KULTURVANDRING
I SKOGSMILJÖ
Bokelundsrundan - Traryd

En vandring på ca 4 km öster om Traryd i skogsterräng och på skogsvägar. En
vandring i tiden från bronsålder till nutid för att se vad våra förfäder sysslat
med och vad de har lämnat efter sig.
Start och mål på två ställen, strax öster om Nibes lager (tidigare Modulfönster)
samt vägen mot Rishult, ca 600 m från väg 120. Vandringsleden är markerad
med rödmålade käppar och brickor med boklöv.

1.

GRAVRÖS
Upplagt stenrös, ca 9 m i diameter, åldersdaterat till bronsålder
(1500 f Kr).
Inventerat och dokumenterat av Riksantikvarieämbetet 1999
RAÄ-nr: Traryd 99:1

2.

FOSSIL ÅKER
Röjnings- och odlingsrösen, yta ca 400x300 m, uppskattningsvis
finns ca 300 rösen, åldersdaterat till brons-/järnålder, svedjeröjning.
Dokumenterat av Riksantikvarieämbetet RAÄ nr: Traryd 100:1

3.

GRUSTAG
Utdikning och uppodling av mossmark påbörjades i stor omfattning in på
1800-talet. Befolkningen ökade och det var brist på odlingsmark.
Mossmarken var relativt lätt att odla efter utdikning och torrläggning. För
att få bättre struktur på mossmarken tillförde man grus. Så skedde här, grus
togs och kördes ut på odlingarna, som syns här ifrån.

4.

JÄTTEGRAN
Gran 285 cm i omkrets vid brösthöjd (1,3 m över mark), höjd
uppskattningsvis 28-30 m. Ålder omkring 120 år. Volym ca 11 m3.

5.

FÅNGSTGROP
Fångsgropar för fångst av älg eller varg är ganska vanliga i våra skogsmarker. När groparna användes fanns det någon form av stängsling för att
leda djuret till gropen, som var täckt av ris, så att djuret inte såg den. Idag
ser vi fångstgropen som en rund eller oval grop i marken. Den uppskottade jorden ligger som en vall runt gropens kant. Fångstmetoden
förbjöds i lag 1864. RAÄ-nr: Traryd 106:1

6.

HÄLLKISTA
Hällkista är en rektangulär stenkammare eller gravöverbyggnad från
senare delen av yngre stenåldern och en bit in i brons-åldern, 2400-1500 f
Kr. Finns i stort antal i Småland, framförallt i Göteryd, som är de socken
som har flest dokumenterade hällkistor i landet.
RAÄ-nr: Traryd 22:1

7.

ÄDELLÖVNATURSKOG och FOSSIL ÅKER
Liten bokdunge med stort inslag av död ved, rik lav- och moss- flora.
Tillhåll för hackspett. Signalarter och rödlistade arter. Fjällmossa.
Klippfrullania. Lunglav. Platt fjädermossa. Bokvårt- lav. Korallav.
Havstulpanlav.
Dungen skall vara utan skötsel. Området är också klassat som fossil åker
med ett 20-tal odlingsrösen, åldersdaterat bronsålder och framåt.
RAÅ-nr: Traryd 107-1

8.

KOLBOTTEN 1
Kolning skedde i stor omfattning från medeltid till in på 1900-talet och var
en viktig inkomstkälla för befolkningen. Lövved gav bästa kolet men även
barrved användes, kunde innehålla 50 till 100 m3 ved. Anlades under
sommaren, kolningen var vinterarbete, tog en till två veckor för själva
kolningen.
Milan skulle hålla en temp på ca 270 gr. Den fick absolut inte börja brinna,
fick sedan svalna under 3 till 4 månader innan den öppnades.
Bredvid milan fanns kolarkojan. Man ser ofta resterna av den i form av ett
litet stenrös, som har utgjort murstock.

9.

KOLBOTTEN 2 (se nr 8)

10. TJÄRDAL
Framställning av tjära har gamla anor. Troligen brändes tjära redan under
järnåldern. Sjöfartens utveckling under 1500-1600- talet gjorde att
tjärframställningen fick ett rejält uppsving. Sverige och Finland var de
största exportörerna av tjära och beck.
Mot slutet av 1800-talet upphörde nästan tillverkningen, då konstgjorda
impregneringsmedel framställdes alltmer. Råvaran ärkådrikt tallvirke.
Tjärtallar barkades en bit upp på stammen, vilket medförde att kådan
strömmade till när trädet försökte läka sina sår.
Därefter höggs spånor av det yttre kådrika skiktet. Fram på 1800-talet
började man bryta upp tallstubbar som sedan höggs i småbitar.
En ca 2 m bred ränna grävdes i en sluttning, som sedanfylldes av de
sönderdelade stubbarna. I slutet av rännan murades en kant av sten och
lera. En urholkad stock lades i botten av rännan, som sedan ledde ut tjäran
genom muren till en trätunna placerad utanför muren. Stubbarna täcktes av
mossa, granris och jord.
Brännan tändes i den övre delen. Syretillförseln skedde med en bälg med
stor försiktighet, då endast mycket lite syre skulle underhålla
förbränningen. Hela processen tog mellan 3 till 6 dygn.

En ny tjärdal kunde ge ungefär 3 tunnor tjära, medan en redan använd
kunde ge dubbelt så mycket.
Tjäran, som blandades med sprit, användes även som medicin, dess
antiseptiska egenskaper för att lindra klåda. Tjockt tjärvattendracks som
botemedel mot lungsot. Mot blodbrist kokade man tjära och havremjöl,
som sedan rullades till kulor, som man intog en varje dag.

11. BECKGRYTA
Beck användes framför allt som isolering mot fukt och väta. Var i likhet
med tjäran en av Sveriges viktigaste exportvaror under flera hundra år.
Den tillverkades av den sista delen av den utvunna tjäran, som var av
sämre kvalitet.

En grop grävdes och kallmurades av sten och lera, i botten gjordes hål för
eldning. En gryta sänktes ned i gropen och mellanrummen tätades, så att
inte lågor kunde slå upp vid sidan.
Elden tändes och tjäran kokades under ständig omröring tills alla flyktiga
ämnen var avdunstade, återstod en trögflytande massa. Detta var tvunget
att göras vid uppehållsväder, då vatten gjorde att tjäran kokade över.
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