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Abstract – Young oaks and young nobility are to be hated: A study of the con-

flict-creating mechanisms of the Swedish regale over oak in Ramdala parish, 

Blekinge county 1796-1819 
  

During the early modern period, oak timber was one of the most critical resources needed for 

large scale maritime operations, and consequently became protected by heavy legislation, re-

served for state matters, thus clashing with the interests of the peasantry. This essay seeks to 

study the oak tree as a means of conflict between peasantry and state during 1796-1819 with 

Ramdala parish, Blekinge county, Sweden as primary study object, and Östra District Courts 

sentences in cases concerning oak.  

The result shows a significant decline in usable oak timber for the navy between 1796-

1819, and that several of the existing oak trees were damaged due to human impact. The re-

sults supports that the core of the conflict was due to that the oaks to an overwhelming extent 

grew in the farmers’ fields and therefore competed with the crops, lowering the return. It also 

shows that the law didn’t distinguish between the oaks’ age or quality when stipulating penal-

ties for illegal damaging and felling, neither took into consideration the extent of the crime 

when imposing penalties for not being able to pay the fines. There is also evidence supporting 

that this system to some extent was exploited by the peasantry. 
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1. Inledning 

In i rättssalen fördes bonden Amund Amundsson. Det var tidigt på året 1796 och Östra Hä-

radsrätts vinterting i Blekinge län hade nyligen inletts. Målsägande i fallet var hovjägmästaren 

baron Tilas vars pliktenliga åligganden detta ting sträckte sig utöver sporadiska mål, till flerta-

let, för brott mot Kungl. Maj:ts nådiga skogsförordning. 49-åriga Amund var en av dessa. Han 

bodde i den lilla byn Hollstorp i Rödeby socken tillsammans med hustrun Kerstin och sina 

barn, och stod nu åtalad för att olovligen ha fällt 17 stycken ekar på byns skatteägor.1 Den 18 

januari kom rättens beslut: Amund dömdes att ersätta ekarnas sammanlagda värde med en 

riksdaler och 18 skilling, återplantera det dubbla antalet fällda ekar, samt böta den väldiga 

summan 170 riksdaler för sina ogärningar.2 För det beloppet hade han exempelvis kunnat hyra 

och avlöna en dräng under närmare två års tid.3 I brist på tillgång gav rätten Amund alternati-

vet att sitta av straffet i häradsarresten på vatten och bröd under 28 dagar.  

Amund var en i mängden i Sverige som vid denna tid trotsade den så kallade regalrätten 

för ek som sedan 1558 uttryckligen stadgat att all ek på krono- och skattejord var förbehållen 

kronan, och oberoende av växtplats inte fick fällas utan särskild dispens.4 Det främsta motivet 

bakom denna starka statliga kontroll av eken var dess värdefulla och svårersättliga virke för 

krigsmakten, som framför allt nationalflottorna krävde stora kvantiteter av.5 Tillsammans med 

andra svårumbärliga naturresurser var eken en brännande strategisk råvara för nationalstaten, 

och därigenom även en politisk fråga, inrikes såväl som utrikes.6 En sådan hävdanderätt med-

förde av förklarliga skäl intressedivergenser då ekens nyttor och funktioner berörde fler parter 

än kronan. I generell bemärkelse skulle man kunna dela upp dessa intressen i lokala respek-

tive statliga, där det genomgående temat är långsiktigt kalkylerande från statligt håll. Jämte 

kortsiktigt, för situationen krävande från lokalt håll, vari båda parter gör anspråk på att äga 

pragmatiskt baserade ingångar, och i grund och botten har skilda intressen. 

Utöver att även för lokalbefolkningen utgöra en källa till gott virke, ved och svinfoder 

föredrog, därtill gav eken bäst virke, växandes i den bästa jordmyllan. Detta placerade den i 

direkt anslutning till bondens inägomark.7 Dess lågt liggande, skuggande grenar, svårförmult-

nade lövförna och stora rötter resulterade i sämre jordavkastning, vilket tillsammans med bon-

dens behov av lövtäkt placerade trädet i en från lokalbefolkningens håll utsatt position.8 En 

                                                 
1 Lund LLA, Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:54; Rödeby kyrkoarkiv 

1660–1999. Husförhörslängder AI:2; Stockholm RA, 55203. Mantalslängder Blekinge län 1642–1820: 64. 
2 Lund LLA, Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:54. 
3 Lagerqvist 2015, 48, 133. 
4 Eliasson 2002, 71, 93; Eliasson & Nilsson 1999, 38. 
5 Kardell 1991, 152; Pettersson 1944, 289. 
6 Glete 1993, 32; Nationalencyklopedin ”Grundregale” avläst 14.11.2018. 
7 Eliasson 2002, 68. 
8 Petterson 1944, 300; Eliasson 2002, 79, 126. 
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under 1600- och 1700-talet allt påtagligare hävd av regalrätten, detaljstyrd skogspolitik, svåra 

straff och konflikt med uppodlingen ledde snart till hat mot legislaturen från lokalbefolkning-

ens håll, och gav under 1700-talet upphov till det färgstarka ordstävet: ”unga ekar och unga 

adelsmän ska man hata”.9 I överlappningen mellan merkantilismens sista krampaktiga utfall 

och liberalismens intåg urartade konflikten så småningom på 1790-talet då tvetydig och oklar 

skogspolitik medförde en förlorad respekt för ekregalet och en period av lovlig såväl som 

olovlig ekfällning inleddes. Häri var Amund Amundsson bland dem som trotsade lagstift-

ningen. Trädet hade blivit en symbol för statsmaktens gamla kontrollsystem, varigenom kam-

pen om eken blev någonting mer är en om dispositionsrätt.10 1830 gav statsmakten vilka och 

frisläppte eken på skattejord, kronojorden fick vänta tills 1875.11 

 

1.1. Frågeställning och syfte 

Syftet med detta arbete är att studera eken som konfliktskapande medium mellan intresselin-

jerna statsmakt och lokalbefolkning, genom att på detaljnivå undersöka socknen Ramdala i 

Blekinge län under perioden under 1796–1819, då ekregalet luckrades upp.  

Frågeställningen är som följande:  

• I vilket tillstånd benämns ekskogen i Ramdala socken vara vid nedslagsåren 1796 och 

1819?  

• Hur kan man förklara rådande tillstånd? 

• Hur fungerade Östra häradsrätts rättstillämpning? 

- Vad var brottet och straffet, och vem dömdes? 

En förutsättning för att kunna urskilja resultatets representation är även att man i någon ut-

sträckning ser över ekens växtplats då jordnaturer (krono-, skatte- och frälsejord) och marktyp 

(äng, åker, utmark etcetera) är variabler av betydelse, varför jag översiktligt kommer söka be-

svara frågan: 

• Var växte eken i avseende på jordnaturer och marktyp? 

Någon studie med detta syfte och rumslig avgränsning till Ramdala socken har inte gjorts tidi-

gare, inte heller har Blekinge läns rättstillämpning i brott mot ekregalet under perioden tidi-

gare undersökts. 

 

                                                 
9 Stridsberg & Mattson 1980, 42; Wernstedt 1983, 76, 78. 
10 Eliasson 2002, 73, 98. 
11 Eliasson 2002, 117; Wernstedt 1983, 78. 
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2. Metod och avgränsningar 

Det finns naturligtvis andra ingångar till ämnet än det som frågeställningen ovan fixerar stu-

dien i. Jag har valt att närma mig syftet genom att dels undersöka den faktiska förekomsten av 

ek genom flottans ekinventeringslängder med där angivna orsaker till tillståndet tillsammans 

med skrivelser och rapporter från berörda, dels rättstillämpningen genom domböckernas sakö-

reslängder. Detta med huvudsakligt fokus på en socken. En intressant alternativ ingång skulle 

kunna vara en bredare kvantitativ studie av brott mot ekregalet, som inte begränsar sig till en 

socken, likaså en djupare studie av skrivelser från berörda för att utläsa olika intressenters 

uppfattning av situationen.  

Den övergripande avgränsningen i tid har fastställts till perioden 1789–1832, med moti-

veringen 1789 års skatteköpsförordning som lade grunden för en förlorad respekt för ekrega-

let, och 1832 års ekinventering som i praktiken innebar slutgiltig frisläppning av eken på 

skattejord i Sverige.12 Ytterligare en fixering vid nedslagsåren 1796 och 1819 har gjorts; valet 

av år motiveras utifrån att arbetets ingång till betydande del bygger på uppgifter ur flottans 

ekinventeringslängder och därför behöver anpassas efter förekomsten av dessa. I fråga om 

Blekinge län genomförde flottan tre inventeringar av betydelse åren 1796, 1819 respektive 

1832.13 De två förra har valts dels för att de erbjuder en rikare flora av kvalitativa kommenta-

rer kring ektillståndet ned på hemmansnivå, men även för att 1805 års skogsordning efter 16 

år av oklar dispositionsrätt på skattejord tydligt markerade kronans rätt till eken, varför en stu-

die i perioden före 1805 och efter är motiveringsbar. De omvälvande politiska händelserna 

1809 med förlusten av Finland och regeringens öppnande, samt förlusten av Svenska Pom-

mern, kronans ”ekvirkesbod” 1815 ger även en intressant underlag för skilda grupperingars 

handlanden. Blekinge läns ekskogar var vid perioden bland de viktigaste i landet varigenom 

en studie med sådan rumslig avgränsning motiveras.14 Ramdala socken i Östra Härad är vald 

utifrån sin geografi med kustbygd och god odlingsjord i syd, och skogsbygd i nord, samt när-

het till örlogsflottans varv i Karlskrona.15 

Det kvantitativa greppet bygger på studier av ekskogens kvalitet och kvantitet med ned-

slagsåren 1796 och 1819 i huvudfokus, där antalet ekar användbara för flottan har studerats 

och jämförts mellan årtalen. Här skulle en djupare studie av geografiska skillnader i ekför-

komst kunnat genomföras, men har av tidsskäl nedprioriterats. Den kvalitativa ingången är 

                                                 
12 Eliasson 2002, 98; Eliasson & Nilsson 1999, 53. 
13 Eliasson 2002, 102–103. 
14 Eliasson 2002, 71–72, 100–101. 
15 Björnsson 1946, 69, 123–124. 
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desto bredare där de kommentarer om ekskogens kvalitet på hemmansnivå som återfinns i in-

venteringsjournalerna har analyserats utifrån vilken beskaffenhet ekskogen tillskrivs och vilka 

orsaker som kan ligga bakom tillståndet. Skrivelserna och rapporterna har analyserats utifrån 

samma utgångpunkt, men då dessa endast vid enstaka tillfällen uttryckligen berör Östra härad, 

än mindre Ramdala socken, utan det generella tillståndet i länet är analysen genomfört utifrån 

dessa förutsättningar.  

Vad gäller den primära analysen av saköreslängderna har 19 mål i brott mot ekregalet 

från Östra häradsrätts domböcker, åren 1796, 1819 och 1829 undersökts efter brottstyp, straff 

och den dömdes titel (ex. yrke eller stånd). Sektionen om rättstillämpningen är kompletterad 

med slutsatser som kan dras från skrivelser och rapporter i källmaterialet. 

Den kanske största avgränsningen i arbetet är utelämnandet av en djupare analys av 

jordnaturer i förhållande till ekens växtplats. Men då frälset befriats från ekregalet under bör-

jan av 1600-talet är det emellertid av vikt att ha en grunduppfattning om källmaterialets repre-

sentation, varför en översiktlig studie av jordnaturerna i socknen gjorts. Källor som flottans 

utstämplingsjournaler, vilka upptogs när bönderna fick sina ekar lagligt fällda genom utsy-

ning, tillsammans med 1832 års inventeringar och ekinlösningsjournaler är exempel på 

material som av tidsskäl inte använts men kunde ha bidragit till ett något annorlunda resultat. 
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3. Källmaterial 

Det primära källmaterialet är av tre slag: flottans ekinventeringslängder, skrivelser och rap-

porter från flottans utsända officerare, överjägmästaren och landshövdingen i Blekinge, samt 

saköreslängder ur Östra häradsrätts domböcker. Samtligt av detta källmaterial återfinns, har 

undersökts och fotograferats av på Riksarkivets depåer Arninge och Marieberg, samt Lunds 

landsarkiv. Detta material har kompletterats med mantalslängder, kyrkliga husförhörslängder 

och kartmaterial, nyttjat via Digitala forskarsalen. Allt material utöver kolumnförteckningarna 

i 1819 års inventeringsjournaler och visst kartmaterial är handskrivet. 

 

3.1. Flottans inventeringslängder 

Detta källmaterial har nyttjats av två skäl: dels utgör både de kvantitativa och kvalitativa in-

gångarna till materialet en viktig grogrund varigenom kontext och sammanhang kan byggas, 

dels utgör de också en källa till förhållandet mellan marknyttjare och myndighet.  

Olika inventeringar av ekskogarna i riket genomfördes under 1700- och 1800-talet av 

representanter för flottan, jägeristaten och kronobetjäningen. Syftet var som regel att inventera 

och besiktiga ekskogarnas omfattning och kvalitet, men som Per Eliasson påpekar måste 

dessa källkritiskt skiljas åt. Flottans representanter utgick från varven med strikt reglemente 

för hur ekvirkets dimensioner, form och kvalitet skulle klassificeras och hade trädets använd-

barhet som skeppsvirke som främsta ingång. En viss marginal för individuella skillnader i 

kvalitetsbedömning får man emellertid räkna med. Vid en studie av ekens virkeskvalitet kan 

enbart flottans inventeringar användas, vilket är vad jag valt att göra.16 De använda invente-

ringarna består av löjtnant Alexander Blackstadius inventering från 1796 och överstelöjtnant 

Johan af Bornemans från 1819. Båda är genomförda av representanter för flottan, men tillkom 

i olika syften: 

1796 års hade som huvudsyfte att på bondeståndets begäran skilja ekar användbara för 

flottan från oanvändbara, då fri dispositionsrätt över eken på skattejord var utlovad efter av-

slutad inventering. 1819 års kom till i främsta syfte att ge en helhetsbild över ekbeståndets 

tillstånd i riket samt sondera efter möjligheten till regelrätt ekplantering.17 Det finns med detta 

vissa problem med ett komparativt grepp. Sättet på vilket man kategoriserar ekarna skiljer sig 

nämligen något; vid 1796 års inventering upptog man ekarna efter dess olika användningsom-

råden, exempelvis rättimmer eller krumtimmer samt en kategori för ”tillväxande ekar”, medan 

man 1819 enbart har kolumnen ”för flottan användbara ekar”, och istället indelar träden i 

                                                 
16 Eliasson 2002, 75. 
17 Eliasson 2002, 71, 101–102. 
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klass efter kvalitet och läge. Att beräkna de för flottan användbara går ändå utan större pro-

blem. Utöver de kvantitativa aspekterna finns även individuella noteringar över ekskogens el-

ler virkets kvalitet på enskilda hemmansnummers ägor, vilka också förändrar nyans mellan de 

olika nedslagsåren. Dessa kan likväl inte betraktas som ett genomgripande och fullständigt ut-

låtande över ekskogen.  

Ytterligare en potentiell variabel kommer genom de under 1700-talet förändrade di-

mensionskrav på minimimått för vissa konstruktionselement inom flottan, med anledning av 

”skogarnes aftagande och hwad nu för tiden behöfves.”.18 Minskningar i dimensionskrav 

skedde vid mätareordningarna 1735 och 1776, men att någon förändring i flottans uppfattning 

om minimidimensionerna ska ha skett under den valda undersökningsperioden har inte kunnat 

påvisas. Men med avseende på en under 1700- och 1800-tal ökad omfattning av virkesbespa-

rande metoder och ekvirkessubstitut finns likväl möjligheten, varför det varken är lämpligt el-

ler aktuellt att tala om exakta antal ekar vid specifika tillfällen, utan att uppgifterna snarare 

bör användas för att ge en generell bild av förändringen över tid. Ett annat problem som un-

derstryker detta är att jägeribetjäningen ibland lämnade förhandsinformation om tillståndet i 

socknarna vid flottans inventeringar varför vissa områden inte ska ha undersökts. 19 Detaljni-

vån på inventering i inägor respektive utmark är tyvärr också svår att bestämma. Båda de un-

dersökta inventeringarna avslöjar dock att både inägor och utmark undersöktes i Ramdala 

socken. Mörkertalet torde ändå vara betydande genom blotta storleken på arbetet. Man får 

också anta att det låg i lokalbefolkningens intresse att mörka förekomsten av träd. 

Vidare är det viktigt att uppmärksamma att hemmansnummer oftast betecknade ett fler-

tal hemmansägare, fastigheter och marker, stundtals av olika jordnaturer, men att flottans ut-

sända inte alltid upptog samtliga delar av hemmansnumrens ägor vid ekinventeringarna. Den 

inventerade andelen mantal i källmaterialet förändras också något från 1796 till 1819, och på-

gående skatteköp komplicerar situationen ytterligare. Mantalen upptagna i inventeringarna är 

därmed inte alltid beteckningar för hemmansnumrets sammanlagda mantal, utan sannolikt en-

bart den del som inventerats. Om detta beror på att dessa marker saknade ek är svårt att veta 

då det stundom uttryckligen står skrivet att somliga ägor saknar ek. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Eliasson & Nilsson 1999, 43. 
19 Eliasson 2002, 75; Eliasson & Nilsson 1999, 43–44. 
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3.1.1. 1796 års ekinventeringslängder 

Ekinventeringen över Blekinge Län från 1796 utfördes av flottans utsända löjtnanten Alexan-

der Blackstadius tillsammans med en timmerman i syftet att genomföra ”en Besigtning och 

Inwentering öfwer alla Ekar, och Bokar, samt Maste Träd på krono skatte, samt krono skatte-

hemmans ägor [sic.20]”21 i Blekinge Län, på inägor såväl som utmarker.22 Instruktioner från 

Stockholm gavs den 5:e augusti 1791 och Blackstadius färdigställde inventeringens slutrap-

port den 10 mars 1796.23 Inventeringen återfinns på Riksarkivets depå Arninge. Inventering-

ens två huvudsyften var dels att ge kronan en god översikt över tillståndet för eken, boken och 

möjliga masteträd, dels att på skattejord skilja för flottan användbara från oanvändbara ekar, 

sedan 1789 års skatteköpsförordning och 1793 års skogsordning lovat skattemannen fri dispo-

sitionsrätt till den senare.24 Att även kronojorden ingick i inventeringen var dels för att staten 

ville få en bättre bild av användbara ekar på kronojord, men också för att skatteköpen med-

förde ett behov av att få klarhet i äganderätten över eken.25 

Journalens fullständiga titel är: ”Tabell öfver Förrättade Besigtningen å Eke Boke och 

Furu Skogarne uti Blekinge Lähn”26 och omfattar Blekinge socknars resultat vad gäller ek, 

bok och masteträd. Vi kommer här enbart hålla oss till ekarna. Inventeringen består av journa-

ler där antalet ekar på inägor och utmarker skilts åt i två olika kolumner med underkategori-

erna: ”Krumtimmer”, ”Rättimmer”, ”Balckar och Sågblock”, ”Kölar”, ”Skärgårdsfl[ottan]” 

samt ”Tillväxande”. Underkategorierna för inägorna och utmarkerna är identiska. De fyra 

första underkategorierna utgör tillsammans de ekar som var användbara för örlogsflottan. 

Skärgårdsflottans dimensionskrav var vanligen mer blygsamt än örlogsflottans. Samtliga av 

ekarna användbara för flottan märktes med kronostämpel på stam och rot, större tillväxande 

stämplades enbart på roten.27 Hemmansnummer, bynamn, mantal och jordägare står bifogade 

i journalerna, oftast även växtplats såsom äng eller hage, eller särskilda platsnamn. Utöver de 

kvantitativa uppgifterna finns här också kommentarer över det generella skogstillståndet och 

jordmånens beskaffenhet på specifika hemmansnummer eller byar. Dessa anmärkningar före-

kommer genomgående genom inventeringen men ger inte alltid en bild av tillståndet på både 

inägor och utmark. 

                                                 
20 S.k. ”kronoskattejord” var ett annat ord för skattejord i tider då dominiumläran åberopades särskilt hårt. I avse-

ende av regalrätt innebar uttrycket ingen skillnad av betydelse mot skattejord. Den hade ex. rätt att lösa in ek 

1832, vilket enbart gällde skattejord. 
21 Stockholm RA, Skogsstyrelsen 1859–1882. Skogsjournaler FIIba:1. 
22 Nationalencyklopedin ”Kronoskatte” avläst 12.12.2018.; Lund LLA, Blekinge läns landskontors arkiv 1615–

1971. Handlingar angående ekskogen. GIIIe:1–2. 
23 Stockholm RA, Skogsstyrelsen 1859–1882. Skogsjournaler. FIIba:1. 
24 Eliasson 2013, 4; Eliasson 2002, 71–72. 
25 Eliasson 2013, 4. 
26 Stockholm RA, Skogsstyrelsen 1859–1882. Skogsjournaler. FIIba:1. 
27 Eliasson 2002, 75. 
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3.1.2. 1819 års ekinventeringslängder 

Den rikstäckande ekinventeringen 1819–1825 genomfördes av överstelöjtnant Johan Aron 

Kihlgren, adlad af Borneman, vid flottans constructionscorps i syfte att ge en bild över  

rådande tillstånd för eken i riket samt att sondera efter områden lämpade till ekplantager.  

Med start i Blekinge län sommaren 1819 inventerade af Borneman, tillsammans med två kon-

struktionsofficerare, två underofficerare och en timmerman rikets alla ekskogar under en pe-

riod på sex år. 15 juli 1819 år inkom hans rapport efter avslutad undersökning i Blekinge. Lik-

som vid 1790-talets inventeringar undersöktes skatte- och kronojorden men nu även i viss ut-

sträckning frälsejord. Till storlek var det den i sitt slag den mest omfattande ekinventering 

som någonsin skulle genomföras i Sverige. 28 

Inför 1832 års inventering i Blekinge upprättades en kopia av af Bornemans invente-

ringsjournaler som underlag för de ansvariga, det är den kopia jag har använt här. Den åter-

finns på Landsarkivet Lund och dess fullständiga titel är ”Utdrag af Besigtnings-Journalen å 

Ekeskogen för år 1819 i Blekinge Län, Östra Härad och Ramdala socken”.29 Som nämnt 

skilde den sig något från 1796 års; af Borneman upptog även ekar som i skrivande stund inte 

var användbara för flottan. De för örlogsflottan användbara uppdelades inte heller längre i ko-

lumner efter dess olika användningsområden som skeppsvirke, utan reducerades till kolumnen 

”För kronan antecknade Ekers antal”. I kollumen ”Ekernes antagna minsta Cubik fot i 

summa” antecknades sedan dimensionerna, medan resterande ekar antecknades i kolumnen 

”Återstående Ekers antal med minsta beräkning, eller per medium”, notera att det i de båda 

senare fallen uttryckligen är fråga om ungefärlig uppskattning.30 af Borneman klassificerade 

också ekarna i tolv kategorier efter kvalitet och läge, med tolv som ”sämsta”.31 Med anledning 

av läge, vilket sannolikt innebar växtplats i förhållande till lastplats, är klassificeringen inte ett 

säkert mått på virkeskvaliteten. Någon åtskillnad mellan inägor och utmark i kolumner gjor-

des inte längre, men båda ingick i undersökningen och har av af Borneman noterats när så var 

fallet. Även kategorierna ”tillväxande” och ”skärgårdsflottan” uteblir i af Bornemans invente-

ring, istället finns litet mer utförliga kommentarer om det generella ektillståndet på respektive 

undersökt ort.32 

I en från inventeringsjournalerna separat sammanställning av undersökningens resultat 

benämnd ”Journal öfver Skogsbesigtningen i Blekinge Län År 1819.” som ligger på Riksarki-

vet Marieberg, återfinns en summering av resultatet av de för flottan användbara ekarna och 

                                                 
28 Eliasson 2013, 5; Eliasson 2002, 101–102. 
29 Lund LLA, Blekinge läns landskontors arkiv 1615–1971. Handlingar angående ekskogen. GIIIe:1. 
30 Ibid. 
31 Eliasson 2013, 5. 
32 Lund LLA, Blekinge läns landskontors arkiv 1615–1971. Handlingar angående ekskogen. GIIIe:1. 
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medföljande kommentarer, på högre detaljnivå än i inventeringsjournalerna.33 Dessa kom-

mentarer är jämförliga med de mer ”avskalade” som återfinns i inventeringsjournalerna, och 

har använts vid studien. Då inventeringsjournalerna på Lunds landsarkiv är en kopia av af 

Bornemans, avskrivna i början av 1830-talet, bedöms denna ”separata sammanställning” på 

Riksarkivet Marieberg ha högre källvärde då den dels upprättats i syfte att sammanställa re-

sultatet från af Bornemans undersökning 1819 och dels sannolikt är sammanställd före kopian 

av inventeringsjournalerna.34 Ett problem med denna i förhållande till inventeringsjournalerna 

är att det antecknade mantalet för respektive by stundom är annorlunda vad gäller de större 

byarna. Varför är oklart. Sedan båda källorna använts i tabell 3 och 4 har respektive mantal 

skrivits ut där.  

I denna separata sammanställning återfinns i inledningen också en kommentar om undersök-

ningens metod och detaljnivå: 

  

Man har […] i hvarje Gärde och hägnad väl i möjeligaste måtto sökt bestämma antalet af 

fällbare Ekar, och, genom modifierade uttyck i anmärknings margen, sökt sätta begreppet om 

den öfrige Ekeskogens beskaffenhet och mängd genom orden: få, några, en hel hop, en 

mängd, myckenhet &c: [---] Det har icke ingått i undersökningen at med noggranhet, särde-

les i mera tät och vidlyftig skog, kunnat förekomma, at icke en eller annan utöfver det an-

tecknade antalet, skulle kunna tilläggas,35
  

  

Ett särskilt viktigt källkritiskt problem i anslutning till dessa af Bornemans ”modifierade ut-

tryck” med vilka man uppskattade den övriga ekskogens omfattning har belysts av Per Elias-

son som uppmärksammar att dessa ”generella termer” översattes till siffror under af Borne-

mans insyn inför 1830-talets inventeringar, och undertecknades av densamme.36 Detta gör att 

sifferbestämningen, särskilt för den ”övriga ekskogen” är mycket ungefärlig och allt annat än 

pålitlig. Då jag har bara haft möjlighet att studera den upprättade kopian vilken bär af Borne-

mans underskrift, är detta källkritiska problem gällande för journalerna över Ramdala socken. 

I Nadja Filipsens och Rebecka Tidfält Brauns studie av ekens historiska utbredning i Lösen 

socken, angränsande till Ramdala, vilka använt samma källmaterial, påvisas problematiken i 

detta när antalet av af Bornemans i efterhand uppskattade ekar i byn Öljersjö visat sig korre-

spondera misstänkt illa med utslaget för hela socknen 1819 och 1832.37 Att nämnda byn är 

grannby till Berntorp i den västligaste delen av Ramdala socken kan vara värt att uppmärk-

samma. 

 

                                                 
33 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI:3. 
34 Eliasson 2013, 8. 
35 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI:3. 
36 Eliasson 2013, 8. 
37 Filipsen & Tidfält Braun 2018, 24–25. 
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3.2. Rapporter och skrivelser 

Bifogad med 1796 års inventering följde också löjtnant Blackstadius rapport efter avslutad 

förrättning i Blekinge län. Denna återfinns i original på Riksarkivets depå Arninge och be-

handlar hur förrättningen förlöpt och genomförts, förklaringar till journalerna samt generella 

reflektioner om ekskogens beskaffenhet och skötsel. Rapporten är undertecknad av Blacksta-

dius den 10 mars 1796.38 af Bornemans rapport från inventeringen i Blekinge 1819 återfinns 

på Riksarkivets depå Marieberg. Den är desto utförligare än 1796 års och innehåller utöver i 

stort samma ämnen som dito även utförliga redogörelser och reflektioner kring problemet 

med trotset av ekregalet, och af Bornemans egna förslag till lösningen på problemen. Rappor-

ten är undertecknad av densamme 15 juli 1819.39 

Som konsekvens av de stora politiska omvälvningarna 1809–1815 riktades flottans upp-

märksamhet åter mot den inhemska ekskogen och en flottkommitté tillsattes för att behandla 

virkesförsörjningen. Kommittén bad om underlag till ett betänkande genom att tillfråga lands-

hövdingarna om rådande tillstånd för ekskogarna; i deras svar medföljde ofta yttranden från 

överjägmästare i länen.40 Blekinge landshövdings svar har inte återfunnits, men Blekinge 

överjägmästare P. A. Winkenbergs bifogade yttrande har studerats. Detta återfinns på Riksar-

kivet Marieberg och behandlar främst ekskogens generella kvalitet, allmogens behandling av 

densamma, möjliga ekplanteringar och rättstillämpning i brott mot ekregalet. Det är under-

tecknat av Winkenberg 23 januari 1817.41 I en annan, mindre rapport med okänd mottagare, 

tyvärr även med ospecificerat tillkomstsyfte, yttrar sig Winkenberg återigen om ekskogen i 

Blekinge, daterat och undertecknat den 5 januari 1818. Häri rapporterar han främst hur rätts-

tillämpningen sett ut under det gångna året, men berör också ekplanteringar.42 Även denna har 

studerats och återfinns i original på Riksarkivet Marieberg. Även om Blekinges landshöv-

dings svar till flottkommittén inte återfunnits har en skrivelse från densamme till Kungl. Maj:t 

daterat och undertecknat 29 oktober 1815, undersökts. Landshövding Gustaf Brinkmans skri-

velse behandlar i stort sett enbart rådande skogsförfattningar, straff och rättstillämpning samt 

ekåverkan och fällning i länet.43 Skrivelsen återfinns och har studerats på Riksarkivet Marie-

berg.  

 

 

                                                 
38 Stockholm RA, Skogsstyrelsen 1859–1882. Skogsjournaler. FIIba:1. 
39 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI:2. 
40 Eliasson 2002, 94. 
41 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI:1. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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Gemensamt för dessa texter är att de inte nödvändigtvis behandlar specifika socknar och har 

därmed använts för att få en bild av rådande generella tillstånd i länet vad gäller ekskogens 

utbredning och kvalitet, samt häradsrätternas rättstillämpning. Det går inte heller att utesluta 

att upphovsmännen kan ha inhämtat information från varandra; som tidigare nämnts tog flot-

tans utsända ibland del av jägeristatens uppgifter.  

 

3.3. Saköreslängder 

I fråga om rättstillämpningen har saköreslängder från ordinarie ting ur Östra häradsrätts dom-

böcker från åren 1796, 1819 och 1829 nyttjats. Urtima tings saköreslängder har inte under-

sökts. Enbart ett fåtal mål har funnits med direkt koppling till Ramdala socken, varför domar 

från hela Östra härad har använts i studien. Domböckerna har studerats i original och återfinns 

på Lunds Landsarkiv.   

Saköreslängderna är av sådan art att befintliga domar i domböckerna summerats i högst 

koncisa ordalag och är skrivet med mycket liten textstorlek vilket gjort tydningen lidande. Här 

finns viss risk för misstolkning. Genom detta finns också risken att vissa domar helt enkelt 

förbisetts, men det bör inte vara ett avgörande problem eftersom denna del av underökningen 

huvudsakligen är av kvalitativt slag. Ord, siffror eller passager som inte kunnat tydas, eller 

vars betydelse är oklar, spekuleras inte särskilt frikostigt om. Det bör tilläggas att saköresläng-

der enbart behandlar mål med fällande domar, varför de med friande dom, tillika de brott som 

aldrig upptäckts, utgör ett mörkertal.44 Dessutom specificeras inte alltid om de böter som 

skulle gäldas handlar om riksdaler specie, banco eller riksgäldsedlar; detta är av betydelse se-

dan växelkursen dem emellan var något annorlunda. Riksdaler specie är det enda varianten 

som uttryckligen återfinns i källmaterialet, och innebar att böterna skulle betalas i (fint) silver. 

När det framgår i källmaterialet vad som är specie har detta skrivits ut.45 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Lund LLA Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:54, 77, 87. 
45 Lagerqvist 2015, 15, 69. 
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4. Forskningsläge och teoretiska ingångar  

I forskningen kring ekregalet finns en enighet om att intressekonflikter på området existerade, 

i synnerhet vad gäller skattejorden mellan 1789–1830, och att detta ledde till trots av lagen i 

varierande form och utsträckning. Denna studie förutsätter att en befintlig konflikt med eken 

som huvudsakligt konfliktskapande medium existerade i nämnda socken, men har som 

främsta syfte att studera dessa konfliktskapande funktioner. Risken är här att oförsiktigt stu-

dium gör syftet ledande. 

I forskningsvärlden finns även en samstämmighet om en för ekskogen generell nedgång 

i kvalitet och kvantitet i Sverige under samma period. Intressekonfliktens huvudkontrahenter 

beskrivs oftast vara en jordbrukande bondeklass tillsammans med låg- och obesuttna mot sta-

ten, ett typiskt ”folk kontra övermakt-grepp”. Orsakerna bakom, och till vilken grad enskilda 

drivkrafter bidrog och samspelade i intressekonflikten, varierar emellertid i styrka och nyans. 

Förenklat går det (bland det relativt ringa antalet akademiska arbeten om konflikten kring 

ekregalet) och i händelsernas samtid att urskilja två huvudsakliga förklaringsmodeller: kon-

flikt om dess ekonomiska värde och nyttoområden, jämte konflikt av miljömässiga orsaker. 

Forskningsingångarna är vanligen av två slag: majoriteten studerar ekens historiska utbred-

ning och kvalitet, varigenom konflikten blir ett av undersökningsområdena, medan andra har 

konflikten i sig som huvudsakligt forskningsobjekt, mig själv inkluderad. Det förra är klart 

dominerande, men på en gradlinje mellan dessa två syftesinriktningar finns naturligtvis synte-

ser av olika slag. 

Omfattningen av forskningen på områdena är emellertid inte särskilt stor. Den kanske 

främsta företrädaren för arbetet kring ekens historiska utbredning är i nuläget Per Eliasson 

som även står för en viktig del av forskningen om konflikten om ek, och genom stora såväl 

som mindre undersökningar angripit områdena.46 I hans främsta arbete Skog, makt och männi-

skor: En miljöhistoria om svensk skog 1800–1875 från 2002 argumenterar han för att konflik-

ten om ekträdet vid decennierna kring år 1800 dels var ett resultat av att eken störde känsliga 

ekologiska tillstånd på bondens ägor, äng i synnerhet, dels föråldrad skogspolitik och åtgärder 

med kontraproduktiva resultat. Vilket sammantaget lett till en olycklig spiral där eken som 

symbol för förtryck cementerats, varför ekregalet upphörde att respekteras, och han avfärdar 

att kärnan i konflikten handlade om ekens virkesvärde.47 Eliassons grepp är miljöhistoriskt där 

variabeln ekologi tillåts en viktig plats i förklaringsmodellerna.48 Han har också kunnat påvisa 

en allmän nedgång i för flottan användbar ek mellan ca: 1790–1830 som konsekvens av röta 

                                                 
46 Se Eliasson 1997, 2002, 2013 och 2016. 
47 Eliasson 2002, 126–129. 
48 Se ex. Eliasson 2002, 22–24, 128. 
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genom påbjuden stamkvistning, för djup kronostämpling, förbjuden hamling och rothuggning, 

tillsammans med lovlig som olovlig fällning från böndernas såväl som flottans håll. Den på-

gående uppodlingen, skiftningen, hemmansklyvningen och torpanläggningen påverkade också 

beståndet. Dessutom hölls föryngringen nere av betande kreatur och att bönderna aktivt dö-

dade plantor.49 Situationen menar han gick till betydande del tillbaka till en ökad konkurrens 

om markanvändning genom befolkningsökning.50 Han har också konstaterat att ekens främsta 

växtplats under perioden var inägorna, närmare bestämt ängen.51 Tillsammans med Sven Nils-

son i vad som kan betraktas vara en föregångare till hans stora arbete från 2002, tar han i 

”Rättat efter Skogarnes aftagande – en miljöhistorisk undersökning av den svenska eken un-

der 1700- och 1800-talen” (1999), ett snarlikt grepp med likartade konklusioner.52 

Lars Kardell har i arbetet ”Var 1800-talet ett kritiskt århundrade för Gotlands skogar” 

(1991) nyttjat källmaterial från flottan och bland annat undersökt den gotländska ekskogens 

omvandling under 1800-talet, främst genom ekutstämplings- och inventeringslängder. Han är 

försiktig med att tillskriva ekens plats på inägorna som direkt hinderlig för bonden, men upp-

märksammar ändå att mycket gotländsk ek utstämplades av flottan då träden stod till men i 

ängar eller avsågs till bränsle. Han konstaterar att mycket av Gotlands ek realiserades under 

perioden 1805–1850 som orsak av det sönderfallande regalet, men förklarar främst utstämp-

ling och flottans uthuggning som direkta orsaker.53 Här står ekens marknadsvärde som 

främsta orsak till nedgången medan han betraktar själva konflikten som till betydande del or-

sakad av jägeribetjäningens löneutbetalningssystem där tjänstemännen i huvudsak fick betalt 

efter de böter häradsrätten utdömde, varför massor med bönder ska ha tingförts och ett all-

mänt hat mot eken grundlagts.54 Kardells arbete är emellertid inte särskilt stort och är del av 

en större studie om den gotländska skogen. 

I Blekinge: en studie av det svenska kulturlandskapet (1946) har Sven Björnsson använt 

längder från 1819 års ekinventering för att beräkna ektäthet i länet och konstaterar att trädet 

främst växte i kusttrakterna, och vad gäller Östra Härad, synnerligen i de södra delarna av 

Rödeby och Lösen socken.55 Eliasson har emellertid riktat kritik mot Björnsson då han i ut-

räkningen inte tagit hänsyn till krono- och skattejordens förhållande till frälsejorden.56 Detta 

då graden av inventering var olika mellan frälse och ofrälse. 

                                                 
49 Eliasson 2002, 77, 87, 126–129. 
50 Eliasson 2002, 129. 
51 Eliasson 2002, 77–79. 
52 Se ex. Eliasson & Nilsson 1999, 54–57. 
53 Kardell 1991, 153–156. 
54 Kardell 1991, 53. 
55 Björnsson 1946, 110. 
56 Eliasson 2002, 118. 
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Anders Petterson har undersökt flottans ekinventeringsmaterial från Östergötland 1749 i ett 

arbete från 1944 där han studerat ekens utbredning och beskaffenhet, och konstaterat att majo-

riteten av ekarna redan då hänfördes till inägomark på grund av dess goda jord. Här växte 

eken i både äng och åker och han betecknar böndernas och myndigheternas intressekonflikt 

som högst påtaglig.57 Även Anders Wång har i en avhandling från 1997 studerat ekens utbred-

ning i Östergötland, denna gång i socknen Vårdsnäs under 300 år (1675–1996), och konstate-

rar även han att eken främst växte på inägomark, huvudsakligen åker och äng under perioden 

1675 till 1875.58 

På kandidatnivå har Nadja Filipsen och Rebecka Tidfält Braun i ett arbete från 2018 stu-

derat ekens utbredning i Lösen socken, i Östra Härad, grannsocken till Ramdala, utifrån flot-

tans inventeringar 1819 och 1832. De har sökt beräkna ektäthet på by- och hemmansnivå och 

har konstaterat att eken, i enighet med Björnssons studie var koncentrerad till kusttrakterna, 

och att många av de befintliga ekarna i socknen befanns av flottan vara av sämre kvalitet, en 

betydande del benämndes 1819 som ”skadade”, samt som ”knut- och risekar”.59 Av de fak-

torer som orsakat den sämre ekens beskaffenhet framhåller de dels rådande jordartsförhållan-

den, dels böndernas dåliga behandling av träden. 1819 hänfördes eken i socknens nordliga de-

lar främst till inägomark, och den i övriga socknen till både inägor och utmark.60 Vad gäller 

det källmaterial jag nyttjat ligger jag nära Filipsen och Tidfält Brauns arbete och Eliassons i 

synnerhet. 

Vad gäller regelrätta studier av ekregalets intressekonflikter under perioden 1789–1832 

är forskningen utöver Eliassons arbeten mer begränsat. Herman Rydin ställde sig i sin av-

handling från 1853 kritisk till den skogspolitik som bedrevs före ekens frisläppning vid 1800-

talets första hälft, och lade som Eliasson påpekar grunden till ett konfliktperspektiv i nyttjan-

defrågor om eken.61 Förindustriella maktförhållanden i skogsfrågor har bl.a. undersökts av 

Lars-Olof Larsson och Nils-Erik Villstrand i arbetet Tjära, barkbröd och vildhonung: utmar-

kens människor och mångsidiga resurser (1996) och i Kalle Bäcks Bondeoppositions och bo-

endeinflytande (1984). Bäck har här bland annat studerat den frihetstida skogspolitiken och 

konstaterar att den hårda regleringen av skogen stundom ledde centralmakt och lokalbefolk-

ning på kollisionskurs.62 Han har dock gjort ett aktivt val att lämna de bärande träden utanför 

studien.63 Vad gäller rättstillämpningen är forskningen särskilt begränsad. Eliasson har utifrån 

                                                 
57 Pettersson 1944, 292, 299–300. 
58 Wång 1997, 99–104. 
59 Filipsen & Tidfält Braun 2018, 34, 36, 44. 
60 Filipsen & Tidfält Braun 2018, 36, 41–42, 44. 
61 Se ex. Rydin 1853, 70; Eliasson 2002, 48. 
62 Bäck, 1984, 111–119, 280–281. 
63 Bäck, 1984, 41. 
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löjtnant af Bornemans rapport från 1819 konstaterat att lagen inte verkar ha gjort någon åt-

skillnad mellan duglig och oduglig ek. Vidare har han i riksdagsprotokoll funnit stöd för att 

bondeståndets representant i Blekinge Jon Jonsson 1812 till och med menat att reglerna ökade 

den olovliga fällningen.64 Jan Sundin har i arbetet För Gud, staten och folket (1992) bland 

flera andra områden studerat rättstillämpningen vid brott mot skogsregalet under perioden ca: 

1680–1839 i tre härader i Skåne, Ångermanland respektive Östergötland. Han har visat på att 

straffet för olovlig avverkning av ädla lövträd i regel var böter. Genomgående är att böterna 

oavsett tidsperiod var höga, åtminstone på pappret. I Östra Göinge härad utdömdes exempel-

vis under perioden 1800–1809 i 24 fall böter över 100 riksdaler, och vid två tillfällen 1804 

samt 1836 översteg summan 1 000 riksdaler. Han har dock inte kunnat påvisa i vilken ut-

sträckning bötesbeloppen verkligen kunde gäldas.65 De som fälldes för olovlig avverkning av 

ek var i regel bönder, och att det oftast skedde på de egna ägorna. Även torpare och jordlösa 

fanns bland de dömda, särskilt på 1830-talet. Att inlösen av eken blev tillåtet på skattejord på 

1830-talet spelade här med högsta sannolikhet in, även om, som Eliasson påpekar, Sundin 

själv inte uppmärksammat detta.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Eliasson 2002, 86–87, 103. 
65 Sundin 1992, 374. 
66 Sundin 1992, 378; Eliasson 2002, 72. 
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5. Eken, människan och centralmakten 

5.1. Regalrätt 

Regalrätten, genom vilken statsmakten dels hävdade rätten till regalia majora, dom- och lag-

stiftningmakten, dels till regalia minora, ekonomiska befintligheter, bestående av grundrega-

let innefattande skogs-, berg- och vattenregalena, men även rätten att slå mynt, har anor i me-

deltid.67 Grundregalet har genom historien i varierande grad och intensitet inneburit att kronan 

genom påbud, lagstiftning eller dylika förbehåll, hävdat visst monopol över fysiska förekoms-

ter med inneboende ekonomiskt värde, såsom i fråga om gruvregalet-, vissa malmstråk, eller 

genom skogsregalet-, ekar.68 

Ekens värde som resurs till allahanda nyttigheter, speciellt ollon till svinfoder, tillika 

starka religiösa ställning manifesterades redan i tidigmedeltida lagar som skyddade trädet med 

böter för olovlig fällning.69 Utöver sina fruktbärande egenskaper var trädets formidabelt hårda 

och rötbeständiga virke särskilt uppskattat i den agrara ekonomin. Eken betraktades som en 

värdefull tillgång för lokalsamhället och lagarna avsåg värna om detta, något allomfattande 

skydd fanns emellertid inte.70 Både Magnus Erikssons landslag från mitten av 1300-talet och 

Kristoffers landslag från 1442 skyddade exempelvis trädet och föreskrev bötesstraff för hugg-

ning av ek, bok och andra ”bärande träd” som behövdes för skeppsbyggen eller andra stads-

ändmål.71 

Allteftersom staten konsoliderade sin position som maktfaktor, krigföringen organisera-

des och ökande i komplexitet och skeppsteknologiska framsteg skördades, försköts lagstift-

ningen till att också skydda det statliga intresset av eken som virkesresurs, och kan betraktas 

som en grogrund för en intressedivergens mellan lokala och centrala parter i fråga om nytt-

jande och lagstiftning.72 Brottet kom den 28 februari 1558 genom kungligt brev då de bärande 

träden ek, bok, oxel, apel, hassel, hägg och rönn, såväl som mastesträd (furor för mastspiror), 

förbjöds att avverkas. Det är först här eken kan betraktas som omfattad av regalrätt.73 Ut-

vecklingen mot en starkare kontroll av eken i Sverige gick här i linje med resten av Europa.74  

Förbudet mot fällning gällde på kronojord såväl som skattejord, oberoende av växtplats. Fräl-

sejorden var till en början även den underkastad men befriades genom privilegier 1612 och 

                                                 
67 Nationalencyklopedin ”Regale” avläst 14.11.2018. 
68 Nationalencyklopedin ”Grundregale” avläst 14.11.2018. 
69 Wång 1997, 17; Tillhagen 1995, 92–93. 
70 Tillhagen 1995, 93; Eliasson & Nilsson 1999, 33–37. 
71 Gustafson 1994, 132. 
72 Kardell 1991, 152; Gustafson 1994, 132. 
73 Nationalencyklopedin ”Masteträd” avläst 11.14.2018.; Eliasson & Nilsson 1999, 38; Kardell 1991, 152. 
74 Kardell 1991, 152. 
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1617. Eken tillhörde därefter ränteägaren även om staten periodvis avkrävde frälset förköps-

rätt.75 Lagstiftningen slog nu vakt om centralmaktens intressen och utvidgade i högre grad in-

tressekonflikten om skogsnyttjande från utmark och allmänning, till inägorna.76  

 

5.2. 1700- och 1800-talets förutsättningar och intressekonflikter 

5.2.1. Statliga intressen och biologiska förutsättningar 

Statsmaktens främsta intresse av eken var dess ekonomiska värde som hårt och starkt virke, 

främst för skeppsbyggen men även angränsande militära företag såsom inom artilleriet och för 

fortifikation.77 Ekens eftertraktade egenskaper låg i dess rötbeständighet över som under vat-

ten, underhållsvänlighet, långa livslängd samt växtsätt som möjliggör naturligt krökt virke i 

olika formationer, lämpat som krumvirke i konstruktionselement där man i det längsta ville 

undvika att skarva.78 Rättimmer, krumtimmer och sågblock varifrån fartygens skeppsspant, 

balkar, kölar, för- och akterstävar, etcetera, tillverkades och inte minst de eftertraktade natur-

vuxna ”knäna” som örlogsskeppens tunga batteridäck vilade på, skulle alltihop vara i ek.79 

Ekvirket som i regel förbehölls de större örlogsfartygen var svårersättligt varför flottan var 

låst till detta organiska byggnadsmaterial som varken kunde framställas på konstgjorde väg 

eller påskyndas, fram tills omkring 1860 då järn som byggnadsmaterial för fartyg på allvar 

började konkurrera med träet.80 Örlog förutsatte alltså ek varför träet blev en högst strategisk 

råvara och kom genom kronans stora efterfrågan också att bli en politisk fråga, inrikes såväl 

som utrikes.81 

Trädets biologiska förutsättningar komplicerade nyttjandet som ekonomisk resurs ytter-

ligare: Till skillnad från barrträd växer sig lövträd i regel starkare ju fortare de växer. Bonitet 

och klimat är därmed avgörande för virkeskvaliteten då eken trivs bättre och växer sig star-

kare i mildare klimat och på bättre jordmån, vilket reducerar dess effektiva växtplats till Syd- 

och Mellansverige men samtidigt till jordar som är bäst lämpade för odling.82 Ekens ungefär-

liga växttid på 200 år efter vilket den bedömdes lämpad att bli fullgott virke, förlägger den se-

dan i en lång tidrymd från planta till vuxen där den vid maximalt nyttjande kräver långtidspla-

nering och skydd från allehanda skador.83 En tröghet och oberäknelighet var också inbyggd i 

                                                 
75 Sundin 1992, 373; Eliasson 2002, 70; Eliasson & Nilsson 1999, 38. 
76 Eliasson & Nilsson 1999, 38; Stridsberg & Mattson 1980, 39. 
77 Pettersson 1944, 289. 
78 Witt 1857, 4; Grandin 1995, 83. 
79 Günther 1851–1870 vol. 2, 152, 155, 157–162, 168; Eliasson 2002, 69. 
80 Glete 1993, 31; Grandin 1995, 84. 
81 Glete 1993, 32. 
82 Witt 1857, 10; Eliasson 2002, 68. 
83 Grandin 1995, 83. 
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transportsystemet då vattenvägen föredrogs, eftersom eken inte bara växte vid kusten, och 

flottning endast var möjligt efter ekens torkning. 

Sammantaget innebar situationen att ekvirke till avancerade byggnadsprojekt såsom nat-

ionalstaternas flottor ofta blev en bristvara och det förindustriella Europa utvecklade tidigt 

handelsförbindelser i försök att täcka sina flottors till synes outsinliga behov när det egna be-

ståndet tröt.84 Så var fallet i Sverige. Importen från Baltikum och Pommern var omfattande, 

och man tvangs även att köpa både tyskt och polskt ekvirke, 1842 var exempelvis mer än hälf-

ten av Karlskronavarvets rättimmer tyskimporterat.85 

 

5.2.2. Allmogens intressen och ekens förutsättningar i agrarsamhället 

Genom sina många nyttor och starka plats i folktron intog eken länge en särskild plats bland 

träden i lokalsamhället, den allt påtagligare hävden av regalrätten under 1600- och 1700-talet 

skulle emellertid förändra den allmänna inställningen.86 Huggningsförbudet gällde oavsett om 

trädet växte i utmark eller inägor, och sedan den växte därtill producerade bäst virke i den 

bästa myllan kom de också att växa i böndernas åkrar och ängar mm., där de var till hinder 

vid sådd och skörd. Eftersom eken mot hösten lämnade svårförmultnad lövförna efter sig och 

trädkronan kunde kasta stora skuggor som ”brände sönder” markerna blev avkastningen li-

dande. Likaså belastade de stora rötterna skördarna och var till allmänt hinder.87 Föga förvå-

nande gick mat före trä och resultatet blev vid behov olovlig rothuggning, kvistning, fällning 

och allsköns åverkan från böndernas håll.88 

Att lövträden hade en central roll som källa till vallfoder och ollon till kreaturen place-

rade eken i en utsatt position för hamling, trots att detta förbjöds 1746.89 Situationen kompli-

cerades då stamkvistning på yngre ekar var påbjudet under 1700-talet då det kunde förbättra 

stamväxten, men kunde vara förödande för virkeskvaliteten på stora träd. Eftersom boskapen 

betade på utmarkerna medan skörden mognade på inägorna, för att sedan släppas in där för 

bete efter bärgad skörd, riskerade betestrycket att hålla nere ekföryngringen på både inägor 

och utmark.90 Tillika var det hart när omöjligt för myndigheterna att skydda späda ekplantor, 

varför de, i synnerhet på inägorna föll för lien, trampades ihjäl eller drogs upp av bonden.91 

 

                                                 
84 Eliasson & Nilsson 1999, 34. 
85 Grandin 1995, 82; Eliasson & Nilsson 1999, 52. 
86 Wernstedt 1983, 76, 78. 
87 Pettersson 1944, 300; Eliasson 2002, 68, 79, 126. 
88 Eliasson 2002, 80, 126–129. 
89 Stridsberg & Mattson 1980, 21; Eliasson 2002, 79–81. 
90 Eliasson 2002, 78, 80–81; Björnsson 1946, 88. 
91 Eliasson & Nilsson 1999, 46–47; Eliasson 2002, 104. 
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Med 1700-och 1800-talets stora befolkningsökning och samhälleliga omvälvningar följde 

också ökat tryck på markerna; äng blev åker, utmarker röjdes och svedjades medan nybyggen, 

hemmansklyvning och andelen obesuttna och torpare ökade, varigenom befintlig skog och 

dess föryngring, häribland även eken, blev lidande. Också skiftena, stor- och enskifte i syn-

nerhet, innebar att mark där ekar tidigare fått stå i fred begagnades. Ekens naturliga konkur-

rens med gran och bok bidrog också till dess nedgång på utmarkerna. 92 Ekens värde som eko-

nomisk resurs med ett marknadsvärde påverkade också allmogens hantering då olika intres-

senter, inte minst privata skeppsvarv suktade efter ekvirke. Likaså nyttjades eken gärna till 

husbehov av olika slag, främst husbyggnad.93 

 

5.2.3. Friheter, rättigheter, skyldigheter och straff 

I avseende på dispositionsrätt till skog var skatte- och frälsejorden i stort likställda94 bortsett 

från skogsregalet som frälset befriats från genom adelsprivilegierna 1612 och 1617, varige-

nom skatteböndernas frustration delvis kan härledas då ekregalet betraktades som ett intrång i 

äganderätten.95 Frälset var emellertid, fram tills 1793 likt krono- skatte- och boställsjorden un-

derkastade det s.k. återplanteringstvånget vilket innebar att för varje fälld ek genom utsyning, 

privilegier eller dylikt, skulle två ungplantor planteras.96 Även om återplanteringsskyldigheten 

reglerades av byggingabalken97 och de jure förblev under hela 1800-talet anbefalldes den inte 

i 1793- eller 1805 års skogsordningar, vilket avvek mot tidigare.98 Garverierna hade också ek-

bark som råvara, varför även en barkningsskyldighet existerade.99 Även om staten stundom 

avkrävde frälset förköpsrätt, disponerade dessa eken efter eget behov, varför frälset vanligen 

utgör en blind fläck i källmaterialet. Kronojorden och boställsjorden var likt skattejorden un-

derkastade ekregalet och samtliga upptogs vid ekinventeringarna.  

Det fanns emellertid lagliga sätt att bli kvitt ekarna; utsyning var tillåten om eken stod i 

åker eller äng till skada för växtligheten.100 Denna nödventil betraktades under början av 

1800-talet som en rättighet av både lokalsamhälle och centralmakt. Bonden kunde då med lite 

tur få sin ek utstämplad av flottans kvartersmän och lagligt fälld. Processen beskrevs emeller-

                                                 
92 Stridsberg & Mattson 1980, 21, 38, 45; Eliasson 2002, 69–70, 79, 86. 
93 Björnsson 1946, 106; Eliasson 2002, 104. 
94 Bekräftat i 1734 års skogsordning, med en påtagligare divergens under 1700-talet, för att återställas 1789. 
95 Sundin 1992, 373; Stridsberg & Mattson 1980, 42, 46. 
96 Günther 1851–1870 vol. 3, 95; Stridsberg och Mattson 1980, 46; Eliasson och Nilsson 1999, 54. 
97 Kap. 13 § 5. 
98 Cnattingius 2010 (1894), 56; Eliasson 2002, 71. 
99 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI:1. 
100 Eliasson & Nilsson 1999, 38, 54, 44–45. 
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tid som komplicerad och kantad av korruption. Mot lämplig muta förekom nämligen att kvar-

tersmännen stämplade ut fullt duglig ek.101 Detta stoppade emellertid inte åverkan eller olov-

liga avverkning även om det sannolikt mildrade omständigheterna något. 

Som Sundin påvisat var straffet för olovlig ekfällning höga böter, detta stoppade emel-

lertid inte heller fällningen, åverkan eller andra åsidosatta skyldigheter, i synnerhet inte efter 

år 1789. Inte heller betraktades det som skamligt att straffas eller få straffet omvandlat till 

fängelse.102 Tillika verkar lagen inte ha gjort någon tydlig åtskillnad mellan för flottan dugliga 

och odugliga ekar. Att bevakningen av eken var dålig och att jägeribetjäningen, vars uppgift 

var att skydda densamma, var korrupt och avskyddes av bönderna hjälpte inte upp sakens till-

stånd.103 

 

5.3. I brytpunkten mellan två tider – skogspolitiken 1789–1832 

Eken, omhuldad av regalet kan betraktas som en konstant i ett samhälle i förändring där 

främst skattebonden och centralmakten hade olika prioriteringar i dess nyttjande och funkt-

ioner. Det grundläggande problemet var att böndernas hushållning och flottans behov av 

högspecialiserat virke var sammanblandad i ett mot början av 1800-talet allt mer ohållbart 

tvångsäktenskap. Frihetstidens strama och detaljstyrda skogspolitik hade cementerat ett all-

mänt hat mot eken, och dessutom ökade bristen på användbart ekvirke i Sverige under 1700-

talet.104 Genom 1700-talets skatteköp hade också andelen skattebönder ökat kraftigt och deras 

möjligheter att hävda sin ställning hade förbättrats mot 1700-talets andra hälft.105  

Med 1789 års skatteköpsförordning skedde en brytning mot tidigare skogspolitik som 

skulle få långtgående konsekvenser: skattejordsinnehavaren lovades fri dispositionsrätt till all 

sin mark, dvs. även eken, med undantaget för de ekar, bokar och masteträd som ansågs tjän-

liga för flottan. Denna otydliga försäkran skapade osäkerhet om vilka ekar som kunde dispo-

neras fritt av skattejordsägarna och bondeståndet krävde klarhet i situationen och beviljades 

inventering året därpå för att skilja kronans ekar från skattejordsägarens. Även kronojord in-

venterades. Dessa inventeringar fortgick under 1790-talet; kronans ekar stämplades med kro-

nosigill och årtal på stam och rot – ”kronoekar”. Resultatet visade en generell nedgång i an-

vändbart ekvirke på nationell nivå.106 En omarbetad skogsordning presenterades 1793 och fri-

släppte bokträdet på skattejord och upprepade försäkran om fri dispositionsrätt till eken för 

                                                 
101 Eliasson 2002, 86, 94. 
102 Sundin 1992, 374; Eliasson 2002, 71, 86–87. 
103 Eliasson 2002, 103, 110, 117. 
104 Eliasson 2002, 77, 105; Stridsberg & Mattson 1980, 42. 
105 Wernstedt 1983, 73. 
106 Eliasson 2002, 70–71, 77. 
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skattemannen, men hänvisade till att inventeringarna först behövde avslutas. Fullbordade in-

venteringar till trots uteblev frisläppningen och 1805 kom en ny skogsordning som i skillnad 

mot 1793 års i stort enbart i detalj reglerade utsyningarnas karaktär, eken på skattejord sågs av 

kronan åter som sin. Men att utsyningarna nu beslutats ske årligen samt att skattejordsägarens 

eget behov prioriterades vid dessa förrättningar visar på en förbättrad position för densamme. 

En fast taxa anslogs också för de ekar som flottan avverkade, - stubblönen, tidigare hade 

krono-och skattebonden enbart erhållit viss ersättning för dessa träd.107 

1789 års skatteköpsförordning hade likväl förändrat skattemannens förhållande till eken 

och väckt idéer om fri dispositionsrätt. Utsyning såväl som olovlig fällning ökade i omfatt-

ning och somliga betraktade de åt kronan ostämplade ekarna efter 1790-talets inventeringar 

som sina att disponera över. Frågorna debatterades i riksdagarna under 1810-talet; ekregalet 

accepterades inte längre men fri dispositionsrätt på skattejord uppfattades som en alltför kort-

siktig och sannolikt förödande lösning med bokträdets kraftiga nedgång efter frisläppningen 

1793 i färskt minne.108 Svenska Pommern, flottans ekvirkesskafferi hade avträtts 1815 och 

underströk behovet av att bevara den inhemska skogen ytterligare. De tillfälliga lösningarna 

blev hårdare straff mot åverkan och fällning tillsammans med höjd stubbelön, att få till stånd 

regelmässig ekplantering var emellertid det föredragna, väl skild från bondens konflikterande 

intressen. Redan vid 1796 års inventering hade 1700-talets hantering av ekarna i form av på-

bjuden stamkvistning och olovlig hamling gjort sig gällande i form av rötskador, men nu vi-

sade det sig att även kronostämpeln ironiskt nog också gett upphov till röta i flera av 1790-

talets kronstämplade ekar.109 

Beslut om en ny rikstäckande inventering togs 1819 och de pågående utsyningarna 

skulle stoppas. Förhoppningen var att för flottans räkning ta vara på den ännu dugliga eken, 

ge en bild av ekskogens generella tillstånd i riket, samt var ekplanteringar kunde kunna anläg-

gas. Överstelöjtnant Johan Kihlgren, adlad af Borneman, ansvarade för undersökningen som 

inleddes sommaren 1819 med start i Blekinge län. Under perioden 1819–1825 inventerade af 

Borneman i stort sett alla ekbevuxna län i Sverige på ofrälse-, men stundom även frälsejord. 

Resultatet var alarmerande. 1790-talets osäkra dispositionsrätt hade resulterat i att man från 

böndernas håll inte längre respekterade lagstiftningen. De upprepande men tomma löftena till-

sammans med frisläppningen av bokträdet hade öppnat en dörr som till synes inte gick att 

stänga.110 Utöver flottans och allmogens uthuggning hade stamkvistning och hamling orsakat 

röta medan allahanda åverkan såsom rothuggning och lövbrasor vid stammen tillgripits av 

                                                 
107 Eliasson 2013, 4; Eliasson 2002, 71–72. 
108 Eliasson & Nilsson 1999, 45; Eliasson 2002, 71, 100–101. 
109 Eliasson 2002, 81, 100–101; Eliasson & Nilsson 1999, 50. 
110 Eliasson 2013, 4; Eliasson 98, 101–102, 122. 
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bönderna för att minska andelen ek på markerna. Föryngringen hade lyst med sin frånvaro ge-

nom betestryck och avsiktlig tillbakahållning, och de korrupta utsyningsmännen hade inte 

snålat med att mot lämplig muta stämpla ut fullgod såväl som vrakek. En kraftig nedgång i 

kvalitet och kvantitet jämtemot 1790-talet kunde påvisas, till betydande del orsakad av förlo-

rad respekt för ekregalet.111 

Att den rådande politikens legitimitet var borta var uppenbart och frågan om frisläpp-

ning på skattejord diskuterades i riksdagarna under 1820-talet. Ett frisläppande, hoppades man 

skulle stävja den frenesi med vilken skattejordsägaren for fram över eken. Den slutliga lös-

ningen blev möjlighet till inlösning av eken på skattejord samt beslut om anläggning av ek-

plantager. Eken frisläpptes på skattejord 28 oktober 1830 och en fast inlösensumma skulle ge-

nom två nya inventeringar fastställas för varje socken.112 Dragkampen om dispositionsrätten 

var över och skattebonden stod som segrare. Krono- och boställsjorden påverkades emellertid 

inte. Det skulle dröja till 1875 innan kronan ansåg det otjänligt att längre skydda ek avsedd för 

skeppsvirke, men så sent som 1934 drog det gamla fördelningssystemet sin slutgiltiga suck 

när den sista spillran av 1558 års regale upphörde gälla på kyrklig boställsjord.113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Eliasson & Nilsson 1999, 51; Eliasson 2002, 105–106, 127. 
112 Eliasson 2002, 110–113, 117. 
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6. Undersökning 

I de följande avsnitten redovisas undersökningen av det nyttjade källmaterialet. Först beskrivs 

undersökningsområdet överskådligt för att sedan övergå till den kronologiskt upplagda ana-

lysen av ekinventeringslängderna i två delar som i sin tur båda är uppdelade i underavsnitt för 

kvalitativa respektive kvantitativa analyser, för att avslutas med en analys av saköresläng-

derna. Rapporterna och skrivelserna nyttjas kontinuerligt. Varje av dessa tre huvudavsnitt av-

slutas med en mindre delsummering där avsnittets huvudsakliga slutsatser redovisas. Avslut-

ningsvis följer ett diskussionsavsnitt och därefter en sammanfattning. 

 

6.1. Beskrivning av undersökningsområdet: Ramdala socken ca: 1800 

Ramdala socken, tillsammans med Torhamn, Kristianopel, Jämjö, Sturkö, Augerum och 

Rödeby socknar utgjorde kring sekelskiftet 1800 Östra härad i Blekinge län. Ramdala socken 

sträckte sig från de södra kusttrakterna upp till gränsen mot Södra Möre härad, och i skärgår-

den i syd ingick den större ön Senoren samt halvön Möcklö. Ingick gjorde också en liten del 

av Torhamn socken mot kusten innesluten exklav, vari byn Hallarum ingick. (Se bilaga 1 för 

karta och källhänvisning) Den södra delen av socknen bestod, och består än idag till bety-

dande del av lättodlade jordarter vilket tillsammans med närheten till kusten innebar att majo-

riteten av bebyggelsen koncentrerades till socknens södra del, bygderna i norr var i allmänhet 

rikare på skog men hyste färre byar. Skogen i länet bestod av de flesta trädslag även om de 

södra delarna i regel beskrevs vara mer uthuggna än de norra, vilka till största del bestod av 

tall, björk och bok och ek, vilken också återfanns i den södra delen tillsammans med lågskog 

bestående av björk, al och enebackar.114 

Inägorna var uppdelade i ängar, åkrar, trädgårdsland samt kålgårdar, utmarkerna i skog, 

hed eller fälad. Inägor såväl som utmark nyttjades samfällt genom skiftena.115 I socknen 

ingick 121 registrerade hemmansnummer vilka år 1796 var uppdelade i 24 större byar, under 

perioden 1796–1819 skulle emellertid en handfull mindre hemmansnummer ”bryta sig loss” 

från sin ursprungligliga by, och skrivas separat från dessa, antalet hemmansnummer förändra-

des likväl inte. Jag har valt att för undersökningen begränsa mig till dessa 24 byar och att låta 

detta fåtal vid undersökningsperiodens sista år ”utbrutna” hemmansnummer skrivas i sin ur-

sprungliga by. Jordnaturernas fördelning i Östra härad enligt Sven Björnsson var 1801 ca: 220 

mantal skatte, ca: 74 mantal krono och ett sammanlagt frälse på minst 3 mantal.116 

                                                 
114 Björnsson 1946, 68–69, 106, 123–124. 
115 Nationalencyklopedin ”Utmark”, ”Inäga”, ”Fälad” avläst 11.12.2018. 
116 Björnsson 1946, 37. 



24 
 

6.2. Tillståndet för Ramdala ekskog på 1790-talet 

I följande avsnitt kommer löjtnant Blackstadius ekinventeringslängder över Blekinge läns 

skatte- och kronojord 1796, tillsammans med dennes bifogade rapport analyseras efter fråge-

ställningen:  

• Hur såg ekbeståndet i Ramdala socken i fråga om omfattning och kvalitet, och hur kan 

man förklara rådande tillstånd? 

• Var växte eken? 
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Hemmansnummer, by, mantal. K-timmer R-timmer Övrigt Skärgårdsflottan Tillväxande

Nr. 1–3 Berntorp 2m kr, 1m sk. 2 10 31 48

Nr. 4–5 Björstorp 1 7/12m sk. 2 13 24 110

Nr. 7–10 Tornby 2 7/8m sk. 9 25 1 35 207

Nr. 11 Beckareboda 3/4m sk. 1 12 1 15 47

Nr. 12 Stockebromåla 1/2m sk. 1 3

Nr. 13 Sötvalsryd 1/3m sk. 2 6 19 47

Nr. 14 Dragda 3/4m sk. 3 2 5 18

Nr. 15 Räfsmåla 1/2m sk. 3 20 26 196

Nr. 16 Granhult 1m sk. 1 3 13 39

Nr. 17 Fabbemåla 3/4m sk. 1 1 331

Nr. 18 Sälleryd 1/2m sk. 2 0 151

Nr. 19 Skräfle 3/4m sk. 1 14 123

Nr. 20 Pungsmåla 1/8m sk. 0 15

Nr. 21 Gåsemåla 1/2m sk. 1 5 5 110

Nr. 22–33,35 Ramdala 4 3/4m sk, 7 

1/5m kr.
3 14 49 89

Nr. 39–45 Winberga 3 5/6m sk. 2 7 14 41

Nr. 48-51,52-57 Wallby 7 1/24m sk. 7 4 72 78

Nr. 58–59 Hejetorp 1 1/24m sk. 3 5

Nr. 61-63 Åby 3m sk. 2 11 16

Nr. 64-68,72,74-76 Säfby 2m sk, 2m 

kr.
3 32 110

Nr. 78,81,83-84 Gängletorp 1 3/11m 

kr.
1 11 39

Nr. 85,87-89,91-96 Torstäfva 5 

1/17m sk, 1/2m kr.
3 24 90 193

Nr. 97-105 Möcklö 1/2m sk, 3m kr. 3 13 53 117

Nr. 106-121 Senoren 1 5/72m kr, 3 

1/7m sk.
18 50 217 968

Summa inägor och utmark: 61 217 2 741 3101

Varav utmark: 1 2 2 35

Tabell 1. Antalet av flottan antecknade ekar i Ramdala socken 1796. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: RA. Skogsstyrelsen 1859–1882. Skogsjournaler. FIIba:1. 
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Tabell 2. Kommentarer på ekskogens kvalitet i Ramdala socken 1796. 

  

Källa: RA. Skogsstyrelsen 1859–1882. Skogsjournaler. FIIba:1. 

 

Anmärkning på tabell nr 2: Sk. avser skattejord och kr. kronojord. 

 

 

Hemmansnummer, by, mantal. Kommentarer inägor Kommentarer utmark

Nr. 1–3 Berntorp 2m kr, 1m sk.

Ingen information

"gamla föråldrade ekestubbar [---] 

ekesorten ombytelig, bätre och 

sämre."

Nr. 4–5 Björstorp 1 7/12m sk.

d.

"gamla föråldrade ekestubbar [---] 

ekesorten ombytelig, bätre och 

sämre."

Nr. 7–10 Tornby 2 7/8m sk.

d.

"gamla föråldrade ekestubbar [---] 

ekesorten ombytelig, bätre och 

sämre."

Nr. 11 Beckareboda 3/4m sk. d. "Eksorten god."

Nr. 12 Stockebromåla 1/2m sk. d. "Eksorten god."

Nr. 13 Sötvalsryd 1/3m sk. d. "Eksorten god."

Nr. 14 Dragda 3/4m sk. d. "Eksorten frön."

Nr. 15 Räfsmåla 1/2m sk. d. "Eksorten god."

Nr. 16 Granhult 1m sk. d. "Eksorten frön."

Nr. 17 Fabbemåla 3/4m sk. d. "Eksorten god."

Nr. 18 Sälleryd 1/2m sk. d. "Eksorten frön."

Nr. 19 Skräfle 3/4m sk. d. "Eksorten frön."

Nr. 20 Pungsmåla 1/8m sk. d. "Eksorten frön."

Nr. 21 Gåsemåla 1/2m sk. d. "Eksorten frön."

Nr. 22–33,35 Ramdala 4 3/4m sk, 7 

1/5m kr.
d.

"gamla föråldrade ekestubbar [---] 

ekesorten ombytelig, bätre och 

sämre"

Nr. 39–45 Winberga 3 5/6m sk. d.

"gamla föråldrade ekestubbar [---] 

ekesorten ombytelig, bätre och 

sämre"

Nr. 48-51,52-57 Wallby 7 1/24m sk. "merendels god" "något obetydelig eke."

Nr. 58–59 Hejetorp 1 1/24m sk. "merendels skälig god" "några få odugeliga Ekar"

Nr. 61-63 Åby 3m sk. "merendels skälig god." "odugelig eke"

Nr. 64-68,72,74-76 Säfby 2m sk, 2m 

kr.
"merendels skälig god." "odugelig eke"

Nr. 78,81,83-84 Gängletorp 1 3/11m 

kr.
"merendels skälig god." "några odugeliga ekar"

Nr. 85,87-89,91-96 Torstäfva 5 

1/17m sk, 1/2m kr.
"merendels skälig god." "några odugeliga ekar"

Nr. 97-105 Möcklö 1/2m sk, 3m kr. "merendels skälig god." "några odugeliga ekar"

Nr. 106-121 Senoren 1 5/72m kr, 3 

1/7m sk.
Ingen information

"några föråldrade ekestubbar 

[…][annars] ekstorten god"
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6.2.1. Kvantitativa ingångar 

Tabell 1 visar att antalet kronostämplade och därmed tjänliga ekar för örlogsflottans räkning 

på inägor och utmark 1796 uppgick till 280 stycken, varav 61 lämpades till krumtimmer, 217 

till rättimmer samt två stycken till balkar/sågblockar. 741 stycken kronostämplades för skär-

gårdsflottans räkning och det sammanlagda antalet tillväxande och därmed bedömda som 

möjligt skeppsvirke i framtiden uppgick till 3 101. De ekar som avsågs tillfalla skattejordsä-

garen efter fullföljd inventering, dvs. de som inte var tjänliga för flottan noterades inte i in-

venteringarna och utgör därför ett mörkertal som enbart kommentarerna i tabell 2 berör i 

övergripande ordalag. Dessa kan sedan ge vissa fingervisningar men kan inte betraktas som 

genomgripande eller ett bra mått på ekskogens generella beskaffenhet. 

Fördelningen mellan de olika virkestyperna går i linje med resultatet för resten av länet. 

I Blekinge återfanns 2 321 ekar lämpade för krumtimmer, 7 762 för rättimmer, 186 för balkar 

och sågblockar och en för kölstycken.117 Att de senare kategorierna var underrepresenterade 

förklarar Per Eliasson berodde på dess specifika dimensionskrav som krävde speciellt stora 

ekar.118 Till detta kom sedan 23 925 stycken till skärgårdsflottan. Det sammanlagda antalet för 

örlogs- och skärgårdsflottan kronostämplade ekar i Bekinge län var 34 795 stycken och anta-

let tillväxande 108 574.119 

Man får beakta att ekar av sämre kvalitet såsom illa rötade, hamlade eller på annat sätt 

oanvändbara för flottan, till viss del stod utanför räkningen. Rättimmer dominerade kategori-

erna för fällbart virke, följt av det mer ovanliga och eftertraktade krumma timret. Dessa för 

örlogsflottan kronostämplade ekar var sannolikt av genomgående god beskaffenhet och storle-

ken på skärgårdsflottans kategori vittnar om att det även fanns en betydande del ek av godtag-

lig kvalitet i mindre dimensioner.  

 

6.2.2. Kvalitativa ingångar 

Kommentarerna ger bilden av en blandad kvalitet på den befintliga ekskogen. Tyvärr är repre-

sentationen av hemmansnumrens inägor låg då information saknas. I fråga om kvalitet är det 

av vikt att uttrycket ”odugelig” kan innebära det vi idag avser som värdelöst eller fullständigt 

oanvändbart, men också att eken var oanvändbar som skeppsvirke, eller att den var för-

störd.120 Att eken var ”frön” innebar att träet var skört eller bräckligt.121 I sin rapport skriver 

                                                 
117 Stockholm RA Äldre kommittéarkiv. ÄK741. vol:1. 
118 Eliasson 2002, 75. 
119 Stockholm RA Äldre kommittéarkiv. ÄK741. vol:1. 
120 SAOB ”oduglig” avläst 13.12.2018. 
121 SAOB ”frön” avläst 13.12.2018. 
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Blackstadius att de kustnära områdena i Blekinge dels bestod av sandiga och grusiga jordar-

ter, ”och som Ekens wäxt och godhet hufwudsakligen ankommer på jordmånens beskaffenhet, 

så finner man Eken här i aftagande, toppfornad, mindre frisk och wäxtelig.”122, men även mer 

mylligt och lerblandat ”hwilket af Trädets frodighet i wäxt och dess fastare trädart sig vi-

sat”123. Vad ”toppfornad” innebar beskriver A. Cnattingius i sitt skogslexikon från 1894: 

”Topptorka uppstår ofta hos träd, som hastigt bli fristälda efter att en längre tid ha växt i slutet 

stånd; träd, som lida deraf sägas vara toppfornade.”124 Orsaken till dess förekomst kan följakt-

ligen härledas till både sämre bonitet och möjlig uthuggning i anslutning till trädet. Vidare 

förklarar han att toppfornad ek i regel kan leva en lägre tid, men Eliasson och Nilsson påpekar 

att risken var betydlig att eken blev ihålig.125 Därav var den i flottans ögon i riskgruppen för 

att bli oduglig som skeppsvirke. Vidare skriver Blackstadius att:  

På åtskilliga ställen har befunnits at ifrån äldre tider tillbaka, Eket på Inägorne undergått en 

swår qwistning intill stammen, som orsakat skadelige fördollda rötor och giort at träden 

blifwit odugl: äfwen och har förmärkts wid rödjande och risande den skadeliga oseden, at 

wid Ekerne samla och uppbränna ris och löf därigenom de blefwit swedde och skjämde.126 

Att stamkvistning var påbjudet under 1700-talet då det kunde vara gynnsam för stammens 

växt om den utfördes korrekt på unga träd, men fick motsatt effekt på stora träd, medan 

hamling förbjöds 1746 var troligen en glipa i lagen som utnyttjades, vare sig det gällde att för 

bönderna minska beskuggningen av sina marker, eller för att samla vinterfoder till kreaturen. 

Tolkningen blir emellertid problematisk då Eliasson och Nilsson påvisat att begreppet 

hamling åtminstone under 1700-talet även innefattade stamkvistning.127 Man får dock beakta 

att båda aktiviteter var medvetna ingrepp mot trädet som riskerade att skada det. Vidare hade 

1734 års stadga uttryckligen förbjudit att efter markröjning eller liknande elda ris och löv i 

ekens direkta närhet, men detta trotsades alltså här.128 Att Blackstadius kallar aktiviteten 

”osed” tyder också på att det i någon utsträckning var förekommande. I vilken grad det han 

beskriver kan relatera till Ramdala socken är dock svårt att säga då han i inventeringarnas 

kommentarer inte ger några hänvisningar till vad som orsakat den sämre ekskogens tillstånd, 

om det var mänskligt handlande eller av ekologiska orsaker.  

 

 

 

                                                 
122 Stockholm RA, Skogsstyrelsen 1859–1882. Skogsjournaler. FIIba:1. 
123 Ibid. 
124 Cnattingius 2010 (1894), 154. 
125 Eliasson & Nilsson 1999, 56; Cnattingius 2010 (1894), 154. 
126 Stockholm RA, Skogsstyrelsen 1859–1882. Skogsjournaler. FIIba:1. 
127 Eliasson & Nilsson 1999, 49. 
128 Om 1734 års stadga se Eliasson 2002, 81. 
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I rapportens avslutande del ger han en bild av det generella tillståndet för eken i länet:  

 
[…] denna wården [av anlagda ekplantager] synes i samma mon angelägen och nödig som 

godt Eke emot hwad i förra tider funnits blifver sälsynt och redan swårt at ärhålla så wäl för 

kronan som för enskilt. Ju mera tilgången på det dugeliga af denna trädart minskas och sak-

nas, ju mera osäkert är uti dess ägande och förwarande; därjemte anses detta träislag på inä-

gorne för skadeligt, för hwilken orsak fortplantning därstädes nästan i allmänhet förekommes 

och utrotas.129 

 

Att Blackstadius beskriver brist på ekträd för kronan såväl som för enskild nyttjare antyder att 

det inte bara var flottans höga kvalitetskrav på virke som speglade en potentiell minskning av 

användbart virke i inventeringslängderna, utan att även privat nyttjande av eken var mer be-

gränsat än vanligt. Han betonar också allmogens bild av eken som någonting skadligt på inä-

gorna och allt mindre aktad, med följd att densamme medvetet eller omedvetet, utan större re-

spekt för plantan håller tillbaka föryngringen. Det saknas alltså respekt för eken och därige-

nom lagen.  

 

6.2.3. Ekens växtplats 

Majoriteten av de för örlogsflottan användbara ekarna var koncentrerade till de mer kustnära 

och tätbefolkade områdena i södra delar av socknen. En förkrossande majoritet av samtliga 

kategorier hänfördes till inägorna (se tabell 1). Exempelvis hänfördes endast tre av samman-

lagt 280 för örlogsflottan användbara ekar till utmarkerna som i enligt kommentarerna främst 

var beväxt av björk, ene, bok, gran och al, varav enet, björken och stundom boken utrycks var 

rådande.130 Att eken under perioden var ett utpräglat inägoträd har uppmärksammats av flera 

forskare på fältet: Petterson har i fråga om fördelningen mellan inägo- och utmark i Östergöt-

land 1749 betonat bonitetens roll, Wång har påvisat hur uppodlingen av utmarkerna i Öster-

götland gick i linje med ekens tillbakagång i dito medan Eliasson utöver detta uppmärksam-

mat de ekologiska konsekvenserna av ekens långvariga konkurrens med barrträd och bok, kre-

atursbete tillsammans med medvetet tillbakahållen föryngring från bondens håll som möjliga 

orsaker till ekens tillbakagång på utmarkerna.131 Fördelningen av en kraftig majoritet av 

ekarna på inägor och ett fåtal i utmarkerna är enligt inventeringslängderna ett genomgående 

resultat för hela Blekinge län men kan tyckas slående påtaglig i Ramdala socken.132 Även om 

syftet med undersökningen var att göra en ”en Besigtning och Inwentering öfwer alla Ekar”133 

i länet går det inte att utesluta att graden av inventering i utmarken var mindre än på inägorna.  

                                                 
129 Stockholm RA, Skogsstyrelsen 1859–1882. Skogsjournaler. FIIba:1. 
130 Ibid. 
131 Pettersson 1944, 299; Wång 1997, 76; Eliasson 2002, 78–79; Eliasson & Nilsson 1999, 46. 
132 Stockholm RA, Skogsstyrelsen 1859–1882. Skogsjournaler. FIIba:1. 
133 Ibid. 
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I inventeringen finns även noterat var på inägorna eken växte. Omkring en tiondel av platspre-

ciseringarna har sedan de benämnts med namn, som till exempel ”Blekavekan” eller ”Kro-

ken” inte säkert kunnat identifieras. Av de ekar vars växtplats kan fastställas hänfördes de 

främst till gärden, ängar eller ängagärden, varav majoriteten av de tre utgjordes av gärden. 

Omkring en fjärdedel till planterhagar och omkring en tiondel till hagar. Enstaka träd hänför-

des till åkergärden, hagängar, lyckor, utjord eller allmänningar.134 Sannolikheten är stor att 

flera av kategorierna är underrepresenterade genom mörkertalet.  

Att tolka resultatet är problematiskt då ”gärde” enbart är en övergripande term för in-

hägnad mark för både åker och äng i inägorna.135 Både Wång och Eliasson har båda påvisat 

att eken i Östergötland under perioden var ett utbrett ängsträd. En mycket liten del av ekarna i 

Ramdala socken hänfördes specifikt till åker, vilket även det går i linje med Wångs och Elias-

sons resultat från Östergötland. Ska man teoretisera utifrån deras resultat kan den vaga plats-

preciseringen ”gärde” kunna tolkas som företrädesvis ängsmark.136 Betydande delar av eken 

växte också i så kallade planterhagar, områden som inhägnats för att skydda planterade 

ekar.137 Blackstadius kommenterade planterhagarna i Blekinge och gav en förhållandevis po-

sitiv bild av trädens tillväxt, men anmärkte på hagarnas ringa storlek mot flottans virkesbe-

hov.138 Dessa planterade ekar må ha varit flera till antalet i Ramdala socken men enbart en av 

dem kan med säkerhet påvisas varit fullvuxen och redo att fällas, resten bedömdes tillväx-

ande. I stort sett alla ekar användbara för örlogsflottan växte alltså på resterande inägor. Tre 

planterhagar stod för en tredjedel av de tillväxande ekarna (omkring 1 100, jfr. tabell 1), dessa 

fanns i Tornby, Fabbemåla och på Senoren, några mindre återfanns också i Torstäfva, Björ-

storp och Wallby. Vad gäller tillväxande ekar på socknens utmarker hänfördes hela 31 (!) av 

sammanlagt 35 till Wallby planterhage, en indikation på hur påtaglig den uteblivna föryng-

ringen på utmarkerna var.139  

I fråga om jordnaturer var en klar majoritet av hemmanen i Ramdala socken vid 1796 av 

skattenatur, en mindre del av krono och enbart ett bekräftat hemmansnummer frälse (nr: 

51).140 Andelen inventerad jord går i fråga om jordnaturer i linje med den generella fördel-

ningen av jordnaturer i socknen. Större delen av befolkningen i Ramdala socken kan alltså be-

traktas som berörda av ekregalet. Däremot upptogs inte alltid samtliga av socknens hemmans-

nummer i inventeringsjournalerna, inte heller samtliga av hemmansnumrens mantal. Huruvida 

                                                 
134 Ibid. 
135 Gadd 2000, 118; Nationalencyklopedin ”Gärde”, avläst 14.12.2018. 
136 Wång 1997, 76; Eliasson 2002, 78. 
137 SAOB ”planterhage” avläst 14.12.2018. 
138 Stockholm RA, Skogsstyrelsen 1859–1882. Skogsjournaler. FIIba:1. 
139 Ibid. 
140 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI: 3.; Stock-

holm RA, 55203. Mantalslängder Blekinge län 1642–1820: 64. 
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detta beror på att ingen befintlig ekskog fanns på denna mark, eller om de skrivna personerna 

arrenderade marken, eller dylikt, är svårt att säga.141 

 

6.2.4. Delsummering 

Ekinventeringsjournalerna från 1796 ger en bild av ett blandat bestånd av ek med sämre såväl 

som bättre kvalitet och en betydande del tillväxande i Ramdala socken. Detaljnivån är emel-

lertid inte så hög att man kan utläsa enskilda hemmansnumrens ekskogs kvalitet till den grad 

att den säkert går att härledas någon särskild orsak. Blackstadius menar emellertid i sin rap-

port att Blekinge ekskog inte är lika omfattande som den tidigare varit, och beskriver hur 

stamkvistning och eldning i anslutning till träden förekommit och skadat befintlig ekskog men 

också hur ekar växandes på sämre jord i länet är i avtagande och toppfornade, möjligen även 

det som konsekvens av uthuggning. Ringaktning för lag och påbud förekom alltså. Han be-

skriver också att eken betraktades som någonting skadligt på inägorna, varför respekten för 

den minskat och föryngring medvetet eller omedvetet hållits tillbaka.  

En förkrossande majoritet av ekarna hänfördes till inägorna; på utmarken var den av va-

rierande kvalitet, men mycket få upptogs som användbara i journalerna, någon föryngring på 

utmarkerna var det knappast att tala om. Majoriteten växte i inägornas gärden, ängar och ha-

gar och placerar den därmed i bondens direkta närvaro. I stort sett alla hemman i socknen var 

av skatte- eller krononatur vilket gör dem direkt berörda av lagstiftningen. 

 

6.3. Tillståndet för Ramdala ekskog 1819 

I följande avsnitt kommer inventeringslängderna från 1819 tillsammans med bifogad rapport 

samt överjägmästaren i Blekinges skrivelser till Kungl. Maj:t, analyseras efter frågeställ-

ningen:  

• Hur såg ekbeståndet i Ramdala socken i fråga om omfattning och kvalitet, och hur kan 

man förklara rådande tillstånd? 

• Var växte eken? 

 

 

 

 

 

                                                 
141 Ibid. 
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Hemmansnummer, by, mantal. Krona 2:a 3:e 4:e 5:e 6:e 7:e 8:e 9:e

Nr. 1–3 Berntorp 3m sk. 6 151

Nr. 4–5 Björstorp 1 15/12m sk. 700

Nr. 7–10 Tornby 2 7/8m sk. 3 301

Nr. 11 Bäckareboda 3/4m sk. 100

Nr. 12 Stockebromåla 1/2m sk. 8

Nr. 13 Sötevaldsryd 1/3m sk. 40

Nr. 14 Dragda 3/4m sk. 40

Nr. 15 Räfsmåla 1/2m sk. 200

Nr. 16 Granhult 1m sk. 20

Nr. 17 Fabbemåla 3/4m sk. 200

Nr. 18 Sälleryd 1/2m sk. 120

Nr. 19 Skräfle 3/4m sk. 120

Nr. 20 Pungsmåla 1/8m sk. 10

Nr. 21 Gåsemåla 1/4m sk, 1/4 kr. 61

Nr. 23–26,29,31,35 Ramdala 4 1/5m sk. 3 10 36 61 151

Nr. 39–45 Winberga 3 19/24m sk, 1/24m 

kr.
40 301

Nr. 48-51, 52-57 Wallby 7 1/25m sk. 10 31

Nr. 58–59 Hejetorp 1 1/24m sk. 1 31

Nr. 61-63 Åby 3 1/24m sk. 2 100

Nr. 64-76 Säby 4 7/24m sk, 3 5/8m kr. 1000

Nr. 78-84 Jängletorp 2 1/4m sk, 1/3m kr. 16

Nr. 85-92 Torstäfva 6 2/3m sk, 19/24m kr. 500

Nr. 97-105 Möcklö 2 1/2m sk, 1m kr. 500

Nr. 106-121 Senoren 4 1/4 sk, 1 1/12 kr. 109 159 610

Lillö, under Ramdala prästbohl 1

Summa: 16 38 72 182 571 961 2212 700 1000

Klasser:

Tabell 3. Antalet av flottan antecknade ekar i Ramdala socken 1819. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Källa: LLA. Blekinge läns landskontors arkiv 1615–1971. Handlingar angående ekskogen. 

GIIIe:1; RA. Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogarnas vård 

FI:3. 

 

Anmärkningar på tabell 3 och 4: Vad gäller den dubbla källhänvisningen till tabell 3 syftar 

enbart informationen om Lillö till Riksarkivet, Krigsexpeditionen, medan återstående inform-

ation syftar till Landsarkivet Lund, Blekinge läns landskontors arkiv. Notera även skillna-

derna i mantalen mellan tabell 3 och 4. Sk. avser skattejord och kr. kronojord. 
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By: Ekskogens generella kvalitet:

Nr. 1–3 Berntorp 2 1/2m sk, 1/2m kr.

N:3 Stora Hage. Få ekar, hamlade  och odugl. -inga tillväxande . Änggärdet en hel hop 

[…] dels hamlade , dels Ris Ekar; någon få af tämmelig frisk växt. Åckergärdet några 

få, men Knut och Ris Ekar. Storängen en större del gamla hamlade  - andra små 

knutiga Ekar. Öfrige ägor några få Gafs  Ekar."

Nr. 4–5 Björstorp 1 5/12m sk.
"På n: 4. Hemma Gärdet och på Kullen mycket Eke af knutig och dålig växt. N: 5. 

Hemma Gärdet mindre antal Ekar, men af samma beskaffenhet."

Nr. 7–10 Tornby 2 7/8m sk.

"N: 10. Hagen och hägnaden många hamlade , toppfornade  odugl. Ekar. Kroken [plats] 

få och odugl. Ekar. N: 10 Den vackraste Ek på ägorna fants vara fälld. [---] På 

utmarkerna några Stänck-och knut Ekar […]"

Nr. 11 Bäckareboda 3/4m sk.
"I inägorna något smått knutigt Eke på högder och steniga backar. Få med frisk växt. På 

Bråtbacken några stora föråldrade  Ekar."

Nr. 12 Stockebromåla 1/2m sk. "I Gärdena finnes endast 8 á 10 gamla, hamlade , odugl. Ekar."

Nr. 13 Sötevaldsryd 1/3m sk. "I Gärdena endast några dels unga dels gamla, gafsige  och toppfornade  Ekar."

Nr. 14 Dragda 3/4m sk.
"Lika med föregående. - 30 á 40 Ekar hafva här för ett halvt år sedan olofl. fälts, men 

åtalade."

Nr. 15 Räfsmåla 1/2m sk.
"I inägorna och Gärdet flere Ekar - några stora men odugeliga och större delen af dålig 

växt. - Uti Östra gärdet äro Ekarna af friskare  växt än å de öfriga ställena."

Nr. 16 Ö. och V. Granhult 1m sk.
"På wästra Granhult ingen Eke skog. På Östra dito i Gärdet några få unga Ekar; som, om 

de fredades, kunde blifva gagneliga." 

Nr. 17 Fabbemåla 3/4m sk.
"På inägorna här och där något Eke, hvartibland flere friska, tillväxande  förekomma, men 

de, som stå nära åckrarna, hamlade  och odugeliga."

Nr. 18 Sälleryd 1/2m sk.

"[…] de fleste knut- och Ris  Ek, ett ringa antal med frisk och låfvande tillväxt - inga 

stora. Ekeskogen synes här illa handfaren och en mängd större och mindre äldre stubbar 

visa att här vuxit en mängd Ekar."

Nr. 19 Skräfle 3/4m sk. Samma som Sälleryd ovan.

Nr. 20 Pungsmåla 1/8m sk. "Nästan inga eller högst få, spridda små, opåräknerliga Ekar"

Nr. 21 Gåsemåla 1/4m sk., 1/4m kr.
"[…] få Ekar, af hvilka de fläste stora, forntoppade  och högst få unga tillväxande". Även 

något "smått och ungt tillväxande ."

Nr. 23–24 Norra Ramdala 2m sk, 1m 

kr.
"På inägorna funnes endast några få odugl. Stänck Ekar, ej anteckningsvärda."

Nr. 25-34 Södra Ramdala 7 1/2m sk, 2 

5/8m kr.

"N:25-26. I gärdet för öfrigt få men skadade odugl. Ekar. De öfriga numrorna så skatte 

som krono hafva endast i Gärdena några få endera gafsige  eller stora, skadade  Ekar."

Nr. 35 Lilla gärde 3/4m sk. "Endast några få odugl. Stänk Ekar i Inägorna."

Nr. 39–45 Winberga by 3 19/24m sk, 1/6 

kr.

"N: 41,42,44. Mölleberget bevuxit med en hel hop föga dugeligt Eke , hvaraf högst kan 

utletas obetydeligt smått krumvirke , men ej anteckningsvärdt. På de öfriga numrens ägor 

endast några få stänk Ekar, knutiga och Risiga."

Nr. 48-56 Wallby 6 13/24m sk., 1m frä. 

(nr: 51)

"Denna by är utan all sorts skog - endast i Knöple kullarna något obetydeligt Eke  - ej 

antecknings värdt."

Nr. 57 Rosendahl 1/2m sk. "Ganska få och små Ris Ekar endast i Gärdet."

Nr. 58–59 Hejetorp 1 1/24m sk. Nr: 59 "Endast några små Ekar af frisk växt stå nära gården."

Nr. 61-63 Åby 3 1/24m sk. "Uti inägorna några stora föråldrade  Ekar - högst få små unga Ekar."

Nr. 64-74 Säby 4 7/24m sk, 3 5/8m kr.

"Säby Lund. något smått, men gafsigt Eke […]. Knippekullen mindre antal Ekar, men lika 

dåligt beskaffande.- Säby Näs en myckenhet uselt, toppfornat Eke […] Wästra Gärdet 

af samma beskaffenhet. I allmänhet inga tillväxande Ekar."

Lillö 1/2, under Ramdala prästbohl. "Högst få och spridda Ekar- ej att påräkna."

Nr. 78-84 Gängletorp 1 7/8m sk, 17/24 

kr.

"Högst få eller snarare inga Ekar, utom några stycken som stå vid gärdarna, ej 

anteckningsvärda."

Nr. 85-96 Torstäfva 5 7/8m sk. 1 1/24m 

kr.

"[…] en mängd både ungt och gammalt Eke, men af gafsig och drärgartad växt, 

hamlade  och skadade . Få med frisk växt."

Nr. 97-105 Möcklö 2m sk, 1 1/2m kr.
"Stora Näs. Mycket Eke, men toppfornt och odugeligt.- Inga tillväxande. Lilla Näs 

mindre antal, men lika beskaffade."

Nr. 106-121 Senoren 4 1/4m sk.
"Denna ö har en hel hop odugelige  Ekar dels gamla, dels unga, men utan låfvande 

växtlighet."

Tabell 4 Anmärkningar på ekskogens kvalitet i Ramdala socken 1819. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: RA. Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogarnas vård 

FI:3. 
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6.3.1. Kvantitativa ingångar 

Det sammanlagda antalet ”för närvarande fällbare och mer och mindre gagnelige för Flottor-

nas behof”142 i Ramdala socken uppgick 1819 till 16 stycken, varav 15 växte på krono- eller 

skattejord, och en på Lillö under Ramdala prästbol. Det resterande antalet uppskattades till 5 

736 stycken av varierande kvalitet och ålder.143 

Det är osäkerhet huruvida externa behov utanför örlogsflottans, såsom skärgårdsflottans 

inräknades i af Bornemans kategori ”För kronan antecknade Ekers antal”, då organisationen 

uppgick i örlogsflottan 1824, ett år före af Borneman avslutade sin rikstäckande invente-

ring.144 Klart är i varje fall att en kraftig nedgång i användbara ekar för örlogsflottan kan påvi-

sas, från 280 stycken år 1796, till enbart 16 år 1819. Nedgången blir ännu mer påtaglig om 

man väljer att addera dem för skärgårdsflottan (741 st.) samt tillväxande (3 101 st.) kro-

nostämplade ekarna 1796. Enligt af Bornemans journaler var Östra det härad som hade minst 

till antalet avvändbara ekar i länet, 605 stycken av sammanlagt 4 480 för hela Blekinges 

krono- och skattejord.145 Resultatet för Ramdala socken kan också jämföras med angränsande 

socknars resultat 1819: Augerum 22 st., Torhamn 81 st., Kristianopel 186 st., Lösen 58 st., 

Jämjö 52 st., och Lyckeby enbart nio st.146 Ramdalas låga resultat avvek alltså inte från den 

generella trenden i häradet. Per Eliasson har påvisat att den procentuella minskningen i antalet 

användbara ekar på krono- och skattejord från 1796 till 1819 i Blekinge var 56%, från 10 269 

st. till 4 480 st; och vissa län i riket såsom Älvsborgs och Södermanlands hade upplevt en 

ännu kraftigare minskning på omkring 95% vardera.147 

I fråga om graden av uthuggning för flottans räkning i Ramdala socken är det tyvärr 

osäkert i vilken omfattning man avverkade den från 1796 kronostämplade eken fram tills 

1819, och med det uppskattade antalet tillväxande ekar 1796 (3 101 stycken) kan en prestation 

på enbart 16 fällbara ekar 1819 tyckas väl blygsamt. Det hela ger bilden av en föryngring som 

är medtagen. De tillväxande, tillsammans med otjänliga, preciserades tyvärr enbart med ord 

och inte siffror, vars tillstånd man bara kan få en skymt av i kommentarerna.148 (se tabell 4.) 

Vad gäller de fingervisningar om ekskogens tillstånd som ges genom af Bornemans klassifi-

kation i tolv klasser är det speciellt viktigt att veta att dessa gjordes ”med afseende på dess be-

skaffenhet och läge”.149 Med läge menades troligen närhet till lastplats. Sålunda är klasserna 

                                                 
142 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI:2. 
143 Lund LLA, Blekinge läns landskontors arkiv 1615–1971. Handlingar angående ekskogen. GIIIe:1. 
144 SAOB ”skärgårds-flotta”, avläst 17.12.2018. 
145 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI:3 
146 Ibid. 
147 Eliasson 2002, 105. 
148 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI:2. 
149 Lund LLA, Blekinge läns landskontors arkiv 1615–1971. Handlingar angående ekskogen. GIIIe:1. 
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inget säkert mått på ekskogens virkeskvalitet. Fördelningen i tabellerna är också något vilsele-

dande där exempelvis Säby står för 100% av ekarna i klass nio. Likaså är det viktigt att 

komma ihåg att den övriga ekskogens omfattning uppskattades utifrån obestämda uttryck som 

”en hop” eller dylikt i efterhand.150 

 

6.3.2. Kvalitativa ingångar 

Återkommen till örlogsbasen Karlskrona sommaren 1819 efter avslutad förrättning i Blekinge 

skrev af Borneman i sin rapport att: 

De aflägsnare trackterna i Prowincen, kände från urminnes tider, för att äga rikaste tillgången 

af dugelig Ekeskog och där man ännu welat förmoda förmånligaste tillgångarne deraf har jag 

funnit sköflade genom huggning, bränning och flere Ekens utrotande lämplige Medel.151 

Han förklarade sig sett högar om hundra till tusentalet ”unga tillwäxande, gamla oduglige och 

få användbare”152 fällda ekar, liggande om vartannat. Det var enligt af Borneman ingen tve-

kan om att en kraftig nedgång i beståndet skett och att det till betydande del berodde på att all-

mogen ignorerade lagstiftningen. Framför allt inägorna där ”Odlaren har att vänta största be-

löningen för sin möda, […], är till stor del bevuxne med Ekar, hvilkas skugga och förtorkande 

löf mattar eller förstör all sädes och gräs production”153 skriver han, varför eken fälldes, ham-

lades och löv-och rotbrändes. ”Ekeskogen är nära sin totala undergång – Folkets lynne har un-

dergått en märklig förändring.”, ”Missbruken äro förwånande, fölgderne gränslöst förstö-

rande.”154 Han återgav sina tankar om drivkrafterna bakom trotset av lagen: 

Således förete sig twenne hufvudmotiver till den sig så vidt omfamnade olofliga Ekfäll-

ningen. Eken fälles endera derföre at den är hinderlig för Åker och Äng, eller för den winst 

man på räknar af dess försäljning, eller användande till byggnad; hvarföre man också finner 

alla Bergige oländige med Ek bevuxne sträckor fullkomligt fredade från åvärkan, emidan 

Eke Skogen där hvarken förstör Sädes eller gräswäxten och icke lönar sig till afsalo.155 

Ekens växtplats i Ramdala socken hänfördes enligt af Borneman likt Blackstadius 1796 i stort 

sett enbart till inägorna, med samma växtplatser: i gärden, äng och hage.156 Betydande delar 

av de dåliga ekarna i Ramdala socken kan alltså genom inventeringsjournalerna och af Borne-

mans rapport härledas till jordägarens trots av ekregalet: I Fabbemåla fann af Borneman 

ekarna ”som stå nära åckrarna, hamlade och odugeliga”, i Sälleryd beskrevs skogen uttryckli-

                                                 
150 Se avsnitt 3. Källmaterial.  
151 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI:2. 
152 Ibid. 
153 Ibid. 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI:3. 
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gen som ”illa handfaren” och i södra Ramdala by återfanns eken på skatte- såväl som krono-

jord vara ”gafsig” och ”skadad”157 På ön Senoren som 1796 presterat 285 ekar dugliga för 

flottan och 968 tillväxande, återfanns 1819 enbart en (!) fällbar, den resterande ekskogen upp-

skattad till omkring 878 stycken unga som gamla, och avfärdades som ”odugelig” och ”utan 

låfvande växtlighet.” I Dragda fann han att 30 á 40 ekar ”hafva här för ett halvt år sedan olofl. 

fälts” och Tornby som 1796 hade bland en av de högre koncentrationerna av ekar användbara 

för örlogs- och skärgårdsflottan (70 st.) i socknen kunde 1819 bara prestera tre: ”Den vackr-

aste Ek på ägorna fants vara fälld.”, skrev han. Yngre och tillväxande ekar återfanns (se tabell 

4) men betecknades ofta vara få till antalet; i en besk anmärkning över några yngre ekar på 

Östra Granhults ägor skrev af Borneman att de ”om de fredades, kunde blifva gagneliga.”158 

Ris- och knutekar är en ofta återkommande beteckning i källmaterialet. Om risekar skri-

ver Hallands överjägmästare M.H. Brummer i sitt skogslexikon från 1789: ”Riseke, eller så-

dane buskar som aldrig kunna fatta rätt stam”159, och jägmästare A. Cnattingius i sitt från 

1894: ”ek med kort stam och vidt utbredd, starkt förgrenad krona.”160 Det är möjligt att rise-

ken var en effekt av hårt marknyttjande eller kreatursbete, Eliasson och Nilsson har dragit pa-

ralleller mellan dess förekomst och uthuggning; i glest bestånd växter sig ekarna mer gren-

rika.161 Eliasson har också kunnat påvisa att det var växtsättet och inte storlek som spelade 

roll i fråga om benämningen risek, och förekomsten av ”knutekar” menar han sannolikt hade 

ett samband med hamling och efterföljande övervallning av såren i barken.162 I sin rapport 

markerar emellertid af Borneman bonitetens roll för knutekens förekomst: ”[…] emedan mas-

sor däraf växer på sådan mark där jordmånens beskaffenhet aldrig förmår updrifva trädet till 

fullkomlighet, förr än det aftynar till Dwärg eller knut växt eller också slocknar och förtor-

kar.”163 Att beteckningen knut-och risek i regel innebar för flottan felväxt och därmed oduglig 

ek, som resultat av naturliga orsaker eller mänskligt handlande bekräftas från flera håll, i sam-

tiden såväl som av forskare på området.164 Betydelsen bakom beteckningarna ”stänkekar” och 

”gafsekar” är desto svårare att precisera. Både Filipsen & Braun och Eliasson har uppmärk-

sammat dess förekomst i Blekinge men inte givit någon förklaring till uttrycken.165 I sitt  

                                                 
157 Ibid. 
158 Ibid. 
159 Brummer 2010 (1789), 84. 
160 Cnattingius 2010 (1894), 144. 
161 Eliasson & Nilsson 1999, 56. 
162 Eliasson 2013, 21–23. 
163 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI:2. 
164 Se Kardell 1991, 153; Björnsson 1946, 109; Eliasson och Nilsson 1999, 48–49; Eliasson 2013, 21–23; Elias-

son 2002, 94–95. 
165 Filipsen & Tidfält Braun 2018, 35; Eliasson 2013, 34–35. 
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sammanhang tycks de emellertid inte haft någon positiv betydelse, exempelvis: "Säby Lund. 

något smått, men gafsigt Eke”166 Möjligen var någondera liktydig med sly. 

Delar av den övriga ekskogen benämns också uttryckligen som hamlad, ofta i anslut-

ning till ordet ”odugelig”. Trots att hamling förbjudits 1746 förekom det, troligen med röta i 

veden som konsekvens. Det är här återigen värt att uppmärksamma att begreppet hamling åt-

minstone under 1700-talet även innefattade stamkvistning. Vissa ekar i socknen benämns en-

bart som ”skadade”, Eliasson och Nilsson har konstaterat att detta i regel innebar rötskadade, 

vilka också benämndes vrakekar.167 Om rötan var naturlig eller en konsekvens av mänskliga 

ingrepp orsaker är svårare att säga. Betydande delar benämns även likt vid 1796 års invente-

ring som toppfornade.168 

Kvaliteten på ekarna i Ramdala sockens inägor och utmarker betraktades alltså av flot-

tan som genomgående dålig 1819. Situationen kan ses som del av en trend i häradet; i en skri-

velse till Kungl. Maj:t från januari 1817 anmärkte Blekinge överjägmästare P.A. Winkenberg 

på ekskogens tillstånd:  

– Uti Östra härad, så när som Lösen Augerum och Rödeby Socknar, och uti södra delen af 

Lister Härad är den [eken], såsom kortstammig och knutig samt besvärad af röta och iholig-

heter, till sin beskaffenhet sämst; men öfriga delen af Blekingen har på de fleste ställen frisk 

och frodig ekeskog;169 

  

Bilden av ett genomgående dåligt tillstånd för ekskogen i den östra delen av länet kan alltså 

bekräftas från andra håll än från flottans. Winkenberg hade förvisso inte af Bornemans eller 

flottans expertis vad gäller skeppsvirke, men borde ändock som haft en god uppfattning om 

situationen i egenskap av överjägmästare. Något explicit skäl till tillståndet gav han inte men 

betonade istället i fråga om orsakerna till trotset av systemet ytterligare en dimension som af 

Borneman också uppmärksammat, nämligen rättstillämpningens verkningslöshet.170 Vilket 

kommer studeras närmare under avsnitt 6.4. 

 

6.3.3. Ekens växtplats 

I förhållande till 1796 års inventering gavs vid 1819 års tyvärr inte lika noggranna hänvis-

ningar om ekens växtplats. Den mindre utförliga platspreciseringen är troligen en effekt av det 

ringa antalet användbara ekar. På vissa hemman har man tyvärr inte angivit växtplats alls, och 

där det gjorts har man angivit antalet ekar jämte dess växtplatser men inte specificerat hur stor 

                                                 
166 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI:3. 
167 Eliasson & Nilsson 1999, 48–49. 
168 Se s. 28 för diskussion om toppfornade träd. 
169 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI:1. 
170 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI:1–2. 
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del av hemmanets totala antal ekar som växt på respektive område. Av vad som kunnat utlä-

sas är trenden densamma som år 1796: eken hänförs 1819 främst till inägornas gärden och 

mindre delar till ängar, hagar och platser med ”namn”, där marktyp inte uttryckligen angi-

vits.171 Vad gäller befintliga jordnaturer i socknen skedde en mindre ökning av skattejord från 

1796, sannolikt på grund av skatteköp. Fördelningen i inventerade jordnaturer följde också 

denna trend.172 Om planterhagarna i Blekinge som löjtnant Blackstadius omtalat 23 år tidigare 

hade af Borneman inget gott att säga: ”Bleking äger inga Krono allmänningar och inga Kro-

nan tillhörande planterhagar. De få så kallade planterhagar som å skattejord förefinnas, 

förtjena icke det ringaste afseende”.173  

  

6.3.4. Delsummering 

Källmaterialet ger en bild av ett förhållandevis dåligt och avtagande bestånd av ek i Ramdala 

socken, med en nedgång i kvalitet såväl som kvantitet vad gäller användbara ekar för flottan i 

jämförelse med 1796. Vissa av ekarnas beteckningar kan härledas helt eller delvis till mänsk-

lig påverkan såsom hamling, knutekar, skadade och toppfornade, andra till naturlig ”felväx-

ning”. I af Bornemans rapport finns ingen tvekan om att jordägarna inte längre respekterar 

ekregalet vilket tagit sig uttryck i förlorad respekt för kronans hävdanderätt till eken, åverkan 

och olovlig fällning. Hans skildringar och anföranden kan kopplas samman med de kommen-

tarer som inventeringsjournalerna och sammanställningarna gett över Ramdala sockens hem-

man. De av af Borneman angivna huvudskälen till åverkan och fällningen är att eken är skad-

lig för bondens åker och äng jämte dess marknadsvärde och nytta för husbehov, samma saker 

har uppmärksammats av Eliasson.174 af Borneman betonar också en bristande rättstillämpning 

och får medhåll från överjägmästare Winkenberg som även han bekräftar det dåliga tillståndet 

för ekskogarna.  

Likt föregående tvärsnitt hänförs även 1819 i stort sett alla befintliga ekar som växande 

i inägojordens gärden. Tillväxande ekar fanns, dessa växte på inägorna men uppges varit få 

till antalet. Ingen förändring av betydelse har skett vad gäller andelarna inventerade jordnatu-

rer även om de inventerade upptagna bruksdelarna är något annorlunda 1819 än 1796. 

 

 

 

 

                                                 
171 Lund LLA, Blekinge läns landskontors arkiv 1615–1971. Handlingar angående ekskogen. GIIIe:1. 
172 Stockholm RA, 55203. Mantalslängder Blekinge län 1642–1820: 107. 
173 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ekinventeringar och ekskogens vård. FI:2. 
174 Eliasson 2002, 104. 
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6.4. Östra häradsrätts rättstillämpning i brott mot ekregalet 
 

I följande avsnitt kommer saköreslängderna tillsammans med skrivelser och rapporter analys-

eras efter frågeställningen:  

• Hur fungerade rättstillämpningen kring ekregalet under avsedd studieperiod? 

- Vad var brottet och straffet, och vem dömdes? 

 

År 1796 återfanns i saköreslängderna under höst-, sommar- och vintertinget tolv mål gällande 

brott mot ekregalet, varom fem gällande åverkan på ek och sju olovlig fällning, fördelat på 

tretton dömda individer.175 Under år 1819 återfanns i saköreslängderna för sommar- och höst-

tinget tre mål, två stycken för olovlig fällning och ett för både åverkan och fällning. Det sam-

manlagda antalet dömda i dessa mål var tjugoen personer.176 Vid år 1829 återfanns i sakö-

reslängderna från sommar- och vintertinget fyra mål, samtliga gällande ekåverkan, fördelat på 

fem dömda individer.177 

Genomgående för samtliga mål där målsägande nämnts vid namn och titel (17 st. av 19) 

står representanter för jägeristaten eller myndigheter såsom skogsvaktare, jägmästare, över-

jägmästare, eller kronoskogsmästare. Dessa agerade enligt källmaterialet oftast också som 

åklagare. Inga fall har påträffats där jordägare står som kärande mot varandra. Man får dock 

beakta att antalet undersöka mål är förhållandevis få och att representationen kan vara mindre 

god. Majoriteten av de straffade anges vara bönder (32 av 38), men även en torpare, bräckare, 

undantagsman, änka och en kompaniskrivare ingick bland de dömda, samt en okänd titel. Av 

mål där den dömdes hemort eller på vilkas ägor brottet begåtts har nedtecknats, får man bil-

den av en koncentration av brott mot ekregalet i den västra delen av häradet, närmare bestämt 

i Rödeby, Lösen och Augerum socknar.178 Platsprecisering ges emellertid bara ibland. 
  

Ett mål kunde se ut som följande:  

Datum: 18.01.1796. Målsägande: Skogs-Hof jägmästaren Baron Tilas. 

Bonden Måns Pehrsson i Nettraby hvilken olofl. åverkat 50 st ekar, som för kronans behof 

icke utmärkta warit, är dömd at böta Tio RD för hwarje Ek, och för 50, 500 RD;, ärsetta trä-

dens premium räknade nämmda med En RD 45 sk, och 2ne andra för hwarje af samma slag 

återplantera samt dem behörigen wårda. 

Men så wida Måns Persson icke kan Böterna gjälda kommer han at de samma i stället för-

sona med tjugo åtta dagars fängelse på watten och bröd i Hds [Härads] arresten.179  

                                                 
175 Lund LLA, Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:54. 
176 Lund LLA, Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:77. 
177 Lund LLA, Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:87. 
178 Lund LLA, Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:54, 77, 87. 
179 Lund LLA, Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:54. 
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Genomgående för alla mål utom ett är att åverkan såväl som olovlig fällning gav mycket höga 

böter i förhållande till trädens värde, tyvärr går det inte alltid att utläsa i saköreslängderna 

huruvida de kunde gäldas eller ej. För åren 1796 och 1819 betonas även det dubbla återplante-

ringstvånget. Att böterna var nominellt höga går som en röd tråd genom källmaterialet, 

vilket går i linje med Jan Sundin studier av rättstillämpningen i brott relaterade till ekskog.180 

Sommaren 1819, samtidigt som af Borneman med c/o färdades runt i länet och förde journal 

över ekskogarna, tingfördes bonden Anders Peterson i Gisaryd, Augerum socken av Överjäg-

mästare Winkenberg för olovlig åverkan på hela 121 ekar. Han dömdes att ersätta trädens 

värde med fem riksdaler och två skilling, och att böta den astronomiska summan 1 210 riksda-

ler.181 Orimligheten blir tydlig då exempelvis ett dagsverke för en dräng vid tiden låg kring 10 

skilling specie, summan skulle för denne då innebära omkring 16 årslöner.182 Rätten gjorde 

sig inte ens besvär att antyda att Anders Petterson kunde betala summan, utan omvandlade 

genast straffet till 28 dagar i häradsarresten på vatten och bröd.183 Lustigt kan tyckas, men häri 

låg en betydande svaghet i rättstillämpningen.  

I en skrivelse till Kungl. Maj:t 29 oktober 1815 beskrev landshövding Brinkman problemet: 

Det har icke warit sällsynt att Hemmansägare åvärkat wida större antal Ekar, än de möjeligen 

kunnat använda, endast för att ådraga sig så stora böter, att de icke af deras Lösöre tillgångar 

kunnat gäldas; [---] och då Hemmansägare här i orten wanligen äga skulder och ringa Lösbo, 

behöfwer ofta icke många ekar för att slippa Böternas ärläggande och vinna förwandling till 

Fängelse wid watten och bröd, och ju flera Ekar som på sådan räkning kunna fällas, ju större 

anser förbrytaren sin fördel, då han huru stort antalet änn är, ändå icke kan åläggas högre be-

straffning än 28 dagars fängelse wid watten och bröd.184 

  

Att bönderna medvetet utnyttjat att 28 dagars fängelse var det maximala straffet för den som 

inte kunde gälda summan ska alltså ha förekommit. Skrivelsen visar även att ”åverkan”, utö-

ver den nu gällande betydelsen, kunde innebära tillvaratagande av användbart ekvirke. Win-

kenberg uppmärksammade samma brister i systemet i ett yttrande från januari 1817:  

[…] så är tillfället öppet för den illasinnade, att begagna de tvänne utvägar, som nu måst an-

vändas: antingen att fälla så stort antal ekar, som med vattn-och bröd straff endast är bötes-

fört, och föga fruktas, […] Eller ock, att fällningen, utan jordägarens eller dess folks direkta 

medverkan och vettskap, sker nattetid af främmande personer, i hvilket fall de, som härföre 

kunna tilltalas, fria sig med edgång, och den brotslige slipper undan i brist på medel för dess 

upptäckande.185 

                                                 
180 Sundin 1992, 373–374. 
181 Lund LLA, Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:77. 
182 Lagerqvist 2015, 135. 
183 Lund LLA, Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:77. 
184 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ek inventeringar och ekskogens vård. FI:1. 
185 Ibid. 
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Även af Borneman berörde läckorna i systemet i sin rapport efter avslutad förrättning 

1819: 

Man har uphört fruckta för en Lag, som när den någon gång af tillfällige omständigheter tilli-

tas, utsätter lika straff vid fällningen af en eller flere för Staten dyrbare och goda Ekar, som 

för ett lika antal de mäst dålige och ogagneliga; häraf upkomer den naturliga förlgd, att den 

bättre Eken väljdes heldre framför den sämre, [---] han [den som fäller ek] söker bedraga sin, 

om jag så får säga, Contrahent genom mängden af de Ekar han fäller och hvarigenom Lagen 

frikallar honom från det, för som den mäst känbara straff – penninge böter, hvilka förwand-

las till vatn och bröd, hvarifrån har åter antingen genom Ed friar sig, eller vanligen genom 

andra medel vet at mildra. 186 

Rättstillämpningen var enligt berättelserna inte anpassad för det agerande från böndernas håll 

som vuxit fram strax före sekelskiftet 1800. Winkenberg rapporterade att skogsbetjäningen i 

Blekinge år 1817 rest 95 mål rörande olovlig ekfällning, fyra för dess skada, ett för otillåten 

ektransport och 21 för olovligt svedjade i anslutning till ekar eller bokar. 63 av dessa ledde 

”till böter eller rättare till vatten- och bröd straff, hälst tillgång till det förra nästan allmänt 

saknas”187, 61 till frianden efter avlagd ed, fyra nedlagda i brist på bevis samt 27 uppskjutna 

till kommande ting.188 3 354 stycken ekar hade olovligen fällts eller saknats under året, ”Ett 

betydeligt antal nog; men likwäl 1 500 styken mindre än förra året.” skriver han.189 Man får 

här anta att mörkertalet var stort.  

Även om alla tre berättelser bär spår av fix misstänksamhet och misstroende mot bonde-

befolkningen syns det även i saköreslängderna att det i någon mån var möjligt att utnyttja sy-

stemet: I januari 1796 dömdes exempelvis John Månsson i Hollstorp, Rödeby socken för att 

olovligen ha fällt 15 ekar, för trädens värde fick han ersätta 35 skilling och böterna sattes till 

150 riksdaler, men han tilläts möjligheten att försona brottet med 28 dagar i häradsarresten; 

detta ska jämföras med Anders Peterson i Gisaryd (se ovan) som bekant åverkat 121 ekar, och 

fick böterna satta till 1 210 riksdaler men i slutändan utdömdes samma straff på 28 dagar i hä-

radsarresten.190 Bedömdes omfattningen av brottet relativt ”ringa”, eller (förmodligen) om 

man var förhållandevis välbeställd verkar man kunnat nekas rätten att avtjäna böterna i arres-

ten: Sommartinget 1819 hade Winkenberg återigen varit på hugget och dragit ett lag av 19 

bönder i Lösen socken inför rätta för fällning och åverkan. 17 av dessa fick ”lindrigare” böter 

varierande mellan 10–90 riksdaler, medan två stycken pålades 430 respektive 450 riksdaler i 

böter, enbart de två senare tilläts uttryckligen avtjäna straffet i häradsarresten.191 

                                                 
186 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ek inventeringar och ekskogens vård. FI:2. 
187 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ek inventeringar och ekskogens vård. FI:1. 
188 Winkenberg tillade i redogörelsen ett antal mål uppskjutna från 1816, varför siffrorna inte går jämnt ut. 
189 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ek inventeringar och ekskogens vård. FI:1. 
190 Lund LLA, Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:54, 77. 
191 Lund LLA, Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:77. 
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Målen från åren 1796 och 1819 kan i regel uppdelas i två kategorier: de som straffats för fäll-

ning eller åverkan på ekar till antalet 15–120 stycken, dömts till höga, nominella böter och 

tillåtits avsitta dem i häradsarresten, och de som fällt eller åverkat 1–3 ekar och fått lindrigare 

böter, utan möjlighet till avtjäning i arresten. Undantaget är en bonde i Emtamåla, Lösen 

socken, som olovligen fällt 27 vrakekar på skattejord, och 1796 dömdes att böta 260 riksdaler 

utan uttrycklig möjlighet till 28 dagar i arresten. 192 I de fyra mål som återfanns i 1829 års 

dombok, syns ingen möjlighet för den dömde att sona brottet i arresten, detta trots att bonden 

Sven Andersson i Räfsmåla, Ramdala socken den 4 november dömdes till hela 400 riksdaler i 

böter för ekåverkan, och en torpare i samma by bötade 100 riksdaler för ekåverkan. Här på-

läggs heller inte längre någon dubbel återplanteringsskyldighet.193 Om allt detta beror på änd-

ringar i lagstiftningen är osäkert (jfr. emellertid med s. 21), och antalet undersökta mål är allt-

för få för att dra några säkra slutsatser.  

af Bornemans anmärkning om att samma straff gavs för fällning och åverkan av för flot-

tan odugliga som användbara ekar, som också uppmärksammats av Eliasson, bekräftas i sakö-

reslängderna:194 1796 dömdes bonden Lars Månsson i Pehrsmåla, Augerum socken att böta 10 

riksdaler specie för en åverkad och svedd kronoek, medan bonden Åke Larsson i Björsmåla, 

Augerum socken bötade 9 riksdaler och 32 skilling för en olovligt fälld vrakek. Likaledes var 

det för herr kompaniskrivaren Bagge som samma år fick böta 30 riksdaler och 8 skilling för 

olovlig fällning av tre kronoekar, medan bonden Abraham Larsson i Buggamåla, Rödeby 

socken fick punga ut 87 riksdaler specie i böter för nio olovligt åverkade vrakekar. Inte heller 

har någon uttrycklig åtskillnad mellan ung eller gammal gjorts.195 (jfr även tidigare nämnda 

mål ovan). Det är emellertid viktigt att komma ihåg att vrakek inte nödvändigtvis var syno-

nymt med för flottan helt oanvändbar ek, samtidigt som den uteblivna angivelsen mellan riks-

daler specie, banco och riksgäldsedlar bygger in ytterligare en variabel i sammanhanget.196 

Vid perioden verkar lagen alltså i regel ha föreskrivit omkring 10 riksdaler i böter, samt 

ersättning för trädets värde på ett par skilling för varje ek, vare sig brottet gällde fällning eller 

åverkan. Till böterna och ersättningen kom den dubbla återplanteringsskyldigheten, som man 

får anta, av praktiska skäl var svår att kontrollera huruvida den verkligen fullföljdes eller ej. I 

de flesta mål från åren 1796 och 1819 gällde denna och det föreskrevs vanligen att man skulle 

”dem [ekplantorna] behörligen wårda till dess de undan boskapsbet wäxt.”197, ett tecken på att 

boskapsbetet uppfattades som en uppenbar fara för ekens föryngring. Att även mänskligt 

                                                 
192 Lund LLA, Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:54, 77. 
193 Lund LLA, Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:87. 
194 Eliasson 2002, 103. 
195 Lund LLA, Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:54. 
196 Eliasson & Nilsson 1999, 48. 
197 Lund LLA, Östra häradsrätts arkiv 1600–1936. Domböcker vid ordinarie ting. AIa:54. 
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handlande påverkade ekskogens återväxt beskrev Winkenberg 1817 sedan unga tillväxande 

ekar i länet bortskars för att nyttjas till lieband, och att detta nyttjande av späd ek genom kun-

görelse förbjudits vid vite 1816.198 Sedan kontroll och skydd av späd ek var hart när omöjligt 

var detta en del av försöken att stävja tillbakahållen föryngring, möjligen som direkt effekt av 

1810-talets skärpta straffpåföljd.199 Men hur ett upprätthållande av denna sannolikt nominella 

detaljreglering skulle se ut är desto svårare att förstå; att jägeribetjäningen skulle marschera 

runt från gård till gård och prompt kräva inspektion av böndernas liar är inte troligt men illu-

strerar ändå något av absurditeten i sammanhanget. 

 

6.4.2. Delsummering 

Utifrån häradsrätten domar 1796, 1819 och 1929 var brotten mot ekregalet åverkan och olov-

lig fällning medan den dömde var främst bonde, även om andra titlar fanns. Dessvärre har be-

tydelsen mellan termerna åverkan och fällning visat sig något diffus. Mörkertalet för ekar som 

aktivt skadades får i förhållande till mål dragna inför rätta betraktas som högt. Straffet var i 

samtliga fall böter, men kunde omvandlas till 28 dagar i arresten om den dömde inte kunde 

gälda beloppet. Nominella bötessummor går som en röd tråd genom källmaterialet; medan 

ekens värde kunde uppgå till några skilling, sattes vanligen böterna för fällning eller åverkan 

till omkring 10 riksdaler per ek, anmärkningsvärt nog oavsett kvalitet eller ålder. Att lagen 

inte gjorde denna åtskillnad går i linje med vad Eliasson uppmärksammat och får betraktas 

som uttryck för ett statiskt rättssystem, tillkommen i en annan tid än vad situationen krävde.200 

Dess begränsningar får man som af Borneman skriver, anta var en bidragande orsak till mins-

kad respekt för ekregalet.  

Gliporna i systemet uttrycks av landshövdingen, överjägmästaren och överstelöjtnanten 

vara av sådan art att det utnyttjats av allmogen, och saköreslängderna visar att rättstillämp-

ningen i viss utsträckning öppnade för detta. Huruvida detta verkligen förekom i sådan om-

fattning som redogörelserna antyder kan inte säkert påvisas med ett så litet antal undersök-

ningsobjekt som här. Exempel finns likväl. Samtidigt är samstämmigheten berättelserna emel-

lan anmärkningsvärd. Det är inte omöjligt att de tre parterna hämtat information från 

varandra.  

 

 

                                                 
198 Stockholm RA, Krigsexpeditionen. Handlingar angående ek inventeringar och ekskogens vård. FI:1. 
199 jfr. s. 21. 
200 Eliasson 2002, 103. 
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7. Avslutande diskussion 

Ekregalets uppluckring och slutliga sönderfall på skattejord i Sverige 1789–1830 var till bety-

dande del en konsekvens av böndernas ovilja till anpassning, varför konfliktperspektivet är av 

betydelse. Den mycket gamla praktik som ekregalet innebar blev mindre förvånande lidande 

när nya liberalistiska och marknadsanpassade modeller för politik och ekonomi så småningom 

började konkurrera med de merkantilistiska och auktoritära i Sverige. Per Eliasson har kallat 

det fördelningssystem för ekvirke som för sista gången manifesterades i 1805 års skogsförord-

ning för rester av det feodala dito i övergången till fördelning efter marknadsförhållanden.201 I 

merkantilismens sista utfall genom frihetstidens strama och detaljstyrda skogspolitik cemente-

rades en intressebaserad spänning mellan centralmakt och lokalsamhälle som slutligen fick 

utlopp under 1790-talet.  

Att intressedivergenserna i Ramdala socken likt den generella riktningen i landet tog sig 

uttrycket av konflikt mellan jordbrukare och statsmakt är inte helt förvånande. I stort sett all 

ek av betydelse växte i böndernas gärden 1796 och 1819, sannolikt eftersom den goda myllan 

med större lätthet bringade upp ekträd. Där riskerade de större träden sedan att förta skörden 

och minska avkastningen.  

Källmaterialet ger här stöd för att kärnan i konflikten låg i att eken växte till men för 

jordbrukaren. Den betydande andelen dåliga ekar som helt eller delvis kan härledas till 

mänskligt handlande 1819 styrker detta: Hamlingen, vilken innefattat stamkvistning, hade 

olika funktioner: som sätt att minska beskuggningen och lövförnan eller medvetet skada eken 

för att få den utsynad, samtidigt som man säkrade vinterreserverna av kreatursfoder. Men 

även knutekar, toppfornade och ”skadade” kan helt eller delvis härledas till mänskligt hand-

lande. Blackstadius och af Borneman beskriver i sin tur hur ekar rot- och lövbränts, stamkvis-

tats, och olovligen fällts i länet. Rapporterna och skrivelserna bekräftar också bilden av att 

eken växte på åker och äng till skada för bonden, men framhåller samtidigt ekens ekonomiska 

värden och nyttor som orsaker. Det är sannolikt att olovlig avverkningen för avsalu eller hus-

behov ökade i tider av förlorad respekt för ekregalet och bristande rättstillämpning, i synner-

het vad gäller individer med begränsade ekonomiska tillgångar som låg- eller obesuttna, men 

att bönderna var överrepresenterade i brottsmålen talar snarare för det förra: skulle kärnan i 

konflikten ligga i ekens ekonomiska värde torde möjligen en större representation av låg- och 

obesuttna, tillika andra folkskikt och titlar i större utsträckning göra sig gällande i sakö-

reslängderna.  

                                                 
201 Eliasson 2002, 72. 
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Den kraftiga nedgången i användbart ekvirke i Ramdala socken från 1796 till 1819 ger bilden 

av omfattande uthuggning och en föryngring som blivit lidande både genom bete och med-

veten tillbakahållning, uppmaningarna i rättsfallen om att noga vårda föreskriven ekplantering 

undan kreatursbete jämte den 1816 utkomna föreskriften mot nyttjandet av späda ekplantor 

till lieband stödjer det sistnämnda. Själva uthuggningen och ekskogens dåliga tillstånd relate-

rar sannolikt till både flottans uthuggning, utstämplingar, allmogens ”ekhat” samt ekologiska 

orsaker. 

Resultatet av det nyttjade källmaterialet kan betraktas gå i linje med Per Eliassons resul-

tat om de ekologiska orsakerna som kärnan i konflikten mellan lokalbefolkning och central-

makt. Virke må vara ack så användbart men är likväl inget substitut för mat. Samtidigt är situ-

ationen förstås inte monokausal, vilket Eliasson inte heller påstår, virkesvärdet bidrog sanno-

likt också, tillsammans med en bristfällig rättstillämpning till konflikten. Den avsaknad av åt-

skillnad mellan odugliga och goda, jämte gamla som unga ekar, tillsammans med föreskriften 

av samma straff i brist på möjlighet att gälda- oavsett brott eller omfattning, som syns i hä-

radsrättens rättstillämpning, får betraktas som illa anpassad till rådande läge. Sannolikt för-

stärkte den bristande rättstillämpningen och de svåra straffen i förhållande till ekens reella 

värde den redan existerande motviljan mot ekregalet.  

Att den kantiga och föga funktionella straffpåföljden i ett sådant läge utnyttjades av 

bönderna är troligt och har stöd i saköreslängderna och skrivelserna. Denna rättstillämpning-

ens paradoxala effekt och ”utnyttjande” har enbart uppmärksammats översiktligt tidigare. Eli-

asson har framhållit att bondeståndets representant från Blekinge Jon Jonsson 1812 menat att 

lagen snarast ökade den olovliga fällningen.202 Jonssons uttalande kan alltså betraktas som 

styrkt, det är likväl svårt att veta i vilken omfattning detta verkligen förekom, med så få studi-

eobjekt som här. Här skulle vidare studier av domböckerna och saköreslängderna utgöra ut-

märkt underlag för fortsatt arbete i ämnet sedan forskningen kring brott mot regalrätten, och 

ekregalet i synnerhet är begränsad. Förslagsvis med synkrona såväl som diakrona grepp och 

fler undersökningsobjekt. Böndernas ”utnyttjande” av rättstillämpningen jämte häradsrätter-

nas straff och vem som dömdes skulle vara särskilt intressanta ingångar. Samtidigt är ekträdet 

bara ett av flera medier som kan ligga till grund för studier av förhållandet mellan myndig-

het/övermakt och marknyttjare/allmoge. Det skulle exempelvis vara intressant att se om detta 

exempel på böndernas utnyttjande av rättstillämpningen återfinns på andra ställen än i mål om 

skogsnyttjande. 

 

                                                 
202 Eliasson 2002, 87. 
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Denna studies undersökningsobjeks antal till trots är det svårt att ignorera det långfinger mot 

rättsstaten som det faktiskt innebar när enskilda individer oblygt och respektlöst, avverkade 

hundratals ekträd. Den tydliga upprördhet som syns i Winkenbergs, af Bornemans och i syn-

nerhet Brinkmans berättelser vittnar om den handfallenhet myndigheterna måste ha upplevt 

när eken plötsligt stod som tillfångatagen på böndernas jord och varken hotelser eller straff 

från uppjagade överheter längre hjälpte.  

När Magnus Brummer, Överjägmästare i Halland skrev i sitt skogslexikon från 1789: 

”Intet trädslag är mer i allmänhet hatadt än eken; jag efter min enfaldiga öfwertygelse tror 

hufwudorsaken för det närwarande ligga til största delen uti författningarne”203 hade han en 

god poäng. Regalrätten hade under århundraden av obeveklig hävd förvandlat eken från en i 

medeltiden omhuldad källa till värdefulla resurser, högt aktad i folktron, till en hatad symbol 

för det gamla kontrollsystemet vid sekelskiftet 1800, en feodalismens sista utpost i liberal-

ismens första tidevarv. 

 

7.1. Sammanfattning 

Denna studie har sökt studera eken som konfliktskapande medium mellan intresselinjerna 

statsmakt och lokalbefolkning, genom att på detaljnivå undersöka socknen Ramdala i Blek-

inge län under perioden under 1796–1819, då ekregalet luckrades upp, utifrån frågeställ-

ningen: 

• I vilket tillstånd benämns ekskogen i Ramdala socken vara vid nedslagsåren 1796 och 

1819?  

• Hur kan man förklara rådande tillstånd? 

• Var växte eken i fråga av jordnaturer och marktyp? 

• Hur fungerade Östra häradsrätts rättstillämpning? 

- Vad var brottet och straffet, och vem dömdes? 

 

Ekskogen 1796 beskrivs vara av varierande slag med både goda som sämre ekar, både för 

flottan användbart ekvirke och tillväxande. Detaljnivån är emellertid inte så hög att man kan 

utläsa enskilda hemmansnumrens ekskogs kvalitet till den grad att den går att härledas någon 

särskild orsak. Blackstadius menar emellertid i sin rapport att Blekinge ekskog inte är lika 

omfattande än den tidigare varit, och beskriver hur stamkvistning och eldning i anslutning till 

träden förekommit och skadat befintlig ekskog men också hur ekar växandes på sämre jord i 

                                                 
203 Brummer 2010 (1789), 83–84. 
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länet är i avtagande och toppfornade, möjligen även som konsekvens av uthuggning. Han be-

skriver också att eken uppfattades som någonting skadligt på inägorna, varför föryngringen 

ska ha blivit lidande. Eken hänfördes 1796 i stort sett enbart till böndernas inägojord och be-

skrevs främst växta i böndernas gärden och ängar. En kraftig majoritet av hemmansnumren i 

socknen beskrivs vara av skatte- eller krononatur vilket gör majoriteten av bebyggelsen i 

socknen berörd av ekregalet. 

1819 beskrivs ekskogen vara av sämre kvalitet med betydande delar knut- och risekar, 

”stänkekar”, skadade, hamlade och även toppfornade och ”gafsiga”, och litet beskrivs vara av 

friskt och tillväxande slag. Vissa av dessa beteckningar kan härledas helt eller delvis till 

mänsklig påverkan såsom hamling, knutekar, skadade och toppfornade. En kraftig nedgång i 

för örlogsflottan fällbara ekar från 280 stycken år 1796, till 16 stycken, 1819 kan påvisas. Or-

sakerna ligger sannolikt i både flottans uthuggning, utsyningar, samt böndernas olovliga fäll-

ning, åverkan och möjligen tillbakahållna föryngring, jämte boskapsbete och ekologiska fak-

torer. Bilden är en av ett bestånd med medtagen föryngring jämte sämre kvalitet på befintliga 

träd. Enligt af Borneman var det ingen tvekan på att trotset av ekregalet var en betydande or-

sak till Blekinge ekskogs generella nedgång i kvalitet. Han gav två huvudmotiv till orsakerna: 

eken stod till hinder i åker och äng samt representerade ett virkesvärde. Till detta ska en otill-

räcklig rättstillämpning tillkommit. Ekens växtplats är mindre noggrant upptagen i källmateri-

alet från 1819 men hänförs likt 1796 främst till böndernas gärden på skatte- och kronojord. 

I brott mot ekregalet dömdes vid nedslagsåren 1796, 1819 och 1829 vid Östra Härads-

rätt främst bönder, men inslag av andra titlar fanns. Brotten var åverkan eller olovlig fällning 

av vrakekar, kronostämplade ekar eller vanlig ek. Straffet var böter; genomgående är nomi-

nellt höga böter mot ekens relativt låga värde, men detta kunde omvandlas till 28 dagar i hä-

radsarresten om summan inte kunde gäldas. Att lagen inte verkar inte ha särskilt oduglig från 

duglig ek, unga som gamla jämte tillskrev samma straff för att inte kunna gälda böterna, oav-

sett summa, får betraktas som uttryck för en statisk rättstillämpning, tillkommen i en annan tid 

än vad situationen krävde. Rättstillämpningens ineffektivitet beskrivs av både landshöv-

dingen, överjägmästaren tillika af Borneman och menas också vara utnyttjat av bönderna. Det 

finns tydliga indikationer på att detta utnyttjande ska ha förkommit, men kräver mer djupgå-

ende studier i fler socknar för att säkert påvisas eller avfärdas som generell förekomst. 
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BILAGA 1. Karta över Ramdala socken kring 1800-talets början 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet. Rikets allmänna kartverks arkiv. Generalstabskartan 1870 (1842) Karls-

krona. J243-11-1; Krigsarkivet (KrA) Sveriges topografiska kartor 1580–1990. Blekinge ge-

neralkartor 18 a: 004 a-b (1823), samt Blekinge detaljkartor 18 b: 008 (1800). 
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BILAGA 2. Samtida avbildning av kronostämpel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Kronostämpelen, den samma altid nyttjad”  

Handtecknad avbildning av stämpeln avsedd att 

slås in på trädet för att skilja kronans från den en-

skildes. Sannolikt tecknad någon gång under 1790-

talets ekinventeringar. Återfunnen jämte citatet och 

en kort instruktion om hur små ekinventeringsblan-

ketter, av samma typ som avbildningen återfinns 

på, delats ut till åbor. Källa: Stockholm RA, Skogs-

styrelsen 1859–1882. Skogsjournaler. FIIc:2. 

 


