
tun av Nikolai Astrup ( 1880-1928), ses i närheten av bebyggelsen låga, rundade lövträd 
som för tankarna till hamlade träd (Parmann 1983). 

Helt klart hamlade träd finns bl.a. på landskapsmålningar av Nikolai Astrup, Norges 
kanske främste hamlingskonstnär. I försommartavlan Kari (fig. 10) sitter en flicka på en 
sten och flätar en blomsterkrans av kabbleka (Caltha palustris), som fyller ut ett fuktigt 
stråk mellan husen. Flera hamlade träd syns både i förgrunden och nere vid fjordstranden 

171 



(Parmann 1983). I Vårnatt i trädgården ses två personer på knä i ett litet trädgårdsland 
bakom vilket en kulle med en dunge träd, möjligtvis askar, står. En del av träden är ham
lade (Askeland 1981). I Vestlandsvy ses flera hamlade askar i vinterskrud (Austad & Hau
ge 1988) liksom i Hamlade träd i västra Norge (Austad & Skogen 1990). 

Kitty L. Kielland (1843-1914) hör till de nordiska 1880-talisterna, som började med 
friluftsmåleri . I den norska landskapsmålningen Efter solnedgången från 1886 ses ett hus 
invid ett vattendrag med ett hästbetat tun. En man sitter i en eka nära stranden. En grupp 
av hamlade träd står framför huset. I bakgrunden till höger ses talrika hamlade träd (Aske
land 1981). 

Också i Jahn Ekernes (1847-1920) målning Metare från 1893 (Bezrukova et al. 1989) 
ses en roddbåt med fyra metande personer. I bakgrunden syns ett gärde, som avskiljer inä
gorna till höger med ett hamlat träd från utmarken till vänster. 

Olaf Isaachsen ( 1835-1893) målade främst historiska motiv, men hans kanske främsta 
konstverk avbildar landskap. Bäcken vid Kjos från 1890 avbildar en bäck med odlings
mark på var sida. Längs den ena bäckstranden löper en rad träd och i fonden står en annan 
rad; alla träd är hamlade (Askeland 1981, Lange & Skedsmo 1992). 

Flertalet norska hamlingskonstnärer avbildar norska landskap, men några har också 
avporträtterat hamlade träd vid resor i södern. Knud Baade (1808-1879) avbildar två av
lövade stora hamlade träd vid en gata i målningen Vinterafton i Dresden från 1845. I Frits 
Thaulows (1847-1906) Fransk bondgård ses ett litet avlövat hamlingsträd vid en husga
vel. I Kitty Kiellands Tvättplats i Bretagne från 1882 är hela landskapet fyllt med hamla
de träd (Grate & Hökby 1985). Träden till vänster är sidohamlade utan topp, de till höger 

Figur Il. Alma Engblom (1856-1926) målade Sunds kyrka och prästgård på Åland år 
1885. På målningen ses ett stort och ett litet hamlat träd vid infartsvägen till prästgården. 
Träden finns inte kvar i dag. Ålands Vänners samling i Ålands konstmuseum. 
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Figur 12. Victor Westerholms (1860-1919) Vinterlandskap från 1897 med relativt unga 
björkar, av vilka två vårtbjörkar har hamlats första gången några år tidigare. Åbo konst
museum. Efter postkort. 

är vanligt hamlade. Manna Kielland ( 1882-1979) målade 1921 Sydfransk klosterträdgård 
med talrika hamlade träd och Platanalle i Martigues med två rader hamlade plataner. 
Karen Holtsmark (f. 1907) målade Olivträd Il med knotiga, hamlade olivträd på Sicilien 
1951. 

Av andra norska hamlingskonstnärer kan nämnas Johannes Flintoe ( 1787-1870), Mat
hias Stoltenberg (1799-1871), Johan Martin Nielssen (1835-1912), Frederik Collett 
(1839-1914), Ludvig Munthe (1841-1896), Erik Werenskiold (1855-1938), Andreas 
Singdahlsen (1855-1947), Edvard Munch ( 1863-1944 ), Astri Welhaven Heiberg (1882-
1967) och Sigurd Danifer (1894-1958). (Askeland 1981 , Parmann 1983, Lange & Skeds
mo 1992.) 

Landskapsmålningar från Finland avbildar sällan hamlade träd. Detta är i synnerhet 
frapperande då det gäller det åländska landskapsmåleriet, eftersom Åland är fullt med 
hamlade träd. Slotte (1993) beräknar att det finns mer än 40 000 hamlade träd kvar där än 
i dag. De enda konstverk med hamlade träd från Åland som jag känner till är följande: 

- En landskapsmålning av .en okänd konstnär från 1840-talet, som visar Bolstaholms 
gård i Geta (Slotte 1993). Trädens lågvuxenhet och rundade kronform tyder på hamling. 

- Alma Engblom (1856-1926), som i yngre år ägnade sig åt måleri, men huvudsakli
gen verkade som uppskattad lärare i teckning i skolor i Åbo, målade Sunds kyrka och 
prästgård på Åland år 1885 (fig. 11). 
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Figur 13. Tonu Tamm (f 1942) målade 1990 den stora hamlade vårtbjörken vid Nåtö na
turstig. Björken har inte hamlats under de senaste 50-60 åren och från den gamla ham
lingsstubben har flera grova och högvuxna stammar vuxit ut. I författarens ägo. 

- Victor Westerholm, född 1860 i Åbo och död därstädes 1919, tillbringade många 
somrar på Åland, där hans villa och atelje invid Lemströms kanal kom att utgöra medel
punkten för den s.k. Önningebykolonin, verksam från 1886 till 1914. Som den främste av 
Önningebykolonisterna målade han talrika åländska hagar med kor och icke hamlade el
ler otypiskt hamlade björkar och andra lövträd (Reitala 1967, Hreggström 1987, Arell et 
al. 1991). Det kanske intressantaste av hans konstverk är Vinterlandskap från 1897 med 
relativt unga björkar, av vilka två vårtbjörkar har hamlats första gången (Reitala 1967, 
Arell et al. 1991, Hreggström 1994; fig. 12). I unga år besökte Victor Westerholm bl.a. 
Holland och där tillkom t.ex. Holländskt ålandskap från 1879 och Kor i flodlandskap från 
1880 (Reitala 1967, Arell et al. 1991). Vardera tavlan avbildar magnifika hamlade pilar 
vid små åar i ett öppet beteslandskap. 

- I ålänningen Joel Petterssons (1892-1937) målningar förekommer hamlade träd bl.a. 
i Soligt landskap och Byvägen från 1935. (Ekström & Svenblad 1992). 

- Önningebykolonisten, svensken Gustaf Edvard Westman ( 1865-1917) målade mest 
björkhagar (Önningeby hembygdsförening 1986). Hans Vy från Önningeby på Äland 
1891 visar delvis hamlade björkar i en hage eller löväng. 

- Esten Tönu Tamm (f. 1942) målade 1990 den stora hamlade vårtbjörken vid Nåtö 
naturstig (fig. 13). 

Av äldre finländska hamlingskonstnärer kan nämnas Nils Schillmark (1745-1804) 
vars Smultronflickan från ca 1782 har ett knotigt hamlat träd i bakgrunden till höger. 
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Figur 14. Flodlandskap från 1874 av Fanny Churberg (1845-1892) visar en mellaneuro
peisk flod med en kyrkoby i bakgrunden. I förgrunden löper en stig längs floden . Vackra 
sidohamlade olövade träd växer på ömse sidor om stigen. Privat ägo. 

Werner Holmberg ( 1830-1860) var den förste och kanske främste av Finlands landskaps
målare. Han räknas till Dtisseldorfskolan. Han var gift med en norska och målade i Norge 
och Tyskland. Äkerlandskap under högsommaren från 1855 avbildar ett tyskt landskap. 
På tavlan syns en kärrväg där en oxdragen kärra är på väg till gården. Åkern är guldgul av 
mognande säd. Vid vägkröken nära huset står en grupp med hamlade träd. I Eka på stran
den av Chiemsee från 1857 ses ett hamlat träd i förgrunden till vänster. I september 1858 
ritade Holmberg en stor hamlad björk. Han använde senare björken i åtminstone två av 
sina tavlor, nämligen Höstmorgon i Ringerike och Regnvädersskogen, båda från 1859 
(Reitala 1986). 

Fanny Churberg (1845-1892) hörde också till Dtisseldorfskolan. Näst efter Helene 
Scherfbeck och Elin Danielson-Gambogi var hon den mest begåvade kvinnliga artisten i 
1800-talets Finland. Tyvärr slutade hon måla tidigt p.g.a. den skarpa kritik hon fick utstå. 
Hennes Flodlandskap från 1874 avbildar sidohamlade olövade träd (fig. 14). 

Eero Lehikoinens ( 1903-1965) Höst i parken visar Vi borgs slott med ett par parkham
lade träd i förgrunden. En annan målning från Karelska näset är Villa Golicke av Ina Col
liander (1905-1985). Utanför villan växer en rad hamlade träd. Torger Enckell (f. 1901) 
målade en hamlad tamarisk 1966. 
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Vad kan utläsas om hamlingen ur konstverk? 
I många hamlingskonstverk är träden så kraftigt stiliserade eller otypiskt avbildade att 
man inte kan bestämma dem varken till släkte eller art. I några fall går det dock bra att 
artbestämma träden. De oftast förekommande hamlade träden är pilar. Exempel på konst
verk med hamlade pilar är Limburgerbrödemas månadsbilder och Claude Monets Pilar i 
soldis och Kvinna som sitter under pilar. I Jean-Leon Geromes tavla Dammen vid St C. 
från 1895 ses en grov hamlad pil (Heritage 1988). William Tumer avbildar t.ex. i Col
chester från 1825 och i Eton College från ca 1829 hamlade pilar vid vattendrag. Likaså 
har John Constable hamlade pilar i många av sina tavlor. Andra exempel på pilarnas 
framträdande roll i hamlingskonstverken är Jean Baptiste Camille Corots Den gamla pi
len i Saint-Omer från 1865-70 med en stor halvmurken hamlad pil, Vy över Mantes från 
1865-70 med en ung hamlad pil, Ville d 'A vray från ca 1867-70 med hamlade pilar vid ett 
vattendrag och Bron vid Mantes från 1868-70 (fig. 15). Också de danska och skånska mo
tiven med pilevallar bör nämnas liksom de ryska mästarnas, t.ex. Savrasovs och Sveto
slavskis, hamlade pilar. 

En holländsk plansch av Jan Wartena ( odaterad, sannolikt från 1980-talet) visar ett 
hamlat Salix alba -träd med talrika detaljteckningar som visar bl.a. själva hamlingen, oli
ka hamlings- och andra produkter som fås av trädet samt djur, svampar och epifyter som 
lever i eller på det. 

Hamlade popplar utan topp samt sidohamlade svartpopplar (Populus nigra) med topp 
är ganska vanliga i konstverk. Exempel är Gustave Courbets Bergshyddan från 1860 med 
ett sidohamlat träd, som sannolikt är en svartpoppel, Claude Monets Le Val de Falaise i 

Figur 15. Jean Baptiste Camille Corots (1796-1875) Bron vid Mantesfrån 1868-70 av
bildar en nyhamlad pil med ca 2-3 m hög hamlingsstubbe och nedre delen av några sido
hamlade pilar. Musee du Louvre, Paris. Efter postkort. 
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Figur 16. Le Val de Falaise i Giverny av Claude Manet ( 1840-1926)från 1885 med sido
och topphamlade popplar om hösten eller tidigt om våren. Efter postkort. 

Giverny från 1885 med sido- och topphamlade popplar (fig. 16) och Fyra popplar från 
1891 med den nedre delen av fyra sidohamlade svartpopplar och Vincent van Goghs Ar
les i april från 1889 med de nedre delen av tre sidohamlade popplar i förgrunden. Isaac 
Levitan avbildar två praktfulla hamlade popplar i tavlan Byn Savvino vid Zvenigorod från 
1884. 

Övriga trädslag är mera sällan representerade. Mest frapperande är att alm och ask 
sällan går att identifiera i konstverken. Följande hamlade träd kan noteras: 

- Alm. Christen K0bkes Utsikt mot stadsvallen från N<jJrrebro avbildar eventuellt en 
hamlad alm eller kanske lind. 

- Ask. Eventuella askar finns i kyrkorna i S:t Martin i Zillis i Schweiz och Tensta. 
Nikolai Astrup har avbildat askar i norska landskap. I hans Vårnatt i trädgården ses en 
kulle med en dunge träd, som möjligtvis är askar. En teckning av Richard Ahlqvist (f. 
1938) visar nyhamlade askar på Nåtö på Åland (Hreggström 1977, 1988). 

- Björk. Unga, nyligen hamlade björkar växer invid en gärdsgård på Mathias Stolten
bergs (1799-1871) tavla Landskap från Vang. Nils Anderssons oljemålning Forbönder 
från Sorunda från 1849 visar två små hamlade vårtbjörkar invid vägen. Första gången 
hamlade vårtbjörkar avbildas är av Victor Westerholm. Gamla hamlade vårtbjörkar avbil
das av August Malmström, Richard Ahlqvist och Tonu Tamm. 
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Figur 17. Laurits Andersen Rings (1854-1933) Landsvägen vid Mogenstrup om hösten 
från 1888 avbildar två hamlade rönnar i frukt i vägkanten i förgrunden. Statens Museum 
for Kunst, K(Obenhavn. Efter postkort. 

- Bok. Träsnittet till tolfte bokens 6:e kapitel i De nordiska folkens historia (Olaus 
Magnus 1555) visar en hamlad bok och en hasselbuske. En grov och mycket gammal 
hamlad bok finns på en gravyr av Burnham Beeches av Burkett Foster från 1860 (Anony
mus 1992). 

- Ek. I Uppenbarelseboken från 1270 finns en stiliserad hamlad ek på bilden Ängel 
blåsande i trumpet. Kalkmålningen i Nousis kyrka visar också sidohamlade ekar. 

- Lind. Muralmålningar i Elmelunda kyrka visar stiliserade sidohamlade lindar med 
topp. 

- Lönn. Uppenbarelsebokens Ängel blåsande i trumpet visar också en stiliserad ham
lad lönn. 

- Mullbärsträd. I kejsar Sheng-tsu's lärobok om silkesodling avbildas hamlade vita 
mullbärsträd. 

- Olivträd som hamlats avbildas bl.a. Albrecht Dilrer och Karen Holtsmark. 
- Platan. Manna Kiellands Platanalle i Martigues avbildar två rader hamlade plataner. 
- Rönn. I Nikolai Astrups Kari syns en blommande hamlad lönn. Laurits Andersen 

Rings Landsvägen vid Mogenstrup om hösten 1888 avbildar två hamlade rönnar i frukt 
(fig. 17). 

- Tamarisk. Torger Enckell avbildar en hamlad tamarisk på en tavla från 1966. 

De äldre hamlingskonstverken visar oftast stiliserade hamlingsträd i anakronistiska 
fantasilandskap. Också modäma verk, som visar realistiska landskap med helt identifie
ringsbara träd, kan vara kompilationer. Som exempel kan tas Werners Holmbergs tavlor 
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med samma hamlade björk och Emil Johanson-Thors Noaks Ark, där landskapet och 
byggnaderna kommer från två närbelägna orter och bakas in i ett bibliskt motiv. De äldsta 
mer eller mindre riktiga landskapen avbildades av de tre bröderna Limbourg. Albrecht 
Dtirers landskap frapperar också genom sin naturtrogenhet, medan t.ex. Breugel fantise
rade en hel del. 

Konstverk med hamlingsmotiv visar påfallande ofta odlingslandskap, både åker och 
betesmark med pilevallar. Också by- och stadslandskap med hamlade träd vid bebyggel
sen och i parker samt vägvyer är vanliga. Däremot ser man mera sällan hamlade träd på 
ängar. Entydiga lövängsvyer har jag inte påträffat alls, frånsett en teckning av Richard 
Ahlqvist (Hreggström 1988). 

Ur många hamlingskonstverk kan man utläsa om träden varit föremål för allmoge
eller parkhamling. Som exempel kan nämnas att flertalet av Alfred Sisleys hamlingstav
lor illustrerar parker och alleer, men i tavlan Le trou d'enfer från 1874 ses en lantgård med 
en grupp hamlade popplar eller pilar (Cogniat 1978). 

Alla slag av hamling kan ses: hamling på 2-4 m höjd är det vanligaste motivet, men 
också sidohamling utan topp (t.ex. Courbet och Monet) och sidohamling med topp före
kommer. Den sistnämnda hamlingstypen ingår t.ex. Meindert Hobbemas Allen vid Mid
delharnis från 1689 där alleträden är sidohamlade med intakt topp medan speciellt till 
höger flera vanligt hamlade träd också syns. Ett frimärke med smala sidohamlade träd 
med topp längs en kanal i Damme utgavs i Belgien 1980. 

Själva kapningen av kvistar kan ses i flera konstverk. Som exempel kan nämnas 
Sackeus i trädet under Jesu intåg i Jerusalem i kyrkan S:t Martin i Zillis (fig. 18), friserna 
med månads bilder från 1200-talet bl.a. på katedralerna i Amiens och Lucca där augusti il
lustreras av ett hamlat träd med pågående lövskörd, en av de medeltida kalkmålningarna i 
Elmelunde kyrka i Danmark (Andersen 1985), Pieter Bruegel d.ä. Den dystra dagen (feb
ruari, eller mars-april enligt Gltick 1951) med direkt hamling av kort träd (pil?) och Emil 
Johanson-Thors grafikblad från 1936. På en teckning av Richard Ahlqvist ses hamling av 
ask på Nåtö från en bärbar plattform (Hreggström 1977). 

Crispin van de Passe d.ä. ( 1568-1637) gjorde en månadsserie bestående av cirkelrunda 
etsningar. För mars månad står i den latinska marginaltexten i svensk översättning: "Nu 
beskär jag vinrankor och pilträd och söker efter vatten, plöjer, gräver, dikar och besår 
markerna." Bilden visar bl.a. en man som plöjer, en som med lövskära beskär vinrankor, 
en som med en klubba bearbetar en stör (för vinrankorna?) och en som arbetar med störar. 
Hamlade träd syns, men textens beskärning av pilträd syns inte. 

Vad används hamlingsprodukterna till? Den holländska planschen över pilen och dess 
användning är den mest mångsidiga avbildningen av hamling och hamlingsprodukter. 
Bland de senare kan nämnas vidjor för olika slag av korgar, korgstolar, mjärdar och burar, 
klenvirke för flätverk i korsvirkeshus och tunnband samt grova grenar for träskor. I äldre 
konstverk kan vissa användningsområden ses. På Petrarcamästarens träsnitt Böndernas 
hästarbete från ca 1520 ses ett hamlat träd och ett flätverksstaket gjort av grenar från det 
hamlade trädet (eller möjligen från skottskog). I September, en detalj på en engelsk 1600-
tals vävnad (BBL 1980), syns hamlade ekar som ingår i ett flätat staket (se Thorsen 
1988a, 1988b). 

Esaias van de Veldes teckning eller stick Den stora översvämningen från 1624 visar 
risknippen, som släpas som byggnadsmaterial till en översvämningshotad vall i Neder
länderna. 
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Figur 18. Sackeus i trädet under Jesu intåg i Jerusalem i kyrkan S:t Martin i Zillis, 
Schweiz. Trädet liknar mest en ask. Sackeus har ett präktigt lövjärn i sin vänstra hand. 
Efter postkort. 

På många av de nederländska mästarnas vintermotiv ses att vintrarna var hårda under 
den lilla istiden på 1500-, 1600- och 1700-talen. I Jägarna i snön Uanuari) av Pieter Brue
gel d.ä. från 1565 ses en kvinna på en bro bära ett risknippe på ryggen. Riset användes 
sannolikt som brännved till uppvärmning och matlagning. En snarlik komposition där en 
mansperson går över en bro bärande ett risknippe på ryggen finns på ett modärnt estniskt 
nyårskort av Orest Kormasov. 

I Bruegels Skattskrivningen i Betlehem syns en kärra med ris från hamlade träd och 
hamlade trädstumpar ligger i snön på marken. Också Barnamorden i Betlehem av Bruegel 
d.ä. finns kapade trädstumpar på marken i snön invid hamlingsstubbar (pilar?) som bär ett 
års skott. Pieter Bruegel d.y. (1564-1638) har i Konungarnas tillbedjan en hamlings
stubbe med första årets grenar medan stamspetsen med grenar ligger i snön. En man hål
ler på att bryta grenar härifrån. 

En mera udda användning av skott från hamlingsträd kan ses på ett träsnitt taget ur G. 
Agricolas De re Metallica från 1556, som illustrerar malmletning (Edelman 1994). En 
person står i bakgrunden i beråd att från ett hamlat träd bryta en slagruta för att använda 
den för malmletning på samma sätt som två anda män redan gör. 

Tack! 
Jag är tack skyldig prof. Rauno Ruuhijärvi för uppgifter om hamling i Nya Världen. Prof. 
Rolf Westman (Åbo) uppmärksamgjorde mig på Vergilius' herdedikter. Många vänner 
och kolleger, ingen nämnd men ingen heller glömd, har hjälpt mig och uppmuntrat mig 
genom att under årens lopp sända mig särtryck om hamling och postkort och andra illu
strationer av hamlade träd. 
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De hamlade trädens biologiska mångfald - rik och hotad 

Mårten Aronsson 

De hamlade trädens biologiska mångfald har inte varit föremål för någon heltäckande 
och systematisk inventering och den har hamnat i skymundan i det praktiska naturvårds
arbetet. Under 1990-talet har emellertid flera uppsatser publicerats, främst om mossor, 
lavar och insekter på lövträd. Kontinuitet i lövträdens förekomst verkar ha stor betydelse 
för många arters förekomst och fortlevnad. Uppsatserna redovisar anmärkningsvärt 
många arter som är knutna till äldre lövträd; ofta utgör de s. k. rödlistade arter. En stor 
del av denna mångfald är givetvis densamma som är knuten till hamlade lövträd. Denna 
kunskap har ännu inte mer än undantagsvis fått praktisk genomslagskraft i naturvårds
myndigheternas arbete. I Skogsstyrelsens s.k. nyckelbiotopsinventering finns en kategori 
som utgörs av enstaka trädindivid - en manifestation av trädens betydelse för den bio
logiska mångfalden. 

Som ett belysande exempel på okunnigheten om de hamlade trädens betydelse kan 
nämnas att i de första utkasten till värdekriterier för rätt till ersättning i det svenska 
miljöstödsprogrammet ingick inte de hamlade träden. Jordbruksverket uppmärksamma
de detta och lyckades få in de hamlade träden i systemet. Stödet utgår nu på ett otillfreds
ställande sätt, inte i första hand för de hamlade trädens dokumenterade värden, utan 
beroende av i vilket markslag dessa träd förekommer och av stödformen i bidragssyste
met. Många av de långsamväxande hamlade träden på mager mark har dessutom ofta 
inte den stamdimension som stödsystemet föreskriver. Dessa brister som kan medföra att 
fortsatt hävd av de hamlade träden uteblir måste rimligtvis elimineras vid utvärderingen 
av miljöstödsprogrammet 1997. 

Bark och mulm 
De hamlade lövträdens rika biologiska mångfald är resultatet av flera samverkande 
gynnsamma natur- och kulturbetingade faktorer. Hävden av de hamlade träden leder till 
att trädindividen blir äldre än de skulle ha blivit utan hamlingsingreppet och att träden 
utvecklas till hålträd. Trädens förekomst i odlingslandskapets ljusöppna-halvskuggiga 
miljöer gynnar också den biologiska mångfalden, liksom den ofta långa kontinuiteten i 
dessa miljöer. Så gott som alla ängar och merparten av naturbetesmarkerna har idag 
ersatts med åker och barrskog. Kvarvarande miljöer med hamlade träd utgör därmed 
refugier för många växter och djur. I Småland är de hamlade träden inte sällan plantera
de. Människan har genom planteringarna bidragit till den kvarvarande biologisk mång
falden i landskapet. 

Några naturförhållanden som bör framhållas som betydelsefulla för den biologiska 
mångfald är trädslag, barkens näringsrikedom, pH-värde och ytstruktur. Med avseende 
bl.a. på trädbarkens pH delas träden in i rikbarksträd, pH >5, och fattigbarksträd, pH 3-5. 
Hamlade rikbarksträd är ask, alm och lönn. Fattigbarksträd är bl.a. björk, al och rönn. 
Hamlade lindar intar i detta avseende en mellanställning. Hamlade fattigbarksträd kan ha 
en epifytflora som liknar rikbarksträdens. 
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Figur 1. Bark och mulm utgör livsmiljöer för växter och djur. Stammen av en äldre ham
lad ask, Gumsebo i Bråbygden. Foto förf. 1969. 

Multnad ved och förna som samlas i håligheter i och på stammen av hamlade träd är 
viktig för den biologiska mångfalden (fig. 1). Småkryp som lever i trämull, s. k. mulm, är 
starkt knutna till riktigt gamla trädindivid. Samtidigt gynnas många arter av fuktig mulm, 
vilket innebär att vissa hamlingsträd bör bevaras i skuggiga bestånd. 

För insekter, mossor, lavar och svampar utgör hamlingsträden en i många avseenden 
rik och samtidigt mycket varierad livsmiljö. Ett och samma trädindivid utgör ett "land
skap" med stora variationer beträffande exposition, mikroklimat, näringsförhållanden, 
ålder på substratet, ljusinstrålning, vindpåverkan etc. Ju äldre trädet blir desto mer för
stärks denna effekt. Det är skillnad i den epifytiska floran på hamlade träd i skuggiga och 
belysta lägen. Hamlingsingreppet och den kontinuerliga lövtäkten ger upphov till en gle
sare krona med kraftigare och mer varierad ljusinstrålning än hos ett icke-hamlat individ 
av samma trädslag. Detta gynnar såväl artrikedomen totalt som de arter som är beroende 
av stark solinstrålning. 
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De hamlade trädens betydelse för häckfågelfaunan är otillräckligt undersökt i vårt 
land. En inventering från naturreservatet Steneryds lövängar, Torhamnshalvön i ostliga
ste Blekinge, åren 1967-69, redovisar dock mycket intressanta resultat (Aronsson m fl 
1970). Inom området finns gott om hamlade askar, lindar och almar. Inventeringen visar 
att fågelfaunan är ovanligt individrik och att detta i särskild hög grad gäller för hålhäck
ande arter. 1969 häckade 84 par kajor och 79 par starar inom det 4,5 ha stora området! 
Intressant är också att alla lämpliga bohål för kaja och stare inte togs i anspråk. Möjligt
vis utgör alltså hamlingsmiljön i Steneryd en optimal häckningsmiljö vad tillgången på 
boträd beträffar. Denna täthet uppges unik för Blekinge och möjligtvis för hela södra 
Sverige. Även om inte några generella slutsatser kan dras från en enstaka undersökning 
visar stenerydsinventeringen på hamlingsträdens stora betydelse för hålhäckande fåglar. 
Indirekt visar den också på en stor brist på äldre och döda träd i dagens landskap. Även 
för våra fjorton fladdermusarter, av vilka de flesta är hotade idag, är hamlingsmiljön 
viktig. Håligheterna ger skydd och lövträdsmiljön är rik på insekter. 

Getingar och vildbin bygger bon i de hamlade trädens håligheter. Eftersom biodlingen 
idag minskar i många bygder blir de vilda bina, och därmed även hamlade träd, allt vikti
gare för pollineringen av fruktträd och andra växter. 

Som framgår av ovanstående är förutsättningarna för en rik biologisk mångfald hos de 
hamlade träden utomordentligt stora. Eftersom lövtäktsbruket i princip har upphört inom 
det ekonomiskt rationella jordbruket minskar antalet gammelträd och halvt ljusöppna 
miljöer i odlingslandskapet. De hamlade lövträdens betydelse för bevarandet av den 
biologiska mångfalden kommer därför att successivt öka. Detta gäller särskilt för arter 
som är starkast knutna till hamlade trädindivid, men även för arter som är knutna till löv
träden som trädslag. 

Bevarandet av de hamlade lövträden är en både akut och viktig åtgärd som måste 
priotiteras i odlingslandskapsvården. Men bevarande är inte tillräckligt. De hamlade 
trädens rika och hotade mångfald måste förstärkas! Med tanke på att många hamlings
anknutna organismer är beroende av trädslagskontinuitet måste nya unga träd hamlas, 
vilket förmodligen i många miljöer, t.ex. åker- och ängsmiljöer, kommer att kräva plan
tering. 

Det säkraste sättet att nå detta mål är att göra upp en hamlings- och lövtäktsplan för 
områden med hamlade träd. Planen bör innehålla ett handlingsprogram för återhamling 
av träd med tidigare hamlingsspår, oftast också för plantering av nya hamlingsträd, samt 
ett schema för den löpande kontinuerliga lövtäkten. Grundläggande i detta planarbete är 
en så realistisk bedömning som möjligt av vilken arbetsinsats som kommer att behövas 
för det kontinuerliga arbetet, vem som ska utföra arbetet och vad det kommer att kosta. 

Litteratur 
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Edelstam, C. (red). 1994. Träd i odlingslandskapet. Jordbruksverket. 24 sidor. 
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Hamlade träd i Kalv socken 

Åke Carlsson, Svante Hultengren och Ingela Danielsson 

Inledning 
De hamlade träden lever ett mycket undanskymt liv, föga uppmärksammade av biologer, 
naturvårdare eller historiker. De sistnämnda dväljs helst i arkivens gömmor, där de säl
lan finner några dokument om topphuggna eller underkvistade träd. Att lövtäkten lämnat 
ett inte obetydligt bidrag till tidigare generationers försörjning är därmed obekant för de 
flesta av dem. För biologer var hamlade träd länge en styggelse. Med ökande tidsavstånd 
till sista topphuggningen kan dock av lövtäkt påverkade träd te sig spännande och till 
och med estetiskt tilltalande, även om många inte har klart för sig orsaken till utseendet. 
Det är först på senare år som enstaka biologer börjat inse hammelträdens värde ur natur
vårdssynpunkt. 

Till skillnad från ängar och betesmarker saknar vi kännedom om hur mycket vi har 
kvar av hamlade träd i landet liksom deras vårdbehov m m. I ett första försök att ändra 
på detta faktum inventerade vi 1994 Kalvs socken i södra Västergötland. Ingen av oss 
kände tidigare till något om hamlade träd i Kalv. Valet av inventeringssocken styrdes 
helt av bekvämlighetsskäl; goda mat- och övernattningsmöjligheter. 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att beskriva de hamlade trädens tillstånd i en socken samt 
att göra jämförelser med äldre uppgifter för att bedömma nuvarande status och framtids
utsikter. Resulatet har också använts vid en uppskattning av hur stort antal träd som kan 
tänkas finnas kvar i Sjuhäradsbygden i Västergötland. Ett annat syfte var att studera mil
jöernas värde för den epifytiska (trädlevande) lavfloran. 

Metodik 
Undersökningen genomfördes under ca 3-4 dagar, sommarsäsongen 1994. Samtliga går
da~ på den "gula kartan" besöktes varvid hamlade träd eller träd som bar spår efter ham
ling söktes. Med hamlade träd avses träd vars löv skördats och använts som djurfoder. 
Tuktade lönnar i alleer och liknande träd har inte tagits med. På flera gårdar intervjuades 
markägare om förekomst av hamlade träd. Påträffades sådana träd mättes övre ham
lingshöjd och omkretsen i brösthöjd. Hamlingshöjden skattades genom att en av invente
rarna ställde sig bredvid trädet och fick fungera som måttstock. Behovet av skötsel/ham
ling bedömdes efter följande skala: inget, ringa, måttligt och stort behov: Vidare notera
des naturtyp/växtplats, koordinat, antal år sedan senaste hamling samt påverkan av stoft 
bl a vägdamm. 

För att få en uppfattning om lokalernas betydelse för krävande lavar noterades även 
dessa genom att en artlista över sällsyntare eller rödlistade arter upprättades lokalvis. 
Samtliga uppgifter noterades på ett för ändamålet framtaget fältprotokoll. 
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Figur 1. Lokaler med hamlade träd i Kalv sn, vid inventeringstillfället 1994. 

Undersökningen av de hamlade träden har genomförts på ideell basis, medan invente
ringen av lavfloran har kunnat genomföras inom ramen för projektet "Trädlevande lavar 
i sydvästra Sverige" med stöd från WWF, Älvsborgsfonden och länsstyrelserna i Älvs
borgs samt Göteborgs och Bohus län. 

Beskrivning av de hamlade träden i Kalv 
Vid inventeringen registrerades totalt 90 träd, fördelade på 17 lokaler (tab. 1, fig. 1). En
dast en av lokalerna kunde uppvisa fler än 15 träd och åtta av lokalerna innehöll bara ett 
träd. 

Nääs 34 1,5 km SO om 
Holmen 13 Björkekulla 1 
Pjukabo 10 Björkelund 1 
Skållebo 9 Hjärtanäs 1 
Sönsås 5 Hässlehult 1 
Yttre Rösarp 4 Kopparbo 1 
Yttre Störshult 3 Sjöbo 1 
Joarsbo 2 Stäpelsbo 1 
Töllstorp 2 Svenstorp 1 

Tabell 1. Antal hamlade träd vid respektive lokal (Kalv sn). 
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De hamlade träden var till största delen askar (91 %), men även lind (8%) och al (1 % ) 
noterades. Att det framför allt är askar som överlevt har flera orsaker. När lövtäkten 
minskade höll man i det längsta kvar vid asklövet för dess höga kvalitet som foder. Var
je träd gav dessutom en rik skörd jämfört med de flesta övriga trädslag. I magrare byg
der förekommer asken framför allt som planterad i bebyggelsens närhet. Här har inte trä
den utsatts för samma tryck från ändrad markanvändning som övriga ägor. I många fall 
har hamlingen fortsatt av rena prydnadsskäl. Slutligen kan asken leva mycket länge trots 
hårdhänt beskärning. 

Trädens omkrets varierade mellan 102 och 454 cm (fig. 3) och den genomsnittliga 
omkretsen var 219 cm (0 70 cm). Dimensionsskillnadema var små mellan olika trädslag 
och naturtyper. Slotte (1993) har beräknat att hamlade askar på Åland har en årlig till
växt på 0,9 mm. Med hjälp av denna siffra har åldern hos träden i Kalv skattats (fig. 3). 
Skattningen blir mycket osäker pga regionala skillnader i klimat och hamlingsbruk, men 
ännu saknas tillväxtuppgifter från Älvsborgs län som skulle ge en mer tillförlitlig be
dömning. Trädens verkliga ålder är troligen lägre, bl a för att träden i Kalv stått ohamla
de en tid, samt vuxit i en mer öppen miljö än de på Åland. Vid inventeringen bedömdes 
när senaste hamling hade gjorts och 66% av träden hade senast hamlats för över 40 år 
sedan. I figur 3 ser man att klena d.v.s. unga hamlade träd saknas i området. Båda dessa 
uppgifter visar att hamlingsbruket starkt gått tillbaka och sedan 1950-talet varit ringa. 
Figur 2 visar dock ett exempel på återhamling i det inventerade området. 

Figur 2. Äterhamling av ask strax intill gården Pjukabo i Kalv sn. Foto: Svante Hulten
gren 1994. 
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Figur 3. Frekvensfördelningen av de hamlade trädens omkrets i Kalv sn. Övre skalan 
anger en skattning av trädens ålder, beräknad utifrån omkrets och Slottes ( 1993) uppgif
ter om hamlade askars årstillväxt på Aland (0,9 mm). Troligen är siffrorna på åldern för 
höga då träden stått ohamlade i många år. 
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Figur 4. Frekvensfördelning av träd med olika hamlingshöjd i Kalv sn. 

Genomsnittlig hamlingshöjd i området var 3,5 m. Askarnas medelhamlingshöjd (3,6 
m) var signifikant högre än lindarnas (2,7 m) (t-test). Större delen av träden hade en 
hamlingshöjd på ca 3 m (fig. 4), dessa träd är de som topphamlats. Högre hamlingshöjd 
förekommer på träd där huvudgrenar tillåtits växa ut. 

Trots att hamlade träd klarat sig bättre i gårdsnära miljöer, återfanns 67% av träden i 
betesmark och lövskog det vill säga "gamla ängar", vilket ger en fingervisning om löv
ängarnas forna storhetstid. 
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Lavar i de olika miljöerna 
Under inventeringen påträffades ett stort antals k rödlistade arter (Aronsson m.fl. 1995). 
På 7 ( ca 45 % ) av de 17 gårdar där hamlade träd finns, kunde sådana arter noteras. Totalt 
21 förekomster av rödlistade arter noterades. På de 7 lokaler där rödlistade arter före
kommer fanns det alltså i genomsnitt 3 st sådana arter. De rikaste lokalerna är Hjärtanäs, 
Holmen, Näs och Yttre Rösarp, med 6, 3, 6 resp. 5 rödl. arter. Några särskilt anmärk
ningsvärda fynd är grynlav (Pannaria conplea) , grå jordlav (Catapyrenium psoromoi
des) och jättelavskorall (Dendriscocaulon umhausense), samtliga arter med en mer eller 
mindre suboceanisk utbredning som epifyter. Den grå jordlaven är mycket sällsynt i vårt 
land och har påträffats dels på kalkrik jord, dels på olika träd i jordbrukslandskapet. 
Grynlaven räknas till de oceaniska lavarna (Degelius 1935) och uppträder oftast i gran
aspskog. Jättelavskorallen växer på bålen av den sällsynta jättelaven (Lobaria amplissi
ma) och är noterad som frilevande på sten på ett par lokaler i norra Sverige. Detta är det 
enda fyndet där laven växer fritt i södra Sverige och den enda trädförekomsten i landet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att hamlade träd förefaller vara en utomordentligt 
rik miljö för epifytiska lavar och utifrån dessa noteringar skulle i stort sett varannat be
stånd med hamlade träd innehålla en eller flera rödlistade arter. Det är därför av mycket 
stort värde att dessa miljöer dokumenteras och att hamlingen ges en lika självklar plats i 
skötseln av äldre odlingslandskap som bete och slåtter. Som ett steg mot ett välskött kul
turlandskap har jordbruksverket tagit fram en broschyr som behandlar skötseln av od
lingslandskapets träd (Hultengren 1994 ). 

Vg, Kalv sn, Hjärtans: allemosslav (Arthonia muscigena), lönn i ridå• rosenlav (Baci
dia rosella: 2), solitär bok • läderlappslav ( Collema nigrescens: 4 ), lönn i ridå • jättelav
skorall (Dendriscocaulon umhausense: 1), lönn i ridå• olivbrun gytterlav (Pannaria me
diterranea: 4), lönn i ridå• liten blekspik (Sclerophora peronella: 4), hamlad ask. Vg, 
Kalv sn, Holmen: allemosslav (Arthonia muscigena), hamlad ask• alrnlav (Gyalecta 
ulmi: 4), hamlad ask• Sclerophora nivea, hamlad ask• liten blekspik (Sclerophora pe
ronella: 4), hamlad ask. Vg, Kalv sn, Joarsbo: klosterlav (Biatorella monasteriensis: 
3), hamlad ask• läderlappslav (Collema nigrescens: 4), hamlad ask. Vg, Kalv sn, Kop
parebo: Caloplaca obscurella, hamlad ask • liten blekspik (Sclerophora peronella: 4), 
hamlad ask• Strangospora delitescens, hamlad ask. Vg, Kalv sn, Näs: klosterlav (Bia
torella monasteriensis: 4), hamlad ask • grå jordlav (Catapyrenium psoromoides: 2), 
hamlad ask• slanklav (Collemaflaccidum), hamlad ask• läderlappslav (Collema nigre
scens: 4 ), hamlad ask och lönn • Gyalecta flotowii ( 4 ), hamlad ask • alrnlav ( Gyalecta 
ulmi: 4), hamlad ask och lönn• skinnlav (Leptogium saturninum), hamlad ask• lunglav 
(Lobaria pulmonaria), hamlad ask • liten blekspik (Sclerophora peronella: 4), hamlad 
ask. V g, Kalv sn, Skållebo: Sclerophora nivea, hamlad ask. V g, Kalv sn, Sönsås: lä
derlappslav (Collema nigrescens: 4), hamlad ask. Vg, Kalv sn, Yttre Rösarp: allemos
slav (Arthonia muscigena), harnlad ask • Biatora gyrophorica, hamlad ask • Gyalecta 
flotowii (4), hamlad ask• almlav (Gyalecta ulmi: 4), hamlad ask• grynlav (Pannaria co
noplea: 2), hamlad ask • Sclerophora nivea, hamlad ask. 

Tabell 2. I förteckningen anges fynd av särskilt intressanta arter i de olika inventerade 
miljöerna. Inom parentes anges vetenskapliga namn enligt Santesson ( 199 3) jämte hot
kategorier enligt Aronsson m.fl. ( 1995 ). 
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Uppskattning av antalet hamlade träd i början på 1800-talet och idag 
Hur många träd har det då funnits i Kalv sn och i Sjuhäradsbyggden? Kalvs socken ut
gör 30 mantal/hemman (Rosenberg 1883) och har en landyta på 96 km2

• Enligt statistik 
från 1832 (Forsell 1835) höll varje hemman i länet i genomsnitt 21 får. Om Kalv var 
representativt så fanns det alltså 630 får i socknen. I folkminnesuppteckningarna anges 
ofta att man högg ca 200 kärvar per får. Detta stämmer bra med uppgifterna i Olof An
derssons dagbok från Tränghult SO Borås på 1840-talet (Carlsson m fl 1993). 
I genomsnitt gav ett hamlat träd ca 10 kärvar löv vid varje hamlingstillfälle och träden 
skördades ungefär vart 5:e år. Om denna beräkning är någorlunda riktig fanns det i bör
jan av 1800-talet 63000 träd i Kalv sn. Idag återstår endast en dryg promille av dessa 
hamlade träd. 

För att få en uppfattning om hur många hamlade träd som idag finns i Sjuhäradsbyg
den, till vilken Kalv tillhör, krävs inventering av ytterligare några socknar. Men om 
Kalv skulle råka vara representativ för Sjuhäradsbygden i dess helhet finns det för när
varande ca 7 000 hamlade träd kvar av de fyra till fem miljoner som, enligt våra beräk
ningar fanns under 1800-talets första hälft. 

Innan man applicerar dessa siffror på andra områden bör man ta hänsyn till osäkerhe
ten i beräkningarna. Materialet är litet, endast 90 träd inom en enda socken, och en lite 
annorlunda gränsdragning hade kanske givit ett annat resultat. Förutsättningarna för 
hamlingsbruk har inte varit de samma i olika delar av landet och tillgången på alternati
va foderslag har varierat, t ex beräknades vinterfodret för en tacka på Åland till 100 löv
kärvar (Slotte 1993), istället för 200 som vi grundat våra beräkningar på. 

Men även om beräkningarna inte är exakta ger de en bild av hur landskapet en gång 
sett ut. Med denna kunskap, som tidigare saknats hos de flesta naturvårdare, kan man 
klarare förstå de hamlade trädens roll i olika arters utveckling. Ett bestånd på fyra till 
fem miljoner hamlade träd i en region som Sjuhäradsbygden måste ha satt mycket starka 
spår i såväl landskapsbild som djur och växtliv. Måhända är det i denna miljö som 
många av våra hotade fåglar, fladdermöss, insekter, vedsvampar och lavar hade sina hu
vudsakliga förekomster i södra Sverige vid 1800-talets början. 

SKÖTSELBEHOV 

måttligt 

stort 

Figur 5. Skötselbehov hos lokaler med hamlade träd i Kalv sn. 
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Tidigare källmaterial 
Av de 17 lokaler som vi fann i Kalv sn var endast 2 ( 11 % ) upptagna i befintliga regiona
la naturinventeringar. Dessa översikter utgörs i detta fallet av lövskogsinventeringen 
(Martinsson 1988) eller ängs- och hagmarksinventeringen (Claesson 1988). Den lilla 
andelen tidigare kända lokaler tillsammans med det stora antal hotade lavarter som note
rades, visar att de hamlade träden är starkt förbisedda ur naturvårdssynpunkt. 

Skötselbehov 
I det inventerade området var 96 % av lokalerna i stort eller måttligt behov av skötsel 
(fig. 5). Graden av skötselbehov angavs genom att lokalens grad av igenväxning och trä
dens kondition vägdes samman i en subjektiv bedömning. För att mer i detalj kartlägga 
lokalernas behov av naturvårdsinsatser bör trädens och lokalernas tillstånd behandlas var 
för sig. 
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Lövtäkt och stubbskottsbruk - forskning och landskapsvård 

Håkan Slotte 

Att föreställa sig, eller att begripa äldre tiders agrara landskap kräver en god portion 
fantasi. Ramarna sätts av utgrävningar, äldre redskap, uppteckningar, bilder, kartor, pol
lendiagram och lagar, samt recenta spår och praktisk erfarenhet m m. De mest intressan
ta bidragen i förståelsen av äldre tiders odlingslandskap kan väntas när olika akade
miska discipliner samarbetar. Kvartärgeologer, arkeologer, agrar- och ekonomhistori
ker, ortnamnforskare, och botaniker m fl är uttolkarna. Forskning om äldre odling, löv
täkt och stubbskottsbruk, har varit begränsad av konventionella synsätt med dagens 
gödslade och högproduktiva åkerlandskap som referens. Skörd från och behandling av 
den tidigare arealdominerande ängs- och betesmarken har haft en mer undanskymd plats 
i forskningen om våra agrara landskap. Att ett naturlandskap format för boskapsskötsel 
har stått i centrum för Nordbon under mycket långt tid har påtalats av många, men ofta 
inte tydliggjorts. En helhetsbild av äldre tiders odlingslandskap får vi först när det 
komplexa nyttjandet av skog, äng och betesmark tas i beaktande. 

För agrarhistoriken finns många stora frågor om markanvändning som är obesvarade. 
Skog har omvandlats till en tidvis utglesad ibland lågvuxen "skog", betes- eller ängs
mark, för att under sen tid bli åker och barrskog. Bete, eld, hacka och yxa formade äldre 
tiders odlingslandskap, men i vilken omfattning och på vilket sätt och när? Har lövfoder 
varit mer än marginell i foderstaten? Användes stenskärvor till lövtäkt? Hur mycket 
klenskog behövdes för gärdsel och kom den från stubbskottsbruk? Ju längre bakåt i 
tiden vi försöker rekonstruera det agrara landskapsnyttjandet desto svårare tycks det bli 
att skilja jordbruk från skogsbruk. Vi vet i själva verket ganska lite om vad som prägla
de landskapet utanför åkrarna för bara hundrafemtio år sedan. 

När tillbakablickar gjorts på jordbrukslandskapet har vi ofta hamnat i 1800-talets ut
magrade, i många fall överexploterade landskap, där uppodlingen redan förbrukat de 
flesta trädbevuxna ängsmarker och näringsämnen. Det tidsmässigt korta tillbakablickan
det har gjort det svårare att förstå, att där öppna åkerfält idag breder ut sig eller gran
skog växer hög, i många fall tuktade busk- och lövträdsbevuxna ängs-, betes- eller små 
odlingsmarker av olika slag givit bygden dess karaktär. Idag är gränsen mellan odlings
landskap och skog skarpare än någonsin. Visserligen skilde gärdselstaket inägorna från 
utmarken i bysamhället men det har långt ifrån varit en distinkt gräns mellan kal 
odlingsmark och träd- eller buskbevuxen mark. 

Under de senaste fem decennierna med produktionsöverskott och ekonomiskt väl
stånd har vi fortsatt att likrikta landskapet. Rationaliseringen av jordbruket har genom
förts med omfattande stöd från samhället. Historia och äldre agrarhistoriska kunskaper 
fick med den nya produktionsandan en mer undanskymdplats i utbildningar för agrono
mer, jägmästare och landskapsarkitekter. Kulturhistoriker koncentrerade sig på bygg
nadhistoria. För agronomer och jägmästare gällde att optimera produktion och för land
skapsarkitekter att skapa nya landskap i städerna. Detta har till del påverkat synen, for
skarresurserna och intresset för det äldre odlingslandskapet i Sverige. Det är därför inte 
förvånande, även om det har fler orsaker, att en av Sveriges främste uttolkare av det 
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Figur 1. Ohävdad hagmark, förmodligen f d löväng. Trädskiktet utgörs av glasbjörk och 
enstaka klibbalar. Träden är krokväxta pga långvarig lövtäkt. Flera av träden visar för
skjutningar av hamlingspunkten sedan topphuggning. Trädens bark har en relativt grov 
struktur med begränsad utbredning av vit bark och de uppvisar en rik påväxt av lavar. 
Detta tyder på att hamlingsträden har hög ålder och långsam tillväxt som orsakats av 
lövtäkt (Slotte 1993). Centralt i bilden ett klenare träd som i ganska sen tid har topp
huggits på relativt låg höjd över marken och sedan uppskattningsvis kvistats 3-5 gång
er. I bakgrunden flera snabb- och rakväxta träd som undgått lövtäkt och som skjutit i 
höjden sedan hävden upphört. Vissa av träden i bilden och utanför har rotsocklar som 
uppkommit av stubbskottsbruk. Kumlinge socken, Aland. Foto förf. 1994. 

äldre odlingslandskapet inte var universitetsforskare (se vidare Göransson om Sjöbeck i 
föreliggande skrift). 

Lövtäkt, hamling för brännved, eller stubbskottsbruk ger ännu landskap i många län
der dess karaktär. Vid bilresor på småvägar i Mellaneuropa har jag sett hamlade, men 
främst stubbskottshuggen skog, likaså på tågresa genom norra Grekland. På TV visas 
mångårigt hamlade träd, och rotsocklar formade av stubbskotthuggning, när bilder 
kablas ut från Tjetjenien m fl platser i Ryssland, likaså på bilder från Chile, Bulgarien, 
Mongoliet, Kroatien och Bosnien, m fl länder. Från Afrika visas bilder på kvinnor och 
barn som hugger löv och klen.virke från träd och buskar. En resande kan berätta för mig 
om hamlade träd i Bolivia, Indien, Kina och Samoa i Stillahavet, en tropikresenär om 
lövtäkt från höga trädkronor som utförs av små viga ungdomar. Nyttjandet av löv och 
grenar förekommer eller har förekommit över nästan hela jorden, i olika klimatzoner 
och kulturer. 
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Figur 2. Enflera hundra årig topphamlad lind. Östergötlands skärgård. Fotoförf. 1994. 

Lövtäkt i litteraturen 
Det finns åtskilliga artiklar som i någon mån beskriver lövtäkt eller behandlar ett land
skap där lövtäkt förekommit. Forskningen har dock ägnat förvånansvis lite uppmärk
samhet åt lövtäkten i Sverige och dess betydelse. Lövtäkt har i många fall i sentida litte
ratur framställts som något marginellt och något man bara ägnade sig åt vid nödår, om 
det över huvudtaget nämns. Bidragande till detta förhållande är bl a att lövtäkten mer 
sällan utgjorde direkt grund för beskattning och därmed statligt regelverk och statistiska 
sammanställningar. Lövtäkten beskattades som en del av markens/gårdens bärkraft och 
genom skatt på djurproduktion, t ex smör. Lövtäkt kommer således relativt sällan till 
uttryck i arkivhandlingar och har därför inte väckt arkivforskarnas intresse till fördjupa
de studier. 

Allmänt kan sägas, utifrån dagens heterogena och spridda litteratur om lövtäkt, att 
löv har tagits från i princip alla marker med lövträd och buskar; i utmark, på slåtter
myrar, f d svedjor och lövbrännor, från holmar och skär, i ängar, från anlagda pilvallar 
under 1800-talet och från vårdträd. Lövtäkten kunde ha olika intensitet. Den kunde 
bedrivas mer osystematiskt och fritt över vida arealer, i bland som ett led i röjning eller 
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Figur 3. Hamlade glasbjörkar, Betula pubescens, i löväng på Emskär, Äland. På skäret 
finns mer än 400 hamlade träd i löväng och f d hagmark. Lövtäkten upphörde 1980. 
Foto förf. 1995. 

Figur 4. Ohävdad stubbskottsäng med enstaka hamlade träd, Finbo, Äland. Fältskiktet 
domineras av gullviva, Primula veris. Foto förf. 1995. 
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vid skörd i ängar, i betesmark, skog och lövbrännor. Bostadsnära kunde lövtäkten ske 
återkommande i särskilda områden enligt rotation. 

Hypotes 
Det finns ännu många rester av äldre odlingslandskap kvar i Norden att dokumentera 
och placera in i ett agrarhistoriskt sammanhang (se även Austad & Hauge föreliggande 
skrift). Insikt att omfattande lövtäkt förekommit på Åland fick jag för 15 år sedan. Jag 
noterade helt slätbarkade och högvuxena askar som avvek från de tusentalet större askar 
jag tidigare sett i trakten. De var nästan alla grovbarkade och "knöliga", uppenbarligen 
mycket gamla och formade av långvarig lövtäkt. 

Lövtäkt kan ha varit mycket vanligt, tidigare omfattat stora arealer, och spelat en 
väsentlig roll i boskapsskötseln. Nyttjandet av träd och buskar kan i hög grad ha format 
odlingslandskap i Norden - en hypotes att pröva. Efter att studerat f d lövängsområden 
under igenväxning är det uppenbart att så måste varit fallet under åtminstone de senast 
tre århundradena inom områden på Åland (Slotte 1993). Vidare fältstudier har avslöjat 
mer än 100 000 f d hamlade träd som ännu finns kvar på Åland samt även stubbskotts
bruk (fig. 1 och 3-5). 

I Sverige finns åtminstone flera hundra tusen f d hamlade träd kvar i landskapet, ofta 
grova ädelövträd, medan de för skogsbruk missväxta yngre och kortlivade hamlings
träden städats bort (fig. 2). Länsstyrelsen i Östergötland räknade 1995 antalet hamlade 
träd i trakten av Ödeshög ( ca 150 km2

) till drygt 1 500 st. Sommaren 1995 uppskattade 
jag antalet hamlade träd på Gotland till över 400 000 st. Att lövtäkt förekommit på 
många platser tyder även flera äldre svenska spel- och dokukmentärfilmer som visar i 
dag försvunna landskap med hundratals f d hamlade och stubbskotthuggna träd, t ex i 
filmer med Edvard Person i Skåne och i filmatseringen av Stridbergs Hemsöborna. En 
viktig i fråga i sammanhanget att besvara är om spåren av hamling i fält och på foto är 
resultatet av enstaka ingrepp vid nödår eller om de hamlade och stubbskottshuggna 
träden ingått i en kontinuerlig verksamhet. 

Bruket av löv i utfodring av djur i Norden har dessvärre snabbt fallit i glömska hos 
jordbrukarna. Idag kan personer under 50 år sällan berätta om att löv tidigare tagits på 
gården. I något fall kan han peka på någon kalendaberbjörk "stäckbjörk" intill gården. 
Någon kännedom om den omfattande lövtäkt som förekommit, och som många träd på 
ägorna vittnar om, finns ofta inte. Bidragande till att lövfoderanvändningen inte kvanti
fierats och snabbt fallit i glömska är flera. Lövtäkt tycks främst ha varit kvinnogöra. 
Hamling och trädfällning för lövtäkt har under senare sekel ansetts otidsenligt och in
kräkta på virkesproduktion. Lövtäkt förknippades dessutom med sämre ekonomiska för
hållanden vilket man inte gärna skyltar med. På storgodsen (som dock oftare har fört 
bok) har lövtäkten varit av mindre betydelse. Det finns aspekter på lövtäkten, kvalita
tiva, kvantitativa och sociala, som borde belysas. 

De vägar som jag ser för att klargöra om hypotesen är riktig, det att lövtäkt varit van
ligt och omfattande, är bl a studier av bondedagböcker, domböcker och andra uppteck
ningar, och att jämföra lövtäkten med beräkningar av slåtterskörd och djurhållning. Det 
har dock förmodligen funnits betydande regionala skillnader, och skillnader över tiden, i 
lövtäkten och nyttjandet av träd och buskar i inägor och på utmark. I Norrland hart ex 
en omfattande lövtäkt skett främst genom nedhuggning av hela träd på lövbrännor och 
vidsträckta myrmarker - spåren idag är få. Hemtransporten på vintern var lätt att genom-
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föra. Studier av lämningar i landskapet i kombination med äldre lantmäterikartor kan 
kanske säga något om kontinuiteten i lövtäktshävden inom en region. Detaljstudium av 
äldre fotografier torde kunna ge ytterligare information om hamling och stubbskottsbruk 
under lövtäktens sista skede. 

Historisk- och biolo~isk landskapsvård 
Att bevara och levandegöra någon promille av det gamla odlingslandskapets trädbevux
na marker är en stor utmaning. Det äldre kulturlandskapet är som bekant av väsentlig 
betydelse för biologisk mångfald. För närvarande är kunskapsbehovet stort om de gamla 
odlingsmarkernas dynamik. Hur ska dessa marker brukas på ett historiskt korrekt sätt? 
Genom bl a den riksomfattande ängs- och hagmarksinventeringen, och de s k historiska 
kartöverläggen, vet vi att lång kontinuitet är av stor betydelse för artrikedom. Rester av 
det gamla odlingslandskpet är idag ofta som små öar av biologisk mångfald i land
skapet. Särskilt problematiskt i ett bevarandeperspektiv är de träd- och buskbevuxa 
ängsmarkerna som visat sig vara mycket skötselintensiva och som hitintills ofta vårdats 
på ett felaktig sätt ur biologiskt och historiskt perspektiv. 

En början måste vara att lagar, styrmedel, rådgivning och bidrag riktad mot det gam
la odlingslandskapets existens upphör. Men först måste vi fråga oss om vi ska ha fler 
markslag än åker i jordbrukslandskapet. Var och vilka markslag skall det i så fall vara? 

Landskapsplanering och styrmedel som tillämpats i skogsbruket är nu sakta i antå
gande även inom jordbruket. Men landskapsvården saknar fortfarande många grundläg
gande historiska och biologiska kunskaper om lämplig vård i ett längre perspektiv, om 

Figur 5. Stubbskottsäng med flerhundraåriga ovan- och underjordiska rotsocklar (Ask). 
Föglö socken, Äland. Foto Jörf. 1993. 
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betesdrift, röjgödsling, växtsuccessioner och behandling av träd och buskar. Väsentliga 
kunskaper för framtidens landskapsvård kan erhållas om vi lär oss förstå, och kan kvan
tifiera, äldre tiders nyttjande av träd och buskar, samt ytterligare kan klargöra hävdens 
betydelse för flora och fauna. 

Framtida forsknin~ 
Målen för forskning om lövtäkt och stubbskottsbruk och den tidiga odlingen kan for
muleras på flera sätt, inte minst beroende på hypotes och vilka tidshorisonter man 
väljer. Angreppspunkter och metoder är som sagt flera. De metoder som kan förväntas 
att användas i framtiden är bl a de som framkommit i denna skrift. De är långt från 
uttömda. Så kallade historiska kartöverlägg har bara i förbigående nämnts. Riksanti
kvarieämbetet har startat ett omfattande arbete med upprättande av historiska kartöver
lägg över större landskapsområden utgående från Sveriges detaljrika gamla lantmäteri
kartor. Dessa kommer förmodligen ge en del information om de träd- och buskbevuxna 
markernas omfattning och deras relation till åker och bosättning, och kanske till forn
tidens hack- och skottskogsbruk. 

Vegetationssammansättningen som den återspeglas av pollen bevarade i sediment 
kan utgöra titthål till forntidens landskap. Tolkningen av de s k pollendiagrammen är 
ännu inte fastlagda, särskilt vegetationens förhållande till extensiv kulturpåverkan och 
lövtäkt. De är arbetskrävande att upprätta och finns från relativt få områden för att 
kunna ge historiska kartor över vegetation som möjliggör tolkning av människans land
skapsutnyttjande i tid och rum. Metoden att använda pollen för att utröna människans 
påverkan på vegetationsutvecklingen bör kanske fortfarande anses vara i sitt inled
ningsskede (Lindberg 1995, Lagerås 1996). Omfattningen av bruket av eld i äldre tid 
för vegetationsröjning är i stort okänt, men kan kanske belysas i fall kolpartiklar i lager
följder och dess relation till pollendiagram blir föremål för omfattande forskning. Som 
framgår av andra artiklar i denna skrift finns förmodligen möjlighet till många givande 
forskningsprojekt av tvärvetenskaplig art, bl a utgrävningar av lämningar i våtmark i 
kombination med pollenanalytiska- och dendrokronlogiska undersökningar. Nya meto
der tillkommer. Sammansättningen av kiselalger i gamla sjösediment kan relateras till 
förändringar i pH vilka kan ha orsakats av ändrad markanvändning i grannskapet (Ren
berg m fl 1993). 

Det gamla kulturlandskapet var ett variationsrikt landskap. De flesta växter och djur 
som hör hemma i dessa landskap finns kvar idag. Deras utbredning eller "relikta" före
komster återspeglar i vissa fall äldre markanvändning, t ex de idag många sällsynta lav
arter som finns på hamlade träd. För botanikern och zoologen finns möjligheten, om än 
svårbemästrat, att tolka landskapets omvandling, i ett kort men även i ett längre per
spektiv. 

Den praktiska landskapsvården utförs idag till stor del av enskilda brukare och 
ideella föreningar som vårdar ängs- och hagmarker. I framtidens forskning bör det finns 
plats för praktiska och långsiktiga försök med betesdrift, hamling och stubbskottsbruk, 
där äldre tiders förmodade redskap och metoder prövas, men främst för att utveckla 
redskap och maskiner som ekonomiskt möjliggör framtidens landskapsvård. För att 
lyckas med landskapsvården behöver våra jordbrukare få kunskap om och känna stolt
het för det historiska landskapets värden. 
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En återskapad skånsk stubbskottäng 

Claes Bergendorff, Urban Emanuelsson och Stefan Persson 

Bakgrund 
År 1976 erhöll Skånes Naturvårdsförbund som donation enjordbruksfastighet om 29 ha i 
Hörjel, 6 km NV Tomelilla i sydöstra Skåne. Forskare vid Växtekologiska institutionen i 
Lund började snart att utnyttja området för forskning och undervisning. Med start 1982 
inleddes också arbetet med att inom fastigheten återskapa ett äldre kulturlandskap. Som 
målsättning uppsattes att så småningom kunna uppvisa de viktigaste biotoperna i det land
skap, som var typiskt för trakten före 1800-talets genomgripande förändringar. Förutsätt
ningarna för detta var goda då området innehöll flera olika typer av såväl öppna som busk
och trädbevuxna marker, vilka av flera generationer brukare hävdats på ett relativt ålder
domligt vis. Fastighetens värdefullaste del var en utmarksrest som aldrig uppodlats eller 
handelsgödslats. Ängar och åkrar har återskapats. Två typer av ängsmark, stubbskottäng 
och översilningsäng, och två typer av äldre odlingscirkulation, två- och tresäde, finns idag 
på Hörjelgården. 

Rekonstruktionen av det äldre landskapet inleddes med stubbskottängen, dvs en slåt
teräng med spridda träd och buskar vilka basalhugges (se vidare Bergendorff & Emanuels
son i föreliggande skrift). En stubbskottäng uppvisar stora likheter med den betydligt mer 
omskrivna lövängen eller änget. I stubbskottängen fanns emellertid inga hamlade träd för 
lövfodervinning. Med undantag för att vissa ekar ofta sparades som överståndare, basal
höggs alla träd och buskar. Stubbskottängen var i det gamla bylandskapet karakteristisk 
framför allt för den mellanskånska risbygden. Att man inte hamlade ängens träd kan för
klaras med att behovet av klenvirke för hägnader, bränsle m m var större än behovet av att 
komplettera vinterfodret till boskapen med lövhö. I nordöstra Skåne, och i än högre grad 
längre norrut, var förhållandena annorlunda. Av klimatiska skäl tvingades man här hålla 
boskapen vinterstallad under längre tid. Samtidigt var möjligheten att skaffa träprodukter 
ur utmarksskogan större. På så sätt blev här ängens träd viktigare ur foder- än ur virkes
synpunkt. 

Förutom att ängens träd och buskar gav viktiga produkter fanns det ytterligare ett skäl 
för deras närvaro i ängen. Ängens träd och buskar sades "djuprota" ängen. Härmed avsågs 
att träd och buskar med sina rötter når djupare ner i marken än gräs och örter. Jämfört med 
en öppen äng kommer på så sätt en större mängd växtnäring i cirkulation. Även andra 
vinster med att ha ängen djuprotad brukar framföras . En sådan är röjgödslingseffekten 
eller "skogsfrodnaden". I samband med att träd och buskar beskärs aktiveras markens 
mikro -flora och -fauna. Mycket finrötter dör som en anpassning till den minskade bio
massa som finns att försörja ovan jord. Härigenom kommer näringsämnen fria i marken 
och de kan utnyttjas av gräs och örter. 

Stubbskottängens träd och buskar basalhöggs med en omloppstid om vanligtvis 15-30 
år. Detta behöver inte betyda att hela stubbskottängen höggs ett visst år. Idealet bör ha 
varit lika många delytor som antal år i omloppscykeln. Röjgödslingen bör i en stubbskott
äng ha varit kraftigare än i ett änge med hamlingsträd, då en betydligt större biomassa 
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höggs bort. I kombination med att mer ljus nådde ner till fältskiktet , innebar detta att man 
under några år fick en mycket god höproduktion. Efter ett antal år började lövverket, via 
produktion av stubbskott, åter att sluta sig. Samtidigt var röjgödslingseffekten överspelad, 
varför höskörden minskade. Man upphörde då med slåttern och lät marken återhämta sig 
innan det var dags för en ny huggning. De avverkade stubbskotten användes som bränsle 
eller som klenvirke till slöjd och staket. 

Stubbskottängsbruket bidrog till att skapa det omväxlande landskap som vi idag till 
stor del saknar. De vanligaste trädslagen i den skånska stubbskottängen var klibbal (Alnus 
glutinosa), sälg (Salix caprea), ask (Fraxinus excelsior) , avenbok (Carpinus betulus), hassel 
(Corylus avellana), lind (Tilia cordata), björk (Betula spp.), asp (Populus tremula) och, 
som överståndare, ek (Quercus robur), men de flesta skånska lövträd kunde förekomma. 

Stubbskottängen i Hörjel 
Det område som valts för återskapande av en hävdad stubbskottäng är ett knappt hektar 
stort och ligger inom den 1814 skiftade byn Hörjels inägomark. På 1813 års lantmäteri
karta är området markerat som ängsmark. Efter att bl aha använts som fårbetesmark tilläts 
området efter andra världskriget att växa igen. Då stubbskottängshävden upptogs 1982 var 
det bevuxet med tät högskog. Det artrika trädskiktet dominerades av avenbok, alm ( Ulmus 
glabra) och ask. I övrigt förekom bl a lind, bok (Fagus sylvatica), klibbal, lönn (Acer 
platanoides) samt spridda äldre ekar. Vanligaste buske var hassel. Inom större delen do
minerades fältskiktets våraspekt av vitsippa (Anemone nemorosa), gulsippa (A. 
ranunculoides) och svalört (Ranunculus ficaria). I sommaraspekten dominerade skogs
bingel (Mercurialis perennis) en stor del av området men torrare partier avvek med gul
plister (Lamium galeobdolon) och fuktigare med älgört (Filipendula ulmaria) som domi
nant. 

Skötsel 
Det aktuella området indelades i fjorton parceller om vardera 400-700 m2

• Den första par
cellen röjdes i februari 1982. Härefter har, med undantag för 1987, en ny yta avverkats 
varje år. 1996 kommer samtliga parceller att vara huggna och 1997 är det så dags att åter 
hugga den första. Omloppstiden kommer alltså att bli femton år. 

Den årliga hävden av stubbskottängen har skett på följande vis: I januari-februari av
verkas samtliga träd och buskar inom en parcell, eventuellt med undantag för att något 
äldre träd sparas som överståndare. I början av april fagas (på skånska även "risas") ängen. 
Kvistar, mossa och kvarvarande löv från höstens lövfall räfsas samman och brännes. As
kan sprids över ängen. Skotten från tidigare huggna stubbar glesas ut. Stenblock inom de 
öppna slåtterytorna samlas ihop i rösen och döda stubbar avlägsnas. I slutet av juli slås alla 
huggna parceller med undantag för den senast huggna. Efterbete förekommer ej. 

För att skapa öppna slåtterytor har en utglesning av levande stubbar utförts. Vi strävar 
efter att bibehålla en hög artdiversitet. Endast boken avlägsnas helt, då den med sin djupa 
skugga och sina sura löv, har en mycket negativ inverkan på fältskiktet. Speciellt gynnas 
lind och hassel samt ek (som överståndare). Såväl lind som hassel har, liksom almen upp
visat en mycket god skottskjutningsförmåga. Almen gynnas emellertid ej, dels för att den 
enligt äldre källor inte var vanlig i skånska stubbskottängar, och dels därför att almsjuka 
förekommer i trakten. Avenboken är överraskande den art som visat den sämsta skott
skjutningsförmågan. 
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Medelartantal/m2 Totalartantal 
Parcell Il III Il III 
År 
0 13 14 33 38 
1 15 26 47 75 
2 23 31 63 88 
3 25 32 62 84 
4 25 30 59 78 
5 26 61 
6 27 72 
7 23 62 
8 
9 21 64 
10 16 47 

Tabell 1. Antalet kärlväxtarter i två stubbskottängsparceller 0-10 år efter huggning. 
År 0=åretföre huggning, År l=huggningsåret, osv. För parcell Il är år 0=1983, för 
parcell III är år 0=1984. 

Forskningsmetodik 
Den vetenskapliga utforskningen av stubbskottängens ekologi syftar till att följa långsik
tiga förändringar i produktion och artdynamik. Då det insamlade materialet ännu ej är 
färdigbehandlat presenteras här endast vissa preliminära resultat. Projektet är ej heller 
avslutat utan den fortsatta utvecklingen kommer att följas under kommande år. 

Forskningen är koncentrerad till de tre först huggna delytorna (huggna 1982-1984). 
Inom varje provyta är 20 fasta lm2 ytor utslumpade. Analyser av vegetation (vår+ sommar
aspekt) och höbiomassa har hittills utförts vid åtta tillfällen. Det skördade materialet från 
varje provyta har därvid sorterats i tio fraktioner, torkats och vägts. De sju vanligaste 
arterna utgör vardera en fraktion. "Ungplantor av träd och buskar", "gräs och halvgräs" 
samt "övrigt" utgör övriga fraktioner. 

Preliminära resultat 
Huggningsingreppen och den efterföljande slåttern innebär en kraftig ökning av antalet 
arter de första 2-3 åren efter huggning. Därefter sker en tillbakagång (tab. 1). Som väntat 
tillkommer de första åren många ruderatarter. Vissa, tex vitgröe (Poa annua) och vägtåg 
(Juncus bufonius) försvinner efter några år, medan andra, tex dån (Galeopsis spp.) och 
tistlar (Cirsium spp.), håller sig kvar längre. Spridningskällor kan vara såväl intilliggande 
öppna marker som fröbanken (huggningsingreppet medför vissa markskador) . På längre 
sikt ökar framför allt gräs- och halvgräs, såväl i artantal som i täckningsgrad. Detta är helt 
väntat då många arter är gynnade av såväl det ökade ljusinsläppet som av slåttern. Skogs
starren ( Carex sylvatica) hart ex, trots sitt namn, expanderat mycket kraftigt sedan skogen 
försvunnit. Också redan representerade näringskrävande arter, tex maskros (Taraxacum) 
expanderar, vilket till stor del kan tillskrivas röjgödslingseffekten. 
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Figur lA-B. Höbiomassa i stubbskottängen 1983-1993. Medelvärden för 20 fasta 1 m2
-

ytor/parcell. Al Är efter huggning. Huggningsåret= år 1. Bl Kalenderår. 

Typiska skogsarter går tillbaka, men inte alltid så snabbt som man kanske kunde för
vänta sig. Så är t ex skogsbingeln, i den parcell som höggs 1983 och där arten då var 
dominant, efter tio år av kraftigt ljusinsläpp och årlig slåtter, fortfarande en av de domine
rande arterna. Den finns liksom tidigare i 80% av provytoma och biomassan (torrvikt) har 
minskat med endast 16%. 

Skördeutfallet ökar drastiskt till ett maximum 2-4 år efter huggning (fig. lA-B). Varia
tionen mellan olika delytor är emellertid stor. Likaså finns en märkbar mellanårsvariation. 
Att tex 1987 var ett dåligt höår framgår av figur lB. 
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I. Hamlad alm, ask och lind i Steneryd, Blekinge. Foto Mårten Aronsson 1989. 
2. Hamlad lind i Gumsebo, Småland. Foto Mårten Aronsson 1996. 
3. Hamlad ask på Gräsö, Uppland. Foto Sven-Olov Borgegård 1995. 



4. Jordbrukaren Lars Grinde kvistar ask i Grinde, Leikanger, Norge. Foto Leif Hauge 1994. 
5. Lågt hamlade stubbskott av gråal. De avhuggna grenarna är satta på torkning på platsen. Hauge, 

L erdal i Norge. Foto Leif Hauge 1993. 
6. Lövstack under uppförande i Otterhjell , Vik. Foto Leif Hauge 1990. 



7. Traditionell norsk björkhage i Steine, Aurland. Foto Leif Hauge 1988. 
8. T idigare brukad löväng med hamlade vårtbjörkar i Eckerö sn, Åland. Foto Håkan Slotte 1987. 
9. Tidigare brukad äng/betesmark med hamlade glasbjörkar i Kumlinge sn, Åland. Foto Håkan Slotte 

1994. 



10. Hamlad lind mer årsskott, Bråbo i Småland. Foto Mårten Aronsson 1993. 
11. Lind präglad av tidigare lövtäkt, Uppland. Foto Håkan Slotte 1996. 
12. Löväng med hamlade askar i Havdhem, Gotland. Foto Håkan Slotte 1996. 
13. Löväng med återupptagen hamling av glasbjörk, Föglö sn, Åland. Foto Håkan Slotte 1996. 
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14. Stubbskottsäng som idag används som betesmark, Sottunga sn, Åland. Foto Håkan Slotte 1994. 
15. Löväng med hamlade askar i Ire, Blekinge. Foto Håkan Slotte 1995. 
16. Ängslada i tidigare brukad löväng med glasbjörk och klibbal, Kumlinge sn, Åland. Mot fasaden 

är stegar resta som använts vid lövtäkt. Byggnaden har försetts med dörr och har idag annan an
vändning. Foto Håkan Slotte 1994. 
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17. Målning av August Malmström ( 1829-1901) "sista paret ut" med ett hamlingslandskap i 
bakgrunden. Nationalmuseum, Stockholm. 

18. Målning av Alma Engblom ( 1856-1926) visande hamlade träd vid infarten till Sunds prästgård. 
Ålands Vänners samling i Ålands konstmuseum, Mariehamn. 

19. Målning av Tönu Tamm (f. 1942) visande en stortidigare hamlad björk påNåtö, Åland. Målning 
i C-A Hreggströms ägo. 



LÖVTÄKT OCH STUBBSKOTTSBRUK. Människans förändring av landskapet 
- boskapsskötsel och åkerbruk med hjälp av skog 

Som en röd tråd i boken går bruket att utfodra djur med löv, både direkt i markerna och genom 
hopsamling för senare användning. Man ser vilken betydelse detta har haft genom årtusendena och 
ända in i vår tid, och man förstår att lövfodringen i sin tur har varit viktig för folkförsörjningen 
eftersom mera boskap har kunnat hållas, vilket har bidragit både till överlevnad och till ett växande 
välstånd. Man får klart för sig att åkerbruket och kreaturshållningen i äldre tid på sitt sätt innebar 
ett mer komplicerat nyttjande av naturen än det jordbruk och vallsystem, som vi i dag känner. 
Jordbruk och boskapsskötsel har bl.a. utvecklats genom att skogen har använts som en resurs, och 
förändringarna i landskapet bär en tydlig prägel av detta nyttjande. Det är glädjande att myndig
heter, forskare av olika slag och många som är verksamma inom de areella näringarna nu har kom
mit till insikt om betydelsen av att arbeta för balansen mellan att bevara och samtidigt nyttja det 
skogs- och odlingslandskap som våra förfäder har skapat. 
Det som för en lekman kan synas vara ett starkt begränsat ämnesområde har i boken visat sig ha 
många infallsvinklar och intressenter. Författarna kommer från nästan hela Norden, och bland dem 
finns både humanister och naturvetare, vilket ger en intressant helhetsbild. Arbetet är upplagt i 
omvänd tidsordning, men artiklarna utgör tillsammans ett slags historik över människans förändring 
av landskapet genom att lövskog och buskar har nyttjats i boskapsskötsel och åkerbruk. Det har 
blivit en mångfasetterad expose över vad användningen av löv har betytt för de areella näringarna 
genom olika århundraden i de nordiska länderna, inklusive en europeisk översikt och lokala svenska 
skildringar. Skogsutnyttjande under mellanstenåldern och hackerör under bronsåldern behandlas, och 
lövets roll kan följas ända fram till moderna studier av dess näringsvärde. 

(Ur företalet av professor Sven-Uno Skarp, Akademisekreterare och VD.) 

Utgivningen har möjliggjorts genom förhandsbeställningar och ekonomiska bidrag från Jordbruks
verket; Kungl. Patriotiska Sällskapet; Nordiska Ministerrådet; Riksantikvarieämbetet; Skogsstyrel
sen; Statens Naturvårdsverk och Världsnaturfonden, WWF, samt från Sveriges Lantbruksuniversitet: 
Institutionen för landskapsplanering i Alnarp; Institutionen för landskapsplanering i Ultuna, Avdel
ningen för agrarhistoria; Centrum för biologisk mångfald - SLU och Uppsala universitet. 

KSLAB - BIBLIOTEK, ARKIV, SKRIFTUTGIVNING OCH RÅDGIVNING inom skogs
och lantbrukshistoria i vid, tvärvetenskaplig mening. KSLAB riktar sig till forskare i skogs- och 
lantbrukshistoria på alla nivåer och till intresserade av de areella näringarnas utveckling. 

SKOGS- OCH IANTBRUKSHISTORISKA MEDDELANDEN - utgivna av KSLA:s bib
liotek. Serien har som syfte att främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, gärna tvärveten
skaplig, inom olika discipliner och på olika nivåer genom att publicera bibliografier, kommente
rade handskrifter, omtryck av gamla småtryck och/eller delar av större arbeten samt uppsatser av 
både professionella och privata forskare. KSLAB tar gärna emot förslag till texter som skulle kunna 
ingå i serien. De senaste numren i serien är: 
Nr 11. Fjällnära trädgårdar i Jämtland och Härjedalen tiden 1830-1900. 
Nr 12. Landbon, ladan och lagen och Hägnaderna, arbetstiden och bygdelaget samt ytterligare 20 

agrarhistoriska artiklar. 
Nr 14. Svensk potatisodling. Utvecklingen under 1900-talet, och Potatisen i forskning och under

visning. Institutionen för växtodlingslära i Ultuna 1957-1991. 
Nr 15. Peter Hernquists Sjukdomslära - husdjurens inre sjukdomar. En handskrift om 

1700-talsmedicin vid Veterinärinrättningen i Skara. 
Nr 16. Från höfrö till vallfrö. Den svenska fröförsörjningen 1740-1870. 
Se vidare: FÖRTECKNING ÖVER UTTERATUR I SKOGS- OCH l.ANTBRUKSHISTORIA, vilken 
finns längst bak i del 2 av föreliggande skrift. 
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