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Lärobok i Skogsvetenskapen

Jcrra kapitel kotnmer att behandla bak_
.m[den rill att Obbarius skrey sin lärobok.
itr fiirsök till analvs av innehållet. Eftersonr
rokcn får anses myckct riktig för förs*ielsen
,l hans id6er och genom sin allsidighet ut
:or en svntes av skogsvåldskunnandet vicl.rl{)-talrt:\ mirr. hirr lrarnsliijlningcn gjor r.
-1 rirr inqående. \r.ikren rir rrr i" lä,r..,,

.n god inblick ibokcns inrrehåll, iiynnerher

.,)1ll bokcn kan vnra svår att finna i de van
.qa biblioreke r.r.

Son ovan nårnnts startade C.L. Obbar ius
:ndervisningen vid sitt skogsinstitut re.ian

:.osten 183!J med eu av sina söner sotn ele\,.
' ' r' rrirqun 'rör re inrrn.irer i l.jrarrerks..rm
, r, tr Ller ,l-t inre lörrårr hösrerr ll42- tlå
r, IIi{nr( srx el,.\cl sl|r\s in. Vellanridrrr

-:rcle Obbarius anvånt till att bekanra sig
::.ecl sitt nva he mland, allrniint och skoslisi
1 r r n.rrsre jrr ucL.å låra.ie.',, r,.1., *p,ikfr.

ikeL han skrifilisen tvdligen kom a1t klara
-,nska bra och på kort ticl. Därernot harle

..n sr'årigireter att murrriigen göra sig för_
drl., rr prubl-m jran ti, k l.irrrp.r med rr.._
. rt lirer. Un,lrr,le lÄr.ra iren rrr han..; la r rila .rr rlit,rd surn .korlsrararor o,.h'.ler.rrr nr sloe p.i olrka Lruk i Bers*
:in.
!orn,stöd för underr,.isr.ringcn börjacle 01>

r. ridigt :a m rr r:rnrr. illa crr kornlcnclirrrrr..- lLrII I \e, kl. rle till L,irot".h, \/, €r;.r,.r,'',. rillätn.rrl 5rerr:Lr BrrL,.ui rrrer,.rL:
. SrersLJ Br rrL. \or iererr rr rilleqrrrr. rijril.

I,l.rlir dela arb,.rr'. BoLerr. lör.r.r del
rktcs ir1845 i Viisterås mcd stöd at,socie

r rD. Ilela lerket kom iltr onlfattir l\.ra delar

om santmaulagt mer än 1200 siclor. Sista
deien trycktes 1i:148.

Obbarius anger själv i företalet att han
upprnanats skrira boken av,,flera högaktade
per\oner". Iner d{ | kan Ln.rppäsl \ltd hu_
rrrd.källr rill arr bolen l,,nr rill. Ohbalirrs
varju kallad till Sverige för art cflekti\,.isera
skogsbruket fiiimst i Bergslaeen, vilket skullc
ske gelorn trtbildning och gerom au upp_
rätta skogshushållninesplarrer^. Mcd cn bok
som behaldlade hela åmnesomr.ådet skogs_
br uk ränlrr- lran .ig arr s(rrpJ irre b.rra etL
Ii romr dr.l IÄr Sk,,q.irrsriruier\ ele\rr utal
åvcn clr solts uppslagsverk för cle retlan verk_
samma skogsmiintrcn, som ökacle det.as kun-
skaper och clär de kuncle inhämta råd och
rön föl sirr clatliga ver-ksarlhet. ObbariLrs
behövde också etr hjålprnedel för arr töra ur
.ir r hrrd.La1, orn lrl.itlnirrqerrs tör tljr r liglrer
n, h rra(rlrrggr.sbnrker\ lö r;ltliglr.t Ce
nom boken r äknacle han också rned att itr_
lr e\\er Ior arr rrpprirra.kog.hrllk.1,1a1;e1
.LrrIle öla. Di.lus.len"n,,,,, "ri, -r1"1n.1,,r,_
l,t rrler isrerige q|rrurrr lat.rifrrrirrc. .om
egflllltq, 5tdt Lrde nred lx2 I ir. hc:l r atr
.r\1rtra klunans.koe..r. lL,rn arr p.rqr i nt,.r
irr Jriir: Dr ntIlr di\k s\io .r|lrnt,.r.lcrle OL
batirrs lrr delt:r i drh.rrrerr rned rle erl:rren_
lreter. lrarr harle lr:ln r.l {enorn.rrq.rri5erar
.log.brrrl. i fisl.irrr,l. Liiol",l,-n..r.r.r dcl
gav mcrjlighct till deffa. Säker.t f:rnns hos
Irorrorrr o, l.j errön:l:rn Jl \lapa ilcr tör.t.r
/ttIl,ri,,,l,p,t Er vl " *.,, o- .k,,q,h,,,k. .,, b.l
trred arrrlritiunrn a rned .rllt riliqirrqligr
skogsretande som gruncl t,äga samntan alla
aspektcr till en enctklopcrli.
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Sorr flera anclla skogli!:a 1örf:Lttal-e vid
clennr lid piipek:rr rilcn ()bbarius arr clet
r'åder brist på skog i Sr,er-ige. i r,arje fall i tlc
bebodda tlakterna, och att kr-afifirlla riteär--
clcr behörs för's:itta skogsmarkel i pr-oclLrk-
tivt skick igen. Gcrtont boken hoppuLs han
kunna fii biittra de skogliga krLrrskeper-na
och dår'rtrccl biclra till att rllslir rLpp de sverrs
k:r skogarnir.

I fii.etalet medtlelar Obbar ius att boken
innehållcr de Liro:imnel "lrlilka lirleclracas
vicl cle förcläsninaar, sorn ilillas vicl Bruks
socictetens här- inr-ättaclc Sko3..s institnt".
Han siiger också alt hun är väl uicdleten onl
sin brist:rncle förmåF-a rtt utrr-vcka siu på
slensk:t, rtrcn att Jritn i nåqon rt:in komperr
seral detta geltom aft iinlita en kunDig spr.iik
marr, clock inte skogsrral. som råclgivarc.

Bokens dispcisition htdc han hiinrtat liån
Hurrrleshagcns3: Erultlopäd ic io. Fors tttt i.; stt t

stJtuft frin I821. men clet är trolisL :rtt han
också tagit irrtrr'ck av annan trsk littcrzrtrtr.på
områclet.r Från sin tirliuare t,erksanthet soul
för cstiinclare för- skogsskolan i Harzgcrocle,
clir-han bl.a. unclerviszrclc i det öreruripande
åmne t s/iogråzlr, haclc han nrccl sig erfarcn
hcter altacl rimnetborcle innehålh (se kap.
?). \'ad giller innchållet j bokcn säeef Ob
barins att han närmast atrsluter sig till G.1,.
Hartigs och H. Clottus lärcisatser, r,ilka hlll
ingåcnde stlrder tt sorn lärjurrgc cich person
lie vän till de briggc klassiska lär-of:ider.rra.
(livenis har han fiirsökt rnprlssa bokcn lill
slenska fiirhiilla n ciel.

Dispositionen av Obbarius bok
Obbnr iLrs har givit cle olika deiarrra firljancle
titL!r:

Dcl l: "Onr Skogs uppdlagandc'.
Del II: "Orn Skogens nvttjande och vård".
De1 IlI: "Ot.r Skogshushållnirrgens ända-

målsenligzr inr-ä:tni ng och r,är-clering".
Del lV: "Om Skogspolisen".

FörsLl dclcn behancllll allmänna skos
liga bcurcpp oclr fiir \lrgrincsll ågo.. I andr-a
clclcn r-etlogör'es firr vir-kets och cless bipro-
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drrkter s cgenskapct- och anr zitrcln ingsrnöj lie-
heter, liir avvcrkningsLekrrik och kolning..
sarnt lör lrur \irket skrdclas ntot skador av
olika slag. Ireclje clclen h:rncllar ont skogs
uppskattnins av cnskildir Lr:Lcl och best:ind
sarnt skogsindeln ing och hrrshzillningsplr
r.r. fl.irilc del-rr r.rr rrl'I l:rqlr,rq,,r .urrr rilr
skogsbr-rrlet. \'acl Obbaritrs rrenlr niccl be-
!I-c ppe t .s/ios.rf t)lir sonr artr,iincls i titellt, fi.aln
gir':n en ciefinition i Del I\l Inleclling sid l:
...:'ll.r rr,.rrrn, lr .r,l ,,,rrr -rr St.,r.teq.rinq

anliindel för att be{i ainr ja samhällcts änd:1,
mlil, oclr he-jda ellcr ir'ån sirnrhä11et rfiiir-ja
all llotan.le fara och skrcla.'r\r, textcns lirrt-
siittnina li'am går' utt Obb:rli us urccl begrep
pet rncnrl. Shogspalitih tt lt skogjlagiiJtning. t

Son närnrrts o\,an hadc en lärobok om
sk<xtsb.Ltk r-edan licligare rrtgivits i Svet.ige,
nänrli!.e n L af Ströms Ilaul.boh för Skogslus-
hr)llure, s<tn't Lonr ur i en fiirsta upplaga 1822,
nrcd anr:rn titel, och i cn tredje 1837. Bolen
anr'ånclcs som lärobok I'id KLurgl. Skogsinsti
tulet. L)en \ar bctYciliet kortare ån Obitarius
bok och pzi dnet 300 siclor. I 1846 iils upp-
laga innchiill bokcn följ:rnclc kapitel:

ln ledr r inq: Blädning. I r a (r h r rggr r i ng.
A11månna åsigter rorande tråderrs
räxtfirr mzisa och utbildninc.

I Kap. Trädsl:rgens I{liruedom.
II }i:rp. On Skogars niitlrinu, incleJ-

rrirrq o' lr upp.lattnine.
III Kap. t)m lordrn:in,'clr Läge.
IV Iiap. Om Skogshuggniug och Till-

ämning af\rirke.
\,'Kap. Om Skogsvarors lbrsling och

Flottling.
\T I{.rp. Om Trlidl'r-öns sarnlins och

förvaring.
\1T KrP. t )rrr \korssjdd o, lr Plarrr,.r inq,rr.
VIII l{.ap. Orn Svcdning.
IX lbp. Om Skogsclcl.
X l(rp. Orn Kolnine.
XMap. Orn Skogs-Irsectcr.
Bilaeor: For-rr.rulär, Uträkning öfyer ut-

slninssbelopp, V:ixte-Tabell för Ekskog
.. . Tallskog. Plancher

Det told
:.anrgli ir 1t al

: r[brikcrl,,
-rrnde hlr rlr,

llcfhet soln
.ul iinclbarl
locla n'rcl fiir

()bbariLrs

het och hir
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och dc's qlöt,el 46. tt6.
An.ila peliorlen. belaadling n. |rc.
Orn Jm tl edje och ljcrde pcliodeos bahaadl;ng ,l8, 1.12.
SlLrrför'k la ing +9. l2S,

Elfte Kaplilot.
Om Reservslog.

Orn lcselvslogs iur'äl.tning n'"h nylla 50. 126.
I hvillet fall itt .last r"tr, u lan vara ända-

målsenlig 51. 13t,

fnlcdniag

Andrc HufvuLA filelning en.

Skogsviirdering,

l'örsia Afdeluingeu,
Onr trädrnängdeos oclr lillvärtens

aoorrlning lO5,

Tolfte Kapitlet.
On &o'ihniagn .tf rräd.cn och tilhiiEk\,

Onr tlnrlens slcr.€onrehiska ber'äkoing . 54. 136,

- - bcral.orog såsorr) st.vrlpad cooel cl-
ler r:vliudct 55. 141,

- b"i;I,,r;og af ett tr'äds tillvlxt . , 56. 147-

!'rcltond e Kap itl et,
On' d.e olrka sätt.n alt tärdent s*og"

Hvillra dess+ olla sätt lunna 1ar4 57 t5+.
Om vfrdeling Senorn tr'ädens r'åknande 58, 155,

plofställen 59. 163.
jemför.else rned en anoan
liltraqdc slog, tllel ef-
tel erfarentåstabeller. 60. 166;

clt r' ögtnmått 61. t15,
-- ef hjelpga lL ingaloas afl.estlring 62. 178.

, 52. t3l,

lix(ttlPt[ pti ?n innehållslörtrthnine rtr (:.L. Ollntitt tE17, Liittttttt i \k.f.tl,ti.])
tllrn, tul UI, s. \.

DeL Lolcle rcclan av kapitclnrbrikentl
.laniirii att afSlrönts bok är just vad sotn st:ir
: r rLll ikcrr, crt ltanibtÄ, sorn skogsrnannell
- r'r,1, lt., rrrerl.igi lr, k.rrr ltci:1,,q, rr.i.rrr
nerhet sorl clerr innehåller en lacl tabcller'.
-rnr ärclbara !icl tiih'åxluppskltrninsar, sam I

:ocla n"rcl för- skogsiodehringsarbetel.
Obbariru er-kiinde al Ströns storii kurrnie.

, -t o' lr rr.rrr: ut)lrr5tl-rl(lt .rrrLt,,r'irer ro,rr

dir-ektör' för- Krrngl. Skossinstitute r , och harr
gick alclr-ig i öJrpcrr tliskussion urcrl hononr
:iven our clct då och (lå framsklmtar irtt han
anslig aI Str-iims iisjktcr-r'ara en snrula liir'-
iildracle. Sotn scnzu-e skall risas. antincle
Obbarius af Ströms bok sorrr stircl 1ör r.issa
avsnitt i sin liirobok."

L)er linr i r,lrrrnrJlhdnoer ", l.j rlimrr.rr
ttt i Finland haclc (1.C. Böcker, plofcssor i



Abo och förstc sekreterar-e i Finska hirsh:ill_
lringssiillskirpe 1, rir I8?9 rrtgivit cn bok pii
svenskzr rrcd titcln Ont shogar.s shöt.;el i Norlen_
Bcickers skrifi var egcntliger.r ett biclrae i clen
statliga riivliog om bästa avhandliug rörande
rationell skogsskötscl, som urlysls av Lanr_
bruksakarlemicn. N-åeot pris trttlelacles clock
aldr-ig. Böckcrs biclrag ansågs likviircligt mecl
af Strörns. Fcir ilrigt ansåg Bircker art cn
höure skoglig rrtbildnirrs var helt onödig.7

Ytterligare en lär-obok om skossbruk llade
l,re\rDleral\ l|{ l3 .1.\... ni.lr tijr. rrrqirrrirrg
en av första delen av Obbarius bok, rräm_
ligen Guslaf Sep er c1;tltls Fkot tlful nb ry Jör Sko
turs Indelning, Afvcrhning och Å b .såtkl olt Z}i
sidor. Scgelclahl lar bl.a. liir-ar-e vid Bergs
Elcnentalskolan i Filips*rcl oclr vicl Dege
bergs Lantbr-uks In!titlrt vid deras 6 \,eckol-s
kurser iskogsbnrk.s Han arsris t),dligen att
genom irtt ge Llt bokeu spl.ida de kunskaper
orn skogsbnrk. sorn han försökte bibrinca
bergs- r espektive jorclbrukselcver na, till en
viclare liisekrcts. Bokerr zrvl.izrncllitr till vlisent
lie clcl skogsinclclniug och skoeshushålinina
och iir tvdligr inspireracl irv tysk li eratur.
Den bvsgsr-i lruvudsak på af Strirms tankar-.
Sorn det selare skullc r,isa siu skilclc sig
Seeerclahls och Obbarirrs risikter håclc ifi.:iszr
om skogsskötsclns vttersta mål oclr meloder-
na Iör fi-arrstiillnirru av en l.rLrshållningsplan.

Obbarius lorde iute ha kånt rill Seger
<laltls Hantlltrlning när- han skrcv sin ltok,
eftel-sorn haD inte näntncr-clen idcn iittcra-
rtrrförtcckniug sorn uppragits i Del I av Zan
bolt i ,\kogntetenshapzr. f)år fiirekontrncr urr
der nrbliken "Hrrfvudr e tcn skap" s?rmtliga af
Striirns skrifter-och ett par arbetcn orn kol
ning av C.D. af Uhr.

Sonr fr-amgår ar fi)regåcnclc kapitcl kalla-
cles Obbarius iir 18.14 att under.risa i skoss
htLshållrring vid Rercsskolal i F:tlun, tiil-
hiili{: Bl.trkssocieteLcD. Kurserr oDrfzl adc
scx veckol och r,ar.av rrngefär.sarnrna karak-
tair soln den kurs som Segerdahl ltade arrsla-
r.rr [i,r i lili1,.r.,l. år, rr nrr rlrtj \.rr r.rli,,
liirrgr-e och uiigot rncr avancer.ad. I)cn srfta-
,le rill arr '-, clr\( rr,r ile Irrrr.L.rp-r ,,r,
slogsbrrrk oclr kolning, som cle krrndc be-
Itör':i sorn firr valtale inorn grLrv oclr br-rrks
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hantcringcn. Att Jernkorrtoret tillsammans
nrecl Bergsskol:urs ridigare dirck(ör profcs_
sor N.G. Sefströrn valdc Obbaritrs för-e Se-

B, t, iltlr I rrrotirer.r,le..rv ULrl,a r irr. .rLrrre cl-
farenheter och kurrskaper är,err orl han inte
iSverige dokumcnterat ltågon större under
visningsvana. Men resrrltatet av Obbarius
ver-ksamhet i Falun blev inte tillfi.cdssrällan
cic, och lran fick iutc komrra til]baka när
mirrr år 18.16 åter behör'de cn skogsbruks-
lärare, utan uppgiften anfiirtr.odcles Segcr_
dahl. Till derta bidrog nröjligerr också att
Obb:rrius råkat i1rolcntik med clen inilytelse-
Iikr \el\tr(;||r i e.r rli.(rr..i,,rr Irn tri tr;l,rl\
Itanclel.

Scgercl:rhl :rnförtrotltlcs uppeiften sorrr lä-
rale i Faiun riven ir 1850, r.ilket g:rv honotl
arlledning att sllmilanf atla sitr unclervisnitrg
i cn skrifi lliro&rr:r tttt Skots/tushålltting.! I)eÅ
trycktes genom Brukssoc ie tc tens försorg
1851. Skriftcn lar pri 220 siclor.jämre bilagoi
och innehiill till r'risenrlig del cn dctaljerad
instruktion för rrtarbetancle av skogsirrdel-
ling:rr och hushållrrinesplaner. Eftcrsonr
Segerdirhls nroclell ar,sevärt skildc sie från
{)lrbrrrrr. rrr,,dell. lrrrrde Irrhli, , rirrgr n ar
boken Iättas som crr sl:illningsragande från
Brukssocietetens sida rnot Obbar.ius niodell.
I varje 1':rl1 uppfarrade C)bbirrirrs saken sii oclr
han käntic sig illa bcrör.cl. Fiir.st blev han .,ar.

satt" sorn lär'are t.id Rr tr kssocie te tcns egen
skola i Falrrn. Diirefier stöclde rtran Seger--
clahi genorn att liita tn'cka dcnnes skritl, sour
visserlig..err irrtc ilrrchöll iipJrcn kritik av
Obbalirrs bok, rren r.ars innehå11 szi uppe n-
bart strcd mot han! lzirosatse). ()bb:rriris
betlakt;rclcs av br.uksåglrn:i, ziverr ar, ho
nonr .sjäh - rom clcn stor:r skoqliei auktol-i_
letcn vicl sid?rn a\'?l1 Stlirrn och KrLnsl. Skoes-
itr. itrtrrt. \lrilrerr l,Jer, .orrr ., r,.,r.r. .l.rll
skildras, upptakten lill cn hiirsk str id mellan
()bbarius och Scserclahl. Str-iclerr cällclc fiarn
f(irallt (lc i.l6cl-Lr skoesskörseln, szifskilt hus
hrilln ingsplanelandet, sonr clc li:itla klirup-
ar-nl ltrrfiiktatic i sina respeLtilc' skrilter..
P,'lr rrrrl, rr korrr.rrr ti,rnrilt k.rr )l,h,rIil..i.r.L
lerrr:rdsr'rr' (se kapitt'l 5).

F q-r rrli-, rrLrrr rrr.,rrirrr- j,imtÄr,rt rr r .ig
ttf St ilrtts Htn.dbok eilcr- Segcr.clirhls /,rimliurr.
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:: brigljc air relativt enkla "bruksanvisning-
: .kogsbruk, rned Obbarius Löroboh son
croklopediska arISpråk. Den år myckct

- f irirtiskt rlppby$gd på ctt sätt sorn når1ga

i : lcr'\'crkat övelarbetat. \rarjc del av ver-
,r '.1'pdelad i hrtr,tJrrdelrri'rqat..',m i

:ur clelas i underaldelningar, klrpitel och
: -.q-r'afer-. De lårrgir och Lrtfiirliga innchiills

': cckningarna, som inlcder va{e del, an-

- -: ra.lc paragrafillullrrer och sida för' virr-

..!!nilt, \'ilkct gör-det rr-t)cket lått att åtcr
r:,,1 t)lrlrariu. auser ieLL \i5st årnn(.

.: iigrafindehrinsen, urrgcfär som en äldre
:1sk soldatirrstruktion, är nYckct vaDlig i
-.: e tvsk skogslittcrittur. Metoden har sina
:.lelar, t.ex. ftir ör e rskådlighe ten, men
::r.kar- möjligbeter-na att nvanscra texten
:r att föra en dialog rned läsaren. ()bbarius

': 
'öker' ör,ervinna cletta rned sin ordrike-
l. rilket inte alltid lyckas.r'r
\ ar.je del av boke rl inleds rlled etr.företdl,
:r kan vara ganska omfångsrikt. Der kan

: :rehå1Ia, förutom Lorrmentarer till cn tidi-
.:: e del, principiella motiveringar för inne-

.llet i den aktuella delen. Kompendiekarak-
1 -.r'rarnslar rtdliBt o( Ir rrnn lår. nir man

. :derar boken, merän cn gångintrycket av

: ,fessorn som står och förelaiser infiir sina
,.er. Dertr .ir så rrrr', ket rrrir lliglre "orrt',iraliusju inte lladc några st()ra skaror

.,:rlade kring sin kateder Frånsett en del
- r.rrismernrh lär.äk rill rrr'Ärelsårrnirrg
,: i.in t!ska till sverrska - dct svcnska skog-
..r firckspråket var ju :innu fattigt - är bo-

,::r relativt lättläst. Boken är tryckt iantikva.

Första Delen -
Skogs uppdragande
Denna del ay boken innehåller följande un-
i e ravdelningar:

\aturligt Skogsuppdragande.
Högskogs behandling.
Om Nederskogs skötsel.
Om Medelskog.

Om skogens uppdragande genom
skogskultur

Om såning.
Orr plantering.

Fiirsta dclcn inleds på ö\,ligt sätt för en
irkaderniker med en defirrition av begJreppct
skog: "L,n.jord,vta, som är beväxt rned vilda
träclslas, kallas skog, oclt i hvar-je kultivcradt
land tillhör hvarje skog en eller flere ägare,
hviika ensanrme hafva rättighet, att begagna
d, n lör rinrr Lelrol. DetinitiOrrrr'lir .,'ntrer.
Iigrn hre,lo, h hat , u.rrtligen inqetrarctin.
ning rnL,r ardrJ l)l,..r a\ nalrrr ,rrrnal arr atl
marken skall vara beväxt mecl "vilcla triid'.
Första delen al definitionen korrrner därför
naira begreppet urskog. Enligt den senare
delen av förklaringen rill vad skog air, sk\tlle

- ir'ar-je lall i "kultiverade" länder skogvuta
betingad av alt det f-rnns ägare till skogen
med rätt att nyttja den.

Det 1öre{aller sont om Obbarius i dct
svenska begreppet sftog söker förena de bäg
ge tlska begreppen l4/ald, sorn närmast avser
dcn av människarr opåverkade skogen, och
Forsl varrlcd nenas cn av människan nvtt-

-jad och påverkad sluten sarnling träd.
Af StröD ger sigl inte in på några d.jup-

sinnigheter om vad skog är I-ör l.ronom rir
skog helt naturligt en samling träd, sonr
månniski|l hehörer utrrrttja ji'r s;r e\i\len\
och sorn gör det drzigligt att överleva i virrt
laud.rr Intc hcller Scgcrdahl för-sökcr de-
finicra beureppet skos. Han liamhå11er sko-
gar-nas slora betl delse för rnårmiskan truge
fär på sanrna sätt som afStrörn: "Erfarenhc
ten har visat, att skoqa.ne äro ounbärliqa
och nödviindiga, icke mindre genorn derirs
inflvtanale på.jordcns lrugtbarhct samt på
menniskans hälsa och trefiracl. ån åf\'en för
denna sednares berening och utkomst.. . "r:

Den lärde biskopen i l(arlstad Ci.A. Agarcib
skriver i den år 1857 utgivrla boken Ozi Sirr.

riges skogst t),sen'. "Således för tillfrcdsställan-
det af de två materiella behof. för hvilka de
flesta orenniskor hafva atl sträIva, - lifvets
Dödtorft och liÅ.€ts bchag, är skogsliliet till
rn riss d, l cr .rundginqlirl rillkur. u, rs:itt
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liet, okiipelist, oLLll)rtcliet lnot rliqot an-
I latt, ' j

L)e trc st:nskarna lrtvlitrclc skog sorrr ett
sj:iivklart begrcpp. sol) inte l)chö\(lc dcii-
t i-r...,,, lr.," r,il.r .1.ilrl.l.rrr.,,i,\.dlr.i. r-

clcr-litt. ulistt: st:i till mii rr r riskor.n as liir.lirgarr
clc. fi]r' cicras ör'crlt lnlrcl.

I dcn li)r tsatra 1r'illist:illn il gclt gcr Oltlt:r
r ius till err bi)r-jan cn kolt samrlurililnirg av
sliogsvctcnskilPcns histor-ia i Luxrlta i allnllii-
het och Tvskland isrnnerlrct. Llrrdct- l7il0
talet fl aDtt r:i(ldc ntiir rga t|sLet. soDt skr.c! ont
skogsbr-rrk. och år 1770 sLrl.t:rde dcn far5tl
skogli3.'l litoansttilren i ti:eel rilir.a Rcr-lin.
Efte|ltancl sLu|tades nlots\.:l1illl(1c skok)l- i cle
flesta tr ska staler; oliast i pr.ivar r cui eller. pii
irritiatir ;rv cn fr'iurrstaenclc skogslnan. Fr iLnk-
like vllt- nägo1 scnar'e i startell. cless liit-stl
skogliga lärolirrst:rlt var clen sout inr tittatles i

Narcr'1825. lill Rr,sslancl inkallacles rir. l80i
, irL.r I7, tr,l ,r .1,,{..rr-irr tÄr .rl ,,rcd ri.( Iir
sliogsbrukel och mall startit(lc clår r e dln i.tr

lÅlrt, rrrl,'..,1,'1.r. I I rre.,'r,l\rr lr.,tr,lllr
irrtc in1r'essclacl at skogsrcte ltskltpelt. L l

Sä r'cdocör' Obbali Lrs Iirr. <le firr-krrnskaper.
It.rtt .rrr.er .rtt rrr.rrr l,,r h,r rill:iq,r. r rt\ ilrr,rrr
nran böt-jar ltedr-ir,:r skogslelerrsli:rpliga st rr-
dier; cl.r:s. irrnan nian karr vinn:r irrtr-äcle vid
"lrans skoqsinstitut. Det g:iller rnalenlltik
(inklusivc geolllctri och trigoriiitneLr.i). na-
lrrlhistoria (hsik, kerni, rrliicralogi, botarlik,
zooloei), riss laglLrtrnielteL och iiss lilinne
dom on samhållslät-a d.r'.s. "sliltsvetelskap
och s(:rLshushållrrinq". I Ian 1ärnrrar- crksi an-
visninu pä delr littelatur rtr vilkc'n kunska-
pen k:rn h:imtas.

r\v kravi'n på li)r-krrnskaper fi-anrgir art
()bbalius h;rclc anrbitioneu att l;icgr sin
fiarnstållrrirrg i lrokcn, liksom narur-ligLvis
ulrdervisningell vid SkogsiDstitutel, pii cn
r-elativt kvalifi cerad ni\'ä.

Sä komnrel Obbalius in pii skzilen tör arr
bctlriva skogsbnrk och 1i')r att odlir skog: "At
arrskalla fullkornlisr sltrlna skogar, Iör ilrt
vinlra dcn stör'sta aflastniltge ai deut; cl--
bålla oclr för-bärrlajorclrnorren, sarrit sökil
tillika fijlbättla or-tcns phvsiska förhällan
den. riikct i slrrncr-het :ir likr igL i cn nor cliskt
kljnrat."rr Vacl sällel skosens (ptisitira) irr{lr.

6(l

trrclt: pl'i ler n:rclsbctingelscrna alslLttea llui
sie till clc iisikler sonr excmpel\.is l,leil och
Huntlcslt:rqeri utlrll:ll. nlilnlieclt alt skogelt
spelar- stor roll lirl clcu :rllrt litrn:r r iilfiirclcl.,
I 1r ltktel nccl slog blir-lLrficrr renurc och kli
lltiilet Dtjlali c iilt i skogliis;r olllraaleu S:lnl
sl:illlltrjelrctcn Dtccl al Str örri lir.ocksii t\(llig.
rr-lt t ..trl li'-t , r , r.,, . ,1, rr rr Ir:irrrrar .irrn
avskr licli:inclc cxertrltcl 1t:i skoqlijsir tr.akter s

sr'inrr-c Llirnet ll iirr 'l\'sklrurrl Ii
Viktcri av aft 1örlaittra sloqilrnas avkasL-

rirg, .1.\.s. att öka lillviixtclr. rllotilrjrilr'(Jb-
bar-itLs liksorn al Str aillt - rlrc(l clert vlixanclc
llefblllrinscn och dcn expander.lrrck br.trks
riir-ingen. -\l I Jrlriclt Lcer a lir.ke lirr- bluguads-
iindlrniil oclr liir Lr1) plrit.lt l inq lr ltostiiclcr-
liksorrr tr-älol iiil irrclrrstr irr lit. i Svcfige sko
geus viktigasle uppeificr, oclr (lct sorr kan
lrctcckrras sonr skoeeus biPr.otiukter, siisonr
jorcl ocir stel, br-:irtntor-r', liirr.k och Lr.canr.s
lbclcr-, nr åstc all Licl urrcler.or.drirs cless:r. r!

\l-'l:rrr,rl \rri,r't i.,lt H,//.,/r../.,rqI l .r\\r
liir-t Lrtl-\,nlrJlc iit lLt bcskr.iva cle olika tr.icl
slagcns ()cll brrsklrr_nas egcnsk:rpeq hänlisar
Obbarius här'r.icllag till .Vo!,.!/?.rllllrr(rr (hao
sLre\'cll bol nlc.l (lcnna tiLcl sc-n;u cl. I s tlil
let girr hirrr cn blctl örer.sikt iiver. skogsbruks-
s:itteu och passar salnti.ligt pi att clcliniera
ctt lacl slogliga frckuttryck. clelvis citer al
Str'öm, mcr ()cksii eenir, skapaclc ciier.tvska
li,r,lrrr,l, r \r,rrr ,1p",,,, Ikal r':rrrrrr,r../.,q,
b rili, r.lrtncd C)ltbariLrs nzit-rllltst nlenal skoer-
skiil-!el, ocit lastr?111. NIångl at'de fuckuttr.vck
han artr':ilclcr har. r'trnlit burskap i r:ir.t
sr errska skogsspr'åk. r!

()bitaritrs bcskriver- också dc tr-acli tionellir
skogrskiilsellneto(lcr-Da, sorn han bcniinrrt et-
hiigshog e)ler fiöÅog, .r1zgiÅoe ellel nalrrthog,
med clsh os, ktp lt s h w ocb b liil n i n t.

M<l htigslng[töskos beteckn?is va.l sorn
Dairrnasl iir att likna !icl r'år-a clagars tt-altltvg-
gesbluk, d.\'.s. cllitrned menas att skogen
skall rrppnå sin "rrolrnala huegbar-hctsålclcr"
jrtnan derr a\\'el kas och tlcn sklll kunna gc
liii för'det lva beslåudet. ,,\siktcn är.sålccles
all för-yngliugen skall ske rrrcd fiö fi-lin clel
lnogna skogen.

\letl slag.;log /t u:d.)Jlr! melar- ()bbarius
ctt skogsbrukssärr, dair rr-äden inte tillirts bli

lrf 2z
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drift i skogel.lilcrr onr delta liunclc \art erl
nackdcl o1n rlan ocksii cilskaclc ct-hlillrr

;r'r'ör're tr':icl lbl br ggn aclsrinclarn iil nr.u.:"
,'lldd.r'log alsc r ctt slilgs LomPr-ottliss rtlel-

lan clc ovan beskr-ilna skog..sb t tr ksslit ten,
cl.r'.s. hrmrclpartcrr ar tt_:iclctt rl\\er'kes i20
ll0 :ir-slildern mcclar) ensl:1ka lackla exemp-

1r'c rin att cle clrrger-till btzirrsle och dlir be-
. ,r.let liiln\as gelom stubb cllel rotskott.
i,jro(len. sotlr inre]riir att skogctt, bestliell
.. hur uclsirkli gen ar' 1ör n :id, i1\1 erkas tlaLl-

-,l.rr i-r.rr.. ,l- rr. \.,tl,i'rirn ilr\.,lr.rr
' \k(rg genoln tLppsllg fr'ån stttbbar-och
rrcr. \[elo(len l:impaclc si3 ocksii It)r betes-
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Iar elJer träcl lämpacle för speciella rinclanrål
til1åts nii passancle clirncnsioner:

Me(l topltkog avser Obbarius en bnik-
llinflslbrm, auvänd som kombination mei-
lan skossbruk och åkerbruk. f)en krn liknas
vitl en slass harrling, d.r".s. (lör.) trädens krcr

nor kapas pä G-8 m höjd, toppcn ras lilivar?i
sont vecl och sorn krealursf()dct_ och err nv
krona f:ir_ r'äxe ut

Blrir&lll.g beskliver- Obbari rrs som rnolsat
sen lill trakthygscsbnrk: Endast de stairre
triiclen lälls och alll rninclr-e lämnas kval.

Definition,
r:rr-tirljant
nllr en slto

:t åtLen, or:h

itt fort11äx(
helst i shog,

h.)rthu ggne

(i2



r:- tas tilh'ara
-: i)ah cn nv

.i ,rt lrlotsat-
rr: cLe större
.rl Itas kva r.

Lleiinitionen ansluter når-a till af Ström. sonr
:-:Lr följande Lreskrivning av blädning: ". . .,rtt
. inr en shot borthugga de iiklstc och. tjenligaste
,ciden, och låta rle lngn: oclt d,e htumpne qtnrski
;rt fortttixa. Man taeo då sitt.förrrid huar som
; dst i shogen, och smärre htckLrr uppstå efter de

i t,ftlLuggne biiden. "2|

S(ho atisk btltl nterl Jlra Ja.ser
lI I\') ur blitningsskog. Ge

non all an.tlakn mtst slatrkat(

- hAd 1ff ör)efiastliil(l?l aTtuer

ha; fyLLe.s Lutkorna i bestånden

ar tig sjähn. [)enna atterh-
'ning a1) sktr öur fula onrådet
arh åltadkt)mmcr (tt gaditis ij
räxand.e a.it ttaid i d? hting?
nan. upl)komna lu.korna i å)r?
hrottttkel. Skörd och fi)rlnuing
blit lå d/llo t;itt niir.t fö)bund
nn ned urandra, a(h. betlånds

fb tngin!!.tL hlit r \tiindiglih
Jotmtg ProLess uta)r atl Ja\.rno
slLiljer sig Jiån rarandra lids
nijssigl. (i)l.kt lal .de am. reg[e

ing?n aL) lcn hlarlningstis Le-

ha.ndlad.e skopcn i rilk.tl tl?t
inteJinns najgra tiktige skift?n,
utan {amnall t)t:11 nrrg xkog st(ir
tkir örerr,Lllt hringsltidt u.lan
ittltönles ordnin{. Ltr Dtngbr
I 972: l\LlLlba u auf ökolagi rrhi
01 ndh.ge, Bd 2. s. 2j).

Hclt naturliet ägnar Obbarius myckct ut-
rymme åt fiågan h:ur trakthuggningenetodcn
skall utformas. L)et första man bör ta ställ-
ning till vid trakthuggning är omloppsticlen
eller tuttuu| Obbadus för ett fcir sin tid n,vtt
och intressant resonemzrng om skogens åtg"
barhetsåltkt.22 Hao rl.cnar att man vid hestäm-



nr2lrde a\'[lLrggbar']retsålclcrn har att tl lrirl
syn till, fönrlom tliidslagcns olika cgcnska-
pcr-, m:rrktör-h:illancle na oclt kljnlatct, ert r-ild
anclra förltiillanclcn sorn lirir_ snrnnnn rncd
skogsägalc'ns speciellir situation. Sonr exern
pcl rlinins lnr'ånclningsbehor: lrushållnires-
möjliehete r (bchov li r arrso n e r-inp.:.') oclr
m arkn aclsu tlcckiin g.

C)bbar-irrs tal:rr orn clert rralialzqn htrggbar.
hetsåldenr. rltr-nrcd h:rn rrrctrzu clen:ilclcr dti
triclerr llio ,nsl 1)assan.lc tiLl d.ns fortplftnt
rr|zg. DeLtir irrtr-:ifial solr lcgcl clii rllicleir.just
ar.slLrtat sin hö-jcltillvlixt. \'Ien han rrrcuar ock-
sii att man katr tala ont en ekonotnisk hugg
barlrets?ildcr', dri itogen btili)it luglig för att
upltlllla Ltgiirtla beltor, en leknisk, då t.iid
dirncnsiolenra uppfi'ller srällda kral; och cn
mer kantil. dii tr-åden passar-1iir en \.jss trr:lrk-
nad.

Obbarius torclc i friiean oDi onloplrs-
tidens längcl vara påvelkacl dels ar,tlerr på-
gåendc diskussioneu i l\'sklancl, och clcls av
cgna er-farenhctcr- i sin tidigarc !er-ksamhet
irroln clc'u hcr-tigliga skogslii lval ot irrgcn i
I lalzgcrocle. De "gamla" skogsklassikt:rn:r
Har-tie och i rråg<in rrån iiven (lotta h:rde
sonl hössta rnål för'skossskiitseln rtt uthål-
list erh:illa stör-sta möjlig-a rnassaprorhLktion.
Iiänrst blggnaclslir-ke och briirinlecl. I)c siig
rrera till samhäll!e kouoInien än till skoss-
ligar-n:is och liiringslivets plivata ckonorni.
L)c lner-e skogliga klassikerla Huncleshagel,
Pieil och Könie (skogsmaterr:11ikens sr-un-
darc) börjacle p:i 1830 talel ilför-a bcur-ep-
pc:t rlinldbilittti diskussionen. som en första
alsats till ett nationalckonorniskt rcsone
triang.2j Obbalitrs hacle rrp;rler,t crr lcr-klie-
het cliil clct giilldc atl skapir srör-sra möjliga
ör'crskott mecl nriusta kostn:rd och ci:ir clct
kunde bli niidviindiet an ilupilsszr omlopps-
Liclerr cftcr det :rktuella virkcsbehovet. Harr
hade Ciirför' fiirrrrocllisen salska lätt att
:rcccptera bnrksågalrras krav på hiilclarc ut
tag i kolvedsskogen rrär eocla.järrkoljunk
tuler lockaclc till iikad pr oduktion.

AfSröm tarläl{ale på fniuan om ornlopJrs-
tidcn :in ()bblrirrs och :utger- balir ungcflir
lig:r gllirtser- firr shrtar"i elklings:ildeln ritan
att föra Diigon eqenllia algumcltter-ing för
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clert ena ellel dcu anch-a. Segclclirlrl fiir-i sin
11ttrttllultt ntg ltar:r galtsLa allllizinnl resone
m:rne rtrr ornlopltsliden, sont fiir honoli lrlir.
rrnderrrrdnad stliir'au att ultpn:i dert rlaltul-liga
oah lr()rrn:rla gfLlndDtassan firr' hcla skoeen
tich cliilrnccl clern maxirrrala tillr'äxter.! I

C)bbar-jrrs kolrrncr-sii in på clc olilia sktit-
selitg:ir-delna i tlakt h lgg esbr-tr ko t. IIaus
er-unclirrstlilhting iiI ttt lllall skall ge clcn rtr a

l,larrt!, l er'.rti,'.r, rr. .,,rrr .k. ll r:r i,r, r rr.ir
garnmel!kogcn an'ecklurs, optimala betirrgcl-
ser'. L)ctta bör skc genont ett sanispel ar lit
g:ir-der sorri trye€ial bådc plantollas bchor.
a\'\'ilttcn och uiiring och der-as bchot at
sku gg.r ( )ch fi-ostskr clcl. Lj u s h u { g} | u r. (, \.\, tt
begrepp) i clen samla skogen fa)rbcreder.
malkcn lir r- för'r rrgringc n o.h stärkcr cle till
ttirrkta fi ötr iiclcn. (lenou) att variel a an talct
frirtr-äd pet tunnland kall malt bårle r eglcr.a
nir-ines- och lattenrilillzingen o(l) skapa
sklclcl mot fiost och sol. Frjr-tall anges et
förbancl orrr ii-il alnar (?',5 .1,5 nr) rricllan
t.ädell.

Dct iir-lite förr,ir-r-ancle fol llisar-en att fol
jir författtrcn i:rlla haus rcsonentiurg. cftcr--
sonr han r-elaleiu rnånea åtgår clcr ti1l bok-
skog. ett tänrliecn fiärnrnandc tr:iclslae irronl
Bt_Lrkssocicteleus vcrks:rmhelsorrrr_:iclc. ()r'-
sllerr till alt a)bbarius sk|i\'er så liorllattitt
orrr b:rlrskogssl<ötsel är' för'noclligen mrckct
cnkel: lran saknade rncr-omla[i1ldc pr:rk-
tisk elfur-cnhet :1\'iltt skiita b:rrrskog. ,\iltigg-
nirrg al bestiirrcl a\,gran ocll tall i ObltalitLs
hentraktel' hade jirsr börjat i liren onrfirtt
ninq rurdcr l80OtaleLs tr,zi firrsta årtiolclcn,
"rlr.irr n,,,'.lr itr{rqrra,l.l.r'1,.r.p,,rr rrri-
al foI det r)va traklh\'ggesbruket, saknlclc
m2ln änDLl tilh-äcklig;r kurrskapcr- orD irnllige
nirrg av bar_r_krrllu|e| och iinnrr nteLlt orn hrrr
barr-skoa sktrllc ski)tas.!:'

()lJ'.1ilr. elrer'.1r. r.rr .r,ilrlorrr cri1l !,
nom flirträd. kompletLelrcl mccl sicLd (p1au-

terirtg) diir sä erfirr (lras. Lneskoeen bör röj1ts
liirsiktiet och successi\t och inte hår'clare in
?ltt triidens gr enir ber'ör t:rrlllclra. och sä :rtt
rrr,rrk.rr lr.rll,. lre.l rrcclul. I pplrrrrrirree.r
,rtt "t.rtl, tr.lulle rlr .(.r,l,r rrr :,,ll,rr.rt ir .rr
i anlic liir-estiillnirrg bland skoqsulirnrcrr vid
dcn här ticlerr.
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: .1 i skogslittcratttlcrr rtlldcr 1300 t:rlels
'.n h:ilfi, nclr (let hal g;rtlslilL rlirlattcle
::tlrill. !iir mari!:i1 irlticl);ir cict l)i1ra atl
.]qa bort clirch ellcr hlhcliicla 1.:id fi)r'alt

,Lll pli r ilkc sorr :lunrrls sktrllc filrr'1ar-as.

. : lrrrch_a iil (lel clt siitl :rtt alanil bcstiillclct
ir xtt h-i:ilp:r de klitl\arall(lc klelir:rli\'l

.,r;r tliirlcr. .'\l Sttiitn. sottt i sin Ilok lter ctt

-,n\klr oDrl!ittartd€t arsllitl olll gallrillq. irll-
.i r utt denlrir bör sätt-.ls in "li'.ir lrall flnner
.,:r lr'åclcrr bör-ia att tlinga hvzrt-atrclt:i i llix
'-r-.r'i TIrn mcrar atl galhirtglen bara skir11

--c rrndcrifr'ån. d.\'.s. lll bal-rl bc'här-skaclc

:.id bi'-r'gall|as trt, och fr-rtllhållet att hjiilP-
..L1lr irr.r:,- m inskar t isLelr l iir- sriobrott. Scger'
:rhl r'ill vu ir rllckct för'siktig.. r'id bjälpgall
':rrsrlna ocb bala föreglipa siiih'gallline-
r tt Så småuilgorn rtn ccklacles i bmksbvg-
lr'rniL cn instaillnillg .rt1 gallrillg !al dvlt och
:'i nan gcllorr gallring lDilrskade miingclen
,. ,h ccl i de scnare awerkningal na i bestirrr
rct. \'liiuga såg dct glrlllitrgsfiia shousbr-trket,
.,nr inllcbar art ett stör'r'e stamrlrtal ble!
,., .u till shrta\a cr-klriDBen, solr i(lcalel för cn

' r'rLksskog rnecl inr-iktning på prodrtktiotr av

: .ikol.
( )bba|iLrs för- ett längr e teo.etiskt rcson e-

'r:i1ng orn \'airdel a\'rtt tliiden får tillgårlg tjll
',.rcie lLrfi och sol!jus,:s och irtt nt:ur ocksä biir
-rnka på r-öttcrnas viktiga r-oll f<ir Lrådens

-r\r, inte rninst li-:in stabililet,ss\'npuukt. \'Ien
rcr liktigaste nred gallingen å. att tillväxterr
. ,rrr .r. hjd- ku'ttt'tet.-,,, lr ltalitet.mii..i-r

: rr cle hårskande träden. Enligt Obbar-ius
:r-rinskas inte rttfallet av gilgnlirkc vid slut-
.:\l elkningcn av all en del virke ridigare gall
:.1rs t)olt. (ialiringsvirket, använclbart till
' 'r.lr. g.irdsel rn.nr.. .ir .åleile\ ti rr \irr:l

:ör skogis:lgar-cn. Under åberopancle av Har
::g rncnal Obbarirrs i\tL ut?bli elL gall]lng
:nncbLir r,irkesfirrlust.:!'

ln .,tta diskttt, ll,,] lriga rid ttrittrtr rr
1S00-talet rir triidslagslis rena bestånd eller
rlarrdshog. Båtlc af Ström och i svnnerhct
Segerdahl ivr-ar ltir rer)a bestånd nv tall eller

-1r an rrtan inslag av lövträcl. Den sistniimtlde
.m\el t.o.rr. de flesta lövträd vara att bctrak-

ta !orll ogriis. solll bör t_ctrsas bort rtr skoi.Jen

Nliilligen I)ör rtndatrtilg gt)r'ls [ör hrrL orh
ek.'r" L)zirerrot anses llirk lara elt tlliclslag
sorl borde risas sli;rrc irltt-c:sse. ()bbalitls

h:Ll en attttlrt instlillrting,',ir-etl olll halt el-
k:inncl irll clc ll-'st:r liirrriicl har e1t lä$e vårdc

ciclr et t nrcr begt littsat :rtI'lindtlitt gsourt_zicLe

:in bar-r'tt:iclctr. Hari tal:rr our "siillskaPliga"

1r'ädsllg, d.\'.s. sådtna sorll trils Lillsrnrrllrllls
oclr som l ritl bcltancllacle och iill\'älldzl -
hjälpcr till att tllna batr-sklrgctl. Hetl anset

t.o.lll. 11t tilh'äxten i blirrldskoscn blil stiirle
:in i rcna barrbcstirncl.

Själr4örvngrine
Obbarirrs get en rzrcl lips om lrttr tttau ltiir gå

till väga för'r(1 erh?illa goda sjrilvtiirlng-
r-ilrqlr, som !crkar r'ålbek:rnta för 1900 talets
skogsrrråu:
. (lrr trl,lr ljtlr.trjr.rr .lrilrft,rrrrgrirrr rlr-

norn sickl fr-ån li.arltlr'åder1, bör'hvgget s:i

förläggas i förhållancle till den förhårs-
kande \'indriktringen, att frtlel a\'\'indcrr
liirs ut iive. hvggct, sour in le biir vart bre-
dale än 8() aluar (ca 50 nr).

. Stubbrytniog på hlggena rurdcruittar sjåh'
Ir,rrngtin{r tr oclr katrrlrta rll I', r .ill r''
ge befirlkningcrr tillgång till bränsle.

' HjälpPlantering, sorlr kan bli cr-folclerlig
på minclre hlggen, karr rned för-dcl göras
rnecl sjålr'sådda plantot, sorn tas upp på
hvgget.

. SkärDrar lred gran btit undvikas efte.solrr
ile l:irr rrt.ärr. lÄr.t',r nrf.illnirrg.

. Fr-iit1åden bör arvecklas med slor försik
tighet så alt inte ungskogen skadas. Arbe-
tet biir helst ulföras a\"'eget fblk mcd stor
ömhet om skogen".

. C)m nan eftersträvar blatrdslog irv tall
och gran, bör man beakta att tallen \'äxcr
snabbare i ungdomen ån grancn. \rid
lrjjlpeallrinq.rr hör man rrtrrttria qrancn.
förrnåga att kvistr^ensa tallen.

. Grar) bör i liostkänsliga lägcn dras upp
undcr skärm a\, lö\'tririd (björk), som irr'
vecklas eftcrhancl utan att skada gransko
gen.
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Plantering och sådd
Typiskt fiir Obbarius säm art motivera de åt
gårder han föreslår skogsägaren att vidta, är
att han försöker.r'isa de ekonomiska konsc_
kvenserna av olika sätt att handla. Det lecler-
rill att hrn li lreredd.ru k,,mpromi..a när
han förstår'att den nutida Lrppoffringcn för
skogsägalcn kan bli för^sror eller att den
fiamtida avkastningen kar.r te sig lör avläg-
sen och osäker-. Han till visserlisen, Iiksorr af
Ström och Segcrdahl, sträva eftelatt skapa
fullbestockade skogalmed hög tillväxt, nrin
han inser samridigt att clc skogsågare har.r
rikrar .irr Irud.l.r1, rill. rrra.re riq.r inre.rt.
ringatrra isloqrn mor ;ndra riLrigare. nen
kanske ner kortsiktiga. Han är fbstrad i er.r
omgivning där praktiskt rager all skog an-
tingen var i olfentlig ägo eller under star-k
korrtroll av det allmänna genom skogsord-
ningar av olika slag.3r Trots dct har han för-
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stått att de svenska bmksägarna levcle uncler
andra förhållandcn, som både gav större fri_
het att hantcra skogen - någon svensk skogs_
vårdslau fannsju ärrnu inte - och som kräv-
dc atr n.tan lrushållade metl såtäl skogen
som kapitalet i ör,rist. Han inleder därför kr_
pitlet om plantering och sådcl he)r foljdrik_
tict med att törsöka förklara varför clet år
ekonorniskl riktigr att plantera cller så n_v
s(og trir derr q.rnrla .rrrer(ars. I en lr,rrrrllarr
kalLyl visar hirn rad vinstcn kan bli exernpel-
vis av plau tcringjärnfor-t rnecl att låta nlar_
ken liega obrukad.3, Typiskt år också art han
visar atr skogeD blir hugeningsrnoeen tidiga
r e elier kultur årr efter självsådd (i der anför_
da exemplet vid 130 år i stållet för vicl 100 år).

I tabellen på s. 67 visar Obbarius på r,ilka
ståndorter de olika trädslagcn trivs båst, bra
och mindre bra med hånsyn till klirnat, fuk-
tighet och.jordmån.i3 Man skulle kunna kal-
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'i,il)ell sam 1)isat uti ltuiltel hlimet o(:h jordnnn d? !(rnLrgastut 'liiidslag ha.t'va lramgång", ur LårobL)k i Shagsueten

.,tlre , DeI I, 1815, s 217.

. rabellen ett slags skogstYPsschema långt
: ,r e Cajander och Arnborg.s'

I kapitlr't om irö. \om fölier,lår nä\r. grr
lbbarius en värdefull resum€ över frös an

.r:rffande, klängning och fön'aring, som om-
..rral de flesta i Sverige förekommande träd-

...1gen.jänte 1årk. Särskilt intressant är att ta
- el nr, de mctoder. som Obbarius r^ekom

r|'d, r.u lörall bestämnra ell fröParli.ql.i'
rlhet. Bl.a. nåmnes det s.k. vattenProvet:
.iqr a fiön lägges i ett glas med vatlen: "Ef-

rr en eller två minutcrs förlopp framkom
:-,er vid {r'öens speLs, hvarest eroddert ligger,
:!r liten vzrttenbubbln i fölid av fröens lufi-
:n eck)ing, och denna bubbla kan anses sorn
..\'is för att frökornet är godt."35

\Iarkens beredning inf'ör sådd och plalt-
eling anser Obbarius vara viktig. Han har
.u r-ad förslag till åtgårdcr, sotn ger olika
:rad av markpår'erkan. Den mest ladikala
::retoden är plöjning, då hela grässr'ålen tas
',olt och minera|jordcn blottas. f)en linclri
:.rste är att brärrna markvegetatione n.16 Etl
'-irrför-elsc med af Striims äatriåoA visar inga
.ror-a skiljaktigheter ifi^åga om Darkbercd-
:ringsme toderna; möjliucn iir af Strörr lör
,r anlig-hctens skull något mera utförliq

iian såtter lt,vggesbränD jnq i första rumrDet
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sorn förbcrcClelse för föryllllringsurIrctct ocll
li:rn t:inka sig irtt til cn cllcr n,ii spzrnnnlils
skördar eller potalisodling fi'r'e sådcl eller'
plantcring (harr pr"rpckar att rirn sjrilvsådd ar
träclplantor-kan p:ir':iknas, [är säden inte skä

rzts sir rrira ntalkerr att föllllgl ilgcll skacl$).
llar-kbcrcdnine gcnom handhackn ing t'l-

lel på stenfi ia mar-kel genorr h:rrvninp kan
också r'ara r-ckornrrrcnclabcl. C)m bcsviiranclc
markogräs saknas, kan rran enligt af Sn örn
Linrna hlgget trtan itgärtl rich crrbart lita tili
sjålvsåcld 1iån liiitriiden. Segerclahl för'esliir,
mccl erfarcnhctcr frirn kr-onoparken Hunnc
berg som gnrnd, all riset på htgget sanrlrs i

striingar och att det fria utrunrnct mcllarr
stränearna markberecles mecl hack:r eller
med finsk sr,ecljeplog.''

I kapitlct orn sirdd bcskrivcr C)bbarius rnc
toder firr att få skog att v:ixa på mossar Han
mena. att man efter clikning och ev. brån-
rrirrg karr r'ärrta sig err siidan föriinclring av
det ör'ersta markskiklet. att man utan mal k-
behandling kan så direkt, er,. f<'rregånget iu
cn sparrnmålsskörcl.

Han har- också synpunkter-på såcld ar,

blandat tall- och glarrfi ö. Detta k:ur varir re
kommenclabelt ifr-ostlånta omräden, där så-

lcdcs clcrr rrrcta srurbbväxarrilc tallerr blir ctt
slags Ii-ostskvdcl för- granen. Nletoden zir

käncl li ån skogsodlingskampan-je.na vid
mittcu ?lv 1900 talet. då nan ofta erhöll
frostskador pii granplitntor- i frostkänsliga
liiee n.

Iiapitlet orr plantering i()bbarius bok,
Förstit Delen, iir mlcket omlattirnde, nåra li0
sidor.rs Det inlecls rnecl att Obbarius gcr någ
ra svlprulkLer-på cle fnll c[å planteling kan
\:nr-r att föl-e dIli fraurför' såclcl:
. oll lrådslaget är ömtilligt cllcr cn snablr

planttrn eckling är' önskr'ärcl,
onr planteringcrr skall komplcttcra cn
annan tr_:itllrt.
vicl hjilpplanteri[g i lite lingre kolnna
plantskoliar,
clår dr.t iir sr';ir-t att fr-edr krrltru en fii-bet-
nlll8,

. clzir urirlken i'ir- starkt benägen firr-griis
rår1,

. i l1är1 klirrat drir-lrir intc vill gro,

6S

. r'id r-isk ltil sniirllck,
I på,,attensj[k:r rnlr.ker'.

Obbarirrs ger utfiirliga iinvisningiir- fiir-
hur-en plantskola bör arrläggas allriliån lal
al rrrarkomriclc (jor-dar-t. luktighet m.m.) till
hrrr-jorrlen sllll beredas.'1' IIan arser alt
plan tskolansj or d bor-r'ara ar tirrgcfiil sarrrrna

slag som clir-plantolna så småningon skall
siltas ut. TIan rir' irrte fr'ärrrrDancle för zitt:ur
vrirrcla tilllrilliga pl:rntskolor i anslrrtnins till
clet hvggc sorn skall ktrltir,cras. Slidarra plant
skolor-- bestån clsl)lao lskol or i olika lbrrrer'
- hirl anriints frarnförallt i Nolrllrd urrtlcr
19O(ltalets liir-sta hållt fii. afi snabbt iika
pl an Lskolcir lea lcrr ocl) fa)r rtt lliirrska trrns
portkostnaderna lör plantorrra till hyijllct.
Nlctoclcn r,ar siirskilt låmplig vicl oclling al
t,,tr,le I'l;rrtor rrre'lLlinrp. Tnlre.\irrr ,ir .r

clet flnns uppgifiel om atl Obbarirrs rrnder
sin rcrksanhet i Har-zgerode anr,änt klimp-
plantering i stor sk?rla. Klimparna var häDrta-
cle i bestårrdsplanskolor och kurrclc irrrrehlil
Ia r,inda upp till 20-40 plantor'.1')

Sjäh' liknar Obbirr jtrs odljogen a\ rriicl-
plarrtor vid odling av k:ilplantor: först odlas
plarrtorna tått i såcicisänsen, clärefier plante-
ras dc ut i iinskat fiirbancl på \'äxtplatscrl.
Ilisken lör-uppilvsning kände han erlaren-
hetsrnässigt till, men der är'knappast t.oligl
irtt han lladc kunskap orn fcllonlcrrcts sanl
baud rncd .jordartcns korrrstorlek. I'l:rnte
ringen på hvgger bör enligt ()bb:rr-ius liir-e-
trädes\,is ske om hösten. eftersom risken at
man ö\'erl ilskas a\ att plirr to.nas kuoppilf
L,i;rj:r .Ljnl, rttrd, r rarplrrnt, titrS, tr.it .trr.
liiliq lr,'rr1'larrr.rirrg k.rrr lr' kr.. rrrert i

osäker. Plarleringsför'banclet a\'giirs enligt
C)bbarius av plantstorlck, triiclslirg oclr-jord
art. nren fiaurförrll1 a| kostnaden. l)el ä.
dyl t iltt plantcra tlittl Pl:rutornirs behantlling
vicl upptirgnine och Lr irnsport lieharrrllas rrt-
firrligt. Obbarius har hclt klar-t frrr-sig riktel
a! irtt dct r-åclcr-balans mcllal phlrtuls rot
och clen gröna delen, och att clett:r r.id bchol
kan jrrster?rs gerlol r.olbesl<är-ning.

Obbar-ius lignar stort trtrvrnlie i sil bok åt
irtr besk.ila hrrI sjålr,a plantcr-ingcrr bor gii
ti11. Beskrivningen skiljer sig föge {iån scna
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ObbariLrs angel i neclanståerrdc tabell vad
:rr man Lau pt-eslet a ricl upptalping av plzrn-
:rlirrgsgropar med hacka och spa<le.

.\J Stri;m har i sin Ila.ndboA en rrrar s\'l
,rhelr,,rrr .,r ..rdcl ,,ilr j,larrr"rirrg. Hrrrr

.ienal eri utliirlig besklivnins fiamföt-allt åt
.add al ek och bok och hur 1övrräclsplanror^
kan ocilas i plant- och träclskola. Der år tvd-
iqen /I\li,tnqerlar', rrlrrr, r,rr r l1rl.rrrt,.ring

vir-skilt på \risingsö sonl är- undcr-lae fiir
fi arnstålhringen. Därelllot anscr ban att od
ling a," barrtr'ådsplanror i plantskola är hclt
o ödig eftcrsorn det i reg-el filtns gott.)lll
:jiilrsädda anr'årrdbar.a plantor ute på l.rvgee-

A-1 Ström vet diiretrot ganska mycket orn
hur-rran i plantskola drar upp olika liivrräcls-
plarrtor (bok, ek, alrn, ask, lönn, avenbok),
tlre[ ä\'en silvelgran och rveymorrthta]l i
.logsnralk.

l'lantcring av plalrtor fi.ån planrskola bör
, ttlrgt al\rröm \k med hdnot5plarrtuT.,j\en
,-rnr han också k:rn tänka sig klirnpplante-
lins. Htn föreskriver mlckct detaljerat htu.
plautcrin gsgropen skirll grår':rs, vilket matc-

lial sorn bör anviindas sorn planter ingsjord
runt plantall och att varje plan{a bör stöttirs
mecl en särskilt neclslagen kåpp. Planter-irrg
en bör helst skc på kviillcn då ftrkrighersfiir-
hållandena iir gynnsammar-e.

\ i.:a .l! lrirn. reul, I lär lllntetingrll ter
sig fiiirnrrancle för-oss idag. Han nrcnar t.ex.
att plantor-na skall plantcr..rs r'ånda i sarnma
r.rlr r 111., k sorn,le i planr'(ul,rrrrrrxir rrpp
(en kr,ist riktaci rnor södcr skärcs bort fr-ån
var-je plantzr i plantskolan som markcring),
och afi Jrla n telirr c..sp loparn a skall tas rrpp
rninst scx rnzinaclel föl-e planteringcn, "hvari-
geltirn jorden rnera iörvittlas oclr insuper
föcloiirnnen af t egrr, snö och clagg".r!

A1' Strönr nrimner. ingentine our ridsåt-
gåne ellcr kostnacler Iör plantei.irrgen, rncn
rran anal utili ål beskrivninSen av rnetoden
art dclsårgirngen Iör atr planrera rnziste bli
slor-och dänned kostnacleu fair planreriDg-

Segerdahl r,ir-i sirr bok kor-rfattad niir-det
qäller:,tr l,esl ti\d merodr I lör lörlrrgrinq
genom kultur. Sex sidor ägrras åt sådd och
plirnterirrg. Plantskolor uiimner han öyet-
hunrd taqet inte.

t.:n litig un)4u In låtLhgn|dt htutu ottt \l,utt sö111:t. t.\"..,!.. I I t.,,.tt., u. ,.n t ,.!,.,;a,.t

,Lea srii:\, 41o1s a.n. tkn
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Andra Delen -
Skogens nyttjande och
vård
I denna del av boken ingår följande under-
avdelningar:

. frådar tt rnar oliLa eqernl.r|cr.

. Skogens hufir-rclproduktcr

. Om biproduktenras nyttjande.

. Om de arbeten som före{alla vid de
olika skogsproclukternas beredande.

. Om Skogsteknologien.

. Orn Skogens vård el)er besk,vdd.

. Om Skogarnas bcvar:rnde mot allt
intrång eller mot Skoesprodukternas
ändamålsvidriga begagnande.

. Om Skogarnas beskydd emot skada
genom mänr-riskor

e Om skogens beskydd emot vilda djur:

Två tredjeclelar av denna del av Liiroboken
ägnas åt virkets egenskapel och hur man på
båsta sätt kan utnyttja träden i människans

ljiinst. Motsvarande uppgilter saknas helt
hos afStröm och Segerdahl (vilka förmodli-
gen ansåg art derra tillhörde andra irnne.-
områden, utanför den egentliga skogsveten-
skapen). NIed tankc på att både Obbarius
elever och skogsfolket ute på bruken, sonr
han vände sig till med sjn bok, nerendels
or kså:,krrllr ta drl i rir Lrr. lör äd lir rg. irarje
fall sågning och kolning, virr det naturligt
f,ir Oblraritrs arL l;ra Ir \Jd lrar \i:qte "m
traicts teknologi. Och han visste en hel clel!

Men bakqmndcn till att dctta avsnitt får
cn så fraurträdande plats iboken år också,
att Obbarius menar att ökade kunskaper om
r.irkets egenskaper- och användningsmöjlig
hetcr bör lcclzr till båttre hushållning. Han
äter-kommer gåne p:i gång till dcn misshus-
hållning mcd virke , sorn han iruse r för'e ligga
i Sverige, och ser flera exempcl på onödigt
virkesslöseri, alltifr-ån att tråkolet efter ut
rivninsen lämnas öppet för våder och vind
innan det körs till bruken (med risk att det
blir fuktigt och försämras i kvalitet), till att
spara bränslc genom ?rtt isolera husen bätt-
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re och att elda på ett riktigt sätt i riktiga eld
suicler- (åndamålsenliga spisar- och kakeltrg-
nar saknas ofta). Attvailja rätt slag av virke till
olika ändamål är enligt Obbar-ius ocksir e tt
sätt att spara virke, liksom att använda det så

att dct intc förstörs i förr'äg genom röta.r3
Skälen till att C)bbarius så energiskt i sin

bok argumenterar för större sparsamhet vid
all virkeshantering rar flera. Säkcrt fanns
hos Obbarius en "nedärvd" känsla fö. att trä
var en ändlig varm. Mcd befolkningsökning-
err och derr rilltagarrde indu.rr iali'erirrgen i

Tyskland blev konkurrensen kännbar om
skogens produkter, i första hand virke för-
uppvärmning men också sådant som skogs-
bete och skogsförna (anvär'rt som gödsel på
åkrarna). Man försökte reglera anrändning-
en gcnom s.k. skogsordningar (sc s. 25 ovarr),
vari stadgades hur virket skulle fördelas
rrellan olika grupper av brukare. Obbarius
lrade.jäl\ cr lar rnh( t lrån sirr tirligare tjårr.t
hur t.o.m. arverkningsafallet, d.\'.s. dct a\-
huggna riset, buntades och såldes som bråns-
lc till jiirnbruk, glasbruk och saltsjuderier
m. rn.1'r Han hade naturligtvis också ngit de I

av den diskussion om virkestillgångarna, som
pågick i Sverige sedan 1800-talcts början irri
tielad framförallt av rapporterna från lands-
hövdingarna i länen södcr om Dalälven (se

ILapitel 1 D.r .rÄogliga situationen i Staige Ltid

sekelshi.ftet 1ErO). Af Ström redogjor-de i sin
H a n,I [,ok 1ör,kog'l' tt' hå I I at c l'äc]r Iör "itr ratio
nen ute i [,uropa och för tillståndet här hem
ma, r.ilket sav ()bbarius en klar upptattning
om läqet i stort, Han hade inte heller kunnat
undgå irtt iirktta det lättsirrne, \,arnred sveosk-

arna cnligt hans mening hantcradc sirra vir-
kestillgångar, särskilt betänkligt mot bak-
grurtrleu av utvecklirrgen rnot ökade energi-
behov: "I en icke allässen frantid skola vi
egajernvägar', till hvilkirs anläggande en stor
mängd \,ed åtgår och på hvilka vedtrauspor-
ter seclan så ur,vcket skall lättas att veden kan
blifva err handelsvara så \'äl som andra rudi-
mentarier." Det bör vål sägas att Obbarius
farhågor för virkesbrist delades av de flesta i
alsvarig ställning i Sverige.

Obbarius inleder den virkcstekr.rologiska
delen med en allmån eenomgång av vilkets
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.genskaper med hänsvn till textur, färg,
r ngd, täthet, hårdhet, fasther, seghet, elas-
jcitet, förmåga att mer eller mindre sta emot
.önderdelning, varaktighet, böjförmåga och
r-rrmåga att suga in vatten och kemiska åm-
:en, virkets brännbarhet och dess "fysiska
:ller naturliga fel". I förbifarten passar han
,ckså på att lära ut vilka redskap som passar

: rr olika behandling av virket, t.ex. hur bra
.ror skall yara beskaffade.

\Ied hänsyn till att Obbarius elever som
,:lksanstållda skall vara kapabla att välja ut

..rke för olika användning liksom för an-
. ändningen av övriga skogsprodLrkter, går
Obbarius systematiskt igenom olika använd-
:'iingsområden. Han börjar med virke för
blggnadsändamåI, där han skiljer på virke
.orn ska användas på land, under vatten och
Lrnder.jord, Sårskilt framhåller han att man
tör varje ändamäl bör välja de delar av virket
:om är bäst lämpade.a5 Med tanke på virkets
mångsidiga anvåndning ännu vid 1800-talets
mitt, bör Obbarius redogörelse ha varit till
lrvtta för dåtidens användare av trä i olika
iormer Man tänker då på de krav som exem-
pelvis slcppsbrggare och rimmermdn iBru-
r ol svar-vare, snickare, tunnbindare och glas-
nåstare kan ställa på lirket.

Som exempel på detaljeringsgraden i
Obbarius genomgång av olika användnings-
oruråden för I'irke, kan nämnas att han an-
tcr all rill stampar i oljelrar nar bör anrJn
das medelålders avenbok eller björk av seg
beskaffenhet, och till skruvmuttrar den sega,
ielfria storåndan av alm eller ask. Vagn-
makarna t.ekommenderas au till hjulaxlar
lnr'ända bok eller ask och inte ek "emedan
ciet icke bår stora tyngder".

Aven hur man kan anvånda skogens bi-
prodrrkter får sina redogörelser: bark, träd-
.after (kåda, qjåra, terpentin m.rr.), frukter
och frön, liiv och kvistar, "förerniil på och
'-rnderjordytan".

Bar-k kan i första l.rand användas vid gan
ning, men också som bast (asp och lind),
.om taktåckning m.rn. (björk och gran), i
tä.gerier (al, vildapel, björk). I sambancl
;nccl att Obbarius nåmnet att lövkärvar kan
-inr'ändas till kreatu.sfoder, passar han ock-

så på att ta upp frågan om skogsbetet, och onr
rnöjliqheten att ra rillrara hö från vissa om-
råden i skogcn, en annan av Obbarius käpp-
hästar. Han utesluter inte att skogsbetet kan
vara nödvändigt för att föda krearut men på
pekar att föryngringarna måste skyddas an-
tingen genom hägnader eller genom getare.

De "Iörernål på och underjordytan" som
Obbarius tar upp som skogens biprodukter
utgöres av ton/, sten, sand och grus och mär-
gel. Ett längre avsnitt ägnas åt tory som OtF
barius anser vara ett vårdefullt rillskottsbräns-
le för bostadsuppvårmning men också för
jårn lramsuillning. Stor a ansträngningar gor-
des under 1800-talets första hälft au försöka
kola brånntor-v Iör användning i masrrglrama,r6

Om virkets tillredning
Ett relativt långt avsnitt i Del II av Obbarius
Ltiroboh agnas sora sig bör åt trådens awerk-
ning, virkets transport och hur virket bör
lagras för att inte skadas på olika sätt. En-
staka svenska författare kan tidigare ha tagir
upp ralda delar ar der hir ämnel. men ing-
en för'e Obbarius torde ha behandlat det så
rlsrematjskr oclr rrrlörligr." AfSrröm rar vis-
serligen i sin bok upp frågan on sågens an-
vändbarhet vjd skogsarbete (han anser att
sågen bara bör användas vid kapninu, medan
f;illning bör ske med 1xa). Segerdahl ger sig
över hul-ud inte in på Iiågor som rör hur träd
skall awerkas och rirke tillredas och lagras.

Intressant är att Obbarius förordar att
träd, som passar till gagr.rvirke, bör utsynas av
en kunnig och erfaren skogsman, att tråden
skall mårkas mcd 1xa (bläckas) på wå sidor
och att en skogsståmpcl med brukets märke
skall slås in på stubben under det tänkta
r:otskäret. Samtidigt skall stammens dia-
meter mätas. Förfarandet är således det,
sarrma som tillämpats ända in i r'år tid. Vid
vedhuugning kln dock huggaren, enligt Ob
barius, få förtroendet att själv svna ut virkct.

I af Ströms bok oåmrrs ingenting orn hur
utsyningcn av virke ("stämplingen") skall gå
till. Detta kan möjligen tvdas så att meLoden
att märka de utT/nade träden nred aigarens
mätLe Irrrr introd i rnrts ar ( )bb.uiu:.
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Intress:r t och lite ör'enaskancle iit irtt Ob-
b:rrius fcirordar alt trriclet bör fiillas med rxa
i stållet Jör' rne d såg, ä\,en orl rnan med r':itt
anvzindning al sirgcn skulle krrrrrra lii mindre
virkesftirllrstcr gcnom låere stubbal-och rakt
s:igskär Den minsta vir-kesfijr'lrrstcn får man
dock enligt Obbarius ortr triiden rothuggcs.

Skogens värdering
f)ettzr avsnitt i boken behandlar vir-kets viir.
dering i sarnbarrcl med dess an,crkning-.
()hh.rrirr. mr trrr rrärnlrqr rr.:rtt ,iterr,,rrr rir
ket skall anvrinclas för-eset bruk cller i cler
egna företirgct, skall clet åsrittas ctt r'ärde sii
att dctta \'årde karr balanser-as mot kostna-
clerna för- skogsbmket. Virkesprisct bii- sårras

efiel salrlzirclct <im det flnns en marknad för
virkesslaget iliåga, i ann:rt fall efrer det upp
skattade värde det kan ha för anvärrdarcn.
Det här synsittct, som inte förckommer-hos
dc brig{lc anclra skogliga förfartarna, af Str'öm
och Segerdahl, innebär: atl skossbruket av
Obbarius bctraktas sorn cn sjålvstånclig
niirin!:, som skall båra sina esna kostnader-.

De nya skogsekononriskir idier, som lie-
ger bakorr ()bbarirrs rcsonemang, hacle birr-

.jal djskuterats i ['skt skogsbruk zrv Huncles-
Itagcn, Pltil och König på 1i.il30-t alet.r! Dc
korn så småningorrr att leda fiarn till mark-
riintekiran, soln dock inte kall siigas r ara lullt
Lltvecklad fiirrän 18,19 i och mecl atr I'olr
l'austmann lanserade sin be römcla fotrnel.i!)

Det är knappast troliut atr brLrksrigarrra i
qerrr.n drlad, Ohharitr. lpl'l1ltninq,,m
.l,,l.l,rrrler rorrr rrr .jrilrsr:irrrliq nirirrg.
NIan såg den egna skogen som en intcgr-eracl

'lrl :rr förr r:r!r't. D,||enrnl lijr.t,,d In.ilrgr ir

biicle skossmar-kel och dct sftiende skogsför'
liidet virr kapital son rnåste 1ör'råutas liksonr
brukens ör,rig:r produktionsnredel.

Mrkets transport
Obbar-ius berirr i sin bok de flesta tr anspor-t-
sätt för virkc som kan förekonrtna, och n'cks
irerr 1';,letra,,rrrr å'lr lr.r Lråd, .rnr e teoretis-
ka kirnskaper och praktisk erfar-enhet. NIen
hzur lir mvckct kortlattad når-clet giillel trans
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pot-t \'interti(l nrcd kälkdon, trots .itt detlil
biil ha vrlit rnycket vauligt i Be.gslagcn.
(lirsninssr,is kau clet bcr-o p:i att Obbar-ius
iinnu inte sctt så ntyckel at kol och jåtrr
transpoftcr på \'inlerlör'e, som indock hzrc'lc

crr stor omfittrring i Bereslaeen. I(ilnske ock-
.e ll,rn5 i\lnnilr lur lrrtglrn,le,rt r.i1:11 p1
fastmark och liir h.juldon hirr spelat in. Där-
enot rcdogör hal fa)r trallsportfbl-nlel som
kan lämpa sig i brant terräng, excnipelvis
lintåg och tlska s.k. "Riescn"i'i.

Flntllrrq,rr rir le ägrr. r. {lL,r r lrr)rrrne i

bokcn, r'ilket är illtrcssant efiersorn trans-
portsiittet ärrnu på I8,10-talet roldc h:r valit
girnska tikrint i Bellslagcrr, clär.jrr transport
prol'lernerrgåll,l, rr:ikol oclr,,'i(.r jrir r rp rn-
dukter.;r Flottning är cli'irernot k:int i Tysk-
land scclan mecleltiden, bl.a. pä Rhen och
clcss billodel rincla ut till hamnsläclernir i
Holle rrd rl

Obbarius skriver utförligt om flottlcds
lensnine och arrliiggande at clammar för att
trygga vattentillsången och han diskuterar
flottning av lånev-ed kontr:r kort-;rke

Virkesbesparande åtgärder
Som :rnt1'tts ovan iir Obbarius stiincligt kritisk
till det stora vil kesslöseri sour han anser ftir-
siggå i Svcrige på de fle sta hzill. Han lianläg
ger fiir-slag till en hcl katalog av åtglir-dcr
som han alser clct vara påkallirt att vidta.i:r
Bland alla dcssa skall bala niigrzr fii niimnas,
en drl r,.rli.risl,r:e,ld.r nr,l rlrrq, rr:, Äqnrr.
anclrzr rrer spektakuliira.

(len orn törziDdrade br'egrretocleI anser
såletles Obbarirls att D)an kan spzrra virke.
Iilan nenar t.ex. att alltfiir-manea htLs blgss
av tr-ä i Sveligc, när man islället kuude an-
r'åncla stcn och lerir ( kor svirkcshus ) . - "Att
byeea hrrs av trii ir clct mest slösande irf alla
byutnadssätt." Clolv i laclirg:irrlar, stall och
lador kan sterrlägg:rs och behör'er iDte bestå
av tri. Gotl vcntilation i laclue iirclar nir fiir
länger- träets var-aktighet liksorrr bridfirclrine
llv timmerhlrs (nrecl ftrru\'irkc ).

De nråoga och lånea eärclesgårclarna bör-
både rrrinskas och ersittas rred stelururar.
där' så rir nii jligt.
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C)bbarius har också goda råd att ge berräil
:-rlde uppväl nrning av bosladshusen, både

-'-cl g:iller bvggrraclssått (t.ex. clubble fiinster
ih clönirr), eldningsutnrstning (kakelugnar-
.i:i1let för öppna spisar) och sättet att elda.

kr-itiken mot virkesslöseliet i det svenska
..lhället bvgger på vad Obbzrlitrs kunn:rt
..rtag:r i sin nårrnastc oDtgivninll och rtlldcr
.ra besök på olika bruk. llans firrslag till
- rip:rrirrgar komnlel u. samnl?r kål1a.

Om kolning
)bbirr^ius är i lu?måoÄa? rclirtivt kortlattird ifiå-

-:r orr kolning, vilket kan för\'åna mccl tankc
'.lri att han särskilt r'äncler sig tilljårnbnrkens
:,.,11. Skälet härtill är helt enkelt att def red?rrl

r.irtctade "', ,rl'12113nr1e flnra ar litter,rtttr i

,nrrct, fi amförallt ge]no]m Jonkol Ltorets A nn(L

l: En välkänd lärobok om koltring fanns
.lcssrrtom redan, 0.D. af Uhrs Handboh Jör
i:,r1rzre, utgiven år1814. Obbarir.rs, son ju ticligt
.ngrgel-adcs a! Bnrkssocieteten bådc när det

5illde kotningsförsök och utbildning av kol-
.rre, skrev i andra sarttnanhang om kolning
gerrorn artiklar bl.a . i.la'nkon.tonts Annalu. De
ienaste rönen från t)'ska försök att kola
br-iinntorv delgavs ockszi läsaren i Obbarius
egen TitlskriJi för Sk c'gsh us hållning.

Om pottaskeberedning, kåd-
och beckberedning, tjärbrän-
n ins och kim röksbe red n in g
Obbarius beskriver kortfattat utifrirn sina t1s-

kir erfarenhcter vilka material som behövs
och hur tillverknirtgarna av dc olika produk-
ielna g..år till. Obbarius år wdligen okunnis
om den svcrrskit tjårbrärrningstraditionen
och fiiroldar iställct !äruenar.

Skogens vård och beskydd
Dct bör obsclveras att Obbalius mcd rubl i-

ken ovitn menar skogens skltld mot allchatr-
cla vttrc skaclor-och åverkan. Hal innefattar'
t;kri.lr idlrr.r.l\,ldr I .r\ .koqctr. q inset
och skriver cllirför om hul man miitet oclt

markerar grlinserna, saml hur ntan åstarl-

konorer cn:igokarta. Hiir skymtar fratn a1t

Obbirrius,lörståcligt nog mcd tanke på dcD
L{rl tl tirl lr.lrri.rrrtr i lan,le t. itrtrrr inte qlot t

sie bck,rrrt rrred rlct lörrråmliqr larrtrnateri
våsen sorn Svcrige förlögade över Storskifterr
och laga skifien påflick-ju som bäsl åver srolr
delar av vårt land urrcler hela 1800-Lalet

Obbarius tirr ikapitlel också upp frågor
orn råtten att tn tillvara hvggesavfall o.d,vl. i
sl,'q' n.5('rn,!\/r \iqr\ hat lratr irrqcntittq
emot att hii fzir haimtas på lärnpliga stiillen i

skogen. Hzrn kan också se vissa fördelar för
skogsbruket rned backslåtter på h,vgpien och
liknande ställert därIör irtt skog..splantering
ar-n.r dår-igenorn rensas fiåu gt-äs.

Ovan har ant)tls att Obbarius till nöcls

kunde acceptera skogsbete rtrtcler ordnade
for ner-, i motsats till de flesta skogsrnän vid
denna tirl. L)ct franqår iDte av hans bok vad

skålet är till hirns liberala instäl)ning i detta
fall, som så påfallandc skiljer sig från hans

ofta frirmförda åsikt att lokalbefolkning och
skoqssrannar skall hållas kor-t och intrång i
skogsågarcns rzittighetcr beivras. Det kirtr
hclt eukelt vara så, att han fiirstått att i dct
åker- och betesmarksnrarksfattiga BerEis-

lagen vore boskapsskötsel en omöjlighet om
rran intc fick utnvttja skogsbetet. NIen han
ställer upp en ling racl rcgler fiir hur skogs-

betet bör bedrivas. !'ramförallt miiste man se

till att bctninBen aybryts när skogsplantorua
kan komrna att skatlas.

Obbarius viindcr sig clärcmot rned skrir-p:r

rnot att skogsfcirnir irnvåndcs sorn strö i hdu-
går-darna, vilker tvcks förekomma på vissa

hilll. Han mcnar'- och anser det bestyrkt ge-

nLlnr r\.ln erlrt, nlterer d;l .( l\illll\räll' ll
att hänta förna i skogen fö r- 

. 
jordbruke ts

behov lett till utluinning av skogJsjorclcrt - att
fiirnatåkt bör förbjudas, trtom rnöjligen på

starli.t ljunghrivdirde marke L."

Om skogens bevarande emot
"skadliga naturfenomener"
De "natutfenomen' Obbarius tänker på iir
11 e.1. 1l1er.nö. rir r r lr ost. .tL,r n r. ör et .r.irt r n inq.

torkzr och flvgsarrd. Som tidig?rre n:imnts har

t*:l



han erfar-enheten att kånsliga plantor och
unsskos i fi ostbenäqna omlåden bör skyd-
das av skärm at'något slag. Snö och snödrev
anser han däremot snarast vara ett gott skydd
för plantorna mot alltför stark kyla, och han
varnar för art hålla ungskogarna så täta att
snön inte når ner till marken. Risken för snG
brott ökas också om stammarna står för tätt.
I fråga om att skydda skogen mot srormska-
dor pekar Obbarius på hur viktigr det är atr
skogsbryn hålls täta och stormfasta, och att
rågångarna inte görs så breda att dc kan or-
saka stormfållning.

Om skogarnas beskydd emot
skada genom människor
I 19 punkter räknar Obbarius upp alla de
former av skadegörelse som han kan tänka
sig utövas av månniskor på skog: roffancle
eller stöld, okynnighetens tillgrepp, fördär-
vande av fiöträd, kvistning av växande tråd,
huggning av torwcd ur växande skog, virkes-
stöld i unsskog, ristäkr, barkräkt, lö\,täkr,
förnatåkt, grästäkt och bere, bete i plant-
skog, ollon- och frö(äkt, kådtäkr, flyuning av
r^zimärken, vårdslös fäl1nins och skador på
våxan<le skog, vårdslöshet med eld.

Det kan tlckas ointressant för en nutida
liisare att ta dcl av rcdogörelser för-rent kri-
min, lla htrndlingrr..om hor{lc kurrrra rarr.-
ligen beivras. Men som vittnesbörd om för-
hzillandcna vid mitten av 1800-talet är upp-
råkninsen intressant. Det uppfattades näm-
ligen av landsbygdsbefolkninsen som helt
lcgitimt att på annarrs mark hän.rla sitt behov
av husbehovsved clär dct var läeligast, om
dct så var fiiiträd på en förlngringsl,ta ellcr
ungskog rlntle r tillväxt. Man kan därför merl
visst fbg påstå ?rtt allcmansrätten ulder
naturahushållningens tid i prakriken hade
en bettdlict viclare inncbörd än i våra dagar

Skosselcien var naru.ligr\,is etr behymme.
irrt, l,ara f,ir slc,!.åqlrr, n url,n lör nrirrg,r
andra som levde i skosstrakter. ObbariLrs
menar-at1 dc flesta skogseldar förorsakas av
mit rt ri.lan. n, lr rrtt |ell rir r lirr i r arr 1örr ar
cletta förhållandc. lItövcr hättre LillsF me-
nalhan där'för a skos-sägrren bör lårir si{I

/*4

att släcka eller begriinsa skogseld och lärr-
nar en del råd för detta.

Om skogars bevarande emot
vilda djur
Obbarius indelar detta kapitel på sirt sysre-
matiskt stränga säft i tre avsnitt: skador ge
nom fyrfota djur, Iäglar och insekter. Men
han har mycket lite att säga om er,.. skador
orsakade av de två första kategorierna, från-
sett att ekorrar, möss och fåglar kan tillgodo
göra sig en del skogsfi-ö och att man vid be-
hov bör hägna rnorjaktbara djur I dct sist
nämnda fallet tycks han tål)ka mer på tyska
ån svenska förhållanden. Slursatsen torde bli
att viltskador exempelvis genom älg och rå-
djur inte var något problem i skogsbruket i
Bergslagen vid 1800-talets rnitt.

Om skador på skogen genom
insekter
Del II av Obbarius bok avslutas mecl ett ut-
förligt kapitel på 50 sidor om insekter, som
kan förorsaka skador i skogen. I{apitlet över,
ensstämmer till stora delar.med lno6varan-
de ars I r i tt i af Strön x H azulbah.för Sk ogshu shål-
larz. Likheterna är så stora att Obbarius text
delvis framstår nåra nog sorn en avskrift al
Flandbohen.:"

De insekter sont beskrivs i bägge bcicker-
na är barkborrarna, rnårgborlarna, snvtbag-
galrra, "blåöradc tallmasken", nrrnnan, tall
rnätaren, "storätaren" och "sprättmasken,,.
f,n systenatisk s?rmmanställnillg över de då
kånda bevingadc insekterna finns rncd lik
som eu beskrivning av cler.as levnirdssätt oclr
utvecklingssradier samt hur de bekärnpas.

Att döma av den utltrrlighet virrmed in,
sektcrnas utseende och levnatlssått beskrivs
och cle detaljcrade irnvisning:rrna för åtgär
dcr not hårjningar var-biide af Ström odi
Obbarius ganska kunniga på området. Som
senare skall I'isas - i kapitlet "Striclerr mecl
C)vetällmästarc Segerdahl" ansåg sis Lyd
lige rr L)hh.rr irr:, rara cl l tor rul^q Inrd.pe, i/ j.
kunskaper inoln området.
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Skador genom svampar har inte behand-
lats av Obbarius i annan mån, än atr han
konstaterar att olika trädslag har oiika be-
nägenhet att angripas av röta, och att man
bör beakta risken för röta vid virkeslaering,
h r r.h) se rad o.dvl.

Tredje Delen - Skogs-
hushållningens ända-
målsenliga inrättning
och värdering
Del III inleds av ett förord, som ytterlisare
:Ä Llarar Obbarius inrenrjoner rned sin
'rndervisning. Han säger till en början att
:.an karr lörstå dem, som korlrner att finna

ckså denna del av Z tirobohen,,wdlyftig,, ocl.t
::aueordig, i jämförelse med tidigare ut-
:r\ en litteratur om skogsskötsel. Men man
bör då beakta, menar han, att medan tidiga_
reförfattare "hafr.a inskränkt sig till det prik_
riska och afhandlat detra populärr och i kort_
het", har han själv vetenskapliga ambitioner
för- sitt verk. Skogsvetenskapen har inte stått

'tilla sedan l8?Oralet, då afStröm skrev sin
bok, och kräver därför nu en rner omfattan_
de beskrivr.ring. Obbarius "anser tiden vara
inne att höja Svenska skogslitteraruren till
den ståndpunkt tider och omständigheter
påkalla, och hvilken den i andra liinder re_
clan inrrehar", och - lägger han till _ efter_
som bokerr är arsecld som lärobok (på högre
nivå), måste clen varir allsidig och förklara
inte bara hur man utfor vissa saker utan ock
.a " lnr.tlfii? ".:,1;

Detta är utmanande och sjålvsäkra orcl,
.orD siikert fått en del personer knutna till
Krlngl. Skogsinstitutet att lystra ocl.r kanske
också känna sig träffade.

Obbarius skriver vidare i föreralet att de
.lerer .om kommer till Br uls.or ieleren:
Skogsinstitur till en bö1an är ganska okunni_
ga om skogliga spörsmåI, men dc har kravet
oå sig att efter den tvåår-iga utbildningens
:lut r'ara kapabla att självitåndigt kunr.ra ,'icke

allenast att sköta en skog ändamålsenligt,
utan äfuen art värrlera den, uppsrålla en hus_
hållningsplan för den m.m., eller med ett
ord, att Eleven skall uppfylla alla cle ford_
ringar man bör giira afen bildad skogskun_
nig".

Obbarius tyå första delar ay Ltirohohen
hade tvdligen under hand utsatts för kritik
för att vara alltför omfattande till omfåtrget
och onötligt ordrika.

Kritiken hade dock ännu inte fitt skriftlig
form och därmed gjot-ts oflentlig. Men cleD
skrrlle Lnmma {rrax elter rrrgirnirrgen av
Tredje Delen i form av en recension i Tld_
shrift frir Landtmanna och Kommunal-Ekono_
mien 1818, häfte 3 och .1. Kr.itikerr. som var
hård, kommer att refi:reras i slutet av detta
kapitel.

Denna del av läroboken iir indetad i följan-
de avsnitt:

. Om nödiga förberedande arbeten vicl en
Skogshushållnings reglering.

. Skogsvärdering.

. Om värderingsverkets iullbordande.

. Om r'ärdering af Ne der- och Medelskog.. C)m värdering afen skogs kapitalvärde.

. C)m en skogsarts för-vandling till en annan-

Drcl III innehåller Obbarius viktigaste bidrag
till svenskt skogsbruk genom de rrya meto_
der Iör skogstaxering, skogsindelning, upp_
rättande av hushållningsplaner och skogs_
rärdlring \om llJn inför. Derra arsnirt a,,
bolen .ir närm.rr, beslrirer i (apirel 4.

lredje Delen at Liir.tbot,en r11,lres 1g47.
Obbariu stora beläsenhet i den tyska littera-
turen på området.jämte hans långa erfaren_
hct av skogstaxedng och skogsvårdsplaner
både i Tyskland och i Sverige_ åter-speglas i
Iramställllingsa och gör .rtr bolen jrarn.tar
som fairtroendegivande och allsidig.5T

En jämförelse mellan vad Obbarius skri-
ver i Tredje Delen och motsvarande aysnitt
hos af Ström och Segerdahl är inrressant,
intr min,'t om man (er rill de prinripiella
.rillningstagandena rOhbarius Åör., rr;r han
skrev Tledje Deien, också ha kånt till Seser-
dahls skrlft HantllzdnintJilr skogars inrlelning) .
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f ill öfrersigtens liutandc adrd,.a vi Stjande rabell
al f.L {htta Vid dess rrtpsräila.dt har er skog af3,60r}
Morgms'i) ardl blilvir ånlage'J och rabelrn yiså! Lu-
(u std llhåstung cr slog sJ denna storler tan lebD!,
ållt aftd- sn d€o blifvcr b{hlndlad i dl6cende pA otu-
loppstid.n. Sloge$ Eatoial-inneMll hs} bllfvit b€råL-
nå& .tler de .lstcrial- och li vätrbelopp, hvifta 6e-
oom hångf.ldigs fttFijl haivå befd!trirs öfverensnlimma

') Ernpdin dcl underrtrbdorn v.' rlis6! hjnder s i
olii-r lunmti ocl, qptr,6ra Jos.,iorc å,o .f do,
åF'rI'8. k de. S.nF omtoprr..it;n, aftalrninS.
[-unoJ c,l,d]lA ,n-,t<;le ntt r'.in',,.r. oot, dF S4.;åvilta \idl,iiila dpnoA frlradr trjrJqJ, så sr ddi s,,_
€el,j,l arr oed \töbra tydt,st,.t f,i!I tara dpnnJ
sloe-l'usl,atln,ni,rr viBrisa' or;6r.!ndiötn.t. V, vjlt,
de,lbrc, 9 hog. v: tu,,nd, IJ,t\.,, äm;.t S.oqo Li-
!o..,'idP al ho\löltdoJF r4h.l . .orn år l;qen ii.Hn
H. Cottat 'Hulftrtct' igr F.!,lwi,rl,u und r"r,-
ror.rr. ocl, ., !{,trrhttd iSiot.,.tr ,,,å , t,vi&.r
on"l , [p ho, hi;l]. !ir rydl,al in," .ch b.dom_
nr. tör L;llandcna.

*) ED Morgtu oDkriug €lt Slcns}r rumled

Dcnna tabell ris&r:

l. Ätt den l,.ir err |{.lv;s rDfö,di stogsa,cat.n
tehnår störrln åftastningc. vid rn on)tot,Il*id af vtd
p.3s 8{) år, vid hvillen åldtx håi{c den altdjänna oclr
etrtårign lillvilxteo är störst;

2. 
^Lt 

al[astniogsbelottcr Ltitve! a r n!nLtre iu
moå omlotrt)stidcn atdgsnar sig rrrinqcn fraD rllcr titl-
bala if,åD dennJ lidrrytr,d;

3r Ätr böSira allinainna tillidri.n ir sedoårc ii. di,
störstå errår'jga, 6oD nfattcr vid uogefiir 45*50 år,
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t\lrkashtingslat)tll enLi{t 0)tte, åt.t'!.iwt i Liircb.)k i Skagsirek\t*alen, Dtl II\ jSlj, , 7j j).

Af Ström och Seger dahl srråvadc i för-sta
hancl efter att genom hLrshållningsplaDcr
föra skogen till ett "reselmaissigr firllkomlig-
herstillstånd" med ett storr virkesförråd. ocil
var för den skull villiga att avstzi fi-ån en del
av avkastningen fram rill dess att detra idcal-
tillstånd uppnåtts. I extr-erra läll, om virkes
förråclet i en skog var långt uncler det "h:rr-
moniska", kunde det innebäla kraliiga rarr
soneringar av virkesuttaget och att detta 1'ör-

sköts in i nåsta träclgelreration.:,s
Om synsättet möjligcn kunde passa i sko-

gar som aigdes av dct allmännzr, kunde det
dr,iremot fä förödande verkningar.för andr.a
skossägare, t.cx. åsare till hårr blädade bruks-

7(i

skogar, där uttaset av kolved drastiskt skulle
rninska. Gcnom att i \.arje fall Scgerdahl inre
riiknade med uågr-a Lrttag av (h1älp-) gall-
ringsvirke - somju ärrnu mer skullc försljtr
ta ticlpLurktcn då det "harmoniska" \'irkesför-
r åder r riddes -.k ulle :'kog.iga 1e 11. 5i1Lr21;,,11

försiim ras,vttcrli gare.
Obbirrius val uatur-ligtvis infltrerad av

brukspatroncrnas, harrs arbetsgivares, syn-
sätt, merr gcr i bokerr också starka skäl fijr att
bruksskogarnas omställning från oordrrad
blädnins till trakthvggesbnrk måste möjlis-
göra ett rinrlict virkesurtag under omställ-
ningsLiden. Ett ruedcl, sorn kunde leda i rätt
riktning, kuncle vara att aktivt gallra skogar-
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( )l)barius såg nämligcn i gallringen ock-
::. nliljlighel att päskvnda ornvandlirrgerr
- -.clningsskr-rgen.
'.1-.-n kan trinka sig rtt bnrlsäga.nas k.itik
: .r nsiittet hos af Strörn och Segerdahl,
' l \.rr llLJrllrgi\.llllIelÄr ttrtdenisnitrg, tt

ii rngl. Skogsinstitutet, skapacle truderlag
irt (hastiska beslutet 1839 att starta ett

- .1,,,si11.111111. mll en rrrhilrlning som
_ 

: r e rt]otsvar:rclc br-uksskogirrDas belror'.
-,.1l ius lnotsva.?lde uppenbarligcn lad
:. örskacie 1å irrtbvtc i fornr irv cn utbilcl-

::itgcrrr-cgi.
)bbalius hade rcdan under sitt försla år

: .eia skrffat ett antal al al Striims,9nrzdåoli
' :'tt,"ltåtlr'? l;t .irr; rl.rrr. r,ilrtirte.'

:.:: h:rl ndligcn med stort intresse studerat
.cn. r jlLet säkerligen kostadc crr hcl del

..r rrr, rlr.rrrle 1,i .prals,.atiqlteternr. inn
: lral1 s:ittc sig alt sk.iva sin egen lårobok.

- :-r:i fiamgår också p:i mzing:r ställen av Ol>
,: rus h-arnstlillnirt5J, dät han - utan att direkt

- : e inr'ändningar mot af Ströms åsikter -
- : .rl'rr I lören arrikand, ul,pfarrrrirrg.

Trcdjc Delen inleds med en intressant
:.kussion om skog sorn ett kapital som

: ::ic förliintas. Obbarius rnenar att kunska-
.:) orr vad en skog uthiilligt kan avkasta i
-r,..r r irk, . \urn I ar,r\ällJ5 r'rr ti..t Pr is. ir

: -rnclen båcle firr skogens kapitah'ärde och
: den hushålln ingsplan som nran vill stiil

. rLirp. Nlatr bör lörst bcstämma riffPt f;;r
:r htrshållnirrgeu rrecl skogstillgången -
: .rsförrådet jainte tillr'åxten - skall sir till,

: ran liirclcringen kan utföras och hushiill-
: :rrgsplanen stälias upp. Obbarius kallar clet
.li skogen trtåste rz.glozr innar man går- vida-
:c ned planlåggningcn. I err or-eglerad skog
i:rn marr på sin hojcl uppskatta lilka vir-kcs
.olvmer som omedclbart kan zrncrkas. rner't

:ran vct i te r'ad a\kastningien rrthå11iet kan
irli. Br isrande kunskap om den uthålliga n,
iastningen kan zrr.rtirrgen leda till 1ör höga
irLras, som på sikt för'rninskar kapitalet oclr
ir irrg3r till rrinskacle r,ilkesuttag, eller till för-

Iage uttag, som gör att avnänraren måste
:r lla sitt råvar-ubcltor', cxerlpehis av kolved,
rri arrrllrl håll, samtidiB-t som skogen löpcr
: isk art f:i olikir iilclerskriimpor

()bbarius :ir-noga mcd att påpeka att han
rned en nogglann skogsviirderirtg inte åsyf:
titr'en rJritterralisk noegranDhct, utan atl
man llogl4r-anl trte i skogen - undersirkct-
varjc bestånds förrn:igir att lämna virke l<-ir

olika ånclanrål och tillvåxtförm:iga."" Dertrtt
und, r.i,l 11i11g L,ör rrri.,r,rr.rr den ansr,rt igr

förvalta|en och inte bara utgöras av en leo-
retjskt fi arnraikna(l sifTia i en pian.

Nlccl håns,vn till att beclör'nningen av be-

stånden inför-en awerkning air sri viktig för^

r-esultateT, rnziste man förse sig med kunniga
förvaltale, sorn är'kapabla att bcdörna den
inbirrdcs awcrkningsortluingen mellan ar.
delningarna. Han menar här ordningsfölj-
clcn inom dc nzirlrlaste l0-20 åren.

f)aircmot bör clcn lzingsiktiga planering-
en. sorn kan korrma att omfatta en hel om-
loppstici, faststållas i en ar'r'erkningsplan sorn
firlvaltzucn h:rr att följa. N{en är,en nu är OLr
barins beredd att lita p:r förvaltarens om-
clörne. IIan anser atl cletaljer i plancrl rnåste
kunna iirrclras rär så beclöms ändamålscn
ligt.

Obbarius påpekar ocksii att utvecklin€ien
rnor den fullåndade tlakthyggesskogen rnås-

tc tas i rnånga srnå steg, och att omföriugen
tl.lrlör lrrr ta lr;ng ti,l. Lrn.lc trr, r rirr -rr
tliiclgeneratiorr. Dc flesla skogslörvaltare
torde inte under sin aktiva tid komma läng-
re i genomförandet a\"'sin' plan, ån att de
får vara mcd orn starten.

Om värdering a\r en skogs
kapitalvärde
l "obbaritcrn:rs" vcrks2unhet ingick ofia atl
bitråcla sina uppdraesgivarc, Lrrtrksligalna,
vid kirp av skog, antingel det gälide arr,erk-
nirgsråtter, alltså skog på rot, ellcr hcia
skogsfastighctcr. Obbarius behancllar olika
tillr,ägagångssiitt för värclering och ger ge-
nom nägr-a råkneexempcl synpurrktel på
frågan hur-lramticla avkastnirrgar från sko-
{:en böl benaktas, cl.v.s. hur-råntan kan be-
räkrras. Han pipckar att cnkel riinla i legel
ger- s:iljar-en ltir- bra pris trcdarl srrDnlansatt
r:inl.r Jrr löl'.rFn'ör g,,'l,rtilll,,r. \r'en om
harr zir ncksam om vilket sait för ränleberäk-
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ningeu som skall anr'ändas tvcks hirn vilja
förorda den samnlansatta räntan (ränta på
riinta).ljr

Om skogens för-valr n ing
Treclje Delens sistri zrvsnitt ågnas åt praktiska
r.id or lr.rnpurrlter prr lrrrr marr kan org,,ni
sela en skogsförvaltning. Obbarius tar upp
fiiljande ornrådcn, som kunde tjäna rill led-
ning för hans elever, när de anförtrod<les
uppgiften att som chef organisera en skogs
förvaltning:

. Organisatiolt.

. Alrerkninesplan.
r Plan för övriga arbetcn.
. Krlssafinktion.
. Kontroll.
. För'siiljning av skogens produkter.
o Skogsvårdsplan.
. Kor r r{punden: .)( h regi5llJrl.

Sist i Tredje Delen har infosars en rad bi-
lagor som illustre|ar den tidigare fr:rmstål1-
rrinqen, bl.a. ett excmpel på en skogskarta,
upprättad efter de riktlinjer som beskrivits.

C)m man vill göra en jåmförclse mellan
de tidigarc skogsindelningssl'stelnerr och
Obbarius svsteln, bör man inte försumma att
granska kartexemplen enligt Obbarius och
enligt Segcrdahl. (Exernpel på skogskarta
enligt Segerdahl, se kapitel 5, s. 133)

Fjärde Delen -
Skogspolis-Läran
(Skogspolitik och
Skogslagstiftning),'

Underrubriker:

. Skogspolitiken och ägande rätten.

. Httt ltrqqas lander. r'ir k slör.örjnirr:.1i

. Avskaflanrle av servitut son hindrar
skogsbruket.
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. Skogsbrukets bet,vdclse 1ör lanclets väl-
stånd.

. Behorer ir sL,'qlig rrrbildrring.

. Behö\'s ett stalligt aigt skossbruk?

. Olgirnisatiou Lrv cn sta1lie skogsförvalt-
ning.

. Instruktion för skogsstaten.

. Förvaltning och tillsyn av ar.rdra offentliga
skogar samt kommuncrnas skogar.

. Om privat skogsl'örvaltning.

Den sista delen av Obbaritrs läroåoA trycktes
år I848. Därmed var den våldiga uppgiften
att lörlatta eu lärobok omlattandc hela skogs-
vetenskapen fullbordad.

Titeln på sista delen låter för cn nutida
läsare något främmande. Vad menas med
skogspolis? - Det visar sig, när man firrsöker
tränga in bakom rubriken, art Obbarius vill
redogöra för de lasar och regler, som han
anser bör finnas när det gäller skog och Dyrt-
jandet av skog, hur man bör orgarrisera till-
s,vnen av att lagarna fö]js och hur över huvud
en statlig skouslörvaltning bör se ut.

Mcn framställningen r'äxel ut och blir
också ett inlägg i den vid mitten av I tl0O-talet
pågående debatten om vem som skall få äga
skoe i Sverigc, behovet av en skogsvårdslag,
om stalen bör åga skog, vad tillsvnen av dc
svenska skogaluzr bör omfalta och hur den-
na tillsyn bör organiseras. Läsar-en får dess-
utom ta del av Obbarius tankar orr.r förhål-
landet me ilan.jortl och skoqsbruk.

Debatten under 1S0(ltalers första hälft
orn de svenska skogarna, risken för framtida
skogsbrist och hut skogarna skulle skötas
och förvaltas, inleddes i samband rrred Böck-
crs, liadloffs och af Strörns studieresor till
Tvsklautl och Danrlalk. I sina redogörelser
för'rcsorna ger dc försias till hur skiitseln ay
de svenska skogarna kiru förbiittras. Deras
förslag har översiktlist skilclrats i kapitel l,
Den shogliga situationen i Steige ititl sekelshiftet
180a ota:n. (lenom bl.l. Israel af Ströurs
velksamhet och dc.jäumästare han utbilda-
dc mattacles dcn liberala svnen, att skogen
sköttes bäst av prilata ägare, och åkade ilr-
sikten zrtt clet behövdcs r-cgler 1ör hur sko-
gen skulle skötas, om rran ville hzr största
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1843 gjorclc professor N.G. Sefstriim elt
inlritg i debattetr orn de svenskr skogar-na i
allrnärrhet och bruksskogarna i svnnerhet i
for-m av err skr-ivelse till Kungl. Kontmers-
l 'll-uirrrrr. Slrir.l.i r rrvckre\ naqln.rr {rna.
', rred tireln \,iqrct ,1tjg,tn ont tt, kull,andpl
,,t l t Slto gshus htill n i ns i Srir ige.'"

Sclitröms inlågg är int.essant atl studcrzl
iom ell korrtrast till Obbarius tankar i -I-at)
ltolten De1 I\l Irrnehållet bcstiir av el lzins
och detaljcracl reclogörelse för vilka lagar
och föreskrifiel som r,arit giillande för bcrus-
hanteringens (inklusivc jårnbrukcns) för-
rörjning mecl näkol och bliinnved, och för-

'lirg till åtgärder för au tngga rräkolsförsairj-
ningen i framtiden.

Sefströms gmndinställning kan samrnal
fartas i två punkter:

1. Järnhanteringens behov al träkol kom-
mer att bestå under ör'erskådlig framtid
och priset på tråkol bestäms av priset på
stenkol i England.'r'1

2. Skogen i Sverige har egentligen som rå-
vara bara betydelse förjärnbmken. Att ex-
portera trävirke i några mera betydande
kr'antiteter anser Sefström inte rcalistiskt.
Därför bör Sveriges skogar disponeras på
ett sådant sätt att de genom lagsriftning
och andra statliga åtgärder reser.r'eras för
bergshanteringens behov, långsiktigt och
till låga priser:

Sef.ström är tydligcrr orolig att liberalis-
men leder till utarmning av skogarna om
'log.igarrta ll,r be.rlimrna örer sirr.r egrr.r
skogar, och han vill därfiir försöka stoppa
den pågående utförsäljningen av statens sko
ear och återinföra regleringen av träkol från
böndernas skogar Boken innehåller-en bred
redogörelse för tidens olika ekouomiska teo-
rier lrårr \dam srrrirh orh Llaruit.

Han diskuterar också ingående olika tvska
uppgifter om skogsbrukssätt, potentiella till-
r'ärtrnöjlieheter I'id blädning respektive trakt-
hvggesmetodcr och ekonomien i de olika
metoderna. N:ir det gälle r möjligheterna att

öka tillvåxten genonr ilvergåne till rrakth]'g-
gesbr-uk och kostnadelrra för cleLta åberopar
han Pfeil, Harrig, Srnrli:rn och Schulzc, men
o, k.i, n rad arr,lrlr rrrla rrarnn. snrn irrrr
å1erfi nns i tysk skogsJristorisk litter-atur...i

Set!tröm inser för-delanta ruccl trakthvg-
gesbruket i dess tyska litr^rn "fackverk", rncn
striller sig kritisk till uppgifterna orn am de
n1a netodcrna skullc innebåra irvscr'ärt ökad
tillväxt. Han ser också en racl svårighetcr:
'ällmogcns skogsbrukssiitt kan sr'årligen onr
skapas" p.g.a. att böndcrnzrs kunskapsnir'å
var för lås och att de hade svårt att planera
med sikte pir cn hel tnicieeneration på 80-
100 år:61r

I iir I'r rrl -ns del rrrrrrur han all cl örer.
gång tjll ordnat trakthvguesbruk, i varje fall
lrrligt alStrörrr. rnodell..lrrlle lrrnrra irrn,
båra nrinskadc koileteranser fiarn till dess
att det nya slsremet var helt infört, I'ilketju
kuncle dröja en ar,sevård tid. Farhågorna
härvidlag delade han Ded rrrånga bruksäea-
re, som därför avstod att pröva clet nya hus
hållningssystemet. Här bör inskjutas att Ob-
barius, som var rnedveten om problemct, i
Ltirohohen framhållcr det nödvåndiga i att
hushållsplanerna utformas så att bruken till-
försäkras tillräckliga kolleveranser6'

Huvudbudskapet i Sefströms lilla bok är
således att övergång till trakthyggesbruk
kunde vara bra på sikt, men art det inte lös-
te frågan om den skogsbrist, som rnånga be-
farade. För detta krävdes en åter-uång till
gamla beprövade regler där bruken hade
senitut på allt\''irke inom räckhåll. Sefströnr
trycker dessutour på art .Jägeris tatens per-
sonal måste ges en urbildning, så art de blev
kompetenta att planera och kontrollera
skogsbruket. Man kan viil också såga, att
Se{ström tydligen helt saknade förmåga att
blicka utanför sitt erfarenhetsomdönre och
tydligen inte anade att tråexporten bara
inom några år skulle bli enjåmbördig kon-
Lurrenr om rirker. Det lörelaller inte ronr
om han haft möjlighet att ta del av Obbarius
id6er om såttet för arr införa trakthygges-
bruk, sådana de fra;mstär i Lärobohn. ituza
han gjorde sin framstallning rill Komm€r$-
kollegium.
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Del [\r ar' Obbar-irrs Liirabak i.Shogu:lr:nshrL

fr:rr irlecls rled e11 fiiletill, där fil fnLtalen
göl Lisareli rrpprrriilksarrr p?i att dcn raitts
uppfattning bcträffanclc skog, som h:rn fcrr-t

mccl sig liiin ll,sklancl intc strimmer riktigt
nred clen gårrgse i Sr.elige.

L)ct var-r,isscr-lii4crr unclcr- lirr-st:r häll'ten :rr'

I8Olltalet inte sa vanligt rred lagenliga skog-s-

ser'\'i1ul i Sverige sorn i Obbarius hcnrlrrrcl,
cllir bönclcrnas riitt ti11 slii.tter, betning oclr
strötåkt och ofia är,en medbolsrrrtrs r'ått till
briinrrvcd r,ar rcglcraclc i lag cller-artal. \'[en
Obbar-ius har nolerat i11t här i l?[rdet tar l)Lln
sig sådlrra r-iittighctcr utan ett liåga. I s!n-
ncr-hct gållcr-dettaveclbr'ånsle, clär- han firn-
nit ?1t1 det rir svDrcrligcrr sr'årt att lagligcn
beir.rir vad har nrertar iir vir-kcsstiild. Dom
stolar-na, om dc irlcr hurucl tar upp är'endet,
bedörler-lång av brånsle i skogen svrrner.
lig-en milt, och an beteckna (leLLa sonr stölcl
ter sig hclt irrclc|ant.

L)bbarius anser- således 1örhållandena. ut-
ifr'ån hans erfarenheler fi år'r Tvsklzrrrcl, vzrra

helt oefterr'åttliga och att riittsmcch etanclet
nrir dct gällcr-skog och skoesprodtrkter mås-

te skårpas. Det är i första birnd rigandcr-ritten
till skog, sorrr biir-skydrlas i lag, nren ocksä
skycldet rnot år'erkan pä skog bör'förbättras.
Harr pl.irle ar .ileir. 1;, , n .l:irn1i1q 1\
lagstiftningcn så att stiild av virke och r,åxan-
de tr-åd kan beivras och atl str affbestårnrnel-
serna inor-dnas i de allmånna lagarna. f)et til'
enligt Obbalius derr strindigt ökandc cl'tcr-
friigarr på virke, som or-sakat behovet av nya
lagar. Br-ist på brännved förelieeer redan på
rrrårrga.rållen. lrrrnlör,rllr r rrirlrrtrrr,rr.tör'
rc:tåder Det bör d.irlör undcr.ökas om irrLe

ton'från de vidsträckta mossarna skulle kun-
na anvåndas som brånsle åven i hushållen.
Han framhållcr också att ökande efterfrå-
gan och <lärav stigande prisel på brånnved
kan iika intrcssct hos biindcrna att salufiira
ved i släderna.

Den över-vakande statliga skogs-
personalen måste utbildas!
Obbarius menar att personal på alla nivåcr
måste ges undervisning om de lagar. sonr
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laktiskt ocks:i glillcl firl skogerr, och att kla
vet giillcr alla katcgor-icr- statliga skogstjiins
l, rr:r|l. B.rr:r i tr lir.l:rr de lr, rrre I :i||.lemr||-
nen hade ännrr nåp-on fblrl av firlrnell korl-
petens - Tirurel. Skoesinstitutet hacle-ju bar-a

Irrrit. i ll,.'r -," l' ,l- lipre.loq.t är.t--
rnännen. ofia |ek|itcr':rclc bl:rud clet lDilitaira
rrncler'bef:ilct, saknadc sonr r-cgcl all utbilcl-
ning.

Sta t lisr r skugsh uslrå llrr irrqs-
pfinclPer
I den pågåerde cliskrrssioucrr onr clct skog
lica tillskindct iSverisc ()ch ll-åqan hunrvida
staten skrrlle åga slog ellel irte, hrdc Ob
barius tagil livlig clel gerorn iutiklar oclr dis
LussiousiuLiug. Un ccklingcn hadc.ju, nnder'
irrflrt,rrr,l,,rr ti,lerr. lilrer:rl:r .tr,,rrrnirrBar.
lett till iitt staten sedan lil20-laler awecklat
arseviildn iuealer skogsnrark.l'r Nu, scdan malr
sett att dc rrva zigalna inte alltid var så goda
l.,rr.-rltare. h",lr rrra irleer h,,rj.rr q,,ra 'rt
sållancle. Diskussiouelrras virgor gick hiiga
hululirla ar,vcckling al statsskog,rrn? \rerk-
ligcn larit br-a 1ör landet. Visserligen hade
staleD ridisiue förvaltat skogarna dåligt, men
rnccl nv or-ganisalion oclr båttre utbildniug
borcle resultatet bli annorlurrdir. Sorrr an
srälld hos Bru ksso cic tcten, den kategoli
skogsligarc sonr liamförallt ea'nnats av derl
statlilla utlörsäljninsen av skog, kunde Ob-
barius knappast undgå att delta i debirtten.
Under de kornrlande år'eu. fiarn till beslutct
om att i r'ättir Skogsstlrclscn 1857, gjorde
han flcra inläge, bl.a. i sin egen och anclra
tidskrilter, sorn vann stor uppu)är'kszrmhct.

"Om ol i ka skogsh r rshållnings-
principer i en stat öfver hufr,ud"
Under clen hår mbriken 1örsöker C)bbarius
att griinskir skailen för och emot att svenska
staten skall äga skog. Granskningen sker
mycket systematiskt, oclr han tar upp de fles-
ta av de skål soln framförts i den svenska
debatten.

Bland skålen.,öi att staten skall äga skoe,
nenar han att det kunde vara en stvrka för

.-n. r
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re utbilclning
tda. Sorn an-
len kateqori
unats av den
g- kunde Ob-
a i debatten-
m dll beslutet
185 7, gjorde
:n och andra
narksamhet.
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skogslandet Svelige, onr slalen ägcle mr cket
skog. sorrr krrnde gcill llnclet rikt och vrilrii-
errclc. Statsskogcn kuncle också enlir-t hans
rnening rrtgiir-:r en q-aranli liil rtt tillriickliq
rrr.'rre'l l,r ar r.le f ,''r rrrlirrrrrsl,'r. iör.iir jr rir rq

l'anns tillg:inglig. I.öljderna.u br-islrnde kurl
skirpel oru skogsltuslr.ilhrirrg blancl prilata
skogsäeare - liirnst uissh ushrillnilg rncd
virke - skrrlle krrrrna korrpenselas. onr !Laten
- .il1,l, rr1,1' trr,,l , t[.rt, rr li,rr,'l rri 'q-p, r.,,-
rrll, och onr skirtschr ar tlc statliga skogur-nzr

blcr goda cxcrrrpcl fiir iivr-ica skogsligar-c. Err
annirn rniijlighet .1tt f:l oldning på cle r irn-
skiitta bonclcskogarnu \'ol-c naturligtlis att
rh l in cierr lill slaten-

Sk:ilen rrld/ ctt stutligt skogsligandc, mcnar-
Obbar-jrrs. är-att eltt'rsorn ingen egentlig.. blist
p:i skousnlr k liir elieser i lantlet, utirn l)rra
cll lausk(itsci av skogerr o( lr ctt st()l t \ irkcs
.li,r, rr..,r ti,r,lir$ I irrt, rr.k,,lrlrri.t i, t, rrt

lig mcning. Dct k:irr clzir-firr- h:ildas att dc.ul
sva.sfirlla pr-i\':1ta iie2rrna - d.\'.s. bnrksiigarna

liil sir br-a kuucle förvirila larclets sko5lsti)l-
gång.-ar_ son staten. i svnncrhct sonl statclls
företr'äclirre, enliet rnångas lisikt, clittills inte
r,isat sig vara rrzigrr firlegirrrgsrniin. Oru rilkes
rrr.rrlr'.rlerr ,lorninet,r,le.,-r\ l,r i\,r ir itrre.
skrrlle vir-kespr-iscrna biittr-c arrpassa sig till
den ver-Lliga efier'Ii:igan och man skullc cllir--

rrrcc'l fii el stör'r'e s1)a.samhet med lirke. l)e1-
ta skrrlle kurrna lcda till att skogsrn:rlk bler till-
giinglie fiir- annan anviincluirrg, och stiillcles
till förfogande exernpelvis fiiI irppoclli[9.

Det bör hår skjulas irl rtt någon egentlig
H\p lr ll\ \,rg:rr lr..\lllr,irrrru irrrr.r.llt:rr i

5\{'rigr. u( lr att ( )l,lraritts i\lllicitr :tll, rll,r
'lr ,l, tr , rl,.rrr.i,,n. \,,1r \iQ\erl.nä irBerl
stod inför, inom bar-a nzigra fii lir'.

(lbbar iLrs stiillningst agande ist:rtsskogs
frågan kan sanrnarrfrttas på fiii!irnde sått:

. F,o slalliF.. skogslirrlaltnirrg sonr för'raltrr
st:rtcns skogzrr behör's.

. Dcnna skogsför'rirltning biir- ha tiilsvnctt
over ör'rig ofIi'ntligt r,igcl skr-rg, r'ilkerr rLt-

giirs ar' ecLlesiastika skogar, militrir-a oclr
civila bostiillsskogirr, r'ekognitionssktigar-.
allnriirrlir inrittningar-s hcurrriurr. sLlicl-

crnas skogar, här-aclsalluriuuingar rrt.tti.,
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och lile n ör'a riss kontloll ar clcrr ltrirat
iigcla sLoger.

. Stntcns skogsrrlllsirrrrclriiv ltör' anpassas
efiel Lrclolkrringcns o.h nii.ingslilets l)e-
hor'.

. Sl atsskogsfi) r\ rrl tr rin llcn birr ha IirlLnrakt
iltt bcdi;Dle.le1 s1i11liil.'ir beho\e1 a\ sLogs-
nrlrk oclr niir-s:i cr-Ior-dr-as bidc kirpa oclr
slilja m:rlL.

r Sr:rr.rl ,,Srti,rr.,lrrrirrqen. n -g.' rri.:rri,,r r

skall vlla fleribcl.

Sorr ctt |impligt miitt pli hur-mlclict sl<rg
stilten bör'rig:r lrrger Obbalirrs. ir{l (lel bör'
notsvar-a minst bclirlkningc:ns hah a bllinslc
behor'. Skrrlle slillen lbrls:ilt:r att a\1'ttra
sk()esrllr L lror cle clct i sl'r flll ske till (le rri-
kolsför br rrkariclc bnrkcn och llols\alul(lc
irrcltrstr ianl:iggnirigal silmt till k(Jlnruuncrna.

Hur biir statens skogsörvalt-
nirg vara organiserad?
Obbar-ius slir-till cn bir-jan fiist zrtt dcn \tat
liga slogiför'ra)tnirger i plincip biir ha sam-

m:r struktur som iillig statlig förvaltliillg,
ci.r:s. clet bör firlrirs en cerL|al sl\,.else, err re-

ri,'t : ur-:.tri.,'ti,,rr ,,, lri r lr'l ,rl "rt,rrrit,r-
tion. L)limnclel birr linnas'bcskvclclspclso-
nll". sonl svaral för'clen rhgliga tillslnen ntc
iskogen.

Sliogssn rclscns dircktör' bör' h rla clileLt
unclcr- statsriiclct, d.r'.s. r'cgcririger. Slrlcl-
sens personal birl ha klalificclacl tcoretisk
utbildnilrg irrorrl \ cl ksaunlrelsoin.ådel. Krav
pii pr-aktisk crfarcnhct zrv skogsbnLk ilnser
()bbalirrs inte var:r absohrt nirclvlirrdigt, nrerr
pirpekiu sarnticligt tle sriiligheter son liau
rrppkornma t.cx. lllir llirul skall tLtfiir cla in-
slnLktione. lilr arbelet lrle i iält.

Olrbar-ius han ocksiL tiirrlzr sig 'prolincial-
dilectioner " dilekl rLnclel Skogsstlrclscrrs
clileLlör', our il\stånclen slrrlle bli lirr-liirrga
mellan pl_o'inscrna,,'lliDcrr och hrNrrdstaden
,,, | "rrr 'let rr:r'li.-.' .l 'q.irrrrclr,rr, t irr,'rrr
l:irret sktrlle \ar'.r slorl..

Lnclcr_ strlclscrr skall rriir'rnasl sottcta
"()r'er-rrppsrnings cl1cr kolLrollpelsonal'.
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:::.li\ et\ be

)rtljlignlistar-rra", placcrad pi strategiska
-rrser utc i lanclct. U tbilcl ningskralcr skall
,r.i llargre sloglig errmen och plaktisk er-
,renlrel nv skogsbrLrk.

L)er loklla lelks:trrrireterr l)rir ertligt C)l>
,:rrLs ledas av en pelson, "jiigmåstar-e", med

-: Lurcllig theoretilk och pr aktisk ktrnskap i

-,. ,qsr ctcnskapcrrs rlla dclar-" slmt oklariclcr-

- Lar rltär', gocl hälsa och kroppslig slt k:r.

13tskr clclspclsorralerr, ullalcr staillal o\ ?ulstå

::cle person. bchixer-ingen teoretisk utbiid-
:rq. nrcn sk:rll firr ör'r-igt ha clc fiirträfflig:i

arl1skape. sorn chefen lö.ulsåtls besirla.

-)cssutorn bör pcrsonalerr, "krorrojligar-rta",
r rr-a härd:rcl 1ör- att kunna rrtstå kloppsliga

':resr'är och titla vliclcrlclicns olrbvten'.
L)cn or-ganisation sorr ObbariLis tiinker

.ig, hal he ll natur-ligt rrånga eemensarnnra
clrag mcd r,ad sonr lijlekorn i fi,ska stater r.icl
dcnna tid (och clcn orqanisation sorn i htr-
\ rLd!ilk aillllu r-iicler').'i" Dcn sTånr)ler ocks:i
r :il nred det för'slag sorrr I il5.i års skosskom-
mitt6 lade irirnr sju år senare, och sorr fi lin
1859 fr-am till helt nvliscn korn att gailla 1'ör
r rt Lrr,l. .r.rt,.l,,qrr. Der lir lr:rr" p.r en
punkt sour ObbariLrs tiilslag till plan skiljcr-
siq fi-zin clet son l:ini:c tillänrpades i Donån-
relket, nlirnligen orn "Prolincill-dircktio-
relrra", som.jrr iltc dil-ckt lilnlits i Domän-
r cr_kct. Dornrinstt'rclscns lr\'r'iier lirr nolra r'es-

pektire sr)dra Slerige kturclc dock irissa hlin,
seenclerr liknzrs vid provitrsiclla clir-ektioner.

(lbbar-irrs eick r,iclare med ltt fi;r-eslå de-
.rli, r.rde r I r rl r n li,r ,le, rlil .1 ,,1q,111i.,11i,,11r

n ir iicr_nr:
. \'rr, 1., 'r rl ,rll- lr.r .rrr'r.' er lilr ,,r!:rnir. -

tioncn i s1()r'1 ocll gc lirlsllc till alla tjånste
tillsät1r rirrgal-.

o Virhr e skulle nan ulfburia lik\'är'diga lör-
r altningsliileskl ilicr' 1ör' hela clcn uncler.
()r(lrta(lc orgaltis:ltiorrerr. slat ir firr' alla
rur:u lill ligor'. besltrta ont reglcr liil- utl:int-
rir re ar virlic. beelbela och ta stiillrrirrs till
iir cr uppslningels rappol-rer.

. O\,.t Dp\\,rir _r rr "( 
) r e r i i o I I I ;i . r . I I.r I : I

skullc kontrollela clcn lokala pcrsonalcn,
''jiigrtListarna ', r,tt|a sig o\'cr clet-as för'sl:iu,
belecla mar-kår'enclcrr m.nr. (la 5-6 "jiig

nrästarcdistrikt" bolde ll cia under'\'zuje
"()r,crjrigrrästar-e'.

. 'Jrigmaistarna' skullc utijr,a cle n dircktr
ledningen al distrikten och normalt ha
2-5 "Llonojiigale" lill sin hjälp. Någol
skri\,bitridc ansirgs intc bcirövligt.

Illtr-cssant kan ocksi varil att ta ciel av vad
()bbarius ansåg rara norrala 1örvaltnings-
ornr-iclcrr. Han angcr- följande ar ealel för' de
områden sonr olika per-sonalkatcgoricr- skul-
le svara fiir:
. En "kronojiiSia.es' orlrråde biir omfalla

1 000 2 000 tunnl;rnrl.
. En ".iägmästar-es" 1-evir bör ornfatta

I 000-0 000 tunnland.
. En 'ir,e{ägmästilres" omräde bör onlfätta

25 (XXl-10 000 turtrtlarrcl.

Om lörr a lt n in q\ir rsl rr tk lirrncr
Obbarius låmtrrl i Dcl l\i förslae på hrrr
stht.skog.lrrrrk t l,örralr orgrrrrislr,rr i .rur r

och i srriått. Han hal svrrpunkrer-på vilka in-
stlLrktioner sotrr biir uäI1a, cl.v.s. rird skousför-
o.dnir sen skall innehålla, hur-r,irlesrnät
niug och gränsrnarkerinc skall ske, r'ilka sra-

tistiska trppgil'ter förvaltnins:rr octr dilektio
ner bör alläunr, vilka 1'öreskrifiel för-skos-
.r.:rd, r inllrr.ir, .,ldd nr Ir pl.rrrrr rirrs.',rrr
bör utfärclas, vilken örervakning lnot ola{la
intrång sonr bör ske, förcskrifier orn stralf
ftir olika lör'seelscr-, r-celer-för r.irkcts lirrsålj-
rlirrg. rrpphLLugct, på rot oclr gcuom auklion
rrr.rn. E1l ourfattancle aYstritt äunas bokftil.irrg
och kassalir rval Lnirrg, semt kolresporrclens
och r-cqistratur'.

Fönaltrring a\ andla.koqar lir r

sl atsskos'ar
IILrr-rnicla och i lilkcn onrlattlirrg Obbalius
kärclc till hrrl fiir vlltrringcn var ordr)iid a\'
ör'r iga allnrälrr skogar_ av cle l\l)el som an-
gcs ovan, rrnclanclrar-sig berlörnaude. Nfel
han hll cn klar uppfattning om att slatens
skoosfiirlaltnin g bör' ha "firrmt'nclalskirpct"
ocksii ör'er dessll skoear. Tillsrrren biir avse
att såkelstiilla clcss:r lastighelers :ul ändn ing

iLr llnrakt
.Lr sL,,''s-
..pa oclr

:i.rll I \il tl() ll
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tör- avsedcla srfterr, r'ilket en1igt ()bberirrs
kr:iver infl\,rulde olet- skogalrras ltrn al tnirro.
inkltLsivc organisation och skörsel. Bokfiir-
irrgcn birr-ocksli lontrolleras ir\ (lcn statliga
sktigslört alLr inscn, sotn bör llirrrn:r r-:id och
hjäIp i erfbrclerlig Lrtstr:ickrring till rlcrr sonr
disp()ncrar skogar'na.

Gir.etris skall alkastnineerr oarliorrar gä till
liuvudrn:in nen fiil r espcktilc. r'elksaurhet.

l)erl ånuLr i lltlinga nska (lelstiLtcr riidalt.le
olclningcn :itt den regiorr:lla stalliga skog!
liirlal tlren också h:rr iiver iusccnclet irver'
örr-ig:r allmånna skogar-. s.k.'Eilheitsforst
am1". och sorn cxisteracle |cclau niir'Obba-
rrrr.r.rr r, rL,.rrn '1.i .lr.rr n,lli-, I li.l .rl .,,1r
miinster fiil harrs fir-slag.

Privatskogarna
Derr stor-a fi-iheL privata slioesigar e i pr-akti
kcn hade i nittcn ar 1IJ00-rirlct arr sjilva
filn alta sina skogar - fr lilse tt lissa inskllirrk
ninsal betr'äflirucle bärancle Lr licl. ekar-, stor'-
verkstr'äd rn.rn. innebzrr att nran kuncle
hanLcra sin skog rurgef:ir sorn nan lille. Sonr
sh-vdcl 1ör' gr trvor och bnrk lanns lirrbucl i
ri.sa rr:rlt, r'f,,r l,örr,irr ,,r lr .rrrrlr,r I'rrr,rr:r
:igare till skoesrnar-k att salulijrir irrrdra skogs-
ploclukter-lin siidana sonl gLurtrma och blLr
kerr bchirlcle, cl.r'.s. i huvudsak gruvvecl och
tiikol.Ti' f)eL firnrrs också i 1 805 rils skogsord-
ttittg.. besLlirruriclscq sorn svftaclc till skoir-ar-
nzLs fortbcståncl. merr clcssa beslämrnelscr'
saknacle n'clligen bctvclclse i lelklighctcu.
\Ian bor naLurlignis konrnn ihåq att mar-li-
nitdell för-virke var bcgr lirrsacl till risslr delirr
al Sver-ige.

Ol,l,.rrtrrs l;,r-:l.rr i.rr l',,k ltt I'ri\.rt.,
skog-siig:rr-e i lzre ltirijutls att "de|asre|l" sirr
skog eller clel:u al clcn. r'ilke1 r'lil nlistc tol
kas sii, att skoesmar kerr iutc skuile 1å hirute
r-as pä elt sritt sorri omirjliuujolcle rirkcspro
cluktion. ir I Ilr iijr cslzir lir e n :rn rn l'ill irrgs
pliLr till Statssko{rslirr-r'altnineerr orri nrarr
tiilrktc i;\'crliinl skogsrrar kerr tiil annan an-
vlindning.., 1.er. åker']truk. Han menal ocksli
r11 privlta skogszigarc iirligen skrrlle arrrnlila
I rrrgl tr, ' Lr atrtiter-r rrrl- ti ly.itrrr:irr,'rerr.
s:iker-ligen ett ole:rlistiskt fiilsla{r.

8.+

Skogslisal-cn biir', enligt Obbarirrs, kLrrrrra
stlaflls onr hnn arrelkar skog så aLt fiilurg-
rilgcn:ilent\ras. om skogen iiills pii olinrp,
lrq tirl ,,rrr.(,,q.l,erer .i rr l,.r.nrl.,lt..lr ..1
slioqen skldas cich otr skogs:igar_en inLe vicl
tlLuit r-inr1i gl fil-sikriehetslitgtit clct- mot stolrn.
insektssk:rda, skogsclci och iir elkan.

NIen - sziqer-()bba|iLrs till slut tlct båsta
är onl statcn kiipel Ltpp clcn boncleskog sorl
rr.k, r.' ..rr .(.r,Lr., ll-r t,,r:rirr.rs

Nio il clicr-sin ankornst till och etalrle
line i Sier ige hecle Obbar-jLrs firllbor-rlat sitt
slor-n !cr-k Liiroltoh i Sktgstnen shrl|,. sctn tlit
tills saknlde rn()tstvcke i rår t lrncl. Elter-en
ttellnclc bör'jan i bokcns lirlst:r clei. clär'ova
uarr licl clet rrra spr-iket och blistcn pi en
skogliel kunrris ledigernle ledclc till lilurrpi-
gr1 Lrttr\ clissin och crr oniicliet omstiildlig
spr iikbcharrdlinu, blir hans fi arnstrilluirrg kla-
liirc och nrela sttingent. De in treh lil lsliir'-
tecknilrgar-. sorr inleclcl rar-jc dr:l irr boken.
lir sli utfiir-liea att clct lörelaller sorn onr cle

r arit clisposition lijl hans {ör'eliisnirrcal och
lelliorrcr- r'icl hals skogsinstitut.

Boki:n tr cler- pri cll cnol m beliisenhct i
cLcn ticlens skogliga litter:rtur-och cn slor'
egerr pr-aktisk erfar-cnhct. L.n järnför'elsc
rtred af Stl-öln 2ir kanske iute rzitnis. t liersorn
denries storverk, Ila.n d boh lör shagJ L u.; I iil I a 4
skrc|s 2ir år'ticligarc och:r1 Strönt illte hridc
tilleane till clct materi:rl sorrr (lbbarius fö.-
Iogacle ör cr-.

Sescr-clahls lrok 18.13, Han llulniug för sko

lr ts In(lrln.iit.!'. Aliucrhtting orlt Åttri|tltl, och
lirrrru rner- hans scnale bok I85 I . 1-r7mlruis utl
\k ogsltus h rillni t t g..., tvcks \ ura skr-i!n:r nreci
förcs:rtsen all bli clc nroclclna hanclbcickclrra
i skoesbr Lrk. I ctr sii.skill kirpirel rcclosör-es
fiir dcn kr-itik sorn Obbaritrs ll-antliilcle rnot
Scgcr-ciahls Lii roh to's tt ti Sh ogs h t t.sl Lå l.ln.i n g och
clen slr'icl rncll:ur cle biigge sonl bokcn gar

upphol t ill.
Obbarius lär'obok irruebar crr cnasr:iende

s:rrn rranl:rttn in g r\ (let skoglie:r llrnnanclet
hos den rniur solll k()ltt lin i m:rngir st\'( kell
lili cler r stor-c nvclanaren i sr ensLt skogstl lli.
FI:rns liir_osatser_ och s\'rtJrurrktcr_ kom att
clominer:r cler skogliga clcbatten rnder' 1ång

ticl liartråt- Orerallt i Ber-gslagen k:rIr rnun se
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Kritrk al Obbanris lärobok
Der .ir , qerrd,'rrrliqr arr irrqen .rrcra inrrärrg
enclc bedömniug ar,bokeu från Obbarius
cuen lid har tire.tirnnits. Kririken. fi-ånsett
eu rccension av Del I och Il. sorn r-ef-ercras
rrcclan, ureblev helt och irålieL. ()rsaken till
(ietta äl- tlilrirst obegriplig. Det vcrkar näs-
ran alltför långsökt rft tro zrtr der var eu med-
\erer försök arr "tiga ihjä1" Obbarius verk.
Haus fianka sätt att framställa sig som den,
:orn sitter inuc rned lösrrineama på aila
rr cnska skogliga pr^obler.n, kuldc natur-ligt
r is ha räckt opposition hos rnångcn ',äkta
srerrsk skogsmirn". I)et förefalier^ ocksii rnärk-
lit:t att Gusraf Segerclahl, som vid clen akttr
lla tiden befaurrs sig clels i Fiuland, sorr

rlogsbr^ukslär'irrc i Nlustiala och bitr.iide åt
tirrska skogsstyr-elsen, och dels som lärare r,icl
Ber gsskolan i Falun, irrte fnrrn anlcdnitrg att
LLtrala sig onr C)bbar.ius bok. Intc heller-senil
re. t.cx. i samband rned disp,vrel med Ob_
ililius orn Segerdahls Liirokurs uti .sh ogshus
;rd11rh.q (se kapirel 5), nårnner^ Segerdahl ett
rlcl orn Obbar-ius omfättande r,er.k.

Recensionen al Del I och II kom ganska
rDirrt efier- utgivningen av Andra Delen 11J46.
Det skedde i lidskili fiir Landtrnan.na- odt
Kotnmunal Ehorunnlzn 18.17 trtgiven av J. Ar-r-
henius, i nr 3 och .1 at'signaturen -H-R-L.?,

Recelsionen är i sak mvcket kritisk. Derr
inlecls nred en för.ebr-åelse för att författaren
cfrer-så korr vistclse i Sr.erige drisrar sig till
.tt skriva en lärobok om hur svenskarna skall
.köta sjn skos, och recenseuten förmodar att
det bara kan ha varit rnirjligt ekorromiskt
{enorr clet stöd som utsått från Bruhssot:icte.
rin. vilken lrade köpt 300 exenplar av bo-
ken. Den betinsade eLt pris om g Rdr Banco
iör' alla fj,ra delarna.

Recerrsenten förväntal sig err redogörelse
tör "en helgjuten tillärnpning af Tysklands

Skoc-shushållnine pii vzira för.hållan clen",
cI'telsom "cierr skogslrushållnings-method de
(= elcverla \'id Krurgl. Skogsinstit u tet, iörf:s
anrn.) blifvit unden isacle Lrti r':rr myckct enk,
lare rin cle i Tvskland brukliga methoclcr-".

Llet skulle ietla lör långt att ta upp alla de
anmiirkliugar sorn anför-s mot innehiillct i
Obbarius bok. B..rra nägr..r exempel, som uer
en bilc'l av kirraktiircn av kritiken, konrmer
att referefas.

Efter irtt ha kritiserat C)bbarius dcfinition
av begr-eppct "skos" (jord1'ta bevåxt med r,il-
cla träcl), där' recensenten skullc 1öreclragit
cn beskriuirrg, son-r liig nålrnare dct tvska
order "l nr.r" . ;rrrn:rrl.:rlr L)l,lrarirr. ma.tc
ha missuppfattirt begreppet "scI\,i tut',, ef ter-
sorrr haD iutvärrder det - fciruton i santbancl
rnecl rätten att härnta ltusbeltot,sved i skoeen
- ä\,en för r'ätten till tot-\,täkt m.m. och råften
att hämla förna i skogcn sorn jordforbått-
ring på ikralna, vilket var ett förfarande
.r,tn r:rr v.rrrligr i lr.kl.rrrd. Der .e63'- 1.;,,,.
scrt itut, rttcnaL r-ecenscDlen.

Efier en rad anrnärkningar av samma ka
ralrir .nrrr , rentplerr |,!nn. lumrner.signr
turen -H-R-L itr p:i r'äscntligare spörsmål: frå_
gan orn vilken kornpeLens som krävs lor att
sköta bruksskogarna. -H-R L menar art .let
fiir a sc rill art \'ed ar,rerkas och kolas och
att erforclerlig rnängd kol tillföres bruken
inte behörs niigon vidll.Iiigare trtbildning.
Intr:ideskraven till Obbarius insrirut är så-
ledes alldeles 1ör höea och utbildningen för
lång och omfättande (Dessutorn finns ju
Kungl. Skogsinstitutet med cn kvalificeracl
utbildning.) Såledcs år också Obbarius Iäro-
bok rned "sin tavtologiska ridll.ftighct,, orrö-
dig. Han borde ägna sig åt art med en kor-
tare kurs "af sina elever göra dugliga prak_
tici, hcllre än atr s]'sselsåtta dem med en
rrängd affekteradt lärda fraser och indel-
ninear, hvaraf de ingen nyttit hafva'. Efter
alt ha påpekirt au författaren till boken i sin
lörtecltrirrg över sren.ka rräd glömr aven.
bok och oxel, och att pil och sälg också är
träd - och inte buskar som Obbarius påstår
- kommer recensenten in på skoesskötsel-
fråqor:
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r Eken krär'er bara medelmåttigt fetjord -
inte fet och djupjord, son Obbarius me-
nar, "som hela skaran afäldre q,ska förfaF
tarc och forstntän kommit underfirnd
mcd".

. Bokföryng.ingar behör'er ingalunda skär-m
för att utvecklas bra.

. Alt dcn kalla lulten skulle kurrna fås att
genom upptagna luckor i beståndet "rin-
na ned" från sluttrringarna är inte troligt.

. "l.ichtschläge", som Obbarius sägs fel
aktigt ha ör'ersatt med "ljushuggninuar",

'orrr lör ber ed.l* rill .j.ilr lön rrqr irrq ir en
nivelaktig åtgärcl.

r Hjrilpgallring är-i Sr,erige en hclt or.rödis
åtgärd oclt kan t.o.rn. vara skadlig orn den
flörs stark:rre än art den föreeripcr-sjilv-
gallri'rq, rr. I r:rrjr lall larr 'rrgrr .rorre
lirkcsmångder hämtas i salit-insen.

Recensenten avslutar sirr kr-itik med 1'öljaudc
salva: "Vår ljltcrirtur'ltar sålecles genorn det-
ta arbete icke ujordt nåeol vinst, och skulle
dc i boken rrppgifna reglorna fiiljas, sii :ir
Ref. öf1'erllgad aft skogshushållnineen skul-
lc förlora allt fii|troeDcle här i larrdet. ernc
dan dcssa r-eglor dels icke ziro frir oss tidscn-
liga, dels för:rlltid olr,irnpliga, och ehLrru vicl-
Jrltig,r u, h rrurrc.idig,,r 'lr rin ma .r ra:. ån
dock ickc så svalande ernot cle verkliga för
hållanderna am de kunn:r vinua rillåulplig-
Jret i det praktiska. De :iro såleclcs icke heller
egnade att bibr-inga oerfarne 1'nglingar en
lör landct passande bildnins i iirnnet, alclra-
minst sådana som skoh behanclla bruks och
bcrgslaes-skoear."

()lrlr;rr irrr .r ar ade pa r cr er r-i, , r,.n i en at .

tikel i deo nåmnda tidskrifien 18,18. Tiil en
biirjan vrinder'harr sis mecl skärpr mot 1li,
ståendet att en "utlä ning" rncd gecliscn
o, h rrrr n:l.rPIir urhi'drrirrq Lak.,m.iq irrr,
efter firra år's vistelse i landet skulle kurna
bedöma behovet av skogsvårdande årgär-de.
m.m. Kanske är dct i stållet så, att om man
saknar tillråcklig utbildninq och erfarenhet,
har man svårt att se var svagheterna finns
lTrrqen Lan ril pi.r.t. .itr S\r.l ige -:irrnu -

l*i

kan erbjuda en vctenskaplig skoglig utbild-
ning?). - Beträffande den nivå, som urbild.-
ningen för skoqsförvaltare på bruten bör.
rr,t. , tirrrar Obb.rr irr. om milsärrrrir qr n .rl
vcderbörande sjäh,stäncligt ska kunna lösa
uppkonrmande skogsskötselproblen.

,\11a d c taljarrrrrärkn ingar som rccensen
ten giort, bemöter Obbarius en c1'ter en och
ofta mecl polemisk skärpa. Frånsett anmärk-
nineen för bristande korrekturläsning. vill
Obbarius intc lidkainnas ert enda fel i sin
framställning. Han påpckar också att flera al
d- ,lerer lran rrrl'ildar. nu rjänsrqur :orn
hiist skatrade fön'altarc runt om på flerir
bluk, utan annat iin goda vitsord fiårr r-es-
pcktive bruksågare.

f idskriltens rcdaktöt J. -Ar-r-henius. tvckrc
n dligcn att Obbarius r,ar r,äl skarp i sitt för-
srar mot recensentelt, och inurep där1ör i
debatten med fotnoter i Obbarius artikel.
Han ansriper Obbirrius 1'ör dcnnes otillbiir-
liga skrivsått orn rccensentcn: "inkompefent
iltt yttra sis ölver det ärnnc han tagit sie före",
o, lr eör rr, l'å:rarrirrligq rill Ohl,;rirr.. *,rn
ral r.ilreligrrr Iecr \i nter Uc,r,le qiorr.

H-R-L:s recerrsion och Obbarius skarpa,
för att inte säga stridslvstoa, svar ger en 1ör-
smak av dcn strid son några år.scnare skul-
lc brvta ut nrellan C)bbarius och seserdahl.

Niigon bcdömnins av Obbarius li-edje
och Fjärdc l)elar koln aldrig i tryck, r,ilket
är märkligt efielsom Tr-edje Delen rör kun
skapsavsnittet hushållningsplanet sorn \.a.
svnnerlieer aktuella tid mitten a\, 1800 talet,
och Fjrirde Delenju var ert inlägg i clcn på-
gående clebatten orl hur del svenska skogs-
r,äsenc'lct skullc vara orqalliserat. I t8,19 irrs
TitlshriJi för Lantltntanna och Konmunaltho
rzorllan trämns dock att I.järde De lcn l.rade
komrnit ut och där' kommen ler.as en del s,vn-

purrkter i boken bctråf}ände vir.kesstiilder.
oclr laqa skilte. \rad tvckte clå arrdra skoss-
rn:in r.id den här'tiden om (lbbarius läroåoft?
L)et vet vi inte, rnen måuga teckeu n'der på
at{ Obbarius }rade en r-cspekterad ställning i
svenskt skogsbruk framförallt inom Bruks-
societeten. En viss skepsis tycks dock ha rått
bland statens skosstånstcmän och bland de
vid Kunsl. Skogsinstitutet utbildacle.
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Det tycks också ha varit så, att Obbarius
Lärobokinte anvandes vid Institutet på Djur-
gården så länge Segerdahl var verksam som
lärare i skogshushållning. Man fick klara sig
med af Ströms l1ar?dåoå och Segerdahls skrif
trr . denne kom med en ny vet.ion a\ 5in
bok om slogsindelningfär.r 1861. örer.årr-
ningar av några tyska låroböcker fanns ock-
så tillgängliga, liksom ytterligare böcker på
originalspråket av en rad tyska författare.

Segerdahls efterträdare som direktör för
Kungl. Skogsinstitutet, VG.M. ThelausTl, ut-
talade sig positivt om Obbarius ZaroåoÄ, är'en
om han ansåg den något föråldrad. Men
Segerdahls principer för skogsindelning
kom att prägla undervisningen åruu några
decennier Frågan är om inte Uno Wallmos

skarpa reaktion mot det stela trakthygges-
bruket också var ett avståndstagande från de
fiån Segerdahl emanerande skogsskötselid6-
erna.i:'

Mot slutet av 1800-talet tycks Lriroboh i
Shogstetenshapenha fallit i glömska. I ?id"sÄnl

fii ShogshushåIlning 1893, som innehåller en
kortfattad biografi över C.L. Obbarius, får
boken omdömet "ett för sin tid ganska full-
ständigt och förtjenstfullt arbete". Skogs-
högslolans rekror A. \\ahlgren nämner inre
Obbar ius bol bland litteraturen som använ-
des vid Kungl. Skogsinstitutet i sin historiska
översikt i festskriften Shogshögsholan 1917.
Inte heller nämns boken bland anränd litte-
ratur i boken SÄogr högsholan I 5 0 lir, lr'en där-
emot Obbarius bok Skogsnaturläran.
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