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ber 1987 

Människans utnyttjande av ekonomiskt värdefulla naturresurser tycks följa en gemensam 
utveckling i fyra steg, oavsett om det gäller växter eller djur. I begynnelsen, när resursen 
ifråga synes outtömlig råder »allemansrätt». Var och en tar för sig efter sitt behov. Detta 
kan fungera väl under årtusenden under förutsättning att människorna håller sin numrär i 
schack och nomadiserar. När dessa villkor inte längre är uppfyllda börjar en regleringsfas, 
som kan vara högst olika utformad. Den bakomliggande tanken är dock att man vill 
balansera uttag mot tillväxt. I ett långt historiskt perspektiv brukar inte heller detta vara 
särskilt effektivt och förr eller senare når man fas III, odlings- eller domesticeringsstadiet 
(se figur 1). Slarvigt uttryckt har man då övergått från natur till kultur. Det sista ledet i 
denna långa utvecklingskedja är urval, förädling, införsel av främmande djur och växter 
samt, i de yttersta av dessa dagar, genmanipulation. Allt detta sker i syfte att höja den 
primära produktionen av nyttigheter antingen för att tillfredsställa en större mängd 
människor och/eller för att höja dessas materiella standard. 

Vårt bruk av den svenska skogen i vid bemärkelse följer den antydda utvecklingen. 
Några exempel må förtydliga det hela. I den Norrländska skogskommittens betänkande av 
den 21 december 1870 sägs att intet bär »tillförlitligare vittnesbörd om den bristande 
aktningen för lagarna, som nu är rådande i Norrland, än det gränslösa självsvåld, varmed 
en stor del av befolkningen inom åtskilliga orter hänger sig åt bedrivande av skogsåver
kan». (Citat efter Holmgren 1950.) Den norrländska allmogen betraktade uppenbart sko
gen som en fri nyttighet, vilket den inom parentes sagt fortsatt att göra i vissa avseenden 
långt in i vårt århundrade. När kronan genomfört avvittringen och skogen dessutom blivit 
värdefull bröts två rättsuppfattningar mot varandra, som först efter en mansålder slutade 
med kronans seger. De stora skogsåverkningarna, dvs. att människor högg och sålde virke 
från statens mark, upptog i slutet av 1800-talet en stor del av de statliga skogstjänstemän
nens arbetstid i de båda norra länen. 

En genomförd övergång till regleringsfasen kan skönjas bakom Upplandslagens förbud 
att ingen får gå i skogen »efter ekorrar före Allhelgonadag» (Holmbäck & Wessen, 1979). 
Det ansågs uppenbart vara till gagn med en förkortad fångstperiod jämfört med om 
åretruntjakt även fortsättningsvis skulle ha bedrivits. 

En något mer avancerad reglering återfinns i en annan medeltida lag, i vilken man 
fördelar ollonbetet på några allmänningar i 'lrögds härad i Uppland. Lagen, Tröghbolagh, 
stadsfästes av kungen år 1369, men har enligt Lundberg (1952) sina rötter i det sena 1200-
talet. Efter midsommar skulle fyra män utses för att undersöka om ekskogarna var i det 
skick att ollonbete kunde förekomma. Var så fallet fördelades betesrättigheterna vid en 
tingsförhandling. Efter rensning av marken och en veckas betesfredning släpptes de 
märkta svinen på eftersommaren. Här gjordes uppenbart en prognos över produktionsför
mågan baserad på en erfarenhetsmässig taxering, varefter betesmöjligheterna fördelades 
på delägarna. Man strävade tydligen efter att balansera tillgången av ollon, gräs och rötter 
mot svinens behov så att djurägarna kunde maximera sin avkastning. Principen känns vid 
genomläsning av lagtexten helt modern. 
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Pig. I. Människans utnyttjande av skogen har skett i fyra steg, se texten. Den övre skogssilhuetten 
symboliserar förrådsutvecklingen. De streckade fyrkanterna visar den relativa areal som varit utnytt
jad för odling respektive till boplatser m. m. Teckning: Sigge Falk. 

Naturskogens träd har likaledes varit föremål för mängder av regleringar, när de i gamla 
odlingsbygder började tryta eller där bergsbruket fått en priviligierad ställning. Sporadiskt 
kan denna process följas från de tidiga landskapslagarna över de första skogsförordning
arna i mitten av 1600-talet och fram till mitten av 1800-talet. Med tiden blev det byråkra
tiska krånglet kring dessa regleringar synnerligen omfattande, vilket följande exempel må 
belysa. Vid tinget i Vendel den 27 januari 1736 ansökte en kaptenlöjtnant Elgenstierna om 
att i socknens allmänning få hugga byggnadstimmer (Edling & Ljusterdal, 1956). En syn 
hösten innan på kaptenlöjtnantens gård har visat att »en ny badstuga derstädes behöfwes 
samt att der till erfordras 41 timberståckar och 6 träen till lafwar». Förutom detta äskades 
om reparationsvirke till andra byggnader, hägnader m. m. Någon skog fanns inte på 
hemmanet. Häradsrätten hemställer nu till landshövdingen att bevilja den begärda ansökan 
om huggning. Efter införandet av 1734 års lag skulle nämligen landshövdingen pröva och 
godkänna all avverkning på allmänningsskogarna. Först krävdes emellertid att häradsrät
ten utsåg en nämnd, som på fastigheten noggrant skulle syna behovet av virke in i minsta 
detalj. Denna nämnd skulle även granska fastighetens egen skog. Om det således inte 
fanns någon skog och om behovet av byggnadsvirke kunde vidimeras, sändes ansökan 
med förslag om tillstyrkan till landshövdingen. Denne utfärdade order till någon tjänste
man i jägeristaten att utstämpla virket. 

Alla dessa strävanden att bevara skogstillgångarna ledde inte till något varaktigt resultat 
eftersom befolkningstillväxten medförde att naturskogen tröt på många ställen i södra och 
mellersta Sverige redan vid mitten av 1700-talet. Då var t1ppenbart tiden mogen att börja 
fundera på skogsvård, fas III. 

SKOGSVÅRD 

Begreppet skogsvård är ganska diffust och vidlyftigt. Jag har därför valt att begränsa mig 
till åtgärder som vidtagits i syfte att planmässigt reglera avverkningarna samt till frågan om 
skogens förnyelse genom sådd, plantering eller regelmässig självföryngring genom en 
kombination av fröträdsställning och markbehandling. Därmed har röjnings- och gallrings
frågor liksom dikning lämnats därhän. Den komplicerade frågan om striden mellan trakt
huggning och blädning har jag endast ytligt berört, då den är utförligt och väl behandlad i 
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litteraturen (set. ex. Holmgren, 1959; Juhlin Dannfelt, 1959; Carbonnier, 1978). Dessutom 
har jag koncentrerat framställningen till att gälla tiden före vår första allmänna skogsvårds
lag år 1903. 

DE SKOGSHISTORISKA KULTURERNA 

Utnyttjandet av den svenska skogen har självfallet inte varit likartat vare sig i tid eller rum. 
Jag tycker därför att man bör behandla skogshistorien utifrån markutnyttjandet och de 
former av nyttigheter man eftersträvade. Något generaliserat kan man utskilja följande 
skogshistoriska kulturformer: 

Kulturform 

Fångstkultur 
Bondekultur 
Statsskogsbruk 
Bergsbruk 
Skogsindustri 
Turistindustri 

De viktigaste produkterna/tjänsterna 

Vedbrand, vilt, nötter 
Vedbrand, bete, husbehovsved 
Jakt, ekvirke, master, flygsandsbekämpning 
Kol, tillmakningsved, gruvved 
Plank, bjälkar, pappersmassa 
Naturupplevelser 

De ovan föreslagna formerna för skogsutnyttjande har givetvis stora likheter sinsemellan, 
men på avgörande punkter skiljer de sig åt, vilket motiverar uppdelningen. Man kan sätta 
ett stort frågetecken för rubriken statsskogsbruk eftersom verksamheten på de äldsta 
kronoparkerna i sak inte skilde sig nämnvärt från det bruk bönderna gjorde av sina skogar. 
Visserligen medförde högviltets inhägnande i djurgårdar och på »cronones fredkallade 
parker» sannolikt vissa förändringar i skogsbeståndens sammansättning. Men denna sta
tusjakt fick aldrig den utbredning att hela skogstrakter omdanades såsom fallet var i t. ex. 
barockens Frankrike och Danmark Gfr Kardel!, 1974). I kronoparkerna behöll nämligen 
befolkningen mycket länge sina rättigheter till bete och skogsfång. Det som i stället 
motiverar statsskogsbruket är förekomsten av de regelrättsliga anspråken på bärande träd, 
främst ek samt mast- och storverksträd. Dessutom gör staten under 1700-talet de första 
trevande försöken till ordnad skogsvård i och med att man i statsnyttans tjänst påbörjade 
arbetet med flygsandsfältens plantering. Jag är väl medveten om att båda företeelserna haft 
liten areell omfattning och varit av ringa ekonomiskt värde, men idemässigt står de för 
något annorlunda, vilket möjligen motiverar urskiljandet. 

Man kan också diskutera om det inte vore motiverat att ge storgodsen en särbehandling i 
skogshistoriskt avseende. Alltifrån 1400-talets stora klostergods och fram till våra dagars 
herrgårdar har många godsägare varit föregångsmän och tagit initiativ i olika ekonomiska 
frågor, vilket i vissa fall påverkat skogen. Tillkomsten av de första sågarna ligger uppen
bart inom denna sfär, liksom uppkomsten av 1600-talets bruksverksamhet. Men trots att 
många skogliga skribenter särbehandlat herrgårdsskogsbruket, tycker jag ändå att det i allt 
väsentligt liknar bondeskogsbruket i sina verksamhetsformer. 

I figur 2 har jag kartografiskt försökt återge en bild av skogens olika utnyttjandeformer 
vid mitten av 1600-talet. Fångstkulturen i något olika skepnci.d finns kvar över en stor del 
av Norrlands inland. Bergsbruk florerar i en smal zon från Dannemora i öster till Filipstad i 
väster, med vissa öliknande förekomster i Södermanland, Östergötland och Småland 
omgivna av bör1dernas skogshav. 

Förflyttar vi oss ett par hundra år framåt i tiden har fångstfolkets skog övertagits av 
sågverksindustrin som med engelskt kapital och värmländska vandringsarbetare i grunden 
börjat omdana den boreala skogen. God hjälp hade de i detta stycke av den omfattande 
kolonisationen av Norrland under 1800-talets första hälft. Den senare är ett utslag av att 
bondekulturen till följd av befolkningsökning nått ut till alla odlings- och betesmöjligheter. 

11-888023 
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Fig. 2. Utnyttjandet av skogen vid mitten av 1600-talet. 
Fångstkulturen dominerade i Norrlands inland och bonde
skogsbruket i övriga delar (snedstreckat). Bergsbruket 
började bli en konkurrent om vedråvaran. Efter Västkus
ten och på Gotland fanns en småskalig sågverksnäring. 
Teckning: Sigge Falk. 

Men även söder och öster ut gick denna sågverks- och exploateringsvåg som nådde alla 

kvarvarande skogar i södra Sverige (figur 3). 
Bergsbruket hade efter 1600-talets storhetstid genomlidit många upp- och nedgångspe

rioder men totalt sett fram till mitten av 1800-talet vidgat sina domäner. Anläggning av 
bruk efter Norrlandskusten och i Norrbottens inland, industriell verksamhet i Småland 
samt kalkbrytning på Gotland är några exempel på denna bruksexpansion. Vid slutet av 
1800-talet var hela den nuvarande svenska skogsmarksarealen ianspråktagen för virkes

produktion och fodertäkt. 

NÅGRA ANMÄRKNINGAR MED ANKNYTNING TILL SKOGSVÅRD 

Källmaterial i skriftlig form för att belysa den svenska skogens utveckling saknas i allt 
väsentligt före mitten av 1700-talet. Vi har möjlighet att teckna konturerna av skogsutnytt
jandet under sammanlagt de tre senaste omloppstiderna av en utveckling som sträcker sig 
minst 100 omloppstider bakåt i tiden. Detta leder till en enorm övervärdering av nutida, 
lätt iakttagbara och kontrollerbara fakta. Visserligen finns det ingen anledning att tro att 
verksamheter förekommit som i sak skiljer sig från det vi via källmaterialet vet har inträffat 
under de senaste tre hundra åren, men det känns ändå meningsfullt att fundera ett 
ögonblick hur skogslivet kan ha tett sig under de för oss ofattbara tidsrymder människan 

har utnyttjat vårt lands skogar. 
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Fig. 3. Arealutnyttjandet av skogen vid mitten av I 800-
talet. Sågverksnäringen expanderade från Göteborg via 
Göta älv och Vänern till Värmland på 1840-talet. Därefter 
tog man steget över vattendelarna och gick in i Norrlands
terrängen. Fångstkulturen finns delvis kvar i detta områ
de. Aven bergsbruket har expanderat i olika riktningar. 
Snedstreckat = bondeskogsbruk. Teckning: SiggeFalk. 

En spännande fråga om tidig »skogsvård» är knuten till hasseln. Dess nötter har varit av 
utomordentligt stor försörjningsmässig betydelse under årtusenden såväl för jägare/sam
lare som för bönder. Jag utesluter inte att »frösådd ur hand», för att nu använda en glosa 
från 1800-talet, kan ha förekommit redan under jägarstenålder. Det skulle i så fall lite 
lättare förklara vissa drag i hasselns nutida utbredning. 

En annan intressant skogshistorisk fråga är Göranssons (1983, 1984) påvisande av 
skottskogsbruk i samband med jordbrukets införande i vårt land. För att benämnas 
skogsvård bör väl denna verksamhet ha varit reglerad, dvs. utnyttjad så att en ständig, 
aldrig sinande ström av nyttigheter kunde hämtas därur. Detta återstår att bevisa, vilket 
väl aldrig blir möjligt. Men de simuleringsmodeller baserade på skottskogstanken, som 
bl. a. presenterats av Browall (1986) är onekligen intresseväckande, när man har begreppet 
skogsvård i bakhuvudet. 

Det är en allmän uppfattning att skogsvård inte förekom under medeltiden (jfr H9Seg, 
1982). Det var säkert inte heller speciellt nödvändigt eftersom befolkningen i relation till 
skogsförekomsten var liten. Men man kan inte utesluta att klosterväsendet med dess 
införande av olika kulturväxter också kan ha haft influenser på skogsutnyttjandet och 
därmed möjligen lett tankarna in på hushållning och förnyelse. Att t. ex. skogsplantering 
förekommit är i varje fall känt från en plats på Öland (Hjelmqvist, 1982). 
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SKOGSVARDEN FORE ISRAEL ADOLF AF STROM 

Man kan med ganska stort fog låta Israel Adolf af Ström personifiera gränsen mellan 
skogsvårdens forntid och medeltid. Före hans inflytelserika gärning på Kungl. Djurgården 
och vid det år 1828 inrättade Kungl. Skogsinstitutet hade skogsvård i nämnvärd t1tsträck
ning inte existerat. ·utgivningen av hans Handbok för skogshushållare i sin andra upplaga 
år 1830 får därför i mitt anförande bli skiljelinjen mellan gammalt och nytt. I sitt förord 
frågar sig af Ström varför ett land som Sverige, där beroendet av skogen fanns på nästan 
alla områden hade behandlat skogsskötselfrågan med så stor liknöjdhet. Jag skall försöka 

att med delar av facit i hand ge mitt svar. 
Den första fråga man kan ställa är om aktiv skogsvård verkligen hade behövts före 1830. 

Förslog inte den naturliga tillväxten att förse landet med erforderliga skogsråvaror? 
Dessvärre är siffermaterialet aningen sprött, varför det inte med bestämdhet går att 
upprätta en helt trovärdig balans. Trots detta har jag vågat mig på en överslagsberäkning 
och valt tiden omkring 1750. Då levde i Sverige 1,8 miljoner människor, vilka tillsammans 
kan ha krävt 10,8 miljoner fastkubikmeter till husbehovsved. 

Skattad årlig förbrukning av vedråvara år 1750 

Husbehovs ved 
Bergsbruket 
Sågverk 
Tjära 

Summa 

Miljoner m3f 

10,80 
4,50 
0,14 
0,18 

15,62 

Samtliga ingående poster är beräknade med stor osäkerhet. Bäst är den för bergsbrukets 
vedbehov, vilken okritiskt tagits efter Wieslanders (1936) beräkningar. Husbehovsveden 
har beräknats efter en schablon av 6 m3f per person baserad på att vår första uppskattning 
av behovet från tiden kring senaste sekelskiftet anger siffran 4 (Joachimsson, 1908). Då 
man vid mitten av 1700-talet hade öppna spisar och allmänt sett var mera virkesslösande i 
sin hantering, har jag för att vara på den säkra sidan höjt denna siffra med 50%. 
Sågverkens förbrukning bygger på exportstatistiken (Statistiska centralbyrån 1972) samt 
de få notiser som Högberg (1969) vaskat fram om det exporterade virkets dimensioner. 
Sågutbytet har satts till 40%. Virkesbehovet för tillverkning av tjära har beräknats efter en 
av Tiren (1937) given schablon om 2 m3f per tunna. Det erhållna resultatet pekar för det 
första på att skogsindustrin i detta stycke är helt ointressant samt för det andra att den 
negligerade husbehovsveden, är den i särklass viktigaste skogsprodukten. 

När jag ser den bild, som resultaten i figt1r 4 frammanar har jag svårt att acceptera det 
oerhörda intresse olika forskare och skribenter ägnat den industriella verksamhetens 
skogsfrågor, varvid de helt glömt bort den viktigaste posten. Husbehovsveden är närmast 
anonym i skogliga källor, trots att den till 1950 var den viktigaste skogsprodukten. 

Vid den första riksskogstaxeringen 1923-1929 (SOU 1932) anges tillväxten för hela 
landet till 56,6 miljoner m3f, varav 30,7 miljoner m3ffanns i Göta- och Svealand. Vi har inte 
den blekaste aning om skogstillståndet år 1750, men en hel del talar för att det i varje fall 
inte var mycket sämre än på 1920-talet. Vid den senare tidpunkten hade förråden börjat 
byggas upp efter 1800-talets exploatering, men såren var definitivt inte läkta. Regionalt är 
jag förvissad om att brist på skog inte förelåg vid mitten av 1700-talet. Däremot fanns det 
lokala, delvis svårartade brister i såväl vissa jordbruks- som bergsbruksområden. Såsom 
Nordström en gång påpekat (1959) var talet om skogsbrist under 1700- och 1800-talet i 
huvudsak en transportfråga. Med dåliga kommunikationer gick det inte att transportera 
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Fig. 4. Ett försök till virkes balans för år 
1750. Kartans streck visar mycket sche
matiskt de jordbruksområden, som vid 
denna tidpunkt uppenbart hade lokal 
brist på virke. Även i smärre delar av 
Bergslagen var virkesbrist trolig. Teck
ning: Sigge Falk. 

virke över långa sträckor från överskottsområden till sådana som saknade skog. Man kan 
också vända på argumentationen och påstå att skogsbristen inte var så uttalad att bättre 
kommunikationer kom till stånd. Det gick uppenbart att nära fram sig med olika substitut . 
• 
Atminstone vill jag tolka bilden så eftersom ytterst få fall av social oro rapporterats från 
1700-talet och där vedtillgången på något sätt skulle vara en utlösande faktor. Såsom 
Wieslander (1936) elegant påvisat synes det lokalt i mitten av 1700-talet ha förekommit 
skogsbrist i de mellansvenska bergslagerna. Dessutom vet vi via kartor och utlåtande att i 
vissa slättbygder, kanske mest utpräglat i Västergötland och Skåne, var bristen på husbe
hovsved besvärande. För att ta ett exempel, så säger prästen Johan Högman år 1787 om 
socknarna Rackeby och Skalunda väster om Lidköping: »Skogar finnas här snart sagt 
alldeles ingen liknelse til, undantagande en och annan liten Björkelund, hörande til de 
härvarande Possessionater, eljest är här en gräselig slätt och Falebygd. » 

Det teoretiska skogsvårdskunnandet 

Om vi vänder blicken åt ett annat håll och frågar vad man teoretiskt visste om skogsvård 
och skogsskötsel under 1700-talet, så kan man kort slå fast att man kände till det mesta. 
Utan större svårigheter kan man i litteraturen plocka fram fullt användbara synpunkter på 
trakthyggesbruk, fröinsamling, fröförvaring, klängning, plantskolor, sådd, plantering, 
röjning, gallring och proveniensval. Redskapsteknik och praktiska råd saknas inte. Ett litet 
exempel. I sitt presidietal inför Kungl. Vetenskapsakademien år 1740 ger C. W. Ceder
hielm följande råd för att gynna ekens spridning: »Såleds finner ock Eken hos Enebusken 
sin näring och skygd tinder heta, kiöld, och boskaps-bete, enär planteraren mit i busken 
med en stör giör et litet hål uti den derstädes mäst altid befintelige löse jorden, däruti 
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insläpper et eller tu mogna ollon, och låter sedan väksa efter behag, hwilket mycket sällan 

misslyckas.» 
Här har vi ett tidigt exempel på att man observerat vad lågskärm betyder för frostkäns-

liga arter, en kunskap som först under senare år nyupptäckts. Linnes kortfattade Handling 
om Skogars plantering är förträfflig i sina råd för sådd m. m. av tall, gran och björk. Den 
trycktes bla i den svenska almanackan år 1748, varför man kan tro att synpunkterna fick 

viss spridning. 
Häradsfogde Craelius' år 1774 tryckta åsikter om självföryngring i tall för de norra 

delarna av Kalmar län skäms inte heller för sig. Han vill införa trakthygge med 

fröträdsställning och bränning av marken. 

Praktiska erfarenheter 

Det kan med visst fog misstänkas att de råd och rön som via det tryckta ordet förmedlades 
till 1700-talets läskunniga svenskar var ett allmängods, vars rötter i form av praktisk 
erfarenhet härstammade från Engand och Tyskland. Fanns det då inte någon verksamhet 
på skogsvårdens område inom landets gränser? Det förekom givetvis sådan, dock ganska 
sporadiskt under hela tiden mellan skogsförordningen 1647 och fram till 1820-talet. 

Men totalbilden är ändå av den arten att man med af Ströms ord kan tala om liknöjdhet. 
De skogsordningar som såg dagens ljus i mitten av 1600-talet byggde uteslutande på en 
ransoneringsprincip, som i första hand strävade efter att se till att bergsbrukets virkesbe
hov inte äventyrades. Dessutom ägnades ett oproportionerligt stort intresse åt de bärande 
träden. Speciellt fick många bönder i södra Sverige lära sig att plantera ek, då man enligt 
lagen efter ett givet tillstånd till avverkning skulle plantera ett par nya samt sörja för att 
dessa inte gick under av boskaps betet. Av Lindners (1935) massiva genomgång av dom
boksmaterial i Göteborgs och Bo hus län för perioden 1650-17 50 kan man se att lagen blev 
respekterad åtminstone på den första punkten. Uppenbart har man också på många håll i 
landet under tidsskedet 1680-1730 infredat s. k. planterhagar (von Engeström, 1879; 
Lindner, 1935; Lindquist, 1938; Nellbeck, 1953). Dessa utgjordes av redan befintliga, 
hyggligt täta ek- eller bokbestånd, vilka fredades från betesdjur. Även viss sådd, oftast 
benämnd plantering, kan konstateras. Vanligast var dock att man »up-qwistade» träden, 
vilket väl närmast får förstås som en lätt röjning i kombination med stamkvistning. År 1720 
anställs Nils Rahmn av Kungl. Majt på en nyinrättad direktörstjänst för skogarnas skötsel i 
Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län och Halland. I en lista från 1725 i vilken 
Rahmn förtecknar de i dessa län infredade planterhagarna kan utläsas att antalet i Göte
borgs och Bohus län var 111 st på vilka man planterat 348 ekar samt uppkvistat 6 415 ekar 
och 3 200 bokar. Antalet behandlade träd är inte särskilt imponerande. Beträffande de 
senare hade de enligt nutida uppfattning förslagit till att bekläda en hektar med ädellöv
skog. En förordning utkom samma år, 1725, i vilken allmogen av Kungl. Majt. uppmanas 
att samla in, förvara och så ollon i syfte att »upphjälpa» de under krigsåren förhärjade 
skogarna. Varje helt hemman skulle samla in 100 st ollon antingen av ek eller bok. Ollonen 
skulle sås inom hägn och det förelåg en skyldighet vid laga ansvar för var och en att se till 
att de gick upp och inte vanställdes av boskapsbete (Lindner, 1935). 

På ett annat område försökte staten ingripa och få till stånd skog. Det gällde flygsandens 
bekämpande i Skåne och Halland. Nellbeck (1953) har dragit fram i ljuset delar av den 
verksamhet som bedrevs från Lunds universitet av professor Eric Gustav Lidbeck mellan 
åren 1756-1784. Den praktiska planteringen var förlagd till Skanörs Ljung. Resultaten var 
inte uppmuntrande. Man hade svårighet att rekrytera arbetsfolk, vilket inte var underligt 
eftersom det förutsattes att de ställde upp gratis. Dessutom kan man av ett besiktningspro
tokoll från år 1770 notera att allmogen uppenbart inte var vänligt stämd till företaget 
eftersom man dragit upp tallplantor med rötter och kastat dem utanför det fredande och 
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inhägnade området. Under dansk tid hade dock en mera lyckosam plantering av 150 ha 
•• 0 

sandmarker skett på nuvarande kronoparken Aspet, söder om Ahus (Nellbeck, 1953). 
Viss skogsvård förekom i slutet av 1700-talet på de skånska godsen, vilket bl. a. bestyrks 

av den relativt stora mängd plantor, som levererades från professor Lidbecks plantskola i 
Lund till olika avnämare. Verksamhetens omfattning är okänd. Tidsmässigt är den samtida 
med v. Langens berömda och välkända verksamhet i Själlands statsskogar (Oppermann, 
1887-1889), varför man inte kan utesluta att vissa ideer spritts från den tysk-danska 
skolan. Godsägarna i närheten av Göteborg hämtade under 1700-talets andra hälft en hel 
del lärdom från England. Man kan för skogsvårdens vidkommande notera att Clas 
Alströmer i en uppsats från 1782 slår ett slag för plantering av lärk och silvergran. Redan 
1763 hade han fört med sig lärkplantor hem från England. Detta var inte den första och 
enda transporten av lärk västerifrån. På flera västsvenska egendomar dyker lärken under 
ett knappt hundratal år upp i huvudsak som en influens från de första lyckade plantering
arna (Schotte, 1917). 

Sammanfattningen av denna summariska genomgång blir att skogsodling i nämnvärd 
omfattning inte praktiserades. De undantag som fanns hänför sig till godsmiljöer i Skåne 
och Västsverige. Denna verksamhet är logisk eftersom det just är i dessa trakter, som de 
svåraste problemen med virkesförsörjning existerade. Märkligt är emellertid att man inte 
kan spåra något nämnvärt intresse för skogsodling inom bruksbygden. Här fanns män ur 
samma aristokratiska miljö, vilka åtminstone i skrift framför rädslan för framtida skogs
brist. Ej heller torde förmåga till organisation eller brist på kapital ha saknats. Detta är en 
historisk paradox. 

Min sammanfattande bild av orsakerna till liknöjdheten inför skogsodling och skogsvård 
är att sådana knappast behövdes. Virke fanns uppenbart att tillgå utan omvägen över sådd 
eller plantering. Där så inte var fallet är orsakerna av rent social natur. Precis såsom fallet 
är i dagens u-länder skall man inte förvänta att en bonde skall plantera skog och vänta 
trettio år på avkastningen. Då har han svultit ihjäl. För mig är det lättförståeligt att en 
bonde inte inhägnade någon gräsbärande areal och sådde ek- eller bokollon. När träden 
kom upp hade han bara besvär av dem eftersom de enligt den regalrättsliga principen 
hörde till kronan. Dessutom förutsattes han göra allt arbete gratis. De få belöningar som 
infördes ändrade inte på detta faktum. Utöver detta kan naturligtvis flera skäl till bristande 
intresse för skogsvård framdragas . Ett var att skogsmarken inte förrän in på 1800-talet 
fördelades på enskilda hemman. Ingen vettig person gör långsiktiga åtgärder på samfälld 
mark. En annan och kanske viktigare orsak var att skogen i sig saknade större värde. Ett 
tredje var det rent mentala. För en bonde var skogen och dess världen relativt ointres
santa. Det ingick aldrig i hans världsbild att man skulle sköta skog på annat sätt än genom 
betesbränning och plockhuggning. 

Det 1700-talshistorien visar är att det inte under rådande förhållanden gick att kommen
dera fram skogshushållning. Först när människor i stil med de nämnda godsägarna får det 
tillräckligt bra och mätta och belåtna kan fundera över framtiden framstår skogsvård 
såsom något intresseväckande. Detta bör även vara parat med en god avsättningsmarknad 
för existerande skog. 

SKOGSVÅRDENS MEDELTID 1830-1860 

Israel Adolf af Ströms insatser vid Skogsinstitutet bidrog verksamt till att skogsvård 
infördes på en del gods, många häradsallmänningar samt på en del kronoparker under 
1830-talet. Stor vikt lades i undervisning på skogarnas indelning till trakthuggning och 
eleverna fick vara ute och praktisera. Undervisningen i sig var ett tecken på ett förändrat 
synsätt gentemot skogskapitalet hos landets styrande. Bakom denna attitydsvängning låg 



172 L. Kardel/ K. Skogs- o. Lantbr.akad. Tidskr. 127 (1988) 

givetvis ett internationellt förändrat ekonomiskt klimat. Förutom att vi hade en gynnsam 
järn- och stålkonjunktur på 1820-talet, så började det att bli efterfrågan på skogsprodukter. 
Befolkning och uppodling hade ökat, vilket i sin tur tärt på skogsresurserna i landets 
viktigaste jordbruksområden. Även om detta synes ha varit en av Israel Adolf af Ströms 
bevekelsegrunder för att få modernt skogsvårdstänkande accepterat, tror jag inte att detta 
ensamt hade räckt till. Skogen måste också få ett rotvärde, vilket uppenbart var fallet 
under 1830-talet, då den europeiska marknaden efterfrågade mera virke. Utförseln av 
plankor och bräder mellan åren 1830 och 1840 ökade med 213 % till drygt 525 000 tolfter. 
De danska skiftena i slutet av 1700-talet tillsammans med en ekonomisk uppgång i 
Danmark efter Napoleonkrigens förödelse var uppenbart den starkaste drivkraften bakom 
suget efter svensk skog. En tredjedel av virkesexporten under epoken gick nämligen dit. 
Störst uppsving visar dock trävaruexporten på den franska marknaden som ökade 2,5 
gånger. Vare sig den engelska eller den tyska marknaden var under detta årtionde lika 
expansiva om än de tog hand om cirka en femtedel av den svenska träutförseln vardera. På 
kommunikationssidan kan noteras att sjötransporterna fick ett uppsving. Såt. ex. invigdes 
Göta kanals Västgötadel år 1832 och flera vattendrag hade flottledsrensats. Även på 
sågverkssidan hade vissa handelshus i Göteborg gjort insatser. Allt detta betydde sannolikt 
att skogen kring vissa vattendrag fick ett ökat rotvärde och det är kanske inte en slump att 
vi finner de tidigaste skogsvårdsinsatserna på vissa häradsallmänningar kring dessa. 
Bidragande orsak var dock en del förf attningsmässiga förordningar bakom vilka man kan 
skymta af Ströms gärning. Allmänna skogar till vilka även hänfördes lands- och härads
allmänningar skulle indelas till trakthuggning enligt en instruktion av år 1838. De utförda 
planerna granskades på Kungl. Skogsinstitutet och fastställdes av Kungl. Kammarkolle
gium (Ranson, 1971). Till detta skall läggas att efter 1828 skulle högre tjänsteman inom 
jägeristaten ha skogliga kunskaper. Sammantaget medverkade dessa åtgärder till att kvar
varande allmänna skogar i mellersta och södra Sverige successivt fr. o. m. 1830-talets 
andra hälft blev föremål för en adekvat skogsvård. Det är vidare troligt att förhållandet var 
likartat på vissa större privatägda skogar i samma landsdelar. 

För att på basplanet följa denna utveckling har jag i arkiv granskat förhållandena på 
Grimstens häradsallmänning från slutet av 1830-talet till en bit in på 1860-talet. Allmän
ningen kallades för Västra och Östra Tiveden och omfattande 2 800 ha produktiv skogs
mark, belägna ett par mil öster om Laxå. Den indelades till trakthuggning åren 1841-1842 
(Ranson, 1971) av en elev vid Skogsinstitutet med det välbekanta familjenamnet Muhr. 
Planen granskades av Israel Adolf af Ström och fastställdes av Kungl. Kammarkollegium 
1842. Den sträckte sig fram till 1960-talet, vilket vittnar om en obändig framtidstro eller om 
man så vill stor brist på fantasi och erfarenhet. I varje fall följdes planen strikt under ett 
trettiotal år. 

I den skogsinstruktion som fastställdes 1838 kan man skönja att huvudalternativet vid 
skogsförnyelse var självföryngring, vars resultat skulle garanteras av betesfredning. 
Sådd förekom liksom en rekommendation om anläggning av plantskolor för framställning 
av plantor i syfte »att dermed fylla tomma luckor, som i sådderne uppkomma». 

Man kan efter planens införande på Grimsten följa skogsvårdens vardagsproblem i 
korrespondensen mellan de två skogvaktarna och överjägmästaren, som satt i Orebro. 

Kort sammanfattat tycks utvecklingen ha varit denna. Man införde ett strikt trakthyg
gesbruk efter af Ströms ideer (se Carbonnier, 1978). Där så var möjligt ställdes fröträd, 
varvid även gran kunde accepteras. Hyggesrester och mindervärdig skog försåldes som 
vedbrand. Området hägnades och riset kunde antingen brännas eller också fick det ligga 
och multna under 3-4 år, bl. a. för att man skulle komma förbi snytbaggeproblemet. 
Förhärskande kulturmetod var markberedning med klohacka och rutsådd. Kottar insam
lades lokalt och klängdes i solklänglavar av skogsvaktarna som genom fröhandel drygade 
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ut sin magra lön. Som regel såddes såväl tall- som granfrö på hyggen i försvarlig mängd. 
De arkivuppgifter som går att kontrollera pekar på en fröåtgång mellan 1,3-3,0 kg/ha. Det 
framgår inte om man blandade fröet eller sådde gran och tall var för sig. Det sistnämnda 
alternativet är inte omöjligt, även om man i senare tid tycks sig ha märkt att blandning 
varit det vanliga. 

Arbetsåtgången varierade men tycks ha legat mellan 5-8 dagsverken per hektar. Upp till 
100 personer har varit verksamma på hyggena under den mest intensiva skogsvårdsperio
den i maj och juni. Den 23 maj 1858 tillskriver skogvaktare Larsson överjägmästare 
Printzenkreutz och meddelar att han sått 14 tunnland med 40 skålpund granfrö, då något 
tallfrö inte finns att tillgå. Han har tillsammans utnyttjat 56 dagsverken och säger att »nu är 
ej mera af desse årshyggen osådde än de 3 sednaste årens af verkade hyggen, hvarå ännu är 
mycket ris». 

Fr. o. m. I 850-talet blir i vissa fall en kombination av svedjebruk och sådd en utnyttjad 
kulturmetod. I ett anbudsförfarande fick en person tillfälle att ta en rågskörd på hygget 
efter bränning. Någon gång kunde denne person betala för denna förmån, men det var 
troligen vanligare att motprestationen bestod i ett uppförande av hägn runt sveden. 
Allmänningen stod för tallfröet, vilket antingen kunde sås tillsammans med rågen eller i 
samband med rågskörden på eftersommaren. Denna kulturmetod, som har mycket klara 
paralleller till vissa problem och lösningar i dagens u-länder, verkar att ha varit vanligt 
förekommande inom Tivedsregionen och gav upphov till fina ungskogar (se Kardell, 1982). 

Någon enda gång dyker frö från Skåne upp i pappren, vilket tyder på att fröbrist kunde 
upplevas som ett problem. Detta förebådar 1870-talet, då tysk.fröet börjar invadera svenskt 
skogsbruk. 

I brev av den 24 maj 1860 diskuterar skogvaktare Haggren problem med anläggandet av 
plantskolor, vilka han uppenbart året innan beordrats anlägga. Han fick nämligen inga 
pengar för detta arbete av allmänningsstyrelsens ordförande, då denne ansåg plantskolor 
onödiga, enär frösådder genomfördes. Dock anläggs så småningom skogsplantskolor och 
produktionen i dessa kompletteras från år 1864 med lärk. Lärkfrö blandas sedan under 
något årtionde in i det andra fröet förutom det att man använder plantorna i hjälpkulturer. 

Det är svårt att ha någon uppfattning om skogsvårdens resultat på Grimstens härads
allmänning under detta initialskede. En sak är dock säker, nämligen den att skogvaktarna 
Larsson och Haggren skulle ha känt igen sig på dagens hyggen. De grundläggande 
metoderna är nämligen desamma liksom problemen. Det är inte helt otroligt att de med 
viss stolthet hade kunnat peka på att deras sådder gått till betydligt bättre än dagens 
planteringar. På en punkt skiljer det sig nämligen högst väsentligt mellan 1840-talet och 
1980-talet. Då var markerna ganska utpinade efter århundraden av plockhuggning och 
boskapsbete. Detta bör ha lett till mindre konkurrens från övrig markvegetation och 
därmed bättre plantetablering. Dessutom har de genomgående arbetat med en betydligt 
säkrare kulturmetod, nämligen sådd oftast efter bränning och markberedning. 

Vilka problem hade man nu vid introduktionen av skogsvård på Grimsten? Här liksom 
annorstädes under 1800-talet, tror jag att boskapsbetet förosakade mest bekymmer, även 
om det i de tidigaste pappren inte framträder med särskilt stor pregnans. Det största 
problemet tycks ha varit att få pengar till hägnader runt kulturfältet. På skogen betade 
minst 200 kreatur och det var väl inte ovanligt att den som vallade såg till att djuren fick en 
möjlighet att komma in till den hägrande gräsväxten på hyggena. År 1839 begär exempelvis 
överjägmästare Hamnström att landshövdingen måtte åsätta ett högt vite (6 Rdl banco) för 
den som genom boskapen åstadkommer skada på planteringarna. I ett tillägg motiveras att 
vitet skall riktas mot djurens ägare, vilka hade att svara för såväl böter som skadestånd. 
Detta emedan fattigt vallfolk knappast hade några resurser. Betesfrågan är såväl på 
Grimsten som inom hela bondeskogen en svår nöt att knäcka. I och med införseln av 
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handelsgödsel och vallodling hittas successivt under perioden 1830-1860 den lösning, som 
höjer produktiviteten på bondens marker och därmed på sikt bidrar till att skogsekosy
stem inte drabbas av kreaturens mular. Processen är segdragen och varar i minst 120 år. 
Först omkring 1950 kan man generellt sett påstå att detta hinder för skogens uppkomst 
eliminerats från den svenska skogsmarken. Under denna långa tid hinner uppfattningar 
och opinioner om skogs betet att svänga flera gånger. Ömsom är boskapsbete ett hinder, 
ömsom en fördel. Så t. ex. finns ett papper bevarat från 1893, där man bevisligen mot 
avgift låter någon beta ett särskilt gräsrikt hygge, där syftet naturligtvis är att förbättra de 
unga trädens konkurrenskraft gentemot vegetationen. 

Problem med fröanskaffning uppstår vid flera tillfällen, men det framskymtar inte om 
detta är anledning till att man börjar anlägga plantskolor. I varje fall leder fröbristen till att 
en förhållandevis stor fröhandel kommer igång. Detta i sin tur ger upphov till olyckan med 
tyskfröet, ett problem som i de mellan- och sydsvenska bruksskogarna blir uppenbart 
kring tiden efter sekelskiftet (Wibeck, 1912), då de tidigast anlagda bestånden nått gall
ringsstadiet och därvid uppvisar en miserabelt dålig kvalitet. På Grimstens härads
allmänning och omkringliggande kronoparker och bruksskogar klarade man länge sitt 
fröbehov genom att såväl jägmästarna som skogvaktarna bedrev egen verksamhet med 
inköp av kott och klängning av frö. 

Skogsvårdens främsta problem var den svåra bristen på kontanta medel. Denna i sin tur 
var en reflex av en föga genomtänkt administration i kombination med en månghundraårig 
negativ attityd till skogsvård hos främst bondeståndet. Allmänningsstyrelsen eller Skogs
commissionen, som den hette med 1840-talets terminologi, var befolkad med personer, 
som bildligt talat stod med båda fötterna i åkerleran. De höll hårt på sina kontanter och 
kunde inte förstå att sådana var nödvändiga för en så oväsentlig sak som skogens 
föryngring. Det ålåg nu skogsstatens tjänstemän att i denna miljö verkställa den godkända 
skogshushållningsplanen, vilket uppenbart krävde tillgång till piskan. I en drygt tvåårig 
strid mellan allmänningsstyrelsen och överjägmästaren på 1840-talet, tycks den senare ha 
gått segrande ur striden först sedan han genom olika påtryckningsmedel lyckas få 
landshövdingen att utfärda ett kraftfullt vitesföreläggande. Detta riktades mot skogskom
missionen, så att denna dels tvingades punga ut med erforderliga medel till skogsvård dels 
reglera en skuld till överjägmästaren, som sannolikt sålt frö till några sådder. Av skriftväx
lingen framgår att allmänningsfolket hävdat (1846) att »såväl frösådd som stängselns 
uppförande omkring afverkade årshyggesplatser vore ändamålslöst». Dessutom ansåg de 
att skogsvården uppenbart var alltför intensiv. De ville nämligen själva besluta var det var 
nödvändigt att göra några kulturåtgärder, samt att själva samla in frön. Överjägmästare 
Hamnström tillskriver den 30 april 1846 landshövdingen och ber denne ödmjukt och inte så 
lite syrligt att uppmana skogskommissio11en att besiktiga samtliga hyggen och inrapportera 
specifikt »de trakter på hvilka frösådd ur hand ... kommer att anställas». För det andra 
vill han ha besked om antalet rutor »som mig blifvit anförtrott att upphacka» samt 
huruvida Commissions-Ledamoten Hendric Andersson samlat in det erforderliga 
trädfröet, »hvarom icke erbjuder sig undertecknad att sådane mot betalning aflemna». 

Även skogvaktarna hade framgent problem i det vardagliga arbetet, som många gånger 
måste stannas upp i brist på kontanter. 1850-talets svenska samhälle hörde uppenbart inte 
till dem, inom vilka man hade förtroende för varandra. Skogvaktaren fick vackert gå till 
ordföranden i allmänningsstyrelsen och be om kontanter för att dagligen kunna avlöna 
dagsverkarna. Dessa gjorde nämligen ingenting på kredit. 

Sammanfattningsvis har genomläsningen av dokumenten från Grimstens häradsallmän
ning lett mig fram till den uppfattningen att skogsvård först blir möjlig på bred front , när 
skogen fått ett egenvärde eller ett rotvärde. Därnäst är det nödvändigt att mindre besuttna 
människor ges alternativ sysselsättning och därmed en välfärdsutveckling, så att boskapen 
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kommer bort från skogen och allmänjakt efter virke i form av stölder försvinner. Huruvida 
skogsvård skall lyckas eller ej beror ytterst på sociala förhållanden i samhället, där inte 
minst attityder och värderingar spelar en stor roll. I fallet Grimsten löste man de sociala 
problemen med tvång, dvs. statsmakten drev igenom sin vilja med hjälp av vitesföreläg
ganden, böter för åverkan och en medarbetarstab i form av skogsvaktare ute på skogen, 
som hade ansvaret för att åverkan främst i form av olaga bete samt virkesstölder förhin
drades. Det verkar här ha fungerat hyggligt, men att så inte alltid varit fallet visas av 
utvecklingen på Billingen ett par decennier tidigare. Här nödgades kronan vintern 1822/23 
utkommendera 513 indelta soldater under befäl av 65 korpraler och 34 underofficerare för 
att hindra allmogen att komma åt nödvändig husbehovsved ur kronans hävdade parker 
(Kardell, 1978). Det lyckades nu inte, vilket sällan är fallet och Billingen blev på 1830-talet 
helt kallagd, en process som förstärktes av att stora delar försåldes till privata. Detta 
förhållande att man sällan lyckas att med militär makt skydda skog från åverkan har många 
paralleller i historien. Processen är f. n. enligt litteraturen mest synbar i delar av Indien. 

EFTER 1860 

Som en reflex av goda virkeskonjunkturer under 1850-talet kommer sedan skogsvården på 
bred front under några årtionden på de mellansvenska bruksskogarna samt på samtliga 
allmänna skogar och en del större privatägda egendomar. Bondens skog liksom Norr
landsskogen stod dock fortfarande utanför begreppet regelrätt skogsvård. De mellan
svenska bruksskogarna anses ha fått sina första skogsvårdsinfluenser genom den skogs
skola som den tyske skogsmannen Obbarius inrättade på Västsura 1836. Jag har dessvärre 
inte inför dagens föredrag haft någon möjlighet att i källorna kontrollera dessa uppgifter. 
Men det förefaller som om regelmässig skogsvård först når bergsbrukens skogar på 1860-
eller 1870-talet. I varje fall är detta fallet hos t. ex. Uddeholm (Loven, 1892), Lesjöfors 
(Ekman, 1903) och Aspa bruk (Kardell, 1982). Likartat synes förhållandet ha varit på 
Finspongs bruk (Ekman, 1906), där man under perioden 1876-1905 kultiverade inte 
mindre än 9 066 ha på en total areal produktiv skogsmark av 22 500 ha. Årligen genom
fördes skogsvård på 1,3 % av skogsmarken, vilket är en hög intensitet och teoretiskt 
motsvarar en omloppstid av 77 år. Detta är den högsta skogsvårdsintensiteten av lång 
varaktighet, som jag funnit i litteraturen. Statsskogarna och övriga allmänna skogar 
uppvisar lägre siffror. Såt. ex. når man under 1870-talet inom Askersunds revir, dit bl. a. 
Grimstens häradsallmänning hör, blott en årlig kultiverad areal av 0,6% (SOS, 1870-1880). 
Men naturförhållanden varierar från plats till plats och därmed andelen självföryngringar. 
Med varierande intensitet har sedan skogsvård varit en naturlig del av vardagen på dessa 
skogar ända fram till dagsläget. 

Bondeskogen 

Hos bönderna lät skogsvården vänta på sig. Först år 1903 åläggs de en tvingande reproduk
tionsplikt i detta års skogsvårdslag. Med viss möjlighet att sedan granska res11ltaten, bl. a. 
via den efter 1930-talet publicerade skogsstatistiken, baserad på riksskogstaxeringen, kan 
påstås, att det blev en seg kamp mellan privata skogsägare och skogsvårdens företrädare. I 
inte så liten grad hade givetvis det relativt bristande intresset för skogsvård under inneva
rande sekels första hälft att göra med svaga virkeskonjunkturer. Men det viktigaste var 
nog ändå böndernas attityder till skog och skogsvård.Först på 1950-talet torde man kunna 
tala om en arbetsseger som i och med 1980-talets skärpningar i skogsvårdslagstiftningen 
synes ha krönts med full framgång. Det senare påståendet gäller dock inte resultaten på 
marken utan endast att man med hjälp av såväl moroten som piskan fått iden om skogsvård 
allmänt fastlagd och accepterad. Den sega kampen mellan bonden och skogsvården 
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kröntes således inte med den senares seger förrän 150 år efter Israel Adolf af Ströms 
epokgörande insatser. 

Jag skall i det följande gå igenom en del företeelser, som belyser skogsvårdens utveck
ling på bondeskogen under 1800-talet. Dessvärre finns det just ingenting som belyser hur 
gemene man uppfattade skogsvårdsarbetet utan jag tvingas gå bakvägen via vissa åtgärder 
genomförda av stat och ideella organisationer. Det är nämligen alltid andra som bedömer 
bristen på skog hos bonden och den förmenta misshushållning denne ägnade sig åt. 

Mycket grovt kan man generalisera 1800-talets Bonde-Sverige vad avser dess behand
ling av skogskapitalet som en förödande epok. Bakom detta låg naturligtvis ingen illvilja 
mot skogen som sådan, utan en oförmåga att kollektivt lösa grundläggande samhällsprob
lem. Befolkningen steg, antalet jordlösa mångdubblades och alla skulle ha sin bärgning 
från samma mark. Detta ledde till att praktiskt taget alla odlingslägenheter togs tillvara, 
vilket i sin tur bidrog till skogens tillbakaträngande. Genomförandet av de laga skiftena 
medförde i första fasen ett ökat tryck på skogskapitalet, eftersom man nu fritt kunde 
disponera arbetsresultaten på den egna marken. Det som räddade den svenska bondesko
gen från total ödeläggelse var en rad samverkande händelser av vilka det inte går att 
utpeka någon som den viktigaste. Biologiskt grundläggande var dock att man så småning
om via handelsgödsel kunde höja produktionen på åkern och därmed säkra livsmedelsför
sörjningen. För att detta skulle lyckas, tror jag att det var viktigt att markägandet låg kvar i 
bondehänder. Sågverksnäringen hade i detta stycke en viktig roll, då man speciellt efter 
1850 genererade stora vinster, vilka i inte så liten utsträckning reinvesterades i industriell 
verksamhet och därmed lättade på de jordlösas försörjningsproblem. Momentant spelade 
naturligtvis emigrationen en betydelsefull roll, men jag tror inte att dess effekter för 
försörjningsläget skall övervärderas. Allt detta leder sammantaget till att trycket på skogen 
i form av svedjeeldar och boskapsbete, olaga avverkning m. m. successivt upphör. 
Skogsekosystemen får tillfälle till återhämtning. 

Några exempel. I ett utlåtande av Hushållningssällskapet i Kronobergs län år 1841 
anförs att så länge skogen inte har något värde, så skall man inte förvänta att skogsägaren 
har något intresse för skogsvård. I en kalkyl visas, att när en bonde hugger ved och för den 
till staden har han knappast ens betalt för arbetet. Det är då inte förvånansvärt att han är 

vårdslös med skogen, säger Hushållningssällskapet. »Skogen upptager en plan, där pota
tes , råggröda och sedermera bete kt1nde wäxa - det är helt naturligt, att han nedfäller 
skogen och bränner den ... » (Citat efter Thorsten Peters son.) 

Jag har en gång i arkiv funnit följande lilla påstående, som i blixtbelysning vittnar om 
varför skogen inte kunde vårdas. Kronolänsman Johan Schiller i Kisa i södra Östergötland 
nedskrev som 83-åring sina minnen av 1830-talets skogshushållning. Han beklagar alla 
utryckningar han fått göra för att släcka skogsbränder efter svedjning, men förstår samti
digt att möjligheten till rågsvedjning var det enda värde skogsmarken representerade. När 
han vid ett tillfälle hade förebrått en bonde för dennes svedjning hade han fått till svar: 
»Hvad skulle då våra Torpare lefva af om vi ej hade fällorne?» (Kardell, 1976). I båda 
fallen pekas på det som jag tidigare berört. Innan skogen får ett rotvärde är iden om 
skogsvård lönlös att plantera någonstans. 

I början av 1800-talet begåvas de flesta län med Hushållningssällskap. Man kan i 
praktiskt taget samtliga sammanställningar om dessas verksamhet följa skogsfrågan från 
Sällskapens start tills dess Skogsvårds styrelserna konstitueras efter I 903. Priviligierade 
personer i sällskapens ledning förstår vikten av att vårda skogen, men saknar långt fram i 
tiden möjligheter att reellt påverka det hela i positiv riktning. Uttalanden om vårdslösandet 
med skogen är legio. Såt ex sägs i ett protokoll från Blekinge läns Kungl. Hushållningsäll
skap år 1826: »Man måste medge, att den närvarande generationen på föga hedrande sätt 
kränkt förfädrens berömliga omsorg (om skogen) och rånat från efterkommande ett arf, af 
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nödvändighet för deras bestånd, från provinsen dess naturliga skönhet, frejdad och be
römd bland både inhemska och utländska folkslag» (Wachtmeister, 1914). Orsakerna till 
skogsförödelsen anges främst vara brännvinsbränning dvs. potatisodling på svedjeland. 
Till detta skall läggas den fria exporten av virke över länets hamnar samt märkligt nog 
bristande kunskap. Som motåtgärd föreslogs premier till den som infredade skogsmark och 
skyddar den för boskapsbete under minst 6 år. Man uppmanar befolkningen att samla in 
trädfrön samt uppköper och utdelar en broschyr: Förslag till en förbättrad skogshushåll
ning, vilken år 1826 tillställdes länets samtliga socknar. Dessa åtgärder går igen i de flesta 
sydsvenska hushållningssällskap. Det är lika symptomatiskt att mera adekvata åtgärder 
inte kommer till stånd någonstans förrän på 1850-talet, -vilket naturligtvis är en reflex av de 
bättre virkeskonjunkturerna. Det är således samma grundläggande orsak som föranledde 
ett flertal bruk och statsskogar att vid samma tid anamma begreppet rationell skogsvård. 
Många hushållnings sällskap anställer på 1860-talet jägmästare och plantörer. Man inrättar 
plantskolor och bistår med råd, delar ut premier och subventionerar frö och plantor. I 
Blekinge utvecklas t. ex. plantskoleverksamheten från 2 stycken år 1871 till 19 st år 1903. 
Man levererar sammanlagt 13, 7 miljoner plantor eller 403 000 per år under denna 34-åriga 
epok. Vid ett beräknat plantantal av 6 000 per hektar räckte detta till cirka 70 hektar per år 
och man kan beräkna att det under den ifrågavarande epoken planterades omkring 2 400 

0 

ha. Till detta skall sedan läggas en okänd areal för sådd och självföryngring. Ar 1932 anges 
den produktiva skogsmarken i Blekinge till 147 000 hektar (SOU, 1932: 26). Läggs denna 
siffra i botten på en kalkyl och om vi vidare förutsätter en 80-årig omloppstid, visar det sig 
att man borde ha genomfört skogliga åtgärder på 1 800 hektar per år, vilken siffra skall 
ställas mot de 70 ha som uppenbart blev resultatet under den redovisade epoken i slutet av 
1800-talet. Endast 4 % av den erforderliga arealen åtgärdades. Slutsatsen blir att trots 
imponerande ansträngningar slog skogsvården inte igenom på bred front i södra Sveriges 
bondskogar under denna tid. 

Västsverige och skogsvårdsf öreningarna 

I en motion till riksdagen år 1857 säger riksdagsmannen Carl Hasselrot: » Uti ingen del af 
vårt land visar sig skogsförödelsens följder naknare och bjertare än på Svältorna i Vester
götland, hvilka dock fordom voro beväxta med härliga ekskogar, hvarom ock grofva 
ekbjelkar i alla stugor ännu bära säkert vittne» (Schotte 1923). Svältorna, dvs. de nakna 
ljunghedarna i centrala Västergötland, har sedan fått stå som symbol för bondens bristande 
förmåga att långsiktigt hantera sina skogsresurser samt sedermera för de lyckade satsning
ar på skogsvård som följde i svältens spår. Staten gick nämligen år 1862 in och köpte kala 
marker och lyckades sedan under en tioårsperiod, 1868-1878, genom sådd och plantering 
beskoga dessa (Schotte, 1923). Historien är välbekant och jag skall här inte rekapitulera 
denna. Däremot är det idehistoriskt intressant att notera vissa mindre väl kända och 
uppmärksammade enskilda initiativ vid denna tidpunkt. Såt. ex. förtäljer Rodhe (1907) om 
»allmogemannen» Anders Larsson i Härstorp i Särestads socken NV om Grästorp. 
Denne, som avled blott 44 år gammal 1866, påbörjade plantering på sin utmark och vidgade 
successivt verksamheten till grannarnas marker. Han anlägger plantskolor och undervisar 
i plantering. Då de positiva resultaten börjar visa sig, leder detta enligt Rodhe till efterföljd 
i vidare kretsar. Anders Larsson skulle nog ha känt sig nöjd om han fått ta del av Rodhes 
slutomdöme att hela den omkringliggande trakten vid det senaste sekelskiftet var beväxt 
med medelålders jämn och i allmänhet vacker skog på all för odling ej upptagen mark, där 
det förr var fullständigt kal och ödslig mark. Anders Larssons minne vore väl värt en 
ingående historik. Vi saknar visserligen inte exempel på framsynta människor, som vid 
denna tidpunkt vidtog stora mått och steg för att introducera modern skogsvård, men fallet 
Anders Larsson är ganska sällsynt eftersom det rör sig om en man ur folkdjupet. 
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Anders Larssons och andra enskilda personers verksamhet för att främja skogsvården 
på 1860-talet är förebådare till de västsvenska skogsodlingsföreningarna och sedermera till 
Skogssällskapet. Denna sfär är mycket intressant eftersom dess insatser oftast grundats på 
ideellt arbete utan att man som fallet var för staten och bruken hade någon direkt framtida 
avkastning för egen del i sikte. Det ledande skiktet i dessa många rörelser synes ha 
rekryterats ur städernas borgarklass. Antalet föreningar var många men jag skall blott 
omnämna en, nämligen Skogsodlingens vänner i Uddevalla. Föreningen existerade mellan 
1882-1911 med uppgift att verka för skogsodling i stadens närhet. Man inrättade en 
plantskola och utsatte sammanlagt 524 000 barr- och lövträds plantor samt utsådde 125 kg 
frö. Verksamheten finansierades via medlemsavgifter samt sedermera vissa bidrag från 
länets hushållningssällskap respektive skogsvårdsstyrelse. Merparten av arbetet utfördes 
av avlönade dagsverkare, men även skolbarnen var verksamma. De senare fick i många 
bygder lärospån i skogsvård genom att det år 1908 utfärdades en förordning, som uppma
nade folkskolorna i riket att anordna planteringsdagar (Riksdagen 1907). Bakom detta 
beslut låg en verksamhet som påbörjats tidigare av Västra Sveriges skogsmannaförbund. 
Som John Lindner (1935) påpekat torde detta arbete , dvs. av de många skogsodlingsföre
ningama, inte ha inneburit speciellt omfattande åtgärder för att lösa skogskrisen i Västsve
rige. Men verksamheten har varit betydelsefull på ett annat plan, nämligen att det »hos det 
uppväxande släktet väckes intresse för skogen, skogsodling och skogsvård». Vida större 
betydelse fick Edwin Ohlssons skapelse Skogssällskapet som bildades år 1912. Men med 
dess historia (se Waesterberg, 1962) är vi inne i modern tid. 

NORRLANDSSKOGEN 

Den sista och kanske svåraste uppgiften för svensk skogsvård var att vinna insteg i 
Norrlandsterrängen. Jag skall här bara kortfattat ge några synpunkter eftersom det mesta 
hör till mans minne. 

Låga rotpriser, obefintlig avsättning av klenvirke och allmänt dåliga kommunikationer 
gjorde att man fick vänta länge på den dag då ny skog fick en chans att etablera sig efter 
den som avverkats. Lagstiftningen från 1870-talet sökte blott reglera den värsta rovhugg
ningen och man tvingades av ekonomiska skäl att acceptera rådande praxis. Timmerbläd
ningen blev länge förhärskande och man levde mer eller mindre medvetet i den föreställ
ningen att ny skog så småningom skulle komma av sig själv. Bekant är Th. Örtenblads 
uttalande från år 1894, vilket citerats av de flesta skogsvårdsskribenter under åren . .. 
Ortenblad anser sig skyldig att öppet förklara att han »i intet fall sett en nöjaktig föryng-
ring, föranledd ensamt af en på vanligt sätt utförd timmerblädning». Trots vissa insatser 
såväl på privat mark som på kronans under sent 1800-tal kan man betrakta skogsvård som 
en synnerligen marginell verksamhet före 1920. Det fanns då en hel del kunskap hos såväl 
forskare som praktiker (t. ex. Edvard Wibeck och Joel Wretlind), men blädningsepoken 
kom emellan, varför man först omkring 1950 kan påstå att sedvanlig skogsvård blir allmänt 
genomförd i större delen av Norrland. Jag tycker Edvard Wibeck pekar på något väsentligt 
när han 1913 skriver och påtalar att »det halva a hela öre per år och hektar, vilket staten 
under senaste år nedlagt på skogsodling och hyggesrensning inom de tre nordligaste 
distrikten, ännu ej hunnit på något mera iögonenfallande sätt upphjälpa en ofta njugg 
natur». Vad som behövs, menar Wibeck för att förbättra skogsvården är »påtagligen ej 
blott utredningar av rent kunskapsteoretisk art, utan framför allt större insatser i penningar 
och levande arbetskraft». Här kommer återigen frågan om rotvärdet in i diskussionen. 

Till skillnad från vad fallet var i södra Sverige komplicerades skogsodlingens introduk
tion i Norrland av att man hade att övervinna en del biologiska problem. Först efter det 
andra världskriget stabiliserades uppfattningarna, men ännu kvarstår mycket att lösa i 
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marginella områden, vilket våra dagars diskussion om fjällskogen och contortaintroduk
tionen klart visar. 

SLUTORD 

Mycket förenklat ser jag introduktionen av svensk skogsvård som en segdragen process 
under 250 år. För att man mera allmänt skall anamma arbete och kostnader för ny skog, 
måste det avverkade virket ha ett hyggligt rotvärde. Detta kan antingen uppstå genom att man 
lokalt får en svårartad brist på husbehovsved eller att skogens träd går att förädla och 
sälja. När dessa situationer uppstått dröjer det som regel ett par decennier innan praktiska 
åtgärder genomförs. Vanskligheter inträffar till följd av att den uppväxande skogen måste 
skyddas från boskapsbete och frysande/hungrande människor. Detta pekar på att 
skogsvård på bred front inte kan genomföras förrän man ändrat ett samhälles sociala 
struktur dithän att de intill skogen boende får en hygglig Ievnadsstandard. Periodvis kan en 
arme av beväpnade skogvaktare m. m. möjligen skydda skogen, men detta blir som regel 
alltför kostsamt för samhället. Dessutom brukar dessa »skogssoldater» inte ha speciellt 
bra betalt, vilket gör dem korrumperbara. Detta har aldrig gagnat skogen. 

Såsom fallet är i dagens u-länder var skogsfrågan i Sverige inte i första hand ett tekniskt 
problem utan ett socialt. Det spelar ingen roll om man har kunskap och praktiskt kan allt 
om vägen från frö till timmerträd. Samhället måste vara så funtat att en majoritet av 
människorna inser det vettiga i att sätta ny skog efter avverkad. Dessutom måste alla vara 
välnärda. Denna process tar tid och vi har som tidigare anförts först i våra dagar rent 
attitydmässigt fått iden om ett reproducerande skogsbruk allmänt accepterad. Som en 
paradox framstår dock för mig det enkla faktum att vi trots 80 års regelbunden skogsforsk
ning inte kan sätta ut en planta och garantera att den kommer att leva. Vi kan snart se in i 
trädcellens minsta delar, vi kan locka till oss insekter genom att använda oss av konstgjort 
framställda, komplicerade kemiska lockmedel och vi vet varför rödhakshonan dras till en 
viss hanne under våren genom att vi lyckats avlocka dennes sång vissa fonetiska särdrag. 
Men en så viktig sak som att ta reda på vad det är som gör att en trädplanta överlever det 
har vi inte haft ambition till. Orsaken till detta är dock en helt annan historia. 

För den skogshistoriskt intresserade finns i våra arkiv massor av kunskap att hämta. Det 
mesta är nämligen outforskat när det gäller vardagen och detaljer i denna. Nog vore det 
spännande att mera ingående beskriva den sociala bakgrund och d·en natur i vilken 
jägmästare Wickenberg i Blekinge år 1818 drar 122 personer inför tinget anklagade för 
skogsbrottslighet. Domböckerna är nog vårt mest givande material, när det i en framtid 
blir aktuellt att fördjupa skogsvårdens historia. Kalle Bäck ( 1984) har elegant visat att man 
kommer en hel del intressanta fenomen på spåren bara man ger sig tid och gör sig fri från 
de svepande formuleringar vi mångenstädes möter i allsköns översikter. Dessutom tror jag 
att det i många trakter genom en kombination av arkivstudier och forskning på marken går 
att komma åt en del företeelser som kan vara av vikt för vår fortsatta hantering av den 
svenska skogen. 
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