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Krprrrr, l
Den skogliga situationen i Sverige vid
sekelskftet 1800

Redan i mitten av 1700-talet hade man bör
':t tala om en begynnande skogsbrist i Sve-

rge. \'id de flesta av riksdagarna efter 1750
lar frågan uppe till behandling. Det hävda-
des fi-ån skilda landsdelar att det förclåg
:rrisr på både vedbrånsle och virke för slöjd-
' ":h blggnadsåndzrmåI, och i bmksbygderr.ra
:nsags bristen på vecl för kolning och grur.
rnrning kunna äventvra järnframstållning-
en. \Ian försökte komma tillriittzr med prc.r

riemeu genom att utJårda skogsordningar
1i31och 1793) rncd förcskriftcr hur skogs-

:iilgangarna skulle utnyttjas. Från år 1770

"rberade rrer cller mindre kontinuerligt
.iatligakommissioner,tillsattaav ksdallcn,
:recl trppdrag att skapa regler, som skulle
rejda skogsförstörelsen och trygga iandets

' 'ch industrins tillgirng till virkc.
Det var inte bara cle stora ljunghedarna i

Sr cisr er^ige, Halland och Skåne och på kro-
:r,lparkcr-na Edsmärcn och S\'ältorna, upp-
iDnrna efter härd exploatering efterföljd av
--:cprepacl ljungbränning under lång tid,
:,rllr ofoade dc styrandc under 17oo-talets
..ui och första hällten av 1800-talet. Det gjor-
re ocksa landshövdin garnzrs irterkommzrr-rde
::ppor-ter i åmbesberättelserna! om brist på
', irke till brånsle och b1'eunadsändamål i dc
:-:rbebr ggda jordbruksornrådena i Skåne,
(J\rer och \''ästergötland och Uppland. Rap-
r, rI.rerna gav officicll tyngcl åt påstirenclena
,'nr skogsbrist. Pä sina ställen hade man
: .,.rn. börjat anr'är-rda tolv som bränsle i htrs-
. -llle n.

Som en följd av vedbristen fick skogsägar-
na i berörda trakter, antingen det var staten,
bruken eller de enskilda bönderna, svårt att
freda sina skogar för' folk som behövde
bränsle. Att hämta sin vcd på annans mark
jnråg5 eta','1;t.a inre.olr etr hrorr. innu
mindre som stöld. och beivrades sällan. Isra-
el Adolph afStrönr skrey i sin berömcla skrift
om de svenska skogarna: "Bränsle år nåst
bröd det irngelägnaste för menniskan i nor
den".'r

Landshövdinsarnas oro för virkesbrist
gällde i mindre utsträckning vir-ke för bygg-
nads och konstruktionsändamåI. Exporten
ar .iigad, triraror fi, k irr int, någc,n nåmn
r'ärcl omfattning förrän mot l8(Xltalets mitt
och ytterst få anade den utveckling som skul-
le komma irtt spcla så stor roll för landets
skogar-.

Man har vid olika tillfällen i senare tid för-
sökt fastställa om det i Sverige förelåg en
verklie brist på skog under 1600 , 1 700 och
den första delen ar, 1800-talet. En sådan
grarrskning gjordes exempelvis av Gösta
!\rieslander 1936.1 Han hade ett betydligt
bättre gr-undmzrterial för sin undersökning
ån rin; lör.gangarc i hi,rjan ,'r Ir rrritt, n ar
1800 talct, bl.a. gcrrorn de ökade kunskaper-
na om skogarnas tillviixtbetingelser. Inte
minst den första riksskogstaxcringcn i Svc

dgie, sorn genornfiircles I923-29, gavunder-
lzrg fiir att bedöma skoga|nas produktions-
förmåsa inte bar-a i nutidcn utarr också -
efiel vissa antasanden - i gången tid.:'
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\\'iesl:irrder- konstaterar. att clet i br-rrks_
br,laclern:i i Bergslagerr, irronr Vlir-rrrlancls.
hnlrparl'cr". \ . i , r r n I r r l. r r r, l. u, lr( rr, h, L, lao
.jämte nrir.r-a dclarna av Upps:rla ilin rinclcr-
1000- oclr I 700-ralen r,er.klir:en iiir clåg blisl
pii r,ilke fiir.kolning Lurder- 1600 och 171)0
talrrr. \ i:v rlilerr rrr,rrr.i,r,l,. t;t 1,,.r_{111_
l,er.dr ll,.rr:r t.',, ,r Ir-l.r .illr.rstc|. rrrcr trtl
s:Llrlnans uled Itusbeholsföl-brtrkniugerl,
r,ar al vcdbr:insleL utgjorde en dornineran de
:rnclel. blcl clcn totala :rrverklc,le k\::tlltiteten
när'a ellel irler- t00% av rillväxten.,i N:tlir-
1 i gn.is lart rrs lltanföl- brukcns \ el-kslllrll.:ts
l aclicr gott oll1 r,ir-ke, li.lirlst i de rror.ra dc_
larna av de ovanltaimrrdit läncn och i lrelit
Nolr-land. N{err ;rå gr.uncl al svzir.igheterna
art lorsla både malr och fi.aniför allt tr-äkol
iinglc stråckor.i t,:ic..lösr lancl, drcl.cle clet
ånda långt in pii 1800 ralct iDrran cle stora
ru-skopa.na i niigon lämuliir-cl utsträcknilg
lorn J U ll rr ja. i,clr,l, {.r rnrr r err n,.a jirrr
liruL rnllrdcs ir('nr r:ir kh.ill

Wieslancler päpekar också at sratsmakr_
ens hårda reglering avjär-nbmkschificrr, som
f|alrst yttl-ade sig i restr-iktioncr för skogar
ilas utlt)tIiindc, såsorn lörbucl ltt alvltra vir_
L, ..rrrrrar:in lör k,,lrrirrg. lr.,ld* rill rariurr.r
)iretirrl:rr .rr ll lr l,r,,rlql,ri,,rr.kcdjarr Ir:rrr
lnllirrgerr rill rler l:iriliqr rnridl,.rr:r j.ir rr,.r.

L'te i Europa hade rnau äncla scdln 1500
talet tillat or! befarad eller.reclan inträffircl
rirle:lrri:r. Orsakcrrr:r .rn.;8. r.rra llrrr. I.rr
krrrftru b, lr,lfrrirrq.ötrrinc h,rde öL,.rr lrrh,,
r, t .rr r-,1 lör rrpprar rrrrrirrq..irr,lrrll1l, ,,,-;,
olil.t srrb:tirrrr Lorrr rrll ;nrärrrlrrinq. fötrrr
olrl nedfallna grenirr-och r-is i skogarna och
a!!erLrurq\J\ tijll br.ill li\ lJlng. rrrl \ ()clr
lre/nl\\pillnjng. D, n r lrrrlrarrtl ök.rnJc
industrialiseringen under I 700-talen och
1800-talcn betldde att virker alltmer togs i
anspråk, frärnst sonr brzinsle och träk;l i
jär-n-, koppar- och silverfi.amstälininsen lik
som i slasbnrk och saltverk (saliucr).i

Tillståndct i de tyska skogarna oroacle
makthavarna och kraven på etr bättre hus_
irållning med skogen blev ailt starkarc och
föddc ett intressc för vad sorn skuile konrna
att kall;is skog:sbnlk, pii tvska ,'Forstwir-Lschaft,,.

"Fiirenklat kan nran utlr-ycka der så, att bris_

l2

terl piia.irke Iiidde skousbr.ulet.., sriger- \Iar
tel i \ltakl to l,ot-st i.n dn Ccstlicltk,oclt tttc_
ual cl:irntecl, lttt ii;r.st när dct förefaller sonl
onl skogstill gan g.et.Da i nte kolll]lel- att räck:l
till för nriinuiskans clireliga bchov bzide ör
l'tr r:rr,rrrrl, itrdrr.rr iali.,.r iire r,i, k. . .,,L,.,,
.,1 li;r:i;l I i,i:, sk,,{.rrnr.,,rk.,.rr,.rrq. lt,
unclcr llinga ticler. 1är.lrär sk:rntle id6r.rrra rar
att skoq- ursior-dc eu otöriirrderlie tillgång avrrn..[ar :arnrrr.. l:rr.rlt.ir .unr .]trr\,,r \r,rl
det eällde iitt hushiill:1 mecl så iltt.le r-ä.kre.i lärrq-.orrr lr,,irirr. Drrr rr.La.:rrrrlrall*,r d_
nilsen liiin mecieltiderr och {l-anriit. liärrne
lecklla(l a\' att ianclsltcrr ar-tta IlIea och lllcl-
korn ltt ta ötcr.mlkterr och koutr-olieD aY
nr.rr k, , r. Ie,ld. rill;r,..1..k,,q.ord,rirrc.rr irr_
li'rd,: .nrrr Iiires(rer err risr 1u1drl1;i11q.11
virkct i slogar.na mell:rl olika bcihou, För.att
ö1, tr.,k., Itrrlr\n.l!ler.rr letl.rrra rrr.irra
,1, r \rJrlrq,r rjirr.rrr ,,1r" Ii,rknil,p.rde rrrrd
sk,yldighet arr gör.a kriesqjär.rst sorr ollicerare
ocll Lrnder-officcl-arc. Geuollr deD ulilitära
arrkDytniltgclt gals eD lröjlishet till uncler__
ri.rritrq.rr-rr,,rrr tlerr i iril,r tl, lrrr ar rj,irrrr, rr.
d.\'.s. om jakt ocll skog. I'rogressir.a per.soner
kom cfier-hand att !löra iaklagelser om sLo_
gen, som ledde till cft ta[kelrtbvtc om i)rrr
rrr.ln jl lle krrrrrra l rj r t r , . r l tt r\ i. \lL,qrtl
.unr tr\liqlrer. n,..J id;,.r .pr, rl. r,, lsa rill
,lerr rrrlrildnirrq,r\ ;rnh,.t\rr.ir i,lr n .,rrliglr
liirralttlnq.rr..,,rrr Lör j.rde lrc,lr ir rr rrrrdrt
li00 r.rl, r rrl de befinrliga urriverirrrrelr.
I, tlrilrlrrirrgr-rr. s,,m .ålerlc: rLle.ikr{ l}.i ol,k;r
del.ir .rr dln.rrrliq.r lör ralrrrirrqerr. ltorrr rrir
det s.ilirl- drn lröcre.logliga p, r\irr,jl,.r,
ar I \k.lp,r qr ur rd\ al:lrnJ lät.e|| :lugrrkorrorrIi
sdlnnrnnloll,rd nr, d derr { tdtliq, I e \unon ri,.l I
iÄrrier. D, ..1. la r r rr r a I i. r e, n a lbr rrrarlr olik.r
i,1r.e) orn lrur ina sk.rp.r1 111 .Luq o, lr hur
rnrl p.t t)a\ta \ilr tnqear err rrrlrålli; rillqårrg
1,i r ir ke-. Lrrrer,rur i.ko3liga r,:q,,, n'i,1n_
de också ges ut - frän år i 763 t.o.m. en skog_
tig per-ioclisk tidskriti. Iint rngazin.

Den egeutliga, kvalificeradc skogliga un_
derrisrrirrcerr korrr rjor-L lärsr rj11.1r,,4 *.nom att ett antal skoesinstitut - så smånir.rg_
om bcltämnda "For.stakaclentier,, - stirrtadcs
p:i 1 780-raler (Tirar-andt, Ebersl,aiclc, Gies-
sen, Eiselrach).ir Akzrdemienta blev också

.
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r rn l)eg\lllrandc skoelig fbrslriug
--.rr ,1, ,'r:r.rrli(.r -k,'1.r,,\( ll-r

: :-r.r.. Akildeuricr-na stocl ö1tpnu
: .irrcierter fitiu ertrdr_l tlsl:r clelstlrlel

,:: .Lrdr lL llinclcr-. L)e kont a1t bli tlcirrs
:t hilglt: skoqliea skolor-sont clter-

:::r'.iilaclcs i olilia delar-a\ IirrroiJli
-::lt. Sror_br_itan n ien, Rvsslarrrl rrr.lT.

' \'( ll,. \,', lr.k,,q,i r.r rrr,'r.' r

:. konr snall an ee ltlitauliga splir-i clc
. .\t)!u|ia. Err irict-gang fitirl ltlock
--r :ng tblriclnirre) liil :Lrrclr-a an'ct-knings-

.r krLncle iaLttas pii miinea håll. L:ir
. -..-,lrsci. ltasela<l p:i kort oltlopltsricl

'r- ir q lr rrr. rrl,l,.l ,,rt.l'let, rr,,rrr
- -.,rrrr rillirrtcnsivereslogsProcltrktioni

. .,r pLantelins och srid(I, giillring och

-:r ()rlrloppsticler rned hirele aleaipr'<r
.::oll I

:r er ige r:rr clct ciels ltelson:rl iJägclista-
:: . irinrsr Islael Adolph afStr-itlt, och dels

,:::riskor rnccl iinkn\'1ning tiilj tir trh:urte
:rn. soDr följcle utrccklirrucn i'Ilsklantl.

r- \lr'önr ha(le gjor-t cn stuclieresrl till Dirn
,r L l,S0-i urcn liarnl'irlallt 1ilgj1(lel r\ littc

::-rr olrl lvsL:1 skogsskiitsclmetocler.I1 Tvli
::rir a per_sorrcr hacle trttalat lllotsvalall(lc
,: :rirr-ar fiir skogsblist som al'Ström. Del
: c rlLr plofessor-n Llr. F.\{. R:rclloff, sorn

.. '-r skickadcs till Tlskland för irtt srudera
-., ,gsbmket, och som efter hcmkomsten

- rr * r re..ber.irrrl* ..,,m rirlrlerr rrrinrrr.-
- ..r r lkstliLgerr 1809 anbefallcles till lednirrll

: lörraltlndct av cle statliga skogarn:r.ri
-i.!r-berittelsen Lt-ycktes aldriu, \'ar1i;r nan
:: .urta all källncdomen om clen slannacle i

::. ireq zinsacl krcts.rr l)en andt e vll sekretc
: -: cn licl Ke.jserliga Finska hrrshiillningssäI1-
'. 1,- prnlr..ur ( .L. Böt ler i .\h,,. .,,r'
.:!r sa\ ut cn skrifi om skossskötscl.ri

', h rrl..it,rt, ,,, lr i i:irnl-.'nterirqel
' r iiamma personer hade gjort l-csor till
-.1 jlinrbrlk och d:i inte kunnat lrndgå iltl

-. .kogar rlcd hclt annan tiilräxl air la.d
.,r r ar- r'an vicl hernnta. Dcssa erfarcnhctcr
: cles fi arn vicl cle litliga sammankomsterlta
, (l Bmkssocieteter. bl.a. av Nils Glbliel

. :rlröm. som \':1r fö.estålr(lalc för llruks

lsrrtel.\rhtlh trlStrönt (/7i8 18i6). t;it llign(istaL,
h ar jiigtnii',t rt t t:. I(ituLohsliifittu) t', in ) lit L(tu I 328
Ku'l:tl. .\hor\i)t\liltLlt:l .lii ln \iiili' bl/.1) tlrrhlai; v
.!\, bltir h.Ln iiirrn \t\-1"\t|un fii tutots ?kPlant?] in!)

nx IIan adlrLdt.s ltj) otlL a efierLtrirltlLn lnt hun
e LtiLlil 1t a u n. L " d t n srt n r k r t .sL a e: I u t.s I LliLl n i n un s

lndo ".

socictctclls Beresskola i Falun och en l:ircl
man. ! Hiln haclc stuclcrat.jiirnliamst:illning
bådc i Fr-ankrike och Tlsklancl. N4ecl bcuncl
rarr haclc han då också selt de \',ixtliga sko-

Ilarna och hur'"cle trrrgn plantorna belåcka
1älten efier clen n1'ss zrvhugqna skogeD, s?i att
ingen fl:ick finncs bar-, och parker lr.olika
ålchal avlöszr var-anclra på matken, för att i
sin orclning efier tiderr frlla bcstämda behor',
så att ingel brist, irrgcrr niid kan Lrppsrå".'!r

Sefström pläderade ivriF..t för att trirkthvs
gcsbruk efier tyskt nönstcr- skullc inlöras i
Sveriee, inte bara för att frrimja.j:irnhante-
ringen utan också, och kansLe fiårnst, för att
fiirbältra lanclets skogzrr ör'er huvucl taget.
Inorn parcntes kan niirnnas att hirlt "upp
täckte" lärken ocl) ans?ig att ctt iDlöunde a\,
l;rl i 

' 
lrl rrrn.l,r.Lo..l, rr.l rrlle I urrrr,r irrrr--

bår l båtle stirr-rc virkcsskördar och a1( rilkes-
kvalitctcn höjdes.

N{eclveLenhetcrr om zrtt virkcsbrist redalr
lrårsklcie irronr r,issa clcl:rr zrv Sverig..e fanns
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Nils (lubri?l Sc.Jslfin ( 1/-E7- 1615 ), h.1rli.tt o(h g.alag,

Ji;tttåndatt .föt BergssleLan i li.Llun, 1620 lSJE rt:

lahtör för Jernkonbr4: Annalcr ochtådare at Rng.s

kolLegirLms rninenlkrfiinelt oclt Libliokk. (lrola i Jo n

alltså i statsförval tn in gen (landshövdingl-
arna) och bland vissa irvjågeripersonalert.
Blancl brtrksågarna \,ar irrställningarla mera
splittrade. Många ansåg nog att dc hade lill-
riickligt mecl skog inorn råckhå11 för gmvor
och hyttor. Andm, särskilt de som hade tan
kar p:r att utöka drilien, bcfarade att skogen
inte skulle r-ricka till. Tanken pii stenkol som
brrirrsl, harle ännrr irrtr ratkts.,rtminrtone
inte pir de svenska brukcn. Den tekniska ut
r,ecklingen skulle ju korrma att fi)rsiirnra
liamlijrirllt de små brukens betingelser radi
kalt.

Huruvida rran under de första cleccrrnier--

nir av 1800 talet blanclJäucristatens person:rl
och bland bmksägzrrnir trodde på mt!lighe-
terna att geuom åtrclrad hantering av skogs-

tillg.ingarna krtnnl Äk" tillrrirt-rr i nätntr
r'ärd grrd är tveksamt. Någ1a framsynta Per-
soner fänns dock, sour fiitt upp ögoncrr för
att vård av skogarna kunde kottrma att löna
siq rsr L:rpirel 2r. Det Lan o, k.i ttämrr'rt rtt
någJra få svenskar, mcd irnkn,vtning tillJiige-

1.1

ristritcn. rlrder- llJ0(ltalcts för'sla h:illi liitt
(komplcttcrancle) trlhilclning ri ci trska skogs-

lkaclenier-.:'
Den som rnest k|ai'tfuilt Pliirler':rr1t ltir-ctt

bättrc szitt att sköta sko.en ocli sonl illsåB.. r1t1

.let firrdr?1des kunskapcr firr clet ta r at- L)r cr
llignrzistarcrr Israel af Stlirnr. Rerl:rn 1802

fiiresJog h:rn hos Or er h or-ji,qttlistarlitlbete t
att sorrr villkor- för' att {ri fir e:tir ler it skrtlle
pe.sonen ifriiga pr-irras i ett erancnsföthör,
och han gav också för-slag pii r aci erauen
skulle omfarta. Firrslaget r anri clock irttc ge

hiir-. \,lcn tr-oligeu gar af Srrirns:kr irelse en
imprrls till att nzinnar e ta lecle pir r ilka Lrlli-
fikatiorrcr sorr st;illdes pir uiotsralancle be-

f attningshavzrre i trtlanciet. 1t-linrrt fr skllncl.:r
Racliofli och Böckcr s or:u tt:itturcla sttrcliele-
sor giillde inte bar-a hur slogalra skirttcs,
utarr rlpporleracle oaks?t orll cietl skoqsuu-
dervisning, sorn beclLevs. B:i-gc anslis t\d-
ligcn att cie tyska fblst:rkaclenielnas tttbilcl
ning inte lar tillårlplig rtnclcr sr enska för-
hållanden och irtt en nåir-ig utbildning inte
erfordracles för an sköta s\ ensk skog, sorn

ansåes bet-vdligt crrklare att hantent än clen

tyska med alla cless tlricislag.rr Sär-skilt Böck
er. var notståndare tiil all en sär-skilcl slogs-
utbildningi anordnacles. Han lekornmcncle
rzrde i stället att de Il-amtirla lelit-föt-r'altzrrnzr
rekryter:rdcs blancl "Filtmätnings Clor:Psens

C)1}lcerare". Dcssutotlt kunde han tiirtka sig
att ien fiamtid, då folkmängdsöknirtgen
krär,l-.rt\lö e urrits, t .1,,o_e L rl'r.itt:r , rr

slags fiirsöksskog uncler Krtngl. Lan tbr-rtksa

kademiens L,xperirrlenlalf ä1t. Förest?in(la.e1r

fiir för^söksskogen borcle i så fall aläggirs iltt
"hålla förcLisningir. lrti Skogsh ushåll rling
en" samt att hålla förhöt ned dern som r,il-
ja sig till tjensten vid.Jiiteli Staten lcgitime-

I)et s\,ala intressct för atr star-ta cn skoglig
utbildnins torde också sanlnlarthringa ntecl

den arveckling bådc irv kronoskogar, allmåu-
ningar och rekognitiortsskogat- som piiltola-
rles i och med 1823 års riksclagsbeslut och
sonr kundc trinkas innebära ert så kraltig
reduhtion av skogsarealen ttncler slatens
kontroll, att nåsra vidhftigare åtgiirder 1öt'

rillsvn och skötsel inte crfordlacles.:I Sotn
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. \all r iszrs. ?lllsiie uliin gzr brtrksi_..ar.e
'rrrbildning s()rr iif Sh om för-eslagit
rligr ornfattanclc. Err liss skolning i

. .\.r ring ?1\'de bcllntliea. outbilclade
_ ::.iirl lta borde räcka.

. ..rrr s arbcts{örhållanden
I r i|lesbrist cålldc ni urligtvis i hös..

,,, l, l,,pp.rrlr:rrrr, rirrg, rr. rirle,
:midesjiit.rt lar cletr tlorniner.ancle cx_

.,:.rn i Slelilre rrnder 1700- och 1800
Fir- li anrsrrillniuscn bc.hiivcles trä_

.: rtntahr och laftcnkr-aIi. Dcn för pro. ,llrrr begrzirrsande fiklor-n r.ar ofiasr
..rngen. d.r:s. hrLr.mYckct skog, l:irrrplig

--.;1n,,,*,,"tn 
firnns ilom räcklråll frii

: :titanterirrgen ."ar hirt r.eglerircl a! Ii!_
.;ilan litrge, oclt genonr t-iksclaesbcshtl-. +; slzirptes r-eglerna vmerligare.2', \rar-
: lk fick bara framstiilla en viss miinitcl

r:i förhantl bestänrcl och relatcrad till
.olnlingd sonr respck{ivc bnrksågare
'.e \isa att han disponeracle. Kolct er

. dels fr-ån egcn skoe, dcls frirn clc rekoe.
rr\skosar:i, som tilldelats de olika bru,

. : dels lrån böndern:rs skog. Dcn sist_
:.lcla kvantiteten bestod avs.k. skaltekol,
. koi som nolsr.ar-irdc respektive bondes

. ,::cl)likt - motrjvararrde rnängcl pengar be
, ies secian av bnrkct till statcn _ sanrt av. -opkol, kol som br.uksägaren köpt av

' :.ilelna. f)et var inte tillå(et Iör bönclerna
'-ir ttra krtl och virke h-ån de egna skogar

, :ll andra än till etr visst bruk och mot på
:end faslställd betalnirrg, clet s.k. koltrinus-

.::let.:r Ny:r bruk fick bara anlåugas cltir
...illqanserrrnr I illr;i, lliq t,rr L!,liör.örj

:.gen och diir br.uket inte inkräktadc på
:<on annans riitr lill kolfiingst. Genom de

.:,.:iira jär-nvågarna i vissa exporthamnaq

. :::jrirnet måstc passera på vägen till köpa_
.:. hölls en effektiv kontroll på att reglerna

- r'fir lj cle s.

får nbmkens, hyttornas och stångjärns
: .ikens produkriou var ultder I80Gtalets
:.ta h:ilfi relativt liten. Per år varieracle

=. r lör stångjärnsbnrkcns clcl mellan 3 000

och 6 000 sk::ilprrnd pri\.ilcsier ar smidc och
cleu genontsnittliga produktioncn vid cle ca
500 br-ulerr var bar-a I70 ton.r'r Hlltorra
Ir,r, ll i r -gr I rri,t.\.r.l rilr 1,1 

o,l.rlr iorr.l1,p,r
citet, Iilkct bet1clde aft \.arje lrrtta behiirclc
ha tillu:rng rill cn sirossar.eal onr ca 2 000-
ll 000 ha cller mer.fiir-att f111a kolbehovet.r,,)

.f iirrrbmke n rrtejor.cle så1edcs filrc 1850 _
med mo(le l-lt:r rnåtL - relatilt snr:i arbetsplat
se1 ofirst bara mccl niigr-a liotal arrställcla i
lI\11an och ute i skogcn kanske cler dtrbbl:r
antalet. Satrhällena ornfaltlde nåsot hurrd-
ratal innoiinare. ÄnnLr pzi tBS0 iålet fitr.c
kom s.k. bergsmanshl,ttoq som helt ägdes
och clrevs a.,, s,j rilr,,stiirrdiga ber.gsmän. Man
härntaclc siu nralm fi.iin nrirmastc gruva,
kolacle i sin cgen skog och clrev hl,ttan när
yrtrenrillgiingen var rilir:icklis. Bergsmårr
nen rar-biide biincler och bruksidkar-c. Eftcr
hald örerlät man sin arrdei i hl,ttan rill cn
bruksiigar-c, och ber.gsnrlnsh,lttan ör,crgick
till atr bli cn bruk. NleD inte hcller brukcn
i varjc 1:rll inre untlcr I ll0O-ralets fij.sra hälti
- kunclc chir.as kontinrrerlist under hela
årct. N2ir vattelsråndet i bäcken eller ån var
lået, kunde vurrkeD lufillileen till h,vttan cller
räckhamrnaren hälias igånu.

i\{cdeltranspor tavstärcler för kol 1iåu sko_
ceu tiil hvttan anqes ha r,:rrierat nrellan b
och l5 km, beroer.rcle på skogstillståncl, ägo-
spriclning m.rn. Långr-e transporter skulle, i
avsaknad av andra transportinöjligheter ån
med häst på snöföre, h:l Iert rill alltför hög:r
transportkostnader I(olvedcn höges under
\år'\intrlr c,r lr fi, k rork.r 1,o huggninqsplrrr_
se[ til] ]rösten, då r'eden kördes in rill kol
bottnarna, irrrestcs irnilan och koladcs. Kol_
transporten till brukets kolhus skedde un_
clef vilrtern.

Lokaliseringen av h.!ttor-na liksom var.je
hvttas produktionskapacitet kom alltså i
verkligheten att a\,göras av tillgångcn på
kolskos. Inte förrån kommunikationslecler-
rra bvggls rrt och möjliggjort liiner.e koltrans-
porter till rirnliga kostnader, d.r,.s. sedan ett
jiirnr.ågsnåt bvegts ut, kunde stör-r-e järnbruk
bvggas.

Allteftersom bchover av järn i Europa
ökirde, behör'de h1'rtor och bruk, och till en
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Tidhalsfå.n.gsten Jör jänl)ruhen i BtrgsLag?n i m?deltal pcr år
I821-1lJl2. (Figuren c.fter Arpi l95l: Den saenska jibnhan
ttingens trdkalsfa;rsöinins 1830 1950, plans& L)

början också gruvorna, lner och mcr vcd
och kol..fernkon toret:] jnrättades 1747 av
Brukssociteten ågarna tilljärnbruken och
tackjärnshyttorna - för att stödjajärnhante
ringcn ekonomiskt och genom forskning
och undervisning. GenornJcrnkontoret för-
sökte man bl.a. finna metoder. som skulle
spara tråkol i framstållningsprocesser-na.
Man hade onekligen framgång i rationalise-
ringssträvandena, och kolåtgången kunde
reduceras avsevårt. Under tiden i800 till
1850 minskade triikolsåtgångcn per- ton
tackjairn från 120 hl till 80-85 hl och under
senare delen av perioden kunde också kolåt-

Järnhanteringens ttikolsförbrukniDg 1851-1900, r:ik-
nat i mitjoner hektoliter, sti;ilpt mått. Medeltal per år.

I85i-1855 37
185ii 1860 38
186l-1865 39

1866-18?0 47
1B7r 1875 .19

1876-1830 51

I881-1885 54
r 886 1890 5r
I ltgl Ilt!r5 4R

189{i 1900 ,16

('lhbeLlerntt atan och netlrn efter: Steriges skogar un
d.er lja å4 1959,.\. l8) odt 187.)
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-.nqen vid h:irdsmidet minska genorn öt'e I
a-rrlq till lancashire-rnetoden. 3, Men åtgär-
r:r'ra \ ar inte tillraickliga och man sökte nya
:-.l rÄt .rl l.r lr,tnr nrrra triLul.
\hcket cnergi lades ned på att fii frarl ef.

::\rj\arc kolningsrnetoder, som skulle ge ett
.: ''rre Lltb)te ocir bättre kolkvalitet. Fr-am-
:' rllt Cl.D. af Uhr iignade sie åt kolningslör-
. -i för art skaffa sig större kunskaper om
:--\elt vcd sorn gav det bästa ulbytet, effck-
:.r: ill att låta virket torka förc kolninget]

r betvdelsen av att kolet lagrades på rätt
.;:i innan det korn till användning i hvttan.
\l..rr rrnclersökte iiven skillnaderna ur eflek-
'.iicrssvnpunkt mellan den garnla svenska

.-::-nril:rn och senare tiders resmilor liksom

.. lörclclar mcd att övergå till kolugnarför
-da till bruken. Sina erfzrrenhcter sarnlacle
,.:r i err bok, ned titeln Handboh för holare,

' :ri tncktes 1814. Boken blcv m,vcket efter-
-r,iracl och s-avs ut i llera nya upplagor un-
-:r de följande 50 år'err.:l3

'l1860

ltir.6t-

it-
F
F

,sF

Förutom de egna skogarnzr kunde bluken
mot aveift utnll!ja rekognitiorrsskosarna för
sin kolfårrsst. Staten försiikte ytterligare fiåm
ja bmkens kolförsörjning, och clärvicl också
stärka statskassan, genom att fro.m. 18tl
erl2juda br-uken am lösa in rekognitionssko-
garna.3r Er-bjudandet vann dock begränsacl
anslutning. Inte heller nröjligheren art för-
vårva kronoparker söder om Dalälven, som
öppnades genolrr riksdagsbeshrt 1 li?3, åstad-
kom några stora 1örskjutniugar i ägarförhål-
landena, åt'cn om brukens inköpsverksam-
het till en bölaD var livlig.3:' De liberala ton
gångarna åndrades nåmligen efterhand,
och när Skogsstyrelsen Lrrättades 1859, hade
all försäljnine av kronoparker upphört.:r0

Bruksskogarna fick ert ej oväsentligt till-
skott av egen skog genom kronoskogsförsälj-
ningarna, mcn några förvärv av boncleskog
skedde egentligerr inle förrän cfier 1800-
talets nitt. Eftersom rnan i stort disponerade
träkolet, som producerades i de privata sko-

rolsFÄNGST
B, ÅR

J7.
F't5'

L. i !i: I900. räk-
t- X.:tlEl per år.

' 
.qiitn;lmmnate 

orlt nasLLgn.at i rl.riJi åt 1860. (Lr t)itaga till |rikssan lgii: Iinittlöd?n i Bergsl(tgen et'ter
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garna, och man också behärskade markna
den, fanDS inget behov av att binda kapital i
inköp av skogsmar-k. Att bilda sig en klar-
uppfattning om hur skogarna fördelade sig
på olika skogsägarkategorier urrdcr första
hälften av 1800 talet är inte lätt. Ot'sakerna
hiirtill är 11era. En viss ledning för bedöm-
ningen kan fås ur boken Sveriges skogrtr u,ndr
700 zir5 även om den i första hand skildrar ut
vecklingen efier 1859.

Gränsdragnineen mellan enskild och of
fentlig skog, deu s.k. ar'",'ittringen, i Dalarna
och Norrland blev nödvår'rdig, når skogcn
är'el utanför brukens verksamhetssfär Iick
ett kommersicllt vär-de, d.r''.s. efier 1850. Ar.
vittringen var i hu\.udsak genomförd i slutet
av I80O-talet och anses ha varit helt slutlörd
i Norrbotterrs lappmark 1925, 100 år efter
arvittringsstadgans tillkomst.:rt Några säkra
uppskattningar av bon deskogs:rrealen un-
der första hälften av 1800-talet filrns följirkt
lisen inte. Efiersom de stora skogarna fanns
i Dalarna o, h Nor rlrrnd. dir erplo;reringen
ännu intc nått, varken när det gäller sågverk
ellerjärnhantering, kan det vara av mindre
intresse att försöka fastställa den totala are-
al skog, som böndernLl under 1820-3Otalen
disponerade, cftcr-som skogarna utanför
brukens räckvidd i stort saknade kommersi-
el1t intresse, med rurdurntirg för tjärbrär'rnine
och pottasketillvcrkning. I bruksbvgderna
Ii'amförallt i Bcrgsiauen, spelade dock bon-
d,.koten en vikrig roll lör lör(örjningel.
iven om böndernas r'ått att bruka skogen lar
stalkt krir.rgskuren al olika statliga regler
sirsom t.cx. skattekolen, kolnin gsn'ånget och
förbucl atL saluför'a \,issa virkcssortimenf fse
ovan).

Inte hellel om bmkens skogsmzrrksinne-
hzrv uncicr 1800 talcts fiir-sta hälft finns åg-
ra mer- exakta arealsiflior'. Förr'är'vcn frårr
statcn 1823-58 och fiamför-allt de omfattirn-
de köpen av bondeskog, sorn bedrevs undcr
.enarelrälfrrn ar j800 t.rl, r, irrn, bararsetjr-
da zrrealtillskott. Även om kronoparksare-
alen genom bolagsköpen minskade till l.rälf
ten, var dock förvärverr av bondeskog, som
Lurnplrl lcnrd.-s Jv omlat tande rotpost rät t ig-
heter, de mest betvdande. Arpi uppskattar

t8

att "jårnhanteringen troligcn ägdc en eller
ett par millioner hektar mark" vilker skulle
motsvara 5% av landeLs hela skogsmarksar-c-
al.irs Enliqt Arpi bekräftas denna uppskatt-
ning av uppgifter om.jär-nbmkens tr-äkolsför-
bnrkning 1830, som med kännedom orn
virkesavkastrringcn per ha kan räknas om till
en (grov) arealsif{ia för åtkonstonrådcts
storlek. Rekognitionsskogarna, som också
disponcrades av bmksnätingen, uppgick rill
en något blygsamrnare arcal, 27 000 ha.

Avser'ärda skogsarealer disponeradcs av
kyrkan (300 000 ha), de militära boställsin
nehavarna (205 000 ha) och de civila bostäl-
Iena (26 000 ha), arcaler som rlock inte stod
till brukens förf'ogande. För fuliständighct
ens skull bör nämnas att håradsallmänning-
arna orrrlattade drlgt 100 000 ha.

Vissa av Brukssocietetens medlemmar.
som trots alla åtgärder för att trygga kolför-
sörjningen oroadcs av prognoserna om en
möjlig virkesbrist, menade att enbart spar-
sarnhct med skog och rationellare metoder
lid ji r r r lra r r r . t å I I n i n g c,, h kolnirrg inte lar
tiliråckligt. Man bö!ade efier hand att disku-
tera möjligheterna att öka tillväxten i skog-
arna. Om man lrrnde å!tadkonrnra rLörre
mängd virke i de skogar som man redan dis-
ponerade, skulle transpor-tavstånden för tr:å-

kol bli rimligare, konkurrensen om kol min-
dre och kostnaderna för kolanskaffningen
lägre.

Vicl flera sammanträden med Bmkssocie-
teten Lurder- 1S3Otalet toils Iiågan upp till
behanclling. Israel af Str^öms skr-ift irr 1822,
Iiitsktg till en förbättrad skog:shushrillning i Sve

rige jcnt? uth(Lsl. lill (le.ss .;tsletnulisku urhsttilk1t
r1a, sonr senare rrnder titel:: Han db,:,,k Jör skogs-

httshålktrtblev liro bok lid dct 11128 stal-tade
Kunel. Skogsin sri tutet, spelirde nrturlilltvis
cn stor roll för' opiuiorrsbildningen.

Sarrmanfattningsvjs kan l)ral-r alltså kon-
statel-a, atl ororr för- cn kommandc skog-s-
br-ist biirjade spricla sig inte bara bland sko-
gen. min rrtrn ock.å hlnnd dem. \om.1n\äll
de skogen som en viktig råvarukälla, och att
oron ocksä hade nått fram till landets ledan-
de kretsar. Men det biir också påpekas att
man löre 1850 i ganska ring-a utstråckning
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. , :,- nrecl cle ofanlliga skogsl illg:in garna
: .rDcl i sir:r örerr'äganden. PraktisLt

- ::r{.1 siiglcrk lanns ?innu nolr orn L)iil
j.h bara ensiaka järnbnlk. Hul vir-

' : r'rrkningen i Slerige utvecklades rrn-

' r1l Ialct tiarrrgirr av Icdallstricr)dc ta

- r r tiLl)ellerl De(hn .r1rgilrri1 liiIbl rrL-

.. -:lcn m:iste nanlrligtlis behancllas mccl
: r.iLtighet, (lii någrir rreia exillta nråt-

- ,: .ir rir_kcsrn:ingclcr_rra irrtc trtför_ts. Total
,r rl fii i irkesfiilblLrlnirtgirrra lolcle

. irtunir lrppf:rtt:rs s()nl rellttivt rcalistis-
r \i\i]l iltt rLtlagert LLf den !\'ellskt sko-
.r:r nog 1t-'r-cinbblacles uncler-I800 ta

. ']lr jainrför'else Larr llirnnas atl lln.ler
. :.r.tc l0 iircrr lru i llrrrclet arrer'klrls clr

: 1. m'sk pel ar_.)

rllers lirrclelning p:i olika anlrincl-
.. jDil(len år ocks:i int |ess:rnt. Al lo|sell

- -.c\. iLtt tiil lnrsbcho\sbr-iirrsle itgick
:1r'; a\' \iakesrrnagel. en siflr:r s()1ll
, . . O',1,;, r..,', l, lt-':'.r'..k,'t.l',rr-
:n\el lara unclersk:rttacl. C)m man llig

r ir Iesfijlbltkningel 1ör hrrsbrggc,
-.grir cllrl och slirjcl. som jLr ocksi Liln

- . ..rr'i1 ell slags hrrsbehovsli|ke, kom[rcr_
: r 1l--,f.t r.rlet ull re'r,lt.Lrrr. -Ltt lller L l

:r rr rllt a\1'elliat lir-kc gick it till lius

behov i nigon fbr-m. lntrcssarrt lil ocks:i att
bergshantelingen. d.\'.s. g.lr\'or och.jär-n
frarnstrillrring, urrcler' l8',i0- och l8ir0-talen
zurscs ha tagit i anspr-iik krrappt 30%, nr rir.
ket. Tliir':rnrexporten har mr ckct bh gsarnnrzr

siffroll hrir kcirnrlel inte (lelr slora expan-
sionen av itirbr-rrkningen för'r':irr cftcr- 1875.

Pri l8ilGtaleL biirjatle :rlltsi ()ron fiir en
hotrnclc brist pii lirkc bii garrska trtbrcclcl i
\\e ec. 1,i3, ri\l.,rcr r I d t rs l e r:i l r " , , . ( )\r I

.jrignristalc af Str'öur i spetsen, lrncl:hiir.
(ling-arnl i l:inen siider onr l)al:ihcn och
nriinga bnrkspatroncl ha(lc alla bccliirttt
L qrt * trr ,'l r.'rliCr.,ll ,irr-en l,( di'trrtritr:, tr

I'r1q,l, 1,.r r:r'lrrr.rrr Irrt.,I, ., Ir.'rr \.it,rrr.r
Lrnder reso. ide beblggcla clelar-ne av landct
eller pir rneru rcalisLislt fotarle uppskattnirrg.
:'t. ltrt.irl:ttrd, l:rr Krrtr-1. SL.r'-.:'r.rirrr , r r

i'tt av rrYndighi'ternas s\'llr. \iil_igclloDl rlalr
lille visa att slogen hacle stor bctrclclsc lirr-
för'sör' jriiuge rr i Sreliae ocli 111 rlan lfelonl
att höjr ifö.sta hanci clcn statliga sliogspcr
sonalen5 korrpetens, elielstr-är':rcle :rtt lii ett
stopp pli sliousfirrstör-elserr i krrnlns sLogar'.

Irii sikt hoppaclcs lr?ln i af Ströllls allda
pri ölacl plocltLltion är'en ibolags och bon
clcslioH..2u-n?r. Br-ukssocictctcrrs firllrtt:iktiqe
irslia också llöch iinclieheten rrv atr biittre an-
|rincla dc cgrra skogsresLlr'sefrlir ocll ilLL ökil

r 1rp ti11

: 1S22.

..Ltlrrlc
.: lign is

. ..r kon-

: : .:rd skri-

-., , rc lr att
l-:. : .lrclan-
r ::-( kas ttl

I | | lg lt/:...). \. J2l.)

Trävaru'
export,

massainrt

Bergs-
hante-

ring

Hus-
byggnad,
stängsel,

siöjdvirke

Hus-
behovs-
bränsle

Diverse Sumrna

-_:oJ:elt'9-i.. i 9: I :l I::5 års betankande ..... I t-t I :.1 I

-:...ars 186) ....,.......1 1,6 I /,O I

:: Z:llrin 1882 . . | ,,* | 0., 
I.::r.irs riksdag . . . . . . . . I I I

.:" .rrs betänkande ..... | 7,5 I s,, I

i:n jämförelse kan nämnas, att C L Obbarius i
:.: . f, ansåg denna beräkning alldeles fOr låg; 1

::::agits rill mer än det dubbla. Dert totala fö
i:r:.rius uppgå till mirst rr milj famnar å roo kt

26 I 7,3 I r.0 | r8,8
2.6 I e.4 | o,J | 18,7

2.e ! ts,z I o,o I zt,t
2.e I tz.o I I 2e.o

ri"tl
ls,e | | 29,1

Tidskrift för skogshushållning, r85r, h 3,
rusbehovsbränsler borde enligt honom ha
rbrukningen av virke i riket antogs av
rbikfot, d v s över zB,8 milj m".

l!)



tillverkol ulon lrökol

', med lräkol' onnot brönsle

,1 ,1 enborl lräkol
i.1l

li;lt) 19l0, \. 102. )

e\ kilstningen ltv t.likol. NIerr ltr-isterl pli kun
skaper'on hrrr sktigltrrr:L skrrlle sköurs var.
stor utt på itr-ulien oclr rtra kLtnsk:rper. ti11-

passaclc till l)r'rrksslioe:rlnus beltov bor.clc
tilliii rrs
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