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Obbarius örfattarskap

Obbirr-ius var en flitig skribenr. I Cnattingius
förteckrring Oltersigt aJ nens ln s hags litte ntu
ren ar C.L. Obbarius den i sirkiass urest pro-
duktive författaren under uiren 1840-60. Del
har känts angeläget att rcdogirr-a fiir vad Otr
barius skrivit utöver lär-oböckerna för- Skogs-
institutet och all pr'ö\'i1en analls av skr-ifler--

na. En fiirteckning iiver a)la Obbar-ius prrbii-
!cl.rrle illilter irerfiun: si:t i deLt.r l.ruitel.

Författarskap på ryska förc
ankomsten till Sverige
Reclan inrrirl anstiillningcn iros Brulissocic
teten var påtänkt hade (larl Lrrchlig Obba-
rius förfirttat tvii g?rnska Lingir artikiar rned
arrknvtning till hans tidigare tjiinst vid Skogs
liin,altningen i H:rrzger-ode. De publicer-a-
des clock först lli39 respektir,e 18,10.

Der.t första artikcln, Datstellung eines ... lter

fahrens ... in Mittelutaldrnpen, r'zrr cn r-cdcr

giireise itrr clcn hushållningsplan, som Ob-
barius srarade fiil på 1820-talet. Siirskilt
skrivcr hzrn orn hur- låg och skottskogar kan
ornlöras till nrellanskos och högskog. En
r-edogörelse för humdinnehiillct i artikelu
finns i kapitcl 4, IttdeLnitrysverhsat lvtcn, si(l
96-98.

Den anclra ar-tikeln, Diz l\talrlhuLh- uttd
IIta lds treunutzu.n g, ;whandlrl konsekvenselua
liir- skogsbruket av skogsbete och förnatäkt i
skcrgen. I Lihohok i SLoglutLcn:|to,ltcn Andra
Delen \tu problemen av ifiågar,arande slag
Lrtfiirligt bcharrcllats. Sc rivcn kapitcl 3, s. 7?,.

Författarskap på svenska
Det tor-dc ha fiarngirtt zrv vircl som berä11als
tidisare. att de första åren i Sverige var-sr'å-
ra liir-Obbarius. Inga elever anmäldc sig till
hans SkogsiDstitut och intresset blancl bluks-
ägarna att fii hushållningsplaner uppliitttcle
fiir skogarna r,ar 1itet. Ar,cn om dct saikert
kriivdc bzidc tid oclr uriida att gör'a sig be
kalt rned de skogliga för'hållirndena i det
nya hemlandet - och Obbarius ågnacle sig
verkligerr rned kraft åt dettr blev h:rn si
srnårringom orolis iivcr sin framtid. F-irr--

utom de utför'liga årsberättelser och rappor-
tef. sonl motilcrirdes av hans r,erksanhct,
började lran skriva långa plornemorior till
Bfukssocictetcn, sorn föredrogs irtför full
rn.ilriq, rid atliqa möretr med \or icretetr i

Stockholm.L
Till en bö{an skrev han på tvska men lran

för'söktc rcdan ei'ter ett drvgt iir i S\,crige att
göra sig firrstiiclcl pä knagelig svcnska. C)r'an

har r-edogjorts lör den omfångsr-ika skr-ivel-
se på sveuskir han skickadc till Brtikssocietc
tcn i januar-i 18,11 - iiret dessfirrinnan ar,fat-
tad på t,vska - där'lran ingående reclogjorde
för sin svn pii rvenskt skogsbruk i alhnänhet
och brukens skogar isltnerhct, r'ilka krar,
sorn borde stållas på brukens skogsförr,allan-
de pcrsonal och hur planläggningcn al dril
ten borcle ske. Två av prornemolior-na 1ät

Jernkoutoret publicerir som artiklar i sjn
skrifserie.lanhontctrels Arzrzalzr ] 8,15 och l8,16.

I den första ar^likeln. med ttteln On llil-
',,l,ns l:ult'tn!. rli.Lut.ras oliL.r rig,rr art
eiTcktir,isera kolningen och att crh:ill:r cn
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bättle kolkr:rlitet. Som tidigar-e berättars in-
gick i Obbar-ius uppdr-au år'en art göra försök
med och beclriva Lrnclelr.isring i rnilkolnine.
()bbarius rrentr i :u tikclrr rtt mln bör- söka
etl likvjderillgssvstclll när mrn kirper kol så

att dct kan bctalas inte bara efier-nångcl
ulan ocks?i eltcr k\rlitct. Hrn påPekar-vikten
,r\ .rl lL,l, r i"rr.rr.'..Lrd,la,l, li'r rlira rr.l'
de lapr-as 1öle leverans och kritiscriu i tirrbi
iarlen kolalna för' bristiirrdc kunnighet ocll
oltisorg orrr kolningcrr.r Han plåderar också
{ör att kolliuaen bör'sarnorclnas bättle, så

att arbctet inle ske. sprill ör'et hel:r skogcrr
varje år'.

L)cn andra artikehr, betitlacl Någa betrak
tel,set öJto thagu\ sköt\d i odr.för bergshnttrltr-
ringcn, år et plädering fijr b:ittr-e skossvårcl
och för irkadc kunsk:rper om r,eLenskaplig
skogsskötsel. Den inleds med en galska pcs
simistisk sarrrranfattning ar. de sellrstc scx
år'els velksanrhet i Bysala och \rästsur-a. Till-
.llörrritrgcrl n\ elerer rirl SLne\i r.rirrr, r\:
fortlarande dålig och intresset för indel-
rrirrt'l'l,rrr, r Lr{t. t )l'},:rrils siqrr .ig r.rr:r
,'rUad tr,it ltatt.r-r ,ler Irj||.\ .lii.ir I r\Itj.,n
rlct av skoganra i Rergslireel och när han tar
del av rlpportcr-om skogsbrist i ijvrigir clelirr
av södr-a ocb mellersta Sverige.

Ohblrius försöl<cr i ar-tikeln analt'sela or.
sakcrna till skogsvårclens blister och n'ckcr
sis.lä i första hand finuzr, för-utom oviljan
rnol fijr'ai dr iugar-i störstr alimänhet, all del
frttas folk firr att utliiru de niidvändiga svss-

lor-na. Bnrken var alltltil fii^siktilia rncd att
anstäl1a större arbetsstyrka beroeDde på dc
omfirttandc sociiila itaganclen sorn löljcle
mcd anställnineen ( l) . ()bbarius, sotn anscr-
att det lillärnpade dirgsverkssystemct medför
irlltför l:lga ?rrbctsprcstationer, pläderar för
ackordsarbete eller-att det ivarje fall skall
låmnas tidsbLrndn?r beting på dc uppeifter-
som sllall utföras.

Han framhåller ånyo att skötsein av bru-
kens skogar kråver kvalificerade kuuskapcr;
sådana Ibrdras också för att göra cn tillfiirlit-
lig hushållningsplan. Många bruksägare har
uttalat tveksamhet betråflande hushållnings-
planen, som de menar tving:rr dem att be-
griinsa alverkningarna och därmed kolnine-
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arna lill de i plarrcn fiir-enskilda år lastställ-
d:r virkeskr,antiteter-na, är'en när- en gytrnsarrr
jiir-nkcinjunkt rrr rnöjliggör ökacl prodrrktion,
sorn kråve. er ökad kolmängd. Obbariris
lugnar clern nrcd bcskedet att hushållnines-
plancn iir-länesiktig ocll till ledning. ocll att
clen rreclgel anikclscr- if'r-äga orn ar'r''erknings-
belopp errskilcla år-.

Diir-mecl ger Obbarius intc ar,kal1 på prin-
cjpen irtt lkogcn ucnom iivelgåne tiil tr-akL-

hvgqcsbruk srrccessivt bör omskapas till lik
ålchiea besLind. och att arverkningalna bör'
korrccntrer-as till cle plancraclc pcr-ioder, som
plalen fiileskrivcr.

AIen clär-på ågrades tili stor dcl iir att fiir-
f:rtta deo stora läroboken ii\'r-a delar. Em-
blvot till liiroboken lorde ha varit ]8.11 års
skr-ir,clsc till Bmkssocietctcn. Fi)rsta delen ar,

iår-oboken r.,vcktes i \''iisrcräs 1845, ancL a del-
en Iii,16, treclje dclcn 11147 och fjårcle delen
18 8.

()bbar-ius hu\1rdsalilisa för-lattarskap ut-
ör'er lärobokerr skcdde åren l8,10-56. med
tlngdpunkt 1850-5 I . Olsakcrrra till att han
Lorn att skr-ir':r-jusl trnrlcr dc här- åren ät-såker'-
ligen f1era. Fiirst och I'råmst hacle han ett
omfattande material att hlirnta stoff ur: liir<i-
boke r. Onr clcnna kuncle gör'as mer lätt
tillgzinglig senorr etl enklare språk, bordc
C)bbar-ius id6er virrrra cn stiirl e spr-idning-.
EtL annat skäl tor-cle ha larit att genont det
tr')ckr?r or-dct giira B.ukssocieteteus Skogs
institut mera känt och stärka dcss strillning
för- fi-amriden. \,'isserligcD stocl skolan vid
den här ticlen pä höjdcn av sin aktivitet med
god tillstr-ömninS.. al elever. Olrlrirrius själv
hadc nått en viss belörnrrrelsc - han tilldcla-
cles I 1350 Jernkoutor-cts stora uuldmeclalj lör
sina för$änster om svenskt skogsbruk rnen
skolans fran.rtid var: ingalunda tryggad. Ett
tredje skål borde rimlist\'is vara att ()bbarius
tycktc:rtt han hade kunskapel och er-faren-
heter sorn borde vinna beaktande. Hatr
hadc nått upp till "normal" perrsionsålder -
var {ödd I7lJ0 - vilketju inneb?rr att slutct på
den aktiya åldern närmade sig. Mänsklist att
dörna borcle Obbarius känna en viss brådska
att lörr Ilam v.rrllrarrlr.rdr på ltj:irrlr irrntrn
det var lör sent.
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NIöjliehetclna att finna kanalcr-sorl nåd
de irt Ljil clerr liclar-e klels al skogsliriL, sorrr
Obbarius ville n:i, r'al clock beqr'älsadc. Nrg-
l a skoeslidskr iftel l'aDDs iinnu irrtc. lsr-ael af'
Striirr hi.le sjort ctr iörsök 18:12 med ,Vogr.

oth.lauktrhiu fii Sr.,r:r l!'r, sorn koln Lrt llicd ctr
cnda nurnnrer'.t L)liremol lallns nåqr_a lant
br-rrksticlskliftcr', sotl ocksli clii och tlli tos
upp sk<ruliua 1r'igrrr, I il.;hrifi Jh Landnnan nu
otlt Kan nt unalehonon itn oclt fidshrilt fiit \ttuts
It Landl[trtthct oth rlets Bittriringo4 ocir Obba-
lirls tog Lolrtrkt lletl bäggc. Nlcn blislel pzi
r erra sliogsticlskliftcr- r':ickte hos Obbalius
tunken iltt stal tli clt egelr ti(:lning.

Ticlskril t f ör Skosshushålln i ng
I Iiirolclct till ticlskt il'tcns första rrurrrrrrer.
sonl tr vcktcs i \':istcr-lis I85 I , arrqct- ()bbar j
rrs sorri r-eclaktril srltel nre(l dcn nr1l publika
Lioncn. f)elt viinder sig till t\'å latcg()rje.
liisrle, clcls skogsiigar-c och (lcls "den leclr
rtislia skog-sliushiillninqspcr-sorralel". Skoes-
rigalna sklrllc senorn ticlskrifierr biblingas
niirruLlc ktrnskaper om skogctrs natlra och
r iir-clc sarr t t eglcr 1'öt sl.ogsskirtsell. De skul-
lc-' oclsil kurrna få svar på slrtgliua fiågor:
Skogshrrshålhtingsper-sonzrlcn skulle gcnonr
tidnirgcn stimrrlelas till att lljlcla cn "velen
skaplig firrenine", som sliLrile gc rilU.ille till
kollceialt elfar-cnhelsutbltc och irrfornra-
tion om ltya rön inorn skogsvetcnskapen.
Sedan vedcrbörande meddelat sina "rön" till
tidrrirrgens leclaktör, skulle clcnne i Liclskrif
lerr fiira rönen \,iclare.

Ett tredjc sylie rned tidskr-iften rorde ha
varit, att Obbatius lille b1.gga en sårskild
plattfonn för sin egen velksarrhet. Dct fram-
gär pä flera siitt aLr han ville Iidga sin verk-
.ar r rlrrt..[,ir rrrrrrlör den.rr BrrrL.rorietctrrr
utstakade, och tidskriftcn liksom inbjudan
.rrr I'ilda -rr \k,,eliq töl errirq rar ert irri'i.rrir
i clen riktningen. Hans alnbitioner 1ör
Skogsinstitulets dcl var tvdligcn an skolarr
skulle bli en liiroanstalt öppen även för an-
nat privat skoF-sbmk. För starens skogsbRrk
r arju föreskrivet som ett villkor för de högre
anstållningar i Jäeeristaten sonr nrots\aran-
de ö\'erjaignästare och jaigmåstare, att exa-

'l)kIsiIa ItU ().L. Obbruttts'lulskrijt lii lkagsltus
hrillnms Tiall Ikit'tcl, 185l, (it.t giL).ll i t.ith hall)

rrrn \.ir .r\lirq,lrid Krrrrcl. \kne.irr.rirrrr, r i

Stockhohn.r
Hrrr'trvicla Brrrkssocietelen sanktionerltt

tidskriftcns tillkornst år oklart. Det finDs i
varjc fall inur belägg för atr man försi;kre
stoppa deu under cless sexåriga tilh'aro. Or-
..rtrn rillatt irr3, 6ri11q lrin Obh;rrirr.p-rrna
publicerades i lttnkontotets Annaler ttrtder
den tid dii hans tidskrift utgavs, bchiiver in te
bero på atL han avr,isades. Det kan ju helt
cnkelt vara så, att Obbarius geuorn sin tid-
skrift råkoadc med att nå cn bredare läse-
kr-ets, än vad han krrnde göt-a geoom att få
sina alster trvcktn i Je1'nkorlLor(:ts Annalcr, sorl
fiårnst låstes av järnbnrkens folk.

l'olemiken med Gustaf Seqerdahl, sonr
skildr^ats i föregåendc kapitel och sonr för'
Obbarius del bestod av två ganska lång:r

tI\lrlskllfJ
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ilr'1ik1ar, lä1 l)rri tr\,ckit i sin eeerr tidskrifi.
Segcrclahls slar_ dår_ertrot tr!cktcs sorJl cn
bllata ttll .f ot th an.t.ore t s t\ t t ru tltr och är. dlit-lör-
ganska sliirt att fii tag i id:rg.

OLrbar-irr itl cbilcler för tidskrifien lian ha
r.tt it ller.r. L), I var enlt{l.i \.r'rliHt .rl nl. n i
'Ilsklarrd vid clen här riderr eav rrr periocliskr
ridskr-ifrer, 1. ex. Pleils K rit i s. ltt B I ät t cr-rt. s{.)t i
kcrnr ut i Ebcrslalde. och Cottzls 'l'harandter

I o r: I li c ltes.lah.rh ut lt L)et iir. bckan t arr båepe
dessa insick i ObbarirLs ceet bibliorek.

){ågon verenskaplig förcnine tör de stog
liut utbilclaclc, sorn Obbarius villc bildzr, korr
alrlrir rill:r.irrl. D, r.krrllt droj.r jr nr, -rr
hahsekel innan en såclan bildades i Slcrige.

Alla artiklar i 'Iid. ni.ft för Shogshushållnitry
skr-cr' ()bbaritis sjäJr.. Han beltarrdlacle var-je-
h:urcll iimnen i sammanlagt ör,er.30 artiklar-
av r.ariclande längd. Artiklarna var- a\rpassr,
de för-de tvir kategoricr a\'läsarc soni han
r'äncle sis till, sko!:sågarna respektir,e de
skoelisL utbilcla.le.

I fi åga onr skogsskötsel bchancllas frågor
s orn: Fi it ihti glte t.t m lit t t i(L p l . teri) t !, I 4 (i lp sa lt-
ing I alhntinht oth. i fdr trringa ung;kogL4 sltogt
hulturer rtt:lt ot rationr:ll shogsskötsel.s hrot, ont
shogsnarhen: fri lttittrrlg Irtnchållet skil jer sig
mycket litct fr-årt r':rtl som fi arnfiir-ts i Zära
bohen.

\orrr[,ilrrr I r . r r I r I r:i I I i r: r.rr Ohl,a r iur r1r \;r r

ar,uallr-ing och påpekar ofia att beståndcn
danas gcnorn ett omsorgsfllllt ullal av stanr-
mar-. Gallringen är'ocliså ett hjiilprredel rtt
girr':r bestånclerr mer-a likåldriga. Riida stn-
ptrnkter-nl fi-am1ör-de s ocksir i Liitobohcn.

För- zrn,elkniugsartelet i skogen liksonr
för liolningcrr har-han cn del gocla r-åcl arL
ge, sorn liir-oss idag ibland rer sie sjäivkiar-a.
Dct eiiller såclana fi ågor- sorr atL I irket bör.
läggas upp liir-torkrring l'öre kolrrinu och arr
r iirrdning sonr lrr-änsle; ttt timnterlriidclt bör
1as tilhara båttle för undr,ikaudc alr,irkesslir
seli (nilrr biir-ra ut flera stocka| ut-t iden iirr
bara rotstocken l) ; att cär-desgårdar rrled khr
vct vilke letlcr till vir^kesslöseri eftersonl
märrgr stammar, sorn rir slårk)rrvna, ratas (l).
Vad g:illcr sådd av råu på cle briir.rcla hvggena
i'rarlför (lbbar-ius en dcl åsikler sorn säkerL
lar kontr-oversiella pzi hans tid. I och 1ör-sig

I 1(l

oEiilllrr han att hvgpellr zur\'ändes för-splnrr
rn:ilsproduktion. efiersour hiur anser aft bal-f
plantor rra, antirrgcrr de iir självsiidtla ellet.
uppkonn:r eftcr krrlLru liitt skadas vicl s:idcl
och skörd av spannlu:ilcn, merr allvariig:rrc
.ir JrI lll\ rl'l\\ Irt'l rrr-d lrr!!e:br.irrrrrrrqe.r.
al l fdrbi ra förvlt gr.irrgc1l ed bar-t-platl tor,
rJrot\Jerkas om skogsfr-öe1 blauclas rned r-irg,
sär-slilL om niarr clärtill tar-llera hirskördar
efier- rzieskijrden- IIan ntenar.därlör irtt man
biir- avstå från rnerodeti.

Beträflirrrde sko{:sbelets vllra eller inte
var-a är'han för'siktigar.e i sina uttalanden, Iiil
nledveten om \:ikterr liir bnrksbefblkuingen.
ja lantlsbefblkningen iiver hLnud, att hålia
djuren i skoeen urrdel sornmarhalvzire t för
att ö\'ei hri\rrd klar-a nrjölk och köttlörsörj-
ningcn. Obbariris gocltar skoqsbetet. X,Icn
bara om djuren karr hållas borta fi.ån fönne.
r_ingarn ai.

I Lrirohoken ignar Obbarius stort utrvrnnte
,rt rrr pl:i,l, ra lör hr.irr.l, L-'I).rr.uld, itq.ir
cler, alltih-äll ?rtr isolera husen bättre. skrff;r
bänle spisar och lira veden torka illllan den
anr'årrcls. tili ittt cndast ?ln\,äncla rninder.t.är.
digt r,irke såsom toppa| och annat alr,erk-
nir gsalfall, rnindervär'clisr lör.r.irkc rr.n. för
uppvärrnnin g. I tidskrifien qer- hau vtterligt-
fe tips at( sllal-a |i|ke, Itl.a. geDom aft ta \;ara
på stirbbarna eftcr aw elkninqar.rrn. Där-ige,
uorn kair nan fä rn:rterial för tjiir-bränlirre
och .lessutoln fdrbiittras rlöjliel.reLelrra iiir
båclc självs:iclcl och plantering cller. såclci.
Han lärrirriu-också tips på err rrl rroclell av crr
apprrat fiir slrrbb[tnins, [i2imtad flårr Kar.-
rnansbo bluk.

Inlägg i den skogliga debatten
Sorrt 1'tanreår ay Llirobokcn intlesselnde sig
C)bbalius nrvcket för prohleluct med sLiltclls
inflr'tande ör,cr- hrrr landcts skogal skiites,
hur rnr,ckct skog ctt Iancl som SYer-ige skullc
hir som statsegcnclom.i' Utiliiin sina nska
rr LrrerrlrerrI or h drrr rr.l,r tlr[,lrr, rr i tr j-
gan anslig han sig ha en del svnpunkter att
biclra mccl. Frärnsr geoorn tidsk.ifien rar
L)bbariru till orda. II:rn delroe också med ert
inlägg vicl det anclra A.lLränna Sr,cnska l-ant-
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bnrksliötct i Slockhoinr rir 11117. lnläggct
prLbliccrades ocksÅ i 1-idshri.[t /ör Landttnan
ntt- och kontnttrn.alehotnaitn :-ncl,et titeln Oz
.ttat?nr rtitliglu,t att tjfucnaga öf iuu.ltltsigtrn öt'ter

lrritatshogor, ctch togs ocksii nästan ord:rgranl
irr i sist:r clelcn av Obbar-ius /-äroåoÄ. avsnitter
om plir.at shoesfijr\'?rltnins. Frågall om slats-
skogsbniket girv också irpphor.till nå ar.Liklar
i ticlskr-ilten, i Nr.l / s. 58 Något orrt oltinion,
och i Nr 3,/ s. 43 ,-l rni ir någtt on Slutens öfucr
u/tpti gl öJier tom.nunal ot h !ritttttslngttr:

Dct li-alng:il'a! C)bbaritrs uttalancletr att
Iran anser att staten birr åel en betvdlic clel
ar laldcts skogar:

"Samhållet. det hela, eqel iirrnu och bibe-
h:iller e|igt sina af ltalru cn staclfarstiide arl
.pr-åk pä cle i sanrml lancl llrzlnde lkogilr.
Onr clet :ir- olies trid liF-l, atr cn stor dcl af .len
firl rncnniskau hzir bestlimda slillhet beror-
l)ii cn proportiolte llig mintrcl skog. litrda-
mälsenli{:t indelt uriiiver hela lander, sii kan
ej rrckas at1 derrna mär'rgtl lilien tri)r bibehuil
.'.:rllt ll'r'rr, rrr..rrr',1.rrr:1,,q, rr ej ,i rrrr r-

uiskans, trtan rncnnislosl:igtets egcndoni.
orrrnbiirligt för- detszunma, och mentrisko-
sliigtet för tvarar'. Dct är såledcs fijr.uu r':rr:rn
clc geret-ation cn skvJdighct att bibchålla en
nöclig rnängcl aIskog,,jch delrra skrldighet
är tillika en rältighcr, an hjudr-a enskilclas
r iuningslvstnacl att fiirstöra det allrnännas
viil och tillinteLgöra clet sorri iilven nu claeligir
bchofvet kräfi er, medleu till 1örbiittrande af
lvsikaliska förhållauderr och jor-clvtans fi uut-
barhet. ()msolgeu att bevaka clenna clct all-
rnärruas riittighct åligger. sraren..."

\utrr Ir.rrrtrat .'r llrPir-l .{..r\i i||et ,,||l
skouspolitik och skogslagstifirrinu, ansåu Ob-
liarius dessrltonl at1 skoqsbrtlket bor.1e reg
)er^as ien skogs(vår'ds )lag och liir-eereJr clrir--

rnecl 1856 års SkogshLrshirllningskonrmitt6s
lirrslae. Att Ohbalius upplanuinglr in te sziss
rttccl blich ögon av tnånga blarrcl Br-rrkssocie-
tctens rrrccllernnrar- kan ruari lätt fii stå.

Obbarirrs sijkte ocks:i cenu.rt 'l i.l.rlt ilto
infcirmeu iäsalna om lad sorn sko5Jligt sctt
tillclrou sig 'i derr stot-a vid:r rlir-lclen . (]enont
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Fig. 2.

dd

Fiy. 5.

$
F

tFl

:3o!
?o
ä,
o
{)

(

: ::- -+

111



utliirldska lidslrifter och böcker 1örsiiker
han fö!a clen skogljga debirllen, fiimföralll
i T\'sklancl. Ilecl iircn blcl ocksri irans biblicr
tek ganska omfattande, att diima al fukta
soru h:rn återger båcle i läroböcker och i sina
artiklar.| Hari haclc arnbitiorrel att lrra ell
al de f l årrsla. om inte den liåmste, exper'-
tcn på t)skt skogsbrtLl. i Srerige.

I TirLshrifiens tn<lra hzilte ger h:rn t.ex. e tt
onrfat tande referat fiån.\llmånna I-anlhus-
hållningskorrglesseu i \\Iien 1 8'19. Obbar-ius
I'e.kr.rer de .l-ogliq,r lirr l ;ll.rrl lerr.r i (,.re'-
r-ike, och franrhållcr sairskilt att clct finns
I'rri,rinq.pr.rr\rrr mell,rr| \Lrrigc.,x lr ( ).ter-
likr\:l,,q.l't rtl. ts,iur-, lrindr t tra :it rttl'ri!
lade skogslåncler med de slörsta andelanra
skog av cle e r.rropeiska strterna, rred vid den-
na ti.l relati|t litc.statlig skog och mcd stor;r
pr-ivata skogaq i Osterrike r:oclsskogar-, i Sve-

rige brLrksskogar'. Han redoeör 1ör-r,ilka lagar
sorrl st,"-r skogsbmket i Oslerrike, hur till
s,vnen ar,lagarna sker-, lnrr goclsskoear-na lör-
valtas rred hjälp av utbildad pelsonal ocir
fiir firrsiagcn att sammanfiir-a skogcrr till liir
vallnin gar ör'er ågogrinserna.

Obbarius clrar också paralleller nred
skogsbnrken i Frankrike och T\'skland. En
svårighet aI införa rationella skoglig?] meto-
cler-i Sler-igc anscr hln lara dcn stora anclc
len boncleskog här' i motsats till förhållande-
rrlr i de bcskrivua låuclelna. De lestriktioner:
.onr rl, r rir möjlir-r .rl låtq.' pi .1.,1.)qarrr.,
på kontinenren, anser han icke genonrl'ör--
barir här p.g-a. clet svenska bonc-lestånclets
stnrka stlillning. Som exempel nämner han
skogsbetet, som i dc nzimncla llirrdcrna karr
iiläggas resLriktioner- eller hel t för'bjrrdas
Lrtanför- cscn mark. I S\.erige fijrelirller^ho-
nom den liia betcsrzittcn som hclt omiijlig
irtt lubbir.

Obbarius pånrirrner on byggningabal-
keu: "Skafteboncle nrä nvttja sin enskilcla
skog till hustar-f och salu, dock dct szi spar'
saurt rtt skogen icke Lrlijdes och hemmanet
[ör,let lrr. \r,rr 'r J .Lr1,1ig hrr [,i'.t t.iq:r.
virdfällen, tor.!r tl-äd, qvistar-och stublrar till
vcdbrirnd innan fliska träcl clärtill Iällas".
Han menar sirlcclcs, r'ilket också fiirmgått
o\ai. illt lillsynen ar,skogsbrukct i Sr,crigc

l.tl]

likstim r-cclan skctt i Oste:rrikc, Ivsklarrcl och
Fr. rrrl r iLe - l,Ä r rkiirl 'ar qer rnr r r err nrq/ni.:r
tiorr irv utbilclzrdc skogsmzirr. Skogen bör ses

sonl ctt "statsckonomiskt lir-cnriil".

SLoqarnrts rillsrårrd i Srerige
I .in,'rrr r Llrr i |;,I\h'ttt,,t Inr ( tl,hJIil. t:rng
pii gårrg trpp fiågnn otr skogar-nas lillstånrl i

Slcr_ige. Han lir_ intc cnsam orn att \'arll oro-
ircl iivel den tolala iitsii\'\er-kningen, som

' Irlir:r I'i..r l:rrrrlslrii,lirrr.rrrr.'' nr1'pc,t r-r. i

många län iu.sev:ilt översteg tillr'äxLen. Isr-a-

el af Strrim hacle 18.i0 gjor-t en beräkning av
lanclers skogstillgringiu i förhiillande till de
,rr lrq. r rrttaq|r, u, lr lrrrrrrrr , n \, rld.,l r Il il\ rr ir\ '

lerkning: Den år1iga irwerkningen skulle
.r"i4t lr,r'rorrr rrpl,gi till Li ili. larnrr,rr rir-
ke rneditn till\'äxtcrr bara sktrlle belirpir sig på
5,7 milj. Ianrnar. i Seger-dahl haclc hiillit ctt
liir-eclrag vid (i:te i\llmånna l,antbmksmirtet,
cliir hau likaledcs uttaladc oro över zrvverk-

ningarna och kr-är'de skogslaestiltning.'
Ludvig Falkrnirn') för'sökLe strax clårefter

att på irndra vrigar bilda sig en uppfiltlriDg
on skogstillståndet iSverige. I sin cgcrrskap
av ör'eldirek tör' för' lan trnai telie 1 i riket hade
han kunnat besoka de flcsta landsänclzrr i
varje f:rll söcler on) Dal:ilveD och hade .less-

utorn låtit gr:rnska lirnclshör'clirrgarrr:is f em-
iirsbcr-ättclser liir lil4lJ-47 vacl gzillcr clcrrs
beclömnin g al skogstill g:in garna i respektive
lrin.IIan hrde ocLså r'ådfrågaL de reBionala
chcfer na för lantrniitcrict i lilen. Utifrån
sinir ilkttagclscr skrev han iir 1852 err bok
med titeln Ott. suttt..tArt thogarn(tt ltuiJarandc
tillttånd oth dertLs inflltantfu på landcL:; fnLntirl
och rnecl undcrtitcln Har SLterige att btfaru
.rÅr.,gs/.aiv? Skr-ifien hade rrnclelställts al'Strirm,
som godkiint Falkrnirlls slulsatser-. ri'

Landshiivclingarnas ber-2ittclscr sarnnlur-
llrtt:rs ar Fallrrrarr I'a li;lJard. .ått:

Skogbr-ist r-ådcr rcdarr liings viistkusten
Iio.nr. Skåne t.o.rn. Bohusliirr surrrt i Upp-
sala län.

- Skoglösa område-n llnns i sirdr;r dclerna
av Srn:ilrnd och Ostelgötland samt i\r,is-
tcrbottcn och NorrbotteD.

\lt/,!!btt i håt I hlt
t l)tla t nrL. lala lt

- Skogbrist ä

Skånc, Bleki

- Skogar-na i J
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medtagna.
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skog.
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s-vn till befolkn

Landshrlvdi
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förelå9. Falkn'
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den om utlecl
s)utligen sin s,vr
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- Skogbrist år nära föreståcnde i norra
Skånc, Blekirrge och norra Väsler-görland.

Skogarna i Dalsland och Värmland och
på Gotland liksom i .]ämtland är starkt
medtagna.

- I de flesta län föreligger brist på grov
skog.

Bara i Gävleborgs och Kopparbergs län är
.kogstilleången tillfredsstållande med hån-
s\r till befolkningens behov.

Landshövdingarnas beråttelser bekråftar
jaledes enligt Falkman vad afStröm kommit
till i sjn mer teoretiska beräkning. Skogsbrist
iörelåg. Falkman rnålar så upp det skräm-
rnande scenario som skulle kunna bli följ-
den om utvecklingen inte stoppas och ger

'lutligen sin s1'n på åtgårder som bör företas.

Bland alla de förslag han lämnar, torde föl-
jande vara av särskilt intresse:

- Jägeristaten bör utökas högsr väsenrlisr
och ställas under ledning av en hela lan
det omfirttande skogsstyrelse.

- Den rrya organisationen skall ha kapaciter
o, h belog|nher it även Ila lillr\nen ö\er
privatskogarna.

- Trakthyggesbruket bör ersåtta blädning-
en som skogsskötselmetod.

- Brännvinsbränningen för husbehov bör
stävjas(l).

- Skogsbete med getrer bör inte tillåras.

- Landets bränn torvsrillgångar bör tas till
vara.
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- Gcnom kakelugnar och järnspisar biir
r,edåtgången minskas.

Str-affen f'ör skogsår'erk:rn bör skärpas.

- Kornmunikationsmecllen bör förbaittras
sä art !i |kes tillgriDga rna trärtr-e kan 1ö.-
delas.

L)bbarius, sonr lr'ciligetr a)\'ertlgats a! holel
orl skogsbrist, tar rrpp a1'Str-önrs ocb Firlk
rlarrs skrili ti11 gr-ansknine ilerlte lrrifi{'r al
sin Tldrlrlf Lurder nLblikcu ,'ir-i .lrcriea r/rngu

brist lörlnnrlett ellcr iche, och. h.u.ruvi.tla kan det
cttn eller an rlm a I dtsa btida fall h afua inf\'tan-
tle plr dc mått och. stt'g tlta .l)ör ansl nödig'a till
uöjllgast alltntint införande al cn tindatLål.w.lig
skogsskötsel? Obbar-ius instiimmer i Falkmans
alla synpunkter som ju stålrde väl rrred lird
han lracle pliiclerat för frarrrförallt i1-liro-
b.'lc,t. bart Inr d d, rr lilla reqer\,rrinnelr .rlt
bruksskogarna - för vilka-ju Obbarius själv

l iri)

va. anslarig var i nåsot båttre skick iin ör.
riga skogar i Sr,erige. IIan lrigger till niigra
synpunkter på skoger) som ctt kapital, som
måste fiir^valtas s:i att det eer skälig avkirst-
ning. Sonr stöcl för tanken att s{alen genorl
sina skogstjänstemän ocksii bör lra tillsyncn
ör'er böndernas skog sorn dzl utgör 2/3 av
Sveliges sLogsale:il, anlirr hurn som tidiga.e
borclentas 1:iea bildnin gsgr':rd och korrscr-r,a
tism lvnne, fi ån flrl och firrfar ät-vcla vanor-,
iisikte r-. lordomar samt crlnrenheten fi ån
andla länclcr och arl allnrogeo ailticl sel till
sitt kortsiktiga intressc när clet cäller skog
och hirr- sviirt utt överblicka en hel ornloJrlts-
fid

Det bör kanske upph,sas orn att uair (lb
balius skrcv sin artikel i ?ldlrnpz pågick ar
betet i I856 års Skogskommitti med att
refbnnera skogsväsendet i Sverige. NfedJerr-
rnirr av kommittEn var bl.a. Israel af Strön.
ovannämnde Falkman octr ObLrzirius gamlc
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arrtlsoni5t, r.i'. direkti;ren för- Kungl. Skoes
. \rill.rrr. (. .ritl \i ger,l,rlrl. Dcrr .i:r r,irrrrr
cle fick 1ör'lrocndet att lbrn)ulcra kornmil-
t6rrs li)rs]rg, som förclades Kunsl. l\4ajt i.juni
rti5ti.

HLu uvida Obbarirrs irrl:igg i clcbarreu qc-
norn sin arlikcl i Tir1slrrr/lrz, kom atL fri någou
bcn,clelse rir- sr,årt am be(liirna. För'rnocll i gen
h:rcle hzrns licligzrr-e irttalanclerr orn r.etbr-nte-
lirrgcn ar skogsbrrrkct, t.ex. i 1ärobokcns ljiir-
dc clel, spclat el stcirre r oll lbr opinionsltilcl-
nirrircn. Att Falkmlrr citellt honorn p:i Iiaru
tr-:idarrdc plaLs i sin skr-ift 1852 tcler p:i, :rrl
Obbar-irrs irctr-:rktaclcs sonr luktor.ilct vicl clerr
här' liclpunkLerr. r\{atr kut ocksi konstatct-a,
all (lcn org?lDisatiorr som Skoqssr!relscn lick
vicl star-ten lij5!) lracle nriinga cirac sernerr
sarnrra ncrl Obbar-irrs iclicr. fi.irrnlörcla fr-ant-
fi r.rllt i L.rr, 'l'uk-rr rrr, n o, l.j i lr,|| r. ,,\ r iqir
liirflttarskirp.

Å en orn Obbarirrs 7ir1slirllick en relatirt
bh,gsam spridnine - hur slor uppl:Lg:ur r.l.
:i]' inte Liint lordc den ha betvtt ganska
rn\i l, r ti'r diri,lerr..(r,qsrrr.irr. irrr- rrrin.r
för att hiivda skogshushållningen sonr en
sj:ihstrin(lis !crenskap. f)en ger cn nutida
Lisare vrirclefirll insrl i rlåticlcns debatt och
Obbarius siift a1t trinka. Det skullc dröir rill
1873 innan ett nytr fiiir^siik att star-ra err sl'koes
ticlskrili gjor-cles. I

Obbarius medverkan i andra
tidskrifter
Obbarirrs fick emellcrricl rnöjlighct art fram-
för-a sitt buclskap är'en genom de tvri andr.a
ridskrilterla som (lå och då toe Lrpp skogliga
l .,r-(,r. ll.irrlliqer t;tt\At,Jt lr, t ,t,,,ltt,,,,ni,,
orlt Kotnmun.a,L Lhonlnie.tl. sottr qa\'s ut a\,-J.

-\r' rcnius, och 'l-idsl .ilt fii. ,\Itenska Lttn.t.bnL
hft tLcd Bi.niiringat rneclJ. Ber.gelin sour ur-
g_t\'ale.

I clen förstniirnncla ticlskrifierr skrev Ohba-
lirrs fvr-a artikiar, I8,17-tl I . Den första hlclc
rite ln Ora sfutgnnt.es inf\tande lfi iiherhnÄtt och
tlt kLn ds.frLththdrhet ()bbarius för-sökte förkla-
la det vi idag kallal fotosl'ntesen pii ctt ftir
' 'r rrrrirla Li.ar. irrr- lr, lr , rrlelr .:irL. -ircrr
. lr lrirrr ilrc lr.rrlr ll,,rr li,r .r,t .rrr r,irr,.rrra

r'ar_ de stora !\r cprodLlccnternit och irttc
rr, ll, l', qre1, l,,l,li,'rid, rr,.,,ll i.,rnrrrr.rrr-
lr:rrrl, r.lr.',1, lr.rrr , rr kl. r .rl'ntrrl,irrq,-),,.
!attnels och hlfiells ben clclsc 1öt. kretsloppct
i natlr.ell. Hilu lisste ()cksii :ltt !kogen i
n rol\.r t( rilr a l, rn-Ll.rr:r,le. rr,qr rrrr,irirrt*
fifsiirjnirru g..enorn neclfaller ar fiirna oclr
rutan lillfi;.sel util'län. lnedaD :ikcrrr rnåste
göclsl:rs fiiir iim för rs?irra ge god skör-cl. Fl:rrr
plipekllr ocks:i littlingens ben'clelsc (r'i:r r att-
nel) för skogen rncn iirerr firr rnar-kcn
rrtanfii skogeu, sollt pellonl cle i gntnclvatt-
Det lagra(lc r,it1r'irr!:sproriukternir fick ett
näring!tiliskorr.

Obb:iliLrs artikel är- inlr.essanr solli cxenl
pel på en cliiticl:r trppf:LtLrrirre oDi rillvixtfiir-
loppet i n:rtru cn. Tidskriliens rcclaktör; sonr
vaI Lrtbil.lad agrollorn, itil(le tydiigeD ingii
lner-a liselltlig:l it rrrnä rkn irrgir r- rJrot blr(l
skapet.

N,ista arlikcl al Obbar.iiLs i,\r-rl.renius ricl-
skrift \ar ctt iuliiss i clebamel orn i vilkcn
rniin statcn skulle ha kontr.ollcn örer.den
privatiigclir skogerr (ich har- berörts ridigarc.

Deu trcdje arrikelD i samrua ridskril't år
kanske clen intressirnuste. Den har titcln Orrz

nintlrt sltoga.rs sÄöt.rrl och är err nvcket korl
lrerrilli 'lnilL lör .rrirrlre.L,,rr.ie.'r, i.l ol:.
lilrcl. Den är avp:rssati fiir att kunna förstås
är'er ay den sonr saknar.skoglis lrtbildning.
()bbar-ius str-är'arr att föra ut sitt buclsklp på
cll l,r'c,l.lle ..irr rrarrr.r:rr lr.ir lrelr Ll,ir
Nal urlistlis plaiderar Obbarius för. trakrhvg
gesbruk, som, ltndcr lörrrLszittniDg av atl sko-
gen r:ailras på ett linclarnalsenligt siitt, kom-
rllcr rllt llc båclc grölrc tr:icl och tnicl nrecl
I'irrr, lt,-rlir, t \l-n rr.rlllrr:ctr l. r lrtc \.1.r
.:i .r.rrk.r.r L\ i.1, n:ninq, 1,rl!,lrör:

[n arrnan svnplrnkt sonl han tycker kan
r,rt.r |'r ttit lör de rrrir rr It e .kot..q.'r rr , .rr .rrr
otrl lnan svstcmatiskt vill ör'crfiirzr skogen till
likåich-iua beståncl, bör man starta ornlan(l
linscn i de delar av skogcn där trriden r'äxer
siimst. EljesL bör-marr str-är'a efter-arr förläg-
ga förvnglinushuagrringeu i lä för clcn fiir
hir-skande vinden. HLrr riirr fl örr-ri.l a\ rrll
bör stiillas kan vara sviirt iltt angc. llen C)b-
barius reeel iir enkcl: Läntna e fiörr:id för
lart 15-20 stes ixcr-h|ggct. H\ggct bö. för
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ör'rigt rcrrsas Iiän all urrderväxt, eftcrsonl
undertr,vcktl tr äcl eller- buskar kan t eagera
ltir friställningcn på ett icke önskvairt siilt:
tallbuskar blir lärt spzirrvrrxna vargurr (n'iga
och grovgrcniga) och sntågranat, sottr ol'tast
iir rrrr,ler q:rmlrr.l.rl rissetliu, n rFi.Per,r Pl
liiställningen genom att rinyo skjuta skott,
rnen når sällan önskacl grovlek.

Obbarius har flcra praktiska råcl att ge
småskoesägiuen. (lt-anar är inte låmpliga
scrn frötrid, eftcrsom de iiitt blåsel omkrtll.
Om man önskar förvngra ltvgget rred eran
på natur:lig yäg, biir rnan göra hyegcna luing-

srrala, 70 80 alnar (,t0-50 rn), så att insådd
kan ske från den klarvaLlncle ildrc skogen
i viDdriktningen. N'Ien rnart bör undr'ik2 ,tr
)ågga dessa långsmaia hyggcn irttill varan-
dra. eftersom avst:irrclet till fiöträclcn dir kzrn

bli för stort fö1-att cn tillriicklig besåning
skall cr-hållas.

Fröträden kan i regel tas bort lärplatrtor-
na är tre-f,vra år gamla. Alverkningen bör
göras på vintern når plantorna är skycldadc
av snön. Under föryngringsskeclet bör hvg-
gena betesskl'ddas tills plarttorna har stabili
serat sie. Orn sjålvlörvngringen skulle utebli,
bör sticksådd tillgripas. Frilåtp1ången vic'l så-

clan sådd bcräknas till rir mark frö per tld
(0,2 kg per ha) oclt "ett halfi gosse eller
qr,inno-dagsvelke".

Ungskogcn bör r'årdas genom upprepade
gallringaq åven innan ltäden nirtt avsätt-
ningsbar ålcler. I snörika trakter biir gall-
ringarna ske försiktig-t fiir-zrtt unclvika snö
br ott.

Avsikten hacle r,ar-it - enligt kommelltar a\'

tidskr-iltcns redaktör - att Obbarius skulle
itrrl,,rrrrnr nt, rl rtterliqrre llllder\i.rrinq i

tidskriftens kommande rttunmer. mcn så blet'
inte fallet. I stället korrr C)fibarius några år
scnare, 1855, att nled\,erka i dcn andla lant
brrrksticlskriften i sauma iirnne: On trtlL och

granshogs upldraganfu, tård och at'terhning.

Den hår giLngJeD år han Diigot trtförligarc.
Nir det gäller rratulig beskogrring har Ob-
barius dennir gång lagt till ett par nva Ineto-
der, kantförlngring och kulisshuggrring,
som hrn anser i vissir Iall kan lnvänclas vid
lör \ nqr inq .rr qran.l'o:1. Vetodr-tttr nirrrrr.

152

\nte i Ltiroboht:n, förrrodligen dårlör att de
iinnu iutc var så kätrcla ens uere i Tvskland.
Obbarius är' i sjålr,a vcrket Jångt fiirc sin ticl
i den hiir frågan.

KtLntlruggninghar liirdclcll ?]tl man kzrn ulld-
vika skaclor-på plantoma nril kanltråden
avvecklas, men har nackclelen att ge cn
o.jämn fiirvrrgring om gocla fi öåt- saknas.

K ultsshugpttitt{ ztnsel Obbarius vara så litet
prör'ad att en bcclörnning- av metodens
lämpliehct bör zrnstå. Han kiLn dock län-
ka sig vissa korrplikationeL när. man korrt-
mer till att kulissen skall a\lerkas och ar.
st:irrclet till f r'öproduccrirncLe tråd hlivit

För1r'tgt ing genom fröturi.l används ertligt Ob-
barius lårnpligen i ren tallskog och i
blzrnclskogJ. ()ni marken ät stenig sfr att
sådd cllel plantering kan va.a srår att
utfbrzr, kan granarna eftcr sjäivsåtlcl bli
g:rnska sto.mfasta. Som frötr'å<l bör viiljas
träd mccl lummig kr-ona, sorn katr ge cn
god Iiöskörd. Avståndet mell r fröträden
kan valiera mellan 20 ocb 40 stcg. Rcdan
efter ett par år hämmas plzrtrtorna och
våxer sakta, om fröträclsstållninfleu år lör
tät. Fröträdeu bör-helt ar"-ccklas när tall
planrorna blir,it 4 5 år garrla. Nlistor i Iör-
yr)griogen bör bättras genorll planterirlg.

(lbtrarius för åter skogsbeter p:i tal. IIan
anser-det inte vara 1önsamt irtl låla kreatur-en
lir,når-a sig pii skogsbete i ett rationellt.iorcl
bruk, om man t?lr'hänsyn till båcle det ringa
lodemtbytet och skadorna på ungskogen.
Han förordzLl i stället hägnade beteshagar

Så kommcr Obbiuius in pir spörsmålct
plantefing eller såc1cl och har en rad rr,va sln-
punktcl sorn inte åter[-rnrrs iJ'-lircåoiez. \'issir
råd läter r'älbckanta å\,en li;r cn 1900-talets
skogs[ran: P]anlering gcr snabbare för,vng-
ring än sådcl, \'ilket ökar avkastningen. L)ct
mindre pl?urtantalet gcr inga kostnader'ltir
at1 allägsna "onyltiga" plantor, som fallel
kan var-a bådc r,id sådcl och sjrilvsådcl.

Obbarius angcr fröåtgångcrr vicl bt-ecl

sådd till 16 20 skälpund per tld (ca l2-to
kg,/ha), r'ilkct orrekligen :ir en anscnlig
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rrzingcl. NIängtlen fiö r'icl sticksåcld artger
Obbarius denna giurg rill 6 10 skålpund per
,l,l ,2.:,- x LU lra,. d.r... ar.er;rr rrrer',in i

artikeln 1ör ljI?r år.seclari och ätr dc r'ärcleu
som förekomrncr i I iitohohen.

Som crr rnarkbcredande åtgäl d rekonl-
mcnde rar Obbarius pli;jnirtg eller brrirrninEi.

Ått man rned hacka tar-upp rclrsor i mark-
betäckningcn rnclet-lättirr också fiir de späda

plantorna att ö\'e.le\ia. (lbbarius har trclli-
gen ocksri gjort clcn erfarenheten, att tall-
och granfrir inre bör blarrclas når man vill
åst adkonrrniL blandbcstiincl. efiemortr cle tr'å

tr-riclslagen har olika urvcckiing i Plantsta-
diel. I ställct bör-tall- och granfrö sås var 1ör

sig på 1åmpliga lokalet:
Plautcring anser (lbbalius vara crl DIer

til)förlitlig rrielod an sådcl ttch dessutom
spzlrsarnmzlrc mecl frö. Han ställer uPP föl-
jarrde krav för cn bra plantskola: Fritl låge
rnen sklddat för-bliist, medelgod mark utan
alltför mlckct svartmvlla och lcra, utan risk
tur rrpplnsrrinqu, lr rrr-d god r'llg.rrrr.l1,i rar-

ten. Vid utphnter.ingen på h;-gget, löreslår
lralr .llt llrJll lör ..i\erlrel:' skull ..trter rvi
plrrtttor'i.,rrnma {rL,l' merl l,,t h, 'ppt t irrg arr

uitrninstonc cn av clessa skall övet leva. r:

t rita själrföryngringar bör röjas till ett för-
band om fem-sex lbt..t{öjningen kan ske

lcclau når plantorrra är sex år garnh. llng-
skos sorn röjts, kan seclan lämnas till för'sla

:rllrinur tr i 3{)-.ir.ald, rtr. OLhirirl. nngrr
ocks:i någr-a regle. fö1-gallrintj i ungskog. I
rur.r.r l ;rrilqallrrr.l't,rt .jrrke,,, h r,.act rår-
ende tr'äd,.IårDaist trricl som tr,inger andl-a
iråd..J:imn stamfördelning skall ef terstrailas
och gallri[g..cn f?ir^inte vara hirrdate ån att
nerkel Iörblir bcskugga<l. Som ett sk) dd
rlol markclrs Llttorkning kalt del iblancl vara
lrirnpligt att i r-cnir sjiilvlorrnglingtr Plarlte-
ri1 gran sonl markskydd. Lövtråd tas bort olll
clt zir till hinclcr för bar rtrådcn, rnen på öpp
nir platscr-bör "hellre ctt lö\'träd än ett fom-
rurrr" lrimnas. Obbirrius påpekar också att al
har-crr glnnsarn (gödslande?) invcrkan på
nrirrktillstzindet.

Ltrckor- i urrgskogsbeståndet bö. plantc
ras igcn, eventlrellt med lårk som anses ha

en snabb ungclornsrilh,ii\t. Om lövskog över-

skårrrar granskog, birr den an'ccklas illnart

ilr?lntoPPirrnit rrår upp i björkarnas kronor'
Gr-lial r,ir ett clåligt skogstt-åd tnetr <hrgcr bt a

Lill bränslc. Risl<en 1i;r rolskott gör att lnan
irör'linta mcd at( la bort den tills gJransk<l

gcrr har slutit sig.

Obbarius slLrtar sina r'åcl om gallring mcd
irtt upp.epa vad hirn flerfaldiga gårrger tldi
ga.e sagt: (tIjälp-) gallrilgen är det viktigastc

nrecllet en skogsl r Lrshziliare har att fbrma
skogen soni harr lill ha clcn.

.{v det utfirrliga refaratet orn tnlL och gran-

shog\ lrjrpdragande, uird oth outerkning LorcLe

framgii att ()bbarius rnodificlat sjua rckorn-
rleodationcr i lärr'.råoÅzrz en he] del ttrtder de

tio irr sorri för flutit seclan bokens Del I och Il
skrcvs. Nrlan kan \,ä1 änta irtl det år crf:rrenhe-
rern:r :rv prlktisk skogsr'ård i Bergslagen som
rDotj!erat modific|ingar-n:r. Dct biir också
påpekas att cle praktiska råd som Obbarius
framför i den senaste skriften inte skiljel sig
.årrkilr nrr, kr t lrrrrr rrrrtirla upIl,rllIlingil.

SamtidipJt bör nog erinras om att cirka 30

år efter Obbzrrius kom en periocl i Ber-gslag

ens skogsbruk, då iiter det gallrittgsfria och
stereotlpa trakthyggesskogsbr-ukct på många
håll vann insteg i en sådan grad, att bl.a.
Uno \\'allmo reagerade.Ii

Skogsnaturlåran
Efter artikeln om skogsvård i 'l idshrift ft;r
Stettska Landtbruhel 18ir6, produceradc Ob-
barius bar?i t\'å,"-tte r-ligare vcrk, bägge al stor
betydelse v:rrt och etl i sin iirt.

Det fiirsta verkct var en l:irobok, sorn

Obbarius siikerlisen lärrge kärnpat mccl:
Shogtnotllt Liit'a n, iinn.utl såttil till ttndenis'
ni.ng ritl. Skogt-Liioiterh, vtn tilL sjelfstud)ttmför
unga forstmtin otlr ttgronorner, tryckt i Orcbro
1ll5 7.

Dct arrclra var en rcdogör'else i.lernkonto
n l.\ Ahn.)lct sÅlrt\\a är. Ont l3ruks Societetetrs

Shogs-Itlstitu.t. sotn i przrktiken blel cn slirgs

sammanfirttuing av (1.L. Obbirrius verks;rrrr

)ret på skogsundcrvisningeus område. Redo-
giirelsen behandlas pzi annat stäl1c i boken.

N:igra orcl bör sägas ou Skogsnriurliiran,
clen lilobok på dr,vgt 180 trittsklirna siclor
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jiimte illustratiorrer, sorn Obbarius skrcv fiir^
Skogsinstitrrtets bebor, och gav ut i rrvckt
ftrrrn 1857. Boken omfattzu-vad som väl mot-
sr,aracle insritutcts undcrvisning i gcoloei
u, ir nr"rLl.ira. klim.rruloqi. r.ixrrr.ioluqi ,,,lr
träclkiinneclom. \,Ian kan unch.a varlör bo-
kcn trycktes så sent sonr l857 när. den tr,clli
gen -:rtt cliirnzi at' Obbarius företal an\,ållts
vid skolan sedarr dennas start fi;r I8 :ir- se-
dan. Ett skäl kan ha varit att det funnils irn-
nan anr'ändbar- litreratur. I Obbarius livliga
skri{tväxling rnccl sina priucipaler i Stocli-
bolrn finns dock ingenting som lrdcr pii
detta. Där-emot har han fiån Brukssocietc-
leu begärt lziroiröcker i matemarik och ett
antal a\, zrf Str'öms Hantlboh för skgshtthålkr
rz. Ifandbokcn inlehåller ctt litet antal sidor
orn träderrs byggnad r-rch lilsvillkor och ett
nåcot l?insre avsnitt (60 sidor) ont de olika
skoestriiclens egetrskaper..', Också Segcr-
dalrls bok Lärokurs .uti Skogshuslrilln)ngen
innehållcr- några siclor om trädens flsiologis
ka egcnskaper, huvudszrkligcn our vcdels ke-
miska beståndsdelar.

Ytterlisare em sLäl rill att Obbarius liir.)
bok inte kom att tryckas, kan ha varit far-
håsornir att boken inte skulle finna läsare.
Llc\rllr,l \id Blul.\or ietel ll r. \kossin,rirur.
.rillarr llr r är lri' per ir. kr,rr,l, jrr inre gr
rrnd, rl:rq lör , n r irrliq hokrrpplagu. irrr- -n.
orn nran skulle lägga till elcverna vid Kunul.
Skossinstitutet i Stockholm.

Obbaritrs bok inleds med en allniin inlbr
mation oln kolets, syrets, vaitets och kvaivcts
förckomst i naluren. Därefter följer ett ar.
snitt om olika rnineral och bergarter^. Så be-
skrivs olikajordalter och deras 1örekornst
och i samband dzirrned redogöres fiir-"saltcr,
syror och rnetaller" som ingirr i bergzrrter
och.jordar It ganska 1ångt avsnitt handlar
om yattnet och dess firnktion firr trådcn.
varpå Obbaritrs kommer in på samspelet
mellan sol, vattcn, "kols1ra" och slre. Han
l.inner du, k inrr rill lorolnrc:err. u, h lir, n
om harr nämner klorofyll, är han inte be-
kant med dess betlclelsc lor växtema. Bäege
Lrpptåckter-na var rämlisen okiinda uranlör
speciitlisternas krers yid den här tiden. Han
beskrivel trädens olika delar och kornmer

r 5.1

shrtliuen in på cie olika träclslagcrrs och andra
vcdarladc vii\tcl-s spcciella egcnskapcr

Shog.srLtttur lrirtn år illtressitnt soln ctt
excmpel på hLu långt kunskapcrnzr our mark
och natur hade nått vicl 1800-talets rnitt,
rnen hzrr nirtulligtvis för övr-igt Iöga a1t till-
fiir-a r'år^ tid. lQrnske rnan ändå kan beunclra
Obbarius fiir hans irnbilion al följa med i
kunskapsfiirmecllingerr.

(lall Olof fzrrrn har giurska utförligl be
r'ört C)bblrius bok iclen samrnanfattniug
han girr i Shogshl)gshotan. 150 rir ar. kunskirJrs
lågct betrriflaldc bioloei och marlL[ira vid
1lJ00-talets rrritt. Tamrr anscr Dårnligen att
Obburrius på ett utrnärkt sätt bcskriver vacl
lnan vet: '\{arkens liuktbarhet samrrilu-
hängcr mecl dess hall ar nziringsämnen och
ntcd clesszrs tillgänglighet ... r'äxtelrra be-
lrörer Irrrrrrlrt l.\.r\c Lrr lr.Lr klö
brån'i'eers cflekt/ro.r.r,,r,,r/"utJllttti?lä,.,*
en pi k.rli rilit.illirr ö(.rr". l.'rrr,' nrr-r,,,
också att ()bbarius skiljer Jr:i olika slags hLr
mrrs, exempclvis "milcl h urnus" ( r-r-r1,lla ) , sorn
är fmktbarast, och "adstringer.ancle humus',
(ljrrrrgjord) som är karg, sirmr att han kin
ne. till lttjordbearbctnitrg ökar humusned
brvtningen.ri

Obbarius iir också enligt Tamm firrtroeen
rncd olika metoder- för markirrrdersökning-
ar: slirmningsanall,se r, s,vrapror p:l kalk,
glödgningsförhrst o.s.r,., rnen päpekar - vilket
t,vclligen Tamm gillar - att skogsm:rnnen har-
ett vida säkrare rnedel för bördighetsbedöm-
ning ån "agronomerr", g.enom a jaktta vad
sorr växer pii marke n.

Tamm framhiillcr at Obbarius stiider sic
pi lor .irr rirl gu,la .rrrl.rorirellr. inre Inin:r
nir det gäller aft ta upp olika r'äxtfysiologis-
k:r problern till behandline. Han påpekar^:rtt
det inte finns något annat srenskt ar.bete
från denna ticl, som si r,äl belyser det aktuel-
la skogsbioloeiska velander.

Den sista artikeln
År t 858 gav Obba ri\$ i Tilskrift föt Sltensk.L
Lantbruket och de.ss Blnarrz.qarsitt sista bidrae
till clen skogliea folkupplysnineeu. Det var i
artikein .\Z!"2 dllrtänna bet rhtcket öfio Sue-
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r iges Sho gl h t t t h å I ltr lrig. De sl rrpunktcr- han
t'arrrli'rd, :ir irrtr rrr.r.,l, lrlrr rnang,'g.rrrqer
tidigar-c lianfiir-ts i hans prrblicistiskr verk
samhet. N,Ien clet är en intressarrt sarnman
[,'rrrrirro- ,rr ,l.r .rl rrrell.r l.i:1, t i Skuq..r,-r igc
\.id shrtct a\'1850 talrit. r\r-tikeln risar också
Obbarirrs rrLvecklilg under- dc l8 år-cn i Sle-
lise till en clriveu skr-ibcnt.

( )l,h,ir ir{ irrl, delr rd err Lr:rrutc ötcL
de sen:1s1e ärens trncckling inom skogs-
läfirgetr, scdd lnot bakgnrncleo av cle snirb
rr.r te\'rirL.r Iranr.trl, rr L,l.:r. i tornr rr i; rr-

r'ägarrras tillkonrst. Han ser r.ltö.jlighcrcr dll
ut\eckling ar,skogsblukct gcnoDr att n\'a
pl-odulitcr kzur a\,sättas via cie nva trausport
r'ägar_na. Han har redart oltscrlcraf att slee-

I'rr. L.r'r 6rrrt':r' rillil, n\:r hallinicrn.r. rrr
sortiment mcd mårtliga kvirljletskr-ar', och
liirutspiil en snabbt r iiraude rnarkuacl Iör-
\,lglimrlle itrte rrrirr.r lr.llr {l( .innu iLr"rr
se11 orör'da skogirrna norr olr Dalålven. Spå
clorren 1ör'elaller inte rnärklig för dern sonr
fätt erfara deo senare utvecklingen med såg-

lerkscpoken i Norrland, nen år lniirklig
mot bakgrunden al Obbirritrs st:illnine som
Rrukssocietetels rcprcscntant och med
uppcift att liärnst fi åmja tr^åkolsproduktio-
nen i Bergslagcn.

Obbarirrs drar vissa siuLsatscr om de pri\,a-
ta skogsiigirnras situation, solr hal irnscr ha
avsevairt förbättrats genon att cn alternatit,
anviindnirs ar, r'irket rnöjli9111orts. En förut-
såttning är clock irtt skocskapitalet krn han
te|as på ett llcxibelt sått så :rtt excmpclr,is
arvefkniugarna kan fllttas till tirnmcrskog
när-jårnkonjunkturen är svas. Han lår hrir
lrnledlils att ånvo pläder-a för' siu cgcrr skoes
irrclclningsme tod, sorr ger utr v-mnte 1ör såda-
na ålgärder i rnotsats till dcn m\'rket stelbenta
rnetocl som l{ungl. Skogsilrslilutet och (lustal
Scgelclahl ltireträclde, och son jrr lijleskt-ev
r\\rrl,niriq rrr , rr ri.. ar,leirrirrq r'r \i{\r il

enligt ett schernzr fiir hela onrloppsticlen. En
lör utszittninfl lör an'er-kning erligt Obbarius
mcra {lexibla metod var naturligt\is att "över-
awerkning" inte blev fiiljclen.

J clett:r slmmanhane påpekar Obbarius
.rtt m;rr irrte rnm .l9qrf,q211 lår.rirr,r sig
blincl på ciet irktuclla ckonomiska rillsLotet

1iån skogen. M:rrr rniistc' ockszi tillgocloräkna
sig det ökatlc fastighctsr'är-dct sorn crhålles
orri ingreppen, bJ.a. genom alt pianlerinij,
riijning och sallrins göres p:i ett änd:rmåls
enliel siitt.

HaD anser sig ocksä kunna förklara varför'
det lånasiktiga synsaittct på skogsbruk lbrr-
f.lr.rr dr' t\, l. t at r .. , 'ltel,.r rr r ,,' lr,,i||Irr..Jnl
lbl- de privala skogsaigzu-lla. -!'r-änlst torde
o.saken \:ara att cle pr-ivata huvudsaklige|
scl dc ornetlelbara kostnirclelna för' clen phn
1åggning av skousbruket i fbnr av indelnings-
plan, son rnåste till fiir att undgå irvcrarverk-
njng, mcn inte vinstelna som en måhred
lcten planlågeuirrg kan gc i franrtiden. Han
r-efelelar [rär-till rttranclen sorn fi'illts rid
sArnmankornsler med bt uks:igare, clär tnan
liiisat sic: " Huru stctrl "utirtle skoln shogslndtrh
liorrona haJita.för att hiira kostnnrll:rnn fdr in
lörandet al en ratiottcl shogshush.ållning'z"t';

Llncler lrånvisning till crfarcnhcter i
anclla lärrdcr-påpekar han alt det också lig
err rll \;11le i err.törre,r h lrastioarr urn-
sättning rf sirra fabrikater" soln man karr
åstadkomma om en del av vir-ket a\'\'ttr as

idrr:, i sti llet fÄr i en slrrtarrer krring i err ;r-
1ägsen framtid. N{an skulle också kunna ut-
trvcka det sä, att det kan vara ckonomiskt
fördelaktist att realisera en clei av kapitalet
idag för att skaffa sis r-esurser alt planera
den långsiktiga produktioncn. I samband
härmed påpekar l.ran också att möjlighetel
till i tiden niiraliggande an elkniugar har
nationalckonomisk betvclelse för Sver-ige,
clår "tlcn skousegande allrnogcrr" zir-den
sti;rsta skogsiigarcn sammanraget- IIan an
ser såledcs, att statens nröjlighetcr att r-cule-
landc ineripa i borrdcskogsbr-rrket iijr irtr
liänr.ja både clcn enskilcles ekonorui oclr
del allnännas måste förbättras. Dct:ir-ock-
så rimligt rlenar Obbarius- :rtt 'r'eeet ingen"
bevakitr lrtt olika näringsgletiars bchol a\-

rzi\:ara trvggas. I clc ännu or-ör-dir skogirrrra i
non-a clelarna av landet, sorn gar ljten till-
viixt och lås förräntning, mcn också på de
.tuta lalm.rrLertllr r{;drä Sreriqe. r,,rrr r

både boLstarlig och ör'er1örcl beu clelse låg
för fiifot, behördes åtgrirder för att för-bätt-
ra tillstånde1. I det senarc lallet 1öreslog
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harr rikacle st:rtliga för\':irv och kraltlirlla
förlngr-ir gsåt gårclcr.

Ohbarius kunde ocksli tärrka sig clr i'11-

nrirtstone tcnrlJoriia lolclclrrirr g ar ltt odttk
tiollsans\ aret iirr skog,-sliilala slitilllida att
s1:11en tog Pii sig clcD lirngsiktiga upPgilierr
att pr odrrce ra ut olt och l:iugt vir Le för spc

ciclla rirrdlrnå1. nrccliur fr-atnlilalil ltorrcle

skogsbr-ulict skLLlle li lla bcfirlLuirigcns Jre

hov lr bliinslc, stlilrgsehirkc och rilke liir-
enkLar c br gg n acls:irtclarnfil.

L)er a rlitt lirrgsvelksau hc t sorrr ltagick i
de norla ctclar r:r ar'lattclet i stfie att lirlclcla
sko{srlirr_kt'rr rncllan birncLclrilL och statctr.
lrade gilit de rrvet:rblct acle såglct lisligalnl
rnQjlighet att fiirriilta r-iivata pri Qltrtrseutna
r,illkor. Ellligt C)lrbal.irrs h:idc (letta Ie.lan
lesrrltcr-at i lokal blist pir vecllrr:inslc ocll sLo-

ra kalhlggcn. IIan li-iutrklrstlcle lalllicn att
tlen rqrpkonrrra kalmat-kctr bolde iivcrllitrt
nas till staten ltrr- bcskogninS, \'ilkct rllåsle ha

fcirelallit dcn ticlens sn'rzurcle rrvcket vct-klig
hctsfr'äm manclc. IIan lrir-cslos också iinclra
cie rlircLtiv fijr 1ör-dclrtitrgen al skogsrrtirt kett
i clen llamticllr lrr'ittt ingsr er ks:rllhe tcn i så

m:i1to. att biirrcielna intc tillclelircles ncr
skog än sorn kunde anses skäligt ibr deras
husbehot, och att r-esten, s.k. krolloöverlopps
nrarker, behölls av K-r-ol)an tills viclale. De
kuncle senar-c folsiljas till sriglerksågarc cl
ler förlaltas av skogsstalen. Hirigetrolll skrrl-

le statcn tillförsäkras iikacle inkomstel som

åtrninstonc till en början borde använclas för
att öka skogspcrsonalen i statcns skogar.

Obbarius avslutirr sin artikci rned en tins

kan - ellcr är det ett krav? - att 'äfvcn stals-

skogarnas skötsel lnåste konuna i fr'åga och
böjas på en ,,'etenskaplig ståndpunkt i lika
bredd med andra civiliserade länder".

Den T8-årigc Obbarius hade alltså en vi
sion om det svenska skogsbruket som långt
bredare och mcra fr-an-rtidsinriktat ån de

snävt skråinriktade brukspatronerna.

Samma n lattn ing av Obbarius
författarskap
Friinrst gencrm ,Llirohok i Shogstntenshapen och
Skogsnal,urläran och i någon mån genorn de

inläg..g har gjolcle mccl attlcchritr g :l' polerli-
ken rred Gustltf Se3-er-clahl lrlr'ObbaritLs
mccl silt lijllett:rrsliaJr velat fiir-a ut c11 skoQ'

ligt liurrlrde är'cn till crt klels rrtanli} dert
lilla grtrpJrer plofessionclla, sonr htrvttclsak-
liqer bestocl al Irarrs eler er'. Hart ar slig- ocksii
rrr,,l l,rr"lr, -ri re, rr :rrt l,:'r, k., ,'.itti.,'r, r

fiir' rltl iistadk()rrrn?1 ell b:illl c skogst illstiirrcl
i Sr cr ige och clät-tncd cr brittle skogslr tLsltiill-

ning. Sii i ille han liilstiis lii till stlind cn clc

batl i clert ciiivar-arde Slogsslt't igc. NIirl Ji:itt

nog intc fi:irkiinna hottottt all hllll dcss

uk)ln hude:urbitioncr all giiu sig sjailv o.l1
sin skola krin<h i Slerigc. Hrt ln irh hatt lvck-
adcs i cless:i str_livarrclcrr kan lar_a sr:ir t ltl
algil_a. tfLer'sonr haus lct ksarnhet natttrligt
vis r:rI rrIclcrorthritrl racl hau tr rillilde sottt

ftircstiirdat-c fi)r Skogsin slittLl e t oclt sortt ot-

H-anisatör och iddgilalc li:it tlet orrinttattcle
incle Lrirrgsirteter.

Lllan n'ckan bich og.. han positi\ t till atl Irva

iclicr-och rrl kturskap för'tles in iSlcligc.
Lilr llrrr .l"r .rrl Lr'r lr, \:r'1.' [:' igrrrt, rr

clebatL om olika skogliga {i rig-or. Nrir-de t gill-
clc li-zigau om alt änclra skogsskötscltnctorl
fr-ån blzidrringsskossbr-Lrk till trakthlg,-gcs-
bruk spelade ()bbarius artiklar en stol r.oll.

f)e gav argume nt 1ör' att genorrtfi"rra liir-äncl
ringaloa och miirrga tips 1ör- clct pr aktiska
handl:urclel.ri Som skall lisas i ltuista kapitcl,
bicLrog Obbalitrs skrilter tiil att iivertvqn
bruksägar-na om ciet fijrdelaktiga i att bvta
skogsskötselsätt och i att iindringarrla konl
att gcnornför'irs relativt snitbbl i bergslags-
skog..arna. NIan bnrkar säga at1 skogsbrukets
vagga stod i Bcrgslagen, och on nran med
detta menar att den modcrrta skogsvctcrtska-

pen föddcs i cle mellansvcnskajärnbrukcns
skogar. l:rrrts cn hel ,lel .arrrtitru i På.råerr-
clet.

Åven när det gållde frågan om hur m,vck-

et statsägd skog vårt land bebör'de, och i vad
mån staten skulle ha övet-inseende över allt
skogsbruk, gjorde Obbarius tidigt inlägg i
debatten. frä[rst i sista d.cler.t an Lärobohert.

-{tt landet bchövde en skogsvrirdslau stocl

också tidigt klart för honom.
Hrrnrrida Obbarius skrivirnde verksamhet

på ett positivt sätt bidragit till bildcrr av

lionorn sjäh iir in
stairktc hans ltl'tikll
lig aukloritel i Svel

L.Lrcli ig B. Falkmar
sidan i sin bct)'dc
Shoganrts nuttaratt
kan dcrr upprnärl
Scgerclahl r'äckte
ligen fiirdes i spalt
ctt blandirl intrYck
ral-ull:inDill€len s(

hirllanden. Ätt ha
rad pcr'son som k
lirlbåttr:rtle inte h
pä Kungl. Skogsiri
riclen lian t ill 1ll7
dr-og sikcr-t t ill att

Tilläge

Wilhelm
Enkla Re
Praktisk I

TiIl tjenst för Sh

nin(heskogsbtt

\''id Rntkssocicte
ju ochsii trtbildli
när'mitre uppfattt
rring onilattucle fr

clc haucllingar'.I'a
naler ellcr elcr'1iir

tig C)Lrbaritts art
18:'r7 fi irmgår dt
biltlats uncLer itrs

Ansvalig firl skog

stör'1e clclen av ti(
Dcrrne skt ev ock
kulseu. Bokcn tt
1857. Eftersortr s

en irrtegrcr-acl del
laltare,/skogsincl
ral att lortfatt:1t
JJrLhla Reglor, \ s1
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honoln själv är inte helt klart. A enir siclan
stiirkle hans a.tiklzrr-hans stuilhrirrg sorn skog-
.ig,rrrlturitrr isrerige. rilker 1,1.3. 1i.;1..11 ,11

Luclvig B. F:rlkrniru citelar honom på Iörstzr
sidan i sirr bctvdclsefulla skrifl Olrr .Szor.rÄr;

.\kogr.l.ttrLs rt u.uararLtle 'IiLLstånd. Ä. andla sidan
kan den uppmärksarnhet som stliden med
SegJerdahl väcktc cn strid soru huvuclsak-
ligcu fiircles i spaitenra - hos månge ha gi\,it
ett blalrdat intr]ck, fi;rstärkt av att Obbalir.rs
\'ar utlärlningen som kriliserade svensL?! för-
hållauclen. ALt lran dessutom var en hetle\.
rad person som knrppast tåldc cll oförfått
I,.rrbättr.rrle iLrre I r a n s . i r L rr t io r r . Det .åtr r.,r
på Kungl. Skogsinstitutcts företriidarc under
liden fiam ti11 1870 ignorer-acle Obbarius bi-
clrog säke|t till att hans naurn ftjll i glcirnska.

Tillägg

Wilhelm Obbarius:
Enkla Reglor för
Praktisk Skogsskötsel
Till tjcnst för Skoguahtrnz oth rigare uf
mindrc skogslotter

Yid Brukssocictctens Skogsinstitut bcdr-els
ju också utbildning av sko11'akt:rrc. Någorr
närrnare uppfattning oni vad clenna utbilrl-
nilg omfaltircle fianrgår inle al efiellåmna-
'l, lrarJIingat. r.rtL.r ar rrrllrrrislirrqJ,'rrr
naler- eller- elevltrrteckniDgar Ar, Carl Lr-rd

ilig Olrbaritrs ?rLikel i J.rrrhantoftts Annaler
1857 fi-arngzil- tlock att 47 skogr':iktale ut
bilclats under- institutets ver-ksamhet clittills.
-\nsr,arig lör skogvaktirrutbildnilgen trucler
sLörre clelen av tiden var-\4lilhcln Obbarius.
Dcnnc skrcv ocksii år- 1852 eu lårobok liir
kulser- Roken lr,vckles ien andra npplaga
I 8.,i. t tter'onr rlograkrar rrt I'il, lrrinqerr rat
en intcgrcr-ad tlcl i utbiltlningen av skogsför-
.alrare :kog.inrlelare. l,'rr det r.rra rrr.tir,
r-rt ati kortfattal r eclogöra 1ör innehållet i
Lnhla Reglor, i svrurerhet som boken mecl

stiir-sta salrnolikhet virr resLrllillel av ett sam-
ar-bete mellan f:rr och son.

Boken (anclla trpplagan) inlcds som sig
bi;r rncd ctt iivsrritt orn skogens ben'delse fcir
Svcrigcs natur och klimat, virrvid clet bl.a.
fi amhålls de o1ågenheter sr)m ctt skoglijst
larrd karr råka ut för'. Exe npel fr'ån.jvlläncl
ska och holländska hcc'lirr. Iiån Frankrike
ucl Arrrla: öllrar lärno:. f)e rid mittln rr
lö:'tt-rdlrl l,l rbli, et a( le I I de t.öknir rB,a I I rrr rlr

den befaracle skogsbristcn i Sr,crigc anfiir-s
som skiil fiir att skogarna mcc'l dct snalaste
rnåste konma uncler ordnad skötsel.r" Det-
ta kan cnligt fiirfattarcn cnbirrt ske on man
väljer traktbvggesrnetoden med sjåh,för,vng-
ring från friiträcl.

Trädslag
Så {öljer en kort och koncis redogörclsc ltir
cle vanligaste skogstr^iidens - tall, gr-an, 1årk,

bjiirk, al och asp - egenskaper-samt dcras
kr;r p,i ljttpl.rt.. Be'lrirrrinqen risat att
kurrskzrpcrna pii denna clcmcntlira nivå r,äl
överensstämde med vad vi idag vet. Anmärk-
nirrgsr.irr år .rl LuLrr \i..erliger \ig.\,r,r
ett infört trädslag som då huvuclsakligcn
förekon i trädgårdirr och piuker, men att
virkcts kr,alitct, dcn goda tilh iixtcn och clc
,l,it iqenorrr 1rÄet .tii11d.r [är'\'e rl rirqar ra.
lnoti\eral att träderr DärnDs bledvid de in-
herrrska trridslagcn. Asp niimns dairför att
skogsägar-en bör se upp så att den inte får 1'ör

:ror 'lr irlrring. Drr' :Ljrrter r,rt.Loll i rrr;rrU-
cler, ger däligt virke oclr cläliga koJ.

Skoesvård och sallrins
I kapitlet därcftcr arhancllas hur anerkrring
ar-birl planelas och genornför-as, bl.a. raecl
hänstn till förurglingsmöjligheter och risk
1ör stor-mlillning. \'id ntsmingar-na bör all
tid efiersträ\'ils irtt 'eftel hancl gör'ir skogen

.jcmn, att cle lzirtligaste och rlcst sarnmarr
hängancle skogstlakler böra sparas till sist,
ocJr att fälluingen allticl börjas pii iistla si-
clan"."' Huggriingcn och kvistningen, even-
tuellt år,en r-andbar-knineen, bör ske senast i
rnars om virket skall kolas kornrnande höst.

-
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I annat i'lll löpcr rnan risk att få båcle ilsekts-
och r'ötskaclor pzi vilket. som 1ör'srimr-ar kol
utllvtct.

(ialh-iu14, ureral förlattarcn, lil ett av rie
\ \riq,i\rr lrjrill,rrr-,llerrirrt- l,. r:r f,,r rrtt,,rrr
tör'ir skogerr t ill likåldriga bestiincl passandc
liir trakthvggcsbr uL, rrlan också för atl höj?t

tjllr'äxten och kr':rlitctell på vir-ket. Hatr frarn
hiillcr rrrccl skrirpa att sllict rrrccl all gailrini.l
biir lara att fiirbiittlir clen klarstlicnclc sko
gelr och inle :rtt skirrcla r ille.!" Sorr en lirljtl
a\'.lenn2r r-cgcl bör'gallringen skc ulldcl
ifr-iin, szi att cle stiirsta och \zirtligasLe u åclen
q\"rr,,.., lr 1,1 ir', i1,.,'rrr .r,r' rnt r I tr':ritrtsr
bl:iclrringeo. Så eer- \\'ilhclm Obbalitrs rlcl
om hllr rrrau bör glllrir i olikl garnrnal skog
rne(l häns\n till hcla skogens ålder-slor-dcl
ning. S|ftet biir ocksii !lr-a att tillfai.såkra
skogszig:rrcrr ctt ulfall a\'\'irkc i fi-arntiderr,
antingen han rrtL skall nvltiH..il..öl-a sig dettu
soln lriikol eiler-pri arlrrat sritt. Besrårligast
blir dct om skoqen ba.a bestär av ungskog,
et1 n'cllisen intc olanligL fiirhållanclc i Bcr-gs

lagcrr r,icl 1850't:rlets mitt. \\'ilhclut C)bbrlius
l ekommcnclcril i såclana i:r11 rclatirt hitr cll
galilingar i svftc att sri snart sorn mirjligt
åstaclkomrna grovt lir-ke, så att mart katr på-

biir jr förlngring..shuggningalnir i lirrtid, cl.r:s.

tir-e dcn örrskviircla slrtt:nlct-kttitrgsål clertr
pri cilka I00 zir-. Har gel en miiugcl rrid av

praktisk aIt, soln ar,slirjar förfirllarens slora
er'larcnhet tv at1 handg*ripligerr LrLftira åtgär-

clerna rrte i skogen. Clenerellt:rnscr ltan alt

skogcrr bii girlllas vart 20:e år. oclr 11t de
ticligar-e gallrirrgalrtir i lilrstr hancl birl ta sik-

tc pli el järrn stnm{iir-clclniug rned:rn dc
scrrar-c bi-rr fi iirn j:r cle kr,alitatirt blista träclen.

Dc r-ircl oclr :urvisning:rr fiil bcstlirtcisr':ir'-

clen sorn \\'ilhcln Obbalius gel ll3:-r(ltalcts
skogs:igalc, tor'(le inte skilia siH- mlckct ti iin
clen råcl--ilning sorn gcs iclirg.

För-vngring, såclcl och
plantering
-L,rfurcrrhetelna l sriclcl och i svrtnerhel al
pl:rntcring ral nclligert iinnLr intc-'s:i stolrt.
\1cn clct fiamgår'åndä ett \\'ilhclnr Obbali-
rrs deltagit i kultur arieten al olika slag och
.rt lr:'r, lr"r , rr,l, l:rtt Lir:r rrr.lrrler n,r , ttr.r
crlar crrheLer_.

Insanrliug oc| klängning ar'lrir skcr lr'cl-

lip.rr tn, '1,'lr\a rrrrr r l-r rrrirrrl-r itrrrrtor'., -

racle rretocler'. Saclcl i skogsnrark fi'rreslås skc

med rtlr:/rsriniig "Nlirn uPpstållcr tlc slietrcle,
sorr krrnna bcstli af tlrirlrol och b:ir-rr i crt
r-acl. nrccl ornkring tle alnar-s alitzincl emell:rn
dem. llar och en fir-sedcl rrecl cn iitcn J-lise
mecl 1r-ir uti. Hrar och en lredsitter ll-arlrföI
sig niigra fr-rin på ett pass:rnclc strille och
neclmrllar dcrn något litet i jolclen, sii att de
1ä urrgcfrir en ljeldedcls tunis tjock betäck
ning. Niir dctta ske11, t:rqer deu såcncie lvå
stegJ liarnåt ... ".!'

Pliurtskolol na iir al crrkelt s1ag. \\'ilhclm
Obbarius för'eslår någor sottt rttln skullc

kun na kalla bcstår

ligt plats i skogcn
skali plantcras ste

torltigt, r'arpli siid
uralkbcrcdlt ing. I
pcr'. Den szilulda
skrdclas fiil betnir
Efter t\å år skii. r
ral och en innclu
'lblrolna fi-altas ti
diir-i rlinclrc klirrl
ragrla plantclitrgs!
ellr lncd lile f,vllj cn

Åven plarttskol
koln[ra till anviil
ziriga barrotsplant

Skogars vårdr
ningsförmåg:
\\'iltrchr Obbalirl
clct här limnel ocl
Iirr vrirder-ing och
lingsplan erfbrdt i

som kan nreclciela
Betr'äflande a\

rriter- hlr cletr i lr
lilkct r'äl får anses

anstaillcl rv Brukss(

koJ pel turnrl:rucl,
:rrrscs lata cn kna
för- cl belgslagssk
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kunna kalla beståndsplantskolor: En lämp-
ligt plats i skogen i närheten av hygget som
skall planteras sten- och stubbrensas nöd-
torfiigt, r'arpå sådd sker direkt utan vidare
markberedning. Fröet strös ut i små grup-
per. Den sålunda etablerade plantskolan
skyddas för betning och vattnas vid behor''.
Efter tr'å år skär man med spade ut torvor,
var och en innehållancle ett antal plantor
Torvorna fraktas till hygger och sönderdelas
där i mindre Llimpdr. som pla.era\ ul i upp.
tagna planteringsgropar på hygget, eventu-
ellt.med lite fylljord.

Aven plantskolor på vanlig åkerjord kan
komma till användnins för odling av två-
åriga barrotsplantor

Skogars värdering och avkast-
ningsförmåga
Wilhelm Obbarius är mycket kortfattad om
det här ämnet och säger i stort sett bara att
för värdering och upprättande av hushåll-
ningsplan erfordras större kunskaper än vad
som kan meddelas i hans bok.

Beträffande avkastningen från skogerr
rrråter lran den i tunnor triihol per Lunnkrn(f2,
vilketväl får anses naturlist för en skogsman
anställd av Brukssocieteten. Fyra tunnor trä-
kol per tunrland, husbehovsvirke oråknat,
anses vara en knappt godtagbar avkastning
för en bergslagsskog. Bättre skogar i Bergs-
lagen anses kunna ge ånda upp till åtta tun-

Om skogars beskydd
Under den hår rubriken tas upp alla de ka-
lamiteter som kan inträffa i skogen och hur
man kan skydda sig mot dem. Wilhelm Ob-
barius börjar med sådant som kan uppkom
ma på grund av månniskans oförstånd: Bar-k-

och nåvertåkt, bete av getter och får (men
inte kor), täkt av tallris som fbder till getter
och får, täkt av håssje- och gärdseh,irke och
skogseld.

Skogens skadeinsekter får ett kort om-
nämnande, som enbart gäller olika barkbor-
lar. Vikten av vad vi med ett nutida begrepp

kallar skogshygien påpekas och möjligheten
till bekäDrpning genom fällor, fångstbarkar,
nåmns förmodligen för första går'rgen i
svensk skogslitteratur

Svedjancle, som gvdligen fortfarande före-
kom på sina håIl i Bergslagen, framlörallt för
att förbättra skogsbetet men iblan.l också fiir
att ta en eller annan rågskörd, betecknar
Wilhelrn Obbarius som skadlist för skogs-
marken. Han anser att svedjandet brånner
upp maljorden och - om det upprepas - ut-
armarjorden på näring. Svedjande av hyg-
gen bör bara förekomma om elden kan be-
grånsas till awerkningsa\'fallet och om riset
dragits bort från frötråden. Obbarius erkän-
ner dock att ett rikligt plantuppslag kan
uppkomma efter brånning.

Skogsbruk på mossar
\tlilhelm Obbarius har skrivit ett ganska utför-
ligt kapitel om dikning av mossar för att göra
dem skogligt produktiva. Han behandlar hur
dikena bör utföras för att ge en effektiv awatt-
ning och hur mossen kan förses med skog.
Han har helt klart för sig att mossens fömult-
ningsgrad är avgörande för resultatet och
berättar att dikning av sluttningar oftast ger
god e{lekt och påpekar också att man vid dik-
ningen bör ta hänsyn till att förmultningen
glnnas, vilket kan ge ganska stora nivåföränd-
ringar på mossen några år efter denna åt
gärd. På mossmark föredrar Obbarius tall
och björk framför exempelvis gran.

Skogskolning
Bok-n. sista 30 sidor. ar rotalr 105. ågnr. rn
utförlig redogörelse för kohring. Man mär-
ker att Wilhelm Obbarius handgripligelr
deltagit i kolning och även varit lärare på
området. Han redogör för olika metoder för
milkolning, hur virket bör an'erkas, hur kol-
bottnarna bör göras i ordning, hur inres-
ningen av virket bör ske och hur kolnings-
processen påverkas av kolaren.

Slutligen framhåller han hur riktigt det är
att det n)'utri\.na f;irska kolet hanteras på rätt
säu, så att der inte får tillfälle att ta åt sig fukt
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Av C.L. (

1839 "Dar-stcll rrr

licltetr abrt
des Abgalr
cn",.-{/lsrt7
rrr 2ll 2!).

1310 Dit\\l tlhr
OtLrtr:ltttt
rl.ut plsldlt t'

gerint:o OI

1315 Llirohoh i \t
'Skogl; I I lPtl
nirrg. \'äst,

18.,1(i C)rl nrih'cr

'\ntutlct; I'.

1816 Liitohok i St

Vogztis try,

tc inleclni
clelcn, \rås

18.16 Någru b,

skötsel i or

lrnko br('

I81i Liinbok i S
Shog;husltt

JAftniTr!, a.'

or-d or:h b

1847 "Our sko5
bruket ocl
:kti/t för I'
t:kon.otrLien,

s.522-.-r3i

1848 Liircboh i t
ShogsPolis'

ocb rättel
ås.

18ö0 "O1n statr
uppsigten
vid 2:dra
bIuksmöt
Obbarius
pen Fjerd

under' lagr-ingcrr och rLncler- lransportcn till
jrir rrbr trket. Tllilol tar- nrimligcl [itt trpp lLrf:

terrs firktighct och "firktigr Lol iil cliliga kol".
Cicnom Jelnkontor-cts fi)rsolg har' .jtt

mvckct skrir its orn flamställning ilv tl aikol,

och \\jilhein Obbarirrs bicllag i lirr-m ar

):nkla. Rtglu far ill nlir-rlast betr:rktas som en
sammanfzrttling av tidigarc kttnskirp på orn-
r-ådet, tilLirnpud liil uncle t-r'isniugslittdzrnr il l.

llen han tillfor t,vdligen ocksii crr clcl rtl
lg11.l .1p qerr,'rrr rerl',{i't,l.r tr {ör 'i r.' .r-
larcnhctcr irv kolling i "Not-ra Kaltttirr liil".
Efle) iitL ha jrimfirrt koh ingsmetodcr-na i
Linclc och Nora berg..slag, som tran star Lt kr-i-

liserar, och llletodenra i Not-ra Kalttrat llin,
g, r lran rråqr,' l,;r\l:r{ lll [i'rhiirrrirrqar:

- ( )m l,rlrr drrr l,r tr.i:ta:its k.,ltrinq.enast
i murs girres i orclning (klistas, kapas och
cvcrrtuelll ranclbar-kas) och Ligges Ltpp 1ör

tor-knirrg, crhålles ett betldligt hirgre kol-
utb,vte.

- Om vilket inrescs i rnilan sii att sidorna
blir sluttande, åstaclkomrrtcs in le bar-a att

tfi)

cier blir liirlare att lii sfibbct att liggur Lr,:rr-

rrtan iivcn att riskcl fdr fiäl i nlilan mins
kas. dii lir-ket "l:rllcr-cftcr" brittle rLncler
kolrringcrrs giirg.

Nlilnn belriireI inte ri|as omcdclbart cfler'
det kolningcrr rir frir-clig. Ge:oort ko,ll.sllirb
r/lg kan milan lärnlias inlakt tills clet iir-
dlpls att kir.a kolel till blukct och r-le t blir
[ittare att skyckl:L kolen firr luktighct. l'iLll-
släckrrirrg irrnebrir at1 Lolstrbbcn, sottr
r.ir lrr rrril.rrrqi;r-. lrf r;;t qrrirrr\.rttrirlq
och påfiirancle av tä1are matcrial, r'alige-
nom milan slockrral i br ist pä slr-e.

Hur-uvida \\'ilhclnr C)bl-rirlius bok kom till
llvändning vicl Statens skogsskolot, som
star-Tadc sin verksaurhet 1860. år-intc bckarrt.
Att den utgavs i n'å rrpplagor-rned relatilt
kor-t tidsmcllarrltun tala. fii. att dcn vänn en

liss sprichring. L)cn bor-c'le innehållsmässigt
ha rnotsvarat kra\,på ctt tidsenligt innehåll
undcr relativt )ån.e ticl efter-dct ait boken
Lrlckts.
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1839 "Darstellung eines von dem gervöhn
lichen abu'cichen<len Verf ahrens bei
des Abgabeusatzes in NIittehraldung-
etr" , ALlgemeine l;orst uwl'J(qd-Zeitung,
nr 23-29.

1840 Die Waldlttlth- u. WakLslreunutzung als

Geln(chen eines gute.n Staatshausltahs

tLargestellt und ihre l3eseitig11.t1g vtmitlekl
gefingcr Oltfer, Erfltrt.

7815 Liirobok i Shagsretenskafen, liörsta Delen,

Shogs Uppdragande,348 s.,jårnte inled-
ning, Västerås.

1846 Orn milvedens kolning, i Jcrnhontorets
Anruler, Ils.

1846 LäroLok i Skogsuetenshapen, Andra Delen,

Shog;ens nlttjnnde och tård, 336 s., jäm-
te inledning och rättelser till första
dclcn, Västerås.

1846 "Några betraktelser öfver skogens
skötsel i och för bergshandteringen",

Jetnhontorc.ts Annala', 22 s.

1847 Lboboh i Shogsutenskapen, Tredie Delen,

Skogs hushållningens iindamålsenliga in
rtittning och rärdering, 3 66 s. , j äm te för
ord och bilagor, Västerås.

1847 "Om skogarnes inflytande på åker-
bruket och ett lands fruktbarhet", Tid-

skrift för Landtmanna odt Kommunal
ekonomim, tttg. av J, Arrhenius, H 1-6,
s.522-537.

1848 Lärobok i Skogsutenshaqen Fjerde Delen,

Shogspolis-Läran, 193 s., jämte förord
och råttelser till tredje delen, Våster-
ås.

1850 "Om statens rättighet att öfvertaga
uppsigten af privatskogaq anförande
vid 2:dra allmånna svenska landt-
bruksmötet i Stockholm 1847". (Se

Obbarius Lärobok i Skogsvetenska-
pen Fjerde Delen, s. i87-193.)

7850'l-idskrift för Sht'gshrtshåLlnilLg, I'örsta

h(iftet,61s., tttg. i Västerås. Alla artik-
larna för'fättade av C.L. Obbarius oclt
har titlarna:

- "Om Skogens vårde."

- "Ett utlåtande angående skogs-

skötseln i \\ie rmland."

- "På bvilket sätt skall en 1örbättrad
skogsskötsel införas, och af hvilken
Bcskaffenhet skall den virra ?"

- "Om Hje lpgallring."
- Är der lär d, laktigr att rköta ett

skog efter en förkortacl omloPPs-
tid?"
"Utdrag ur en skrifvelse från skogs

förvaltaren vid Skeboverken i Upp-
land, Herr Opperman."

- "Något orn tillredande af de van-
ligaste skogseffecter, kolning och
betande i skogarna."

- "Sättet att tillreda brännved".

- "Kolvedcls 1ä11ning och tillred
ning."

- "De vanligaste såtten alt fälla stäng-
sel- och byggnadsvirke."

- "Något om opinion."

I ii5l "Om mindre skogars sköse 1", TrdrÄnf

fii LandtmanrLn- och Kommunahekono-

mien, H. I 4, s. 50-58, utg. avJ. Arr-
henius.

1851 "Besparingar, som lätteligen kunna
göras vid förbrukningen av skogens
produkter. ock stor vinst derig"nom
tillsLl.ndas landet" , T'idshrift för Landt'
lnqnna och Kommunalehonomien, \1t-

given afJ. Arrhenius, H. 1-4 s. 114-
q.

1851 Tidskrtft fi;r Skogshushållning, Andra
H(jftet, 61 s. Alla artiklarna författade
av C.L. Obbarius:

- "Om slogsh ushålln ingens in rä tt-
ning i andra lånder"

- "Några ord om Kolning."

Ht'lt?.n. )
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- "Om skogarnas skötsel endast merl
bitråde af Skogvaktare."

- "Om bildande af Skogshushå11
ningssällskaper, deras nytta och
verksamhet."

1851 Tidshrttt Jör Shagshushållning, Tiedje
Hitftet.62 s. Alla artiklarna förlattade
av C.L. Obbarius:

- "Huru stor skogsareal bör ett land i
allrnår'rhet ega, för' att vara betryg-
gadt för vedbehofoch menliga följ-
der i afseende på dess fruktbarhet
och klimat?"
''Ärnu rrågor onr Srarrn. ö\rr upp
sigt örer r ommunal oe h prirar-
skogar."

- "Orn skogskulturer och en rationel
skogsskötsels kraf."

- "Om begagnandet afträdstubba.na
i skogen och deras uppbrytande."

- "Om resmilors släckning."

- "En notis öfver utrallring af för
trånga rrngskogar."

- "Nya uppfinningar i förädling af
skogsproduktcr."

- "Littcrär notis". (Om anmälan av cn
spansk tidskrift förjord och skog.)

lB54 "Anmårkningar till Lärokurs uti Skogs-

hushållningen, föredragen vid Fahlu
Bergsskola åren 1846 och 1850 af Cl.

Segerdahl." Tidshrift.[ör Shogshu.;håll-
ning, Fjerdc HäJiet, 61 s.

1855 "Några or-d om skogens vigt och vär-
de" , I'idshrift för Suensha Land,tbruket
och dess binöringar, utgiven av T. Berge-
1in, första årgången, s. 54-57.

1855 "Om tall- och granskogs uppdragan-
dc, vård och afverkrtirtg", T'idskrift för
.\t , n \l:d Lo t,J tb, L r o. L d, s Lit,i t it' gttt.
utgiven av T. Bergelin, s. 168-171
rrsp. 972-27ti or h 2r'4-:97.

1856 'lidshrtft Jör Shogshushållning, Iiemte

Hiifte t, 64 s. AlIa artiklarna skrivna av
C.L. Obbarius:

- "Utlåtande öfver H.r Segcrdahls
'Några gensvar till en i H:r O. Tid-
.lrilr lör Sloq.hrr.hållrring in ragen
kritik öfi'er 1årokurs i Skosshushåll-
ning vid Fahlu Bergsskola.' "
"Ar i Sverige skoesbrist för handcn
eller icke. och huruvida kan det ena
eller det andra af dessa båda fall
hafva inflytande på de mått och steg
rnan bör anse nödiga till möjligast
allmänt införande af en åndamåls-
enlig skogsskötsel?"

- "Om sträfvandet efter skogsmark-
ens förbåttring."

- "Försigtighersmått vid utplantering
af rotfrugts- och trädplantor"

1856 "Om ungskoqarnes vård och behand-
Iirg" , 'tirlshrift 

för Suensha Landtbruhet
och dess bintiingar, utgiven av T. tscr1;c

lin, andra årgången, s. l,1t-144, tOG-
I ttii.

1856 "Om skogens afverkning" och "Hvilka
hinder miita för införandet afen för-
bättrad skogshushållning i Sverige?",
Tidshrtft för Srensha Landtbruket och

d,ess hinätingar, \ttgiven av T. Bergelin,
andra årgången, s. ?00-?05 resp.
364-368.

1857 Shogsnaturkiran, timnad såutil till under
risning rid Shogs-l/irourh, som. till sjelf
studium för 'unga Ior.rtlnän och agrolTo-

rzer: l8,l s. Orebro.

l857 "Onr Bnrks-Societetens Skogs-Insti-
tttl" , .le, nho)ftoret., Annaler, s. 36 15.

1858 "Årruu något om bränntorfvcns bc-
gagnande", Tidshift för Swusha Landt-
bruket och dess Binäringar, s. 19-5I.

1858 "Några allmänna betraktelser öfver
Sveriges Skogshushällning", Tidshryft

för Stensha Landtbruket och dcss Biniir
ingar, s. 413-120.
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