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Keprrnr. S

Striden med Overiä.Enästare Gustaf E-son

Segerdahl

Son fiarngår av förcgåcnde kapirel fanus
ornkr-ing 1840-50 i prorressiva skogsmanna-
kretsar i Sverige en gerllensuln instuillning
att rrakthyseesb.uk efter tyskt mönster bor-
tle infiiras. Nferr man lar inte ense om hur
clen n,va skogskötselrr-reloderr skullc genom-
löras.

Å cna sidan lanns den srr ikta fackverks-
metoclen. sådan clen fiilctriiddes av Israel af
Stlijm och hans eftcrliiljare vid Kungl. Skogs
institutct, cliribland Gustirf E son Seserdahl.
Nletoden val i första hancl avseclcl att genonr
föras i dc allmänna skogarnir och sr.ftadc till
att b1'qea upp skogar-nrcd likåldrisa beståud
li)<fbrmigt fördclaclc irver- åldersklasscrna.
IILrshållningsplanen sknlle successivt b,vgga
upp ett "idealiskl" \:irkesförritd, och den led-
de i de flesta fall till kraftiea minskningal av
anerkningarna fr:rrn tiil dess att det icleirlis
ka tillståndet uppstå11, d.v.s. efter en trädse-
neration. Syslenlet laclc fast plats och omfatt-
ning Iör irwerkningarna uudef hela orrr-
loppstiden och tillä1 jnga a."rikelser från pla-
ne n.

Den andra skogsskötselmetoden, som frirc-
träddes av represenLlntcr Iör Brukssocie[e-
tcn och C.L. ()bbarius, sl.fiade visserligen till
samma slutresultat sour dcn ovan relaterade
rrrodellen. m, n man tille gå rill\ägr på rl
annat sätt för att nå målet. Ur bruksäsarnas
synvinkel var det inte acceptabclt med rzin.r-

Ådde virkesuttag under uppbyggnadspcricr
d, rr. d.r.s. en trädqeneration. Trirrum rar

Gusta/ l:-!on Segnd.ahl (1803 l89l), aJ|it?r t)äde i
flatta\ ud \tårmLantls Fd.ltjägarekår a.h i låltnät-
njngskrhcn, exnmn (lled berön godkändlJiån KtutgL
Skogsinstilulel I828 aclt [antm.ätarexamm ]829. Hrnt
bla) örajdgnästar. i ALusborgs oth Cötebargs o(h Ba
h.1ts kin, Läfak rid b[.u. Logsskolorna i Filipstad oth
! hut tant Mustialu Lantbruhstloh i Finlanr]. utrerj
d.? d.L Jinrko ,kogsa.jsendets organisatian J819 5 I och
enga{erad i irfiiiltandet a1) statltgt und,entö(lda skogs

llelar F(ifattare m lmndbii:hr.r i shogsltushållning,
I 8 i 5-69 d iektör f;r Kungl. Shogtinst itutct med trllsyt

)er itldelningsuerksamheten r de af.nlligt skagarnu.
(Fota i l.mho at?l\ erki )
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r[rbitiorrell iminga lalI lltl (ler] liir\':illtzlclc
tillvlixtiikrin gen al mctoderr skLrlle kLtnna
rrlLtiggör-as cirneclelblrt. l)essutotti trtettacle
(Jbbar ir rs att (lct ir lte r ll var-e si-- rlirjligt el-

lcr l rirrpl i...r att vicl skogsi ndeln i n gstillliillct
lr.rrr:ill.r .rll.r l,, rrr,'r ,1, :rrr, rlr rrr'1 r rr r

dcr ornloppsticLcn rLtifiiin del br-istlälliga cr'
lurcnhetsmal erial, sonr clctr garnla bliiduings
sko--en crbjiicl. I I:rn ville cl:it lirt- irtt clcrt tuell
(lctaljela.le hrrshiilluirrgsplanen sklrllc llvsc

en koftare per-iocl, cxcrrrpelvis 20:ir-, r'ar-pii

plalel skrrlLe rclialcras rrtifiån vlutna crfii
renhctcl_ ilv den nta skogssliiitscltttctoclerl.

Upplirrnc'lscrr till stljclen tnellan Obb:t
rius och Scgelclahl vat- dcr:is olika LrPPl:1l1-

ningar orn sliogsinclelningat-nns slftc och
litu cle borcie utii;ras. Sl.ider1 st!11tacles al
Obbar-iLrs efter det :rtt Scgcr-dirhl pLrblicerat
s i n slir-ift lllrolrr r:r' u. ! i \ Ito g:s I nLs I t å I ltt i t t t, st t l
anviirclcs sorrr lär'lrboL licl Bet-gssliolirtt i Fir-

Iun. or:h som inncljal att cle blilande brlrks
1ör'r'altar-rin ifr':iga orr skirtscltt av btulens
skoear bibrirrgade! en rn.lerlisning sorn at
scr'ärt skilcle sig {iån vad sonr liirdes rtl \ id
Br-ulissocjctelens eF,-et sko!lsilrstitut- Ol)l)a-
lius ansiig sig alltsi tlurrgen att ta upp Scect-
clahls zisiktel t ill glanskning.

Eliersonr cLiskussionelna korn att lirr-as

mcllaD r epleselltantcl Da fa)r de tvii skogsin
stilrrten i S\,clige, \raa\'alet ella, Bnlkssocie-
tctens, ver tillkorrrrrret i opPosition rttot clct
urch a. fick striclcn ocksli Llu lktår'a! en kr-:rlt

nr:itniug rnellan 1ör-etr-liclarc för' Lr':i olika
skogsskirtsclrletoder'. Till sakcn hiir- också
an ()bbirriLrs ir)le s:lgs rned blicla iigorr i rllr
skogsrnannakretsar-. Hen trppf lrLlacles uppeu
bar-ligcrr av rrri.rtga sottt cn itrtt littglitrg och
motlogs mcd cu vis! misslänksamirct. Sät'
.kilr l,l:'n,l,leer,'l'1, r,r,l, .1.,1.'r.i rrr.r .i,iq
rn.i\r,rr,,,' lr ör-r'.rgrrr.''t.'r, i l.i,, r'r'. r j.'r'.r.
och i sune|hcr clc soul utbild:1ls !id ri Striirlls
skola. X.urrgl. Skogsittstitrttct, r'at- rrrissl:ink-
sa[rlictclt stol-. r\rcn i Br_trkssocieteten 1'nttns

cle som hcll|e h:rde sett att llulr sels?1l på
Kurg1. Skogsinstitrrtets eleler rin pir clcver'
1r':in \':isLsrrra. ( )bbar-ius s,jrilr säkn trpptr-licl:irr
cle och strirrcliga hiinlisarrclc tjll t\sk skogs

vctelskap, som lun lrs:ig helt öicr'Ligscrr cle

trc\allde \\'enskil ltrr-siikcrr pli orllliclct. bi
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dlog slikcrt till att hirn flck en clcl rrtotstiincla-
l e.

Ätt Brtrkssocieteten i silla ,'17rr,'/rr,'- ctt
slags ticlskr-ifr för ii 1 elkommzrnclc jnlbnra-
rion orn.j2imh:intcrirrger - 1åt tt-r'cka etr llirrr-
trol orn skogsbnrk, soln i liriinga sl\'ckcn a\'
rek l'r-in Obbar-ius lrirobok. r'ar nzrtut)igtvis
ocls:l e11 rrttlick lbr- tle olikir åsiktcr orn
Obbar-ius sorn hiirskade blancl dc stvlarrde i
Brr,l ..,', ir r, t rr. L3r,rl';g,rrrr:r. trt.,'.,ri'-t
uppskilllirde clock ()bbaIiLrs insirtst:r llir
slenskt skogsbr-uk i si hög glacl att hatr 1850

tillciciad cs.]errr Lon l orets stor-a gulchnedalj.
Sorn olan bcskrivits fick Clarl Lirdrvis Ob-

balius cn gansk:r iresk klitik niil Del II ar'

hans l:ir-oboli korrr ut 1ll4(i. Bl.a. klitisctacles
lran lör' att inre ha lzist GLrstaf Seger-clahls
ltok Huntllednin.g i Shagars Itulelnitry, Afttmk
ninB och,Tterstidtl. sonr ha.le trvckts tr e ?i. ti-
cligarc. Bokcn. soul i för'sla hand var rvsedd
atl anviindas \,i.1 (i-veckor-sku|se|na i skogs

br-uk vid Bcrgsskolrn iFilipstacl och vid
f)egcbc'r'gs Lnntbnrksilstilrtl. där' Segcr-dahl

var llirale 1,910-,13, r'ar-ett sliigs lnodernise-
ling ar lif Str-irrrrs bok. Den ]rchzrncllade hrr-
nrclsakligt:rr iirrnct skogsilcleln irr.c,.. och irus
h:illrringsplanelir g.

reqe ,lalrlv,rr ,', k.i rrrl,ild.rd Lrr .trr,it:rt,
oclr hirtle tichis ären tjänst soni sir{lar på oli-
ka hall i lanclct.' Det ril nog ingcn nekarr
orn a1r hans lan tlnlitar-c |f:u er h et er pår'cr-ka
cle hars sr r pä metoclcnlir vicl skogsinclel
rrirrg, r'ilkct lirrLr met-a skullc frarntr'äda i

hans scnar-c lcr_kslrrrrlr e L. Seget_clah1r'at ovcr'

.jiignlistalc i L,lfsbolgs, Gijleborgs och Bolrtts
lrin och ftilraltacle Hellcbcrgs och Hrtnuc-
bcrgs rcvir' 183!l-55 och val saIrltidigl kom-
missi()nslantlrlitar'c i sllrnrna län.

TIan var lr,clligen cn rn?illgfiesla.e sonr
hadc flcr-n si(louppdrag. ljänstcn i-fiigeri-
slarerr rillär utt |cdcr-bör'irnde ocliså hade ell
dcl sritlarra sicloåtagande n. Bl.a. lrrlliudes han
riil clet kejser-liga finska skogsväsenclct skul
1c olgarisells 1 3,19-51 och var dessförinn.in
i ctt par- iil Lilare i skog,..shtrshrillning I id
N{ustiala lantbruksirrstitul i Finlancl.

Ticligare h:rr rcdogj()r ts fi:tr hur Scgcrdaltl
k()nl att crsaittl Ol)barilrs som IiLr ar e i skogs-
I'r rl ri,lts,rqrrkl,l.'rril.'lrrr .. 'rrrr.rr -rrtr,r-
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iirig utbilclning för blilirncle belgsrnän oc 1r

bruksförvaltarc. Elclelna cllir sktillc urrclcr
någ-ra vecko r- bibringas skogliga kunskaper i
en orn{allning som kunrie behcivas lijr att
för stå skogens betvclelse för' j rilufi arns tåJl-
ningen. I{ursen i skogsbl-uk var sälecles ar,

oIierter'atrcle kirIaktiir:
\,ir S, q, r,lnlrl tr,q i,\' t rtlr'l, l\i.lrint, n.

konr lonvikten at1 läggas på skogsbrLrkspla-
nering. Hzrrr Lit bl.a. ciclcrna gr)r-:r cn hirs
hållningsplan enligt den modell han utleck-
lat utifi-zin af Str-irrns inclclningsmetocl r-rr:h

e c' ir qåerrrlF.lr,rli, r d\ rrsl lirtr'ratrrr p.'
orrrråcict. Hcla l:ir-okurscrr i skogsbnrk sam-
rnanfattade Segerdilhi i en bok sorn tr',\cktcs,
först 1851. i /arzÄorltott(L Anl1a[cr:\, och scclan
l8ir2 som cn bok om 230 sidor jämte 8 bila-
gor. Boken hetrc Lii.rohttrs uti Skogshusltå11-

ninq förtrl.rugtn ititl l'uhltL Berssshokt åpn 1816
odt 1850, samt derefter utförligarc bmrhelad.

Segr:r-clahls l,llroboli är indelad i f\,fa aldel-
riDgar och 54 "paragr'?rfcr" (kapitcl). Avdcl
Dill girfir?r ornfattrr föl janclc:

1. Övcrsikt av skogsbruket ir'är'lden och Sr,e-

r-ige, olika skogsskötselrnetocler (liiiurst
tvska), rnctodcr- fi;r :rtt uppskatta och in-
clela skogen till tr akthyggesbluk, "begrepp$
förkl:rrirrgar" tili skoglig:r uttr u-ck som nor--

maltillstånd, periocliska hvgeen, nolrnal
grundmassa m.{1.

Syftet rned skogstr u sh ållni ngsplan e n
lrrgcs vilra att omvandlzr skoqen så att tlen
uppnår- nor-rnaltillstånclet.

2. Dc olika trädslagcn och deras eg-enskaper
Hur nran måter 1rädens lolrrn och tilhrixt.
N,letodcr rtt bcräkrra skogcns r,ol,vm och
tillväxt för det efterstråvacle norrnallill-
stiindet.

3. Skogens skötsel, olika forrrrcr-för skogsrrt
n\ttian.le.
Skadol på skogen.
Skogsföryngring.
Kolning, lor-vkolning (l), lrjälpgaJlring,
tr.rltlrrq'1rrr. Litt, llrrrgr-rrirrg .

Vir-kesmätning av stående träd och awer-
kat r,irke.

1. "Skogens raxillion ocir indelning".

f)er sista iudelningel, onr skogsinclel-
lling, olnlllttar niistarr halva sidarrta]ct i
boken.

Seserclahl gel en bl ed skildl ine av skogs-
brukets ställning i Europa och Svelige ulc'lel
lll0i:ltalels förs1a hålli. Han r-eler-erar till cle

bcrörnda tvska skc)gsn-rinncn Clotta, Hartig,
Klippstein m.11., men också till Biicker sorn
var verksarn i Finiancl. Al'Striinrs lärobok
anges sorn grunclen Iiir flaurstållningen, oclr
(lbbarius boli nzirnus intc alls.

Järnbltrkens behor ar,skog för'sirra kol
niugar bchancllas iiksom behovet ziv plane-
rilrg av skogsb|trket sii att virkestillgirngcn
r-zicker- åven ifiamticlen. Olika lbrrrer av
kolning reclovisas, iilel kolnilg irv tor-r', sonr
val folcrnål för- rnårrga försiik i Jcr-nkonto-
r-cts r-cgi \'id mitten av l8(X)-talet.

Segeldahl är naturligtris en r,alrn för'e-
språkare ltjr traklllggesbruk och sel uriurga
{örclclar i att si snirbbt som mirjligt omlöra
tlen blådade skogen till likåJ<higa best:incl.
SantidigL varrta| haD för att a\'\'erka mcr-ä11

tillv:ixten. \,amred han menar den akttrella
tillvii\ten i de blädade bestålden. Stor vikt
bör' låggas vic'l att blgga upp ctt virkcsfiirrzid
som motsvarar vad Segerclah) kal)ar- clen nor'-
rlala gmrldmassan. Härmcd ne nar han det
tillstiind som intriider när alla åldersklasser-
år företri,icld:r j skogeu rnecl fullbestockrrirrg
efter sirr iilclcr. Fram till cless att dctta ideal-
tiilstårrd uppnäs, bör skogsäg-arcn ålägea sig
restriktioneq d.r,.s. nrinska de årliga lvverk-
ninqarna enligt en forrnel sorn Segerclahl
också auger'.

l ar,saknacl a\: svenska skoelisa tabelle.
över vir-kes1örr'åd och lilh,äxl lillpessade för'
olika förhiillarrtlen, för'sökel Seger dahl att
tillänpa t1'ska erl'arenheter på onrr'ädet.
NIen han eör också fiirsök all med ciatir fr'ån
clen svenska skogcrr riikna fraru lircl prtiduk
tionen skulle kunna bli orn skogen ornvand-
ladcs till "normaltillståncl". Han gick clå till-
viiga på följancle r,is: (lenom att i blii.lnings-
skogeo - somju val cler enda lelerenskållan

- rlätll l-epr-cscntativa triids rrriyrn och tillr'ärt
salnt trädkr-onor-nas projcktion på rnarkcrr vicl

olika älcier, r'arigenom var-je träds rrtnyttjacle
rnlr kr La kLurcle tqrl)skallirs. konslnlelacle han
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beståncl av r,arjc irlclcr-sklass, där- han angar,
stllJlirnt?11. virkesfi)rråc1 och tillliixt per aleal-
enhct. Gclloul ir11 sumrrera r'ät cleu:r ltrr alla
år'ien trinkt orrrloppstid, Lunde han såledcs

ange det tot:rla stumantalet fijr llopen, lik-
stirn virkesforråd och lotal ärlig tilh'äxt.

När clet gällcr skogerrs skötsel ansåg Se-

geldlhl aLt hjilpgallling onr dcrr ör'eL
hrrvud skullc för ekornrnir - inle borde B..öras
stir-kir-e än att .lc11 naitt octr.j:irut föregrep
sjrilvgalh ingen. I sina arver-kningsberäkning
ar inbegrep han clär-firr alclrig rrågot giill-
ringsr,irkc. Harrs negativir insliillninF.. lill B..al1-

rirrg rrr,,rirerrrle hrrr trr, ,l rrtt t.tlltitl.l tttirr.-
kar- tillr,lixtcrr oclr för'siirnlar virkeskvaliteten
genom ökad kr,istighct.

Eftelsorn Segelclahl strävadc cftcr-att ska-

pa bcstånd sorn allir kuode ge santma t'ohnt
virke vicl siutarvcrkrringert. ber eclcle skogs-
nrarkens olik:r biirdighct horrorn vissl be-
kvrrrrner. Samrna aleal skrrlle.ju ge olika slut
an'erk n ingsliirrzid onr tilh rixtförnågan var
olika. IIan indelacle cfirlör skogsrnrrker i

sju olika bördighetsklasser, dår kl;rss \''TT 2n-
sågs ar,kasn fvra gångcr så rttycket r.irke rom
klass I. Rör'cligJhetsklassen fick scclzrrr utgör'a
enrncl 1'ör att.justcr:r clen t4rpmäLta alealen
r1111-l,ir pi sanrrrr.r .itt si,m llrtrtnr:it,.rt, ,rtt

vände vid fördelning; irvjorclbrriksmark eltet-

bör dighet, d.r,.s. storlckcn på intlelniugru la
(dc r-cktzrnguliira hy€igena) r-ecluccradcs sri,

:rtt arvcr-krrirrgsbeloppen r,id slutan'erkning
err hler li\.r.t.rr irrrtj, :rrrlrlrrirrg.

Seger^dahl liirsöktc siilcdcs pii detta sått
iistirdkorrra en f.rckverksplirn sorn skulle !ie
lika stor:r:irliga rolyurutLrg. IIan anslöt sig
lrrir till tirnkar iros l'l'cil och Huncleshrgen,
och rrrcrrade sjiilr'att hans mr.-tod lat-cu att
plssning ti11 svcnskl för-hlillanclen av clessas

s.k. "kornbiliertes F:ichl'crk"."
Segerdalrl tyckte sig finna n,å behov ibr'

bcr-gr,erksskog:rrnas skiitscl lala rnela fi lm-
triiclancle än anclra, rrrimligen: " l :o att ge-

norn irsatL änciarr:ilsenlig ornclrefstid och en
leeelmässig behanclling.. blilia befi-iadc h-ån

irfr erafie r-kningclr, ... sal)r1 2:o att 1å cle firr-

nlir-valande hrckiga och crjcrul beviixte skogs

beslånden biittre r e.r:,..leracle ii11 tätslrrtcnhet
och ålclersbeskafttnh eten ". i
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Eftcrsorn ingcrr niirrnirre ltirklar-ittg gcs ar

vacl begr-eppet bergttissko{anur avser - det
klin betl'cla anliniten alla skogzrr solll leve-
rcracie tnikol till jiirnbrLrLen, iuklusir,c bru
kens cgna skogar, cllcr birrir de skogar som
ul11n iiganderått \ ar irpplåtna till.jri|nhurr te-
r_ingcns gruvor ()cli hltlor' - kan clet var_a

sr'år-t att avgör-:r r,acl Scg^crclaltl egenllisen
mcnat rncd cle citeracie racler-na.

()m han bar-a llsuig (lc sistrliimn(ia sko.c,..ar-

ra, för'r,ilka staten lastst:illclc uttirgcns stor-
lek och beskall'enhet, d.r'.s. de s.k. r'ekogni-
tiorrsskog:irrra, blir irrnebiilclen ganska khr:
Han menade att hushållrringsplanen skulle
lccia till crr skog praiglild a\, l raktlu'ggcsbrtik
rred ctt rrttag sour så fort sorn mö-jligt skrille
leda till att nol nralskogen skapaclcs.

Our harr diirernoL rnenade att clet analvsc
ladc beh<x'ct avsåg all skog sorrl nyltjas Iiil'
.järnhanteringcn, alltsii iiven jiirrbnrkens
-qrra sloq,rr - tillrre.rlen hel\dliLl .lörrr;n
re kogn iti o nsskognrn a blil innebiirden
n'eksan. Nlenadc Seger-clahl att br^trksägarna
i första lrand skulle slr'rivi1 efier att åstadkonl
ma cn iclcalskog, mctl boltseencle fi-ån det
för-dagen aktrrella beholct nv kol? Tillgång-
cn pir träkol rarju ofta clen faktot-son bc
grärrsacle-jårnpr-ochrktioncn, r,ilket återspepJ-

las i zrlla cle f<irsök son sior-tles ltir-att bidc
ellckriti.cra LL)lllint, n lör ,rlt Li rlr .tl.)rrc
kolrllb,\'te och minska kolzitgångcn i sjäha
j iirl fr:ln strilln i n gen.

Scgcrclahl rigrrzrcle rnlcken rröda iit att
klargiira r,ad han mcnadc rnecl en skogs not--

rnaltillstiincl. N{cd norrrialskogl rnenal han
att skogen iir ir-eirlrliissigt lördclacl pri ål-
der-sklasscr sii att största rnirjliga tilllzixt cr
hälles rrthälligt. Ilet inncbiil också au varje
bcstailld hal derr icleala (natrrriiga) sallllllilr-
sättningcn och virkcsrnarssrn och att uan bc
liikrar clen norrr:rla kubikrnassirn för r,arje
aldcrsklass cich borrilet (bördighetsklass).
Hirn sir rrrnilru lal lacle sin clcfinition på ar.
r,er-kningsplin eus htLr uclsvfie i dcilnitiorreu
"all bringa den li cn fiir-c'r'alancle skog bcfint
liga grundrrassan till nol-rliil ]reskaflenhet
olh nolrrrl storlek...".s
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Obbarius kritik
Obbalius torde haii anlcdning att ifrågaszit
ta Bnrkssocietetens åtgård att låta publicera
Scgcrclalrls l,\r o)nk i Jern hon torcl t .1 n n a l er.

Iirr.L '.lr him't rlrill;l .rrL C)bb.urrr- 'urri
fiileståndar-e 1ör' Societetens egct skogsinsti
tut borclc rrppfattas sorrr dcss :rtrktoritet på
:k,'r::li,r., l,,rrrr:rd, t lrrrtr lrrrd, jrt rtr t itr
tl?1o lilldel:lls.Jernkonlorels g-ulclmeclalj 1ör'

sin:r itirtjlinster- orn svenskt skogsbruk - rueu
också clir-liir-att Scgcrdahls boh konr att kon-
kurLeLir nred ObbarjLrs egen lår'obo)..

Av den kritik ()bbarius riktar mot Seser--

clirhls bok för'står man att han var djupt
krånkl iiver att Br-ukssocictctcn, som han så

Iojalt tjänat scclarr hirn kour till Srerige, till
Lirir \ie,rr ',llerrrlisgÄrr, r.lrilr.orr i \;i
sentlits..a hänseenden strccl mot dc ic'l6cr harr
firrfiiktat och lbltfar-ande lirrfriktacle. Olr
bar-ius tog sig erleller-dd samman och gjor-de

en int.ängande anrlys av Segerdahls bok,
sonr han tr-c år'senat-e, lB5'1, publiccracle i

sin egen ticlskr-ift.1r

Altikeln i ticlskriftcn, som ornfallar ö\:er
60 siclor, lir-err lyslematisk gcnorngiiug av

Seger-dahls r,crk. N'Ian Iår intlvcket att C)b

balius lelkligen tagit god tid pi sig och laet

'iq r i1111 , 
'111 

:rtt 1i,r a k r itil err .r kliq.
Lrledningsvis uttalar Obbal-iLrs sin fiir

r,åning ör'er att eD så omfattande Iårobok,
som dcssuLonr har-tonr,iktcn på skogsir-
clclnirrg, fiarrläggs som lir-omcdcl för-en

lor-tonclagrrs ktrrs vid en skola Iir-bcr-gs
och bnrksteknikcr-. Hall rnelraI alt bokens
irnehå11 iställct borde ågDats ril "slogshus-
hålluingcls hLrf\rrdsakliga svftcnlil, cless

gnurcldr-ag och hr.rfvuch eglor' s:ult rcnt
curpiliskt unclerlisa om hur rnart llrliincler-
cn hushirllnilgsphn för atl Ii;rsiirjr ctt blLrk
rnecl triikol. L,nlict Obbar ius är- skogshrrsh:ill
lirrgcn eu alltför sr,år-konst för att skötas av

skogligt outbilci:rcie tjånsLemån vid sidzru av

den egcntligir bltrkslerksamhctctr. Han bc
lecknar skogsskirtseln som vetenskap, r'ilkct
t'nligt hans åsikt ärrrm iute gått rrpp fiir-
'narrql i rrn.rlrr'lrrll .,illrrirrq i Sr, rig-.

()bbarius gcr dock Seger-clahl ctt erkätr-
narrde fiir hans ambitiorr att ftlrsöka tr-änsa

in i clcn fi'skspråkiga skogslittcr atLrrerr, oclr

l3+

srigel sig.. för'stå sviirigheten att ur den B,-öra
clct rätta ur\,alct, när nraD inte haft rtillig-
heren art strrdera del t,r'ska skogsbr-ukct på
orl och stålle. Obbarius nrenar också att clet
iir liilt generalisela ocb rnissuppfaltir lad
man lziscr. Son excmpel på såclarra fclalitig
hete r- i Segerdahls fraurstrillning tar-Obbari-
us t.cx. upP:

Dct fdrmcnt itu-cdiimligt goda tillstirrdet
i Osrerrikes skogar, sorn enligt Seuerdahl
fräntst skullc bcro p:r att man alvänt dcu
s.k. kameralmetocien rr liir-att beslärnma
dc iirliga uttagcn. I verklighetcn hadc mc
1oden, enligt Obbrritrs, letL tjll stark iiver-
as'elkrrirrg i bergr'crkcns och saltl4mlor
nas skogar-. N{eLoden irade därför över-
giritr.rr d, lt j- rlig.r slc,u.rrlinrr-tt -orl i

stället nu ( I E48) sökte elter bättr-c mctcr

det-ll

De tlsla Lraven påjämn årlig avkastning
av lirkc r,ar irrte så kategoliska och likrik
tade som Segcrdahl ville g1öra gällandc.
'Ivsklancl bestod-ju av ett stor-t zrntzrl sjiilr.
stiindigii statcr lllecl o)ikl geoglafiska och
oäri nesrrässiga liirhålhrtclen, där' skocs-

br-uket f:itt uLvecklas rurcler-olika fiilut
sättningar. Skossbrukct i sötlra !'sklands
ktLperade olrråden, t.ex. i Bulerrr och
Sacbserr, becllevs på etl annat sätt ain på
de llacka markcrna i norr. flirmliir-allt i

Plerrssen.

,\tt uttagct {r-iin skogarna skulle rala så hiir-t
reglelat :rtt mvnclighctcma bcstiirncle r ilken
kvalltiLet a\ \'ar.je sorlinrent som fick urs lrl
\'zrr-jc år, dL^rncDteliis bestrirnl ar' Obbatius.

Srittcri att plarrer a skogshushållningcn rir-

inle heller sa cnhctlilaa soni SeSier-dahl pä-
stlir'. Flela olika svstem anviirrdcs sicla licl
sida, t.cx. Hartigs, Ciottas, Hrrndeshagctts
och Kiinies, rrt:rn ait n:igot uv svsLerren
kan sägas ha visat sig båttre ån de;rrdr-;r

ObbaliLrs tar hii. tillfället i akt att frarnftirir
sin kungstauke, irtt det bör vara \':rrjc skogs-
rrans plikt att välja clet skogsbrukssätt och
clct skogshushållningsslstem soru biisl Lar till
vala pr odtrktionsrntijligheterna oclt sorn
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b:ist motsr'ar-ar- r,acl virket sk:rll lnr'åndas till
på korr och lång sikt, rncn sorn ocksii beek-
tar skogsriga.ens speciella behov av rirkc t.cx.
lirr.sirr jzirrrfrarnstlil)ni ng.

r\r'en mot det avsnitt i Segerdahls bok
sonr behudlar de olika trridslagcn, cleras
egenskapcr- och krav på \'aixtbetin.c,..elset oclr
sorr han kallar Sltogens ktinnedon, har ()h-

bar-ius en rrd anmärklringar Han lzirrrlcr sig
rill en birrjan rnot Segerdabls påståencle art
''Pil och \iidesonerna, Gråal, Klibbai och
Björk säsom naturliga inkriiktningar p:1barr
skogal-nas omr-åc'lc, hvilka vitl rcn barrskcigs
h Lrshållnin g biirir belr'aktlrs srisorn ognis". ]1

C)bbarius upptrriclcr till liir,trädcns lirrsvar
rrecl moliveringen :1tt cle Lan lärnoa vi|ke
sorn lårnpar sig för- olika specialänclarnål sri-

som slöjclr,irkc, grirdscl, bninslc cla clc kan ut
qö-r err utfrllrre,l i hc.tin,ler d,ir irrgerrrirrq
:i1nat I'ill r,äxa, t.er. p:i slntpiga srjillen eller
cliil luckor uppstritt. Han nicllar-ocksri att
liamlör allt björk och asp - trots nackclelen
atl den senar.e skjutel rolskolt - kln ha en
qrtrtt.lrtrr irrr, tll,tt pl. I'lrtt.krq, tr. rirr. ., x.
.,'rrr ll,,.t.Lrdrl. Ilen det ir riltiqt..rtrrer
(lbbariLrs, alt lövskosen gallras i tid inn:1rr
skaclrr pii dcn r'ärcle{ullare barrskoeen upp-
stzir'! Att Obbarius tirf rLpp sakcll sillnrnall
hzingcr nog ocksir nrcd hans principiella s1n

att gallring var nödvändigt för' att regiera tilJ-
\ aixt och kvalilet i beslåndet, rrcdan Scgel
,1.'hl i.irr .id.' lrird,rrle.rtt g:rllrirrq irrr,;r-
skog helst inte borcle liirekomma orn rran
i ille rrppnå en god virkeskvalitet. Iclealet för-
honorn r,ar egentlisen det hell gallr-ingsfiia
skogsbrukct. Han ansirg också r,irkesutb,vtct
lid gallring helt försurrbart i för-hållancle till
cleu sarnlacle virkesskörden. ureclan CJbbali-
us såc fiirclelar-i att fii något slags skiir-d förc
clen avlägsla slutawerkn ingen.

Niir Scgcrdahl bcskrivc'r triiclcrrs fi'sioLr
giskr b)'ssnad, ha. C)bbarius en racl anmårk-
ringa. som rnccl d:rgcns kunskapcr kan tc
.it likd lel/t tiea .nrrr Scrcrrl,rl'1. p.r.r:i, rr

clerr. Disktissiolen dern ernellrn hirr di'ir'filr
bara intrcssc om [ran vill skapa sig crr bilcl ar

vacl clåtiden visste om cxcmpellis tr-ziderrs

inr-e blggl:rcl. Obbarius sä[ irl1 rLttrvcla kri-
rikcn, churu saklig, rrlå!te dock ha gjort Se-

gcrdahl rasande. Obbarius skriver t.ex.: "Fiir
att icke gi;ra Fairf. oriitt, genoID misslörståncl,
hafva vi förbigåLt följancle s:rts: 'undel det
knoppalne Lrtleckla i lrrfteu blomntor och
barr, nccls\utli cle krippen af bastror i saf
ven ljll rolen al lrädel, cler dcssa utbildr sig
till rla sugrötter-' ".

Teoricr um trådens I ill\ äxl
Llr lrrr\.lJrrl( lr,,' S-gerrlll'l är jrr ,'tt om
Drrrl krln fästsdilla et1 bestånds totala tilhäxt-
ttjnlåca ruldcl ii\stitlcl h.rr nian llckehr till
clet optirnala skogsbr-nkssrittet, inrrefättzrncle
omloppstid, sllllenhet o.s.\,.

Obbzrlitrs clelar- irrte alis hans uppfirltning.
JI.rn trr, tr.rrlrtt rr,ln irli . rrlc,lr,L,., rr. riurl, l

och måtningar i de rrer-eller mindre osköt-
ta blicln inesskog:rrna, och rnecl irjålp av ald-
rie sä miingr Lvska plocluklionstabeller'. kan
I'ilrIa .i,t, n\ c r rr\i lrt uri,\ rllli,llrinq,,m
clerr fi amticla till\'aixlen i likåldriga beståDd.
I Ial firrkastzrr ocksir hclt Segerchhls vidlvfti
ga beriikningar ar,\:acl den harlronisk:r och
nornrala skogen lkrLlle kunra konma att
produccra.

Obbarius stöder sig, lönLtorr på egen er'-

farcnhct, på Har-tig, Cotta ()ch llinig, d.v.s.

på samna auktoriteter sorr Segeldahl åbe-
ropirr. I varje fall för'svenskir Iörhiillarden,
och i sambancl mcd att man strlivar cftcr-att
ornföra skogcn li-iin bläcininesbruk till trakt-
hvqpe.hr rrk - rl' l' oi e:: \rirl rar årmirr.rorr.
en hel ornloppstid -, kau rnal enligt Obba-
rius jnte med lr.igon större srikerhet striicka
sig längre vid tilh'åxtberäkningen :in l-lr,r
period, cl.v.s. l5-30 år Dårefiel rråsle en ny
Lrppskattning av skolicu !iöras, sorn ger rner
tillf'örlitlig..a vården iin den första uppskatt-
ningen. ()enorn att också föra no[igrann sta-

ti.til ör, r r ill: r irl, rrnir rq,-1, r .L,m r.r-.lir. u I

under clen gängna perioden. erhåller man
sir srnåningom tillräcklig cr-farcnhct för att
görzr prognoser

En för dagens skogsmän omöjlig tanke,
sorn Segerclahl hii.\'dar; nåmligeD atl lr'ädells
lelati\,a voh'mtilh iixt skulle r,irrir lika stor
uncler hela levnaden till str-:rx inna o trzidet
sjzilrclör, kan var':r iiirklalingen till lisszr av
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Scgcrclahls, fr:in Hrtrtcleshagcll m 1l. härntur-

cle. icl6er-ou clen harrnottiska och nornlala
skogen.

Biicle Scgerclahl och ()bbaritrs h:rr klart
liir-sig1 mzrrkens bctldelse lirr tillvixtcrr. Se-

geldahl ilrlelaclc rnarkcn i sirr biirclight'ts
klzrsser (se ovan) mcclirn ()bbar iLrs anviiltclel'

bokstavsbetvg för clt't h2rn rrttrlckliSen kallar

bonitet. Segerdahl utlåser börclighctsklassen
l,,i,L elter rrr,rrk.lil.tr r.'ir r:.llrrr.rlls;lllrilrq
och cftcr Lr'äclcrts Jångcl vicl olika irlcler.. ()b

barius clår'enrot irtgiir crttrir|t liirr mirrkskiktet
och bestride. att tu,icihöidcrr ril eu ittdikrlor
på Ircniteten. De olika uppfattnirtgrlna lcder
till att Scgerdahl kan ge ctt rnera clistinkt rtt
trlck 1ör biirclighetcn, trpphzinucl pä trziclerrs

längtl, neclan Obbat-ius bollitct svnes saktr;t

clirekt surnband med tilh?ixlen. Svnsiitten

stiir-ker Scgeldahl i hlrts strär'an att uttrvcka
skogens rttveckling i sifi ot- och for-nrlcr.

l)erinir strär'atr ger Sclicrdahl också uttryck
för nir han klitiserar vissa svcnska skogstniins

bristirnde intlesse ft;r att konstruera svenska

proclu ktionstabeller , och rtår lratr mel)4. att
"vririr skogsLeoristcl alltf iir nlvcket fiirb jsetl

denna rnaktpåligganclc sak". r3

Obbarius, sorn rctlan tidigare givit uttrlck
för ncksamhet orn n,vttiur av att i Svefige st,il

ia upp produktion sl abcl lcl fiir likzilcL iga

tr-aktb1'pJgesbestånd irnan mart hacle nrigra
praktiska exempel att tillgii, kåndc sig tvcili

gen trziffad. Inte rrrinst dcrr ironiska (?') bc
tcckningett "leoristct ". som han ville ;indla
1ill "teo etikcr", kom honorr att ge en omfat-
lancic rnotivcring för att del \'al-b,ist att skvn-

da liingsrlnt: "()m således Förf:s li)rrllenta
thcolister :inclock hacle relat r-rppställa såtla-

l:r tabcller. sii hacle clet mecl r'ätta tniisl anscs

antir)Eien såsom ett tonlt skrvl, eller fir elt
belis pri okunttiuhet, och liir båclir clelanre

liira rle ickt'\'ilja utsä1la sig."rr
( )hlr.rrirr..il.ltt rr'.ntlrlllatllr:rltq.'l irll.lllilr-

clrc zin nio siclor' åt att belnötn Sege.dahls Plä-
derilrg fair sina esna ocll andl-as "erlar-crr hel-s-

tabeller". I Ian p:ipekar clcn s{ora rnöda soltl
excnqrelvis Cotta litgt tre.liil lllt la lilnr label

ler-liir skogarnir i Sachseu, nten :ltl rlenne

också fi-arnhå11it tabellentas begr-iitlsacle arr
\,aindningsolrr'ådc. Segerdahls rllerorl at r krin

I3(i

stnrcrii tirbeller giill:rnclc lör'en s.k "firllkonr
Jie ' skog utifiån clata inhiirntirde i bliiclnings
skogen (sc ovzLn s. 11.l1), föl kltstltl h;n lrell.

Obbarius kritik av Scgerclahls
indelningsmetod
Iiitikcn :ir rnt'ckct otnfirttattde och bcharld-
lar stor.l som snriitL. Nlt'r i fi!r'big:'lcncie r:ittar
lran clctaljer i Scgclclahls leclogiir-clse iiir
hul Lrllecklirtgen al olika skogsinclelnirtgs-

lue1.)dcr i Tvskhn(l ltal skett. \'åsentligir.e :ir
att ti! upp clcrr principiella kr-itiken som

Obbar-ius fi rmf irr.
Segerdahl shå\'ar eitcr-att skapa ett skogs-

irr,leltrttr!-'r.tem Irtr,letr, tt,l.r r-i\"r .r n
loppstid för- irlla :rvclclnin g:rr i skogctt, oclt
en s:i fast struktrrr att clc olika zilshr'g-gcrrir

kan p:iJas rrt pii malken flctir åt iiit-e arlerk
ningstillfiille r. Liksotn alStt-irrn vil1 harr helst
att hv€iBena Liggs ut kant i kant tnecl börjirn
långst upp mot dcn förhiirsk:rlldc linclen
Orn inga kllamitctcr inträffzu skullc man
s:ilecles, sedan a)l;r avdclrtingar blivit an'er-
k;rdc och förscdda rnecl nr skog,.., h:r sk:ipat
,1, r, rtrrr tllrl rlrrge,..lc,gerr llletl rll \lrg1i\
lallarrcle trontak ft åu enzr iilldcrt av skilict
till den andra. Avsiktcrr rir:rtt i icleal{allet er-

hå1la en skog mecl årsklassvis Iall:urcle kr-orl-

Lak i lincL iktningcrt.
C)rn plirncn rtlarbctats och fastst:illts ev en

kvalificeracl skogsman, kan ?itlaiildern:r \e-

dan vclkställas av nägon rrred liigrc kornpe
tens sorn siiledes kart bett-os rnecl :rtl Icr kstiil
lir beslutacle åtgrirclel inorn cle ttppsatta
hirrrrpålar-na. Det skulle bail behör'zrs en

peliocllis iil e rkorninancie kontl-()ll :1\'dcn
klalificer-ade stogsnlannen atl åtgzirderll2r

rrtf örts enligt planen.
Obbarius dzir-erttot ville visscr'ligen att

mar skullc utgå 1rån cn genotnsIlittlig ottl-
loppstici för ht'la skogeu sorti etl gt utld föt'
inclclningen i pelioder-och lirr ber:iknirrg ar'

r Ln gcliirii g irsltvlerkttitr g. Nlctr lr:r rr I'ille
rjverläta till dell ansvilr-iB..c skogsliirvirlt at-c tt,

:,,rr qi\rr\i.'krrlle rrrr.' rrrhil,l:',1 lÄr .irr rrl'p-

drrg, alt bestiilnma nlir det crrskilde best:ln

,lrr rlrrllr arrerk;r. ln,l, lrri'rg.pl.urrr i;tnre
skogskartzur skullc alltså \'ara det hjribmedcl
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som slod lill förvirltarens fiirfosande för alt
r)å uppsatta rnå1.

Skossi ndeln in sskart an er)ligt Obbarius
modell får-dårför ett iutnat mönster-ån Se-
gerdlJrls |utmörrstcr-, en rrosaik av lill fbr-
rncn orcgclbundn:r stora och srrå avdelnirrg
ar., som så småningorn skall brira likålclriga
bestiind.

De rvå inclelningsrnetoderna var anpassa-
de lill 1\,å helt olika brukninqsfbrmer och
olika modcllcr firr-att snra skogsbmkct. Se

ser-dals metod passacle ctt skogsbrtrk clär at.
' r'r lr rir rq o' lr elre r lölj. r rrr Ir l.,r r r rq rinq.a tciir -

der'"sa1tes bolt ", cvcntucllt mor avgifi, till
en nyttjandel-itts- eller uppdragstagarc, sont
lick anvåncla virket efter cgct gottfinnande.
Frcrnprl pi 1ld 161.f,'{rhrrlk rirl nrrllrrrlrr
1800 talet lar-ecklesiastisl<a och nrilitiira bo-
ställsskogat en ocksii kronans skogar med
försäljning av virket pii rot. Mctoden passa-
cle säkert br-a irr i Scgerclahls erfarenhetef av
skogshushållning.

Obbarius rletocl viu Limpad för-brukssko-
garna i för-sta hand, men också för störr-e
prirata skopsåpare. Annårktringsvärt är emcl
lertid att både Segelclahl och Obbarius var
övertvgade om att .espektive rnodeller r,ar
geDerelll anviindbara.

Obbarius hur rrclinväntlning mot Seger--

dirhls uletod för hush:illningsplaner, clerr
''ratioDclla trakthLrggningsurethoden", är
knrrten till osåLelheten i de lramräknade
siffrorla för nor,rzall virkeslörråd och nonn.a.l

tillvrixt: "L,n vetenskaplig bilcl:rd Forstrnan
r'ågar ickc skapa siflior, ln'areftel hzrrr befzrl
ler slogen aL1 \'åxa, utan han bemödar-sig alt
llira klinna nzrturens mångfaldiga lagal oclt
',lil:r s:itt rtt verla. c.rrnr .i'Lrr l.imp:r.in.r
för-faranclel och irrr:ittningar derefier sri

godt han lirrmirr ... läran om skolishushåll
ninq bör r,arir grundacl p:i vctcnskapliga
principcr. t' alla errpiriska lörlaranclen kun
na icke ledir till nzigot rcsultat."ri

Obbarius sammanfattning av
kritiken
Segerdahls laruÄtrs innehiillcr cnligt Ob
balitrs inledningsvis

- rrr rli.s till trrklarrds rkoB:lri.tori.r..t,rrr
C)bbarius eliel vissa kolrieclingirr kan
goclta,

en all tför knirpphiirrclig r-cdogiirclse för-
natrrrhistoricn "som visar atl För:f. icke
räknat naturläran tili sinl studier".

icke sodtasbiua anr.isningar för olika för-
;ilbcterr fiir clcn slutliga indelningen till
trakthlgqen, sarlr I

en melod tijl:rtt utar-ijcta hushållnines-
planen som Obbarius linner olåmplig i
Sr,erige.

I bokeu sakrras r'äsentliga ar,snitt om kol
ning, om hur mossar och försrln)pad luark
görs skoqbårancle, orn skador som kzrn clral>
ba skogen och om den är'rclamålsenliga iur
r,ändnirrgcn av skoeens proclukter.

"Hcla l:iroknrsen liknar ett lecept, ctnc
dan den tvckes uttala dcn mcning, att det
icke behiifs rncr år att indela en skog till
Llakthuggnine på sätt clen r,isar, och deleftcr
säsa till eeareu, liit nu afverka irrshyggena
efter chartans och afr,crkningsplanens före-
skrifter, lcmna så oclr så mårrga fiöträd qvar
per trrnnl., låt hjelpgallra på sin höjcl de
öfverstammig:i distrikterna och leduccra de-
ras star tal cfter r'äxttabellen. mera behaifs
icke 1ör att efter ornloppstidens slnt ega en
norm:rlt bestiinclen skog, som clerefiel för
alltid lcmnar den srörsla rrö-jlisa ?rflasrning

Segerdahls gensvar på Obba-
rius kritik
Reaktionen pii Obbarius artikel i'lidshrLJi Jör
Skogshtrshållning 1ål inte \,änta pii sig, och
clcn bler, r'ålclsrrn. Sorn en bilaga till./er-riliol-
lorclt Annaler 7855 tr-vcktes Segerclahls slar
pi C)bbarirrs kritik. S\aret onfatitdc .47 siclor
och år synncrligen ordrikt.'i

Scger-dahl år tydligen djupt knirrkt ör'er
()hlr,rrirr. lririL o, lr .l,rr irrri l,i kr rrt, t rrar

han för'svzuar sig. Han inleder mecl en karak-
tiilistik av Obbar-irrs artikel: "... en sercleles
omständlig, skarpt t?rdlandc kritik af clc sat-
ser och tlet s:itt för skogsinr-ättningen, sonr
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.lenrl l?irokurs innef:lll:u, hr,ars både Lrpp
dr ifrra och missleclanclc bcskallenheL p:ikal
lat en närnrar e bch'sning:rf liirokur-scns 1ör--

laltar_e.'
På clc fiir-sta nio sidolua i sitt qensr':r'för

ri,l , r :eqellalrlqr rr,,rrr r,r'r'il:r, ir.rr trarrnli-
kl 1r'ska skogsniin visir lltt llans leclogorelse
[i'r ,rtri r klinqerr . r sk,,l::nilelrrirrq.rrrr r,,
derna, \ilrp?i han grtrndtr sil cgclt iltdel,
niussrnctod, är riktip. och aft Obbarius p:i
.r.ri nrler ,,rrr r.rlr il.' rrrir.rrl,;rl rrrrrirrqrr .ir

felaktiita. Samtidist clelar han rrt r:rllrlslinsar-
båcle rrot tvsk sk()gsrelenskap soll sanuet
ligerr irrtc: ir överliigserr svcnsk, elligt Scgcr-
,lrlrl. -,,, lr n, I nliqt\.. rrror (ll,l','rirr. rar.
krLnnishct pii onr råclet ifr-iiuasåttes.

Drir-elter ftiljer Scgcr-clahls fiir slar lirr- sin
merod lLt bcr-äkDa ar !e|krrinusbelopPen
och sairskilt de r-estriLtioncr-m21n eltligt llo
norn l)ör-llic..ga på \'jlkcsUttzrgelt inLill dcss
skoeen uppnritt sitt nornralfirlrzicL, r'i1ket
bellikrras intråfla eiier cn omloppslicl sorn
-.rlrrt \eeer,l. lrl.l (., lrirr:1. \ r ' r ' i r r , r i t r r re

hä11er eoerrtligen insa kornplctte ran.le 1ö1.

klurirrgar utii\:e. \'ad Scgerdahl skrivit i sin
Lirobok. Obbrrius bcsk,r lls liil oktrnnigher
oclr rLppblåsthet, bJ.a. gerrorr liiljande furr
tiistiska lir-ad: "... skulle hans högt och skrvt-
saDil upPstaplade Tt'sk:r vetcnskaplighet ...
ktrnn:r skälieen låta sig hiinföras lill s:rmnra
lurt sonl L.ex. kvr-ktupperrs d:i harr fi-iin torn-
.f ir :rrr' rrlrplrujJ.,.tirr' lprrrrl r rriLlcn i:.,r j,'r-
(lens barn orr hirnrnelcns vind, ellel som
dcn Halnrnirlspikiadiska telegr aferrs. orr
hlilken Tegudr skrif\,cl 'rel ej hlircl clu 1ör--

ktrrrrnL'. men vi \,ilja tills lidare innehrilla
rnccl r'årt omclörne och låta Hr O:ii s.k. lvska
veleoskaplighct lullståDcliptre tal:r för sig
sjelf'. Så uttrvckte sig clircktirrern 1ör'Iiuugl.
Skossin slitrte t!

5, u, r,blrl l:irr,le 'iq tvllrq, rr ,rrrsril,err i

ceenskap ir\ dilcktör liir Krrngl. Slogsirrsti
tutct; hans allklofitet sorn sådan blev ilråsa
satt. IJLlns cliir av firljancle ör,erdrifter och
kriilkzrnclc omdiimen o ObiJarius kalr
göra det s\,ärt all fi:irstii irrrrcbirrden i hrrs
arQ1lmentilliou. IIltns skzil fol att nrlli tl ots
allt birr-firr-sirka skafla sig erfa r err hctsu ncle l--

1ag 1öl-att exempelvis kolstrtrcla proclrrk-

I 3rJ

tionsrahellcr altpassade till sverrsle skogar år'
ttlan tlckan r,il nrotilcraclc; all:r skogsrnliu
hadc natrLrliglt.is inte, sorl Oltbalius fil--
orclar-. rIöjliglrctcrna alI skapt esllzt cl-1:rren-
hetstabellcr-. Br-istfäl1i ga lirbcllcr kuncle vara
baittl c zin ingt ttl)cllcr ails, onl de anviind{js
med sunt föl nufi. f)essLltom liuncle jrL blis
ter'nl llotas alll eftcrs('llt criererlhetel ll:l
iikarlc. lLir':ir.ju eeentligen cic brigge konr-
ballurtcrna eniga: Tirbcllcr- :il- bra när'cle iir
lbtliclc på ett relclant under'llg.

D:ileftcr- konr r lel Scgcr-dah1 in pii cle kral
stirr biil stziilas på en ånd:rrnrilscDliq ' in rå11-

rtillg", \'zu_med hlrr tncnar_en skogsinclcl
rritr!.p1.rrr. lör rrt. rrp1,l,j.lp.r r,qr.',,j, rn rr,'.
rnisrhlrrcllade oclr (lcrigcn(im högst oletcl
brruclrra skoqsbestliud li-ån deras n ur,alzrrrclc
liirlall l ill ett r-cselmissigt firllkomlighersrill-
slånd". Han Ii;rkastrr hclt (lbbar-ins lnodell.
solr hall uppfarlar som alltlör clifTirs och
kallar "en irdelrrins iper-iocliska lrvggcn på
måfii. err utkastad hush?ilisplan på rn rifii,
kortr oll genorn ancr-kning..en år'fr-lin irr; fiir-
bittrina a\ pl:rnen efter rlljc pcr-iocls slrrt
o.s.\.", nlcn son han :irrclå trcks ha rrppfattat
och ritcrser-på ett i i;\'r-iF-t helt korrckt srim.

Det rllersta miilet nrecl htrshailln inq-splan en ,

alt fiirlandll (lell sleuska skogeu friin cn
planlös bliidrrinusskog till en al tr-iikthveges-
brrrk ptiiulad höeploduktiY cnhel ä. dock
sclllcnsanrl för dc bliCee.

,Uär'klieL är att dc bågge peclagogcnu har
så oiika trppfattning orn kapacitcten hos cle
eler,et' rnan utbildat:

- Del :ildr-ige Oltbarius, uilpvlrxer och
fostracl i clel LtsklL hierar-kiska skogsbrtr
liet. t|l[ sirra clever om att kullrra fatta de
r-iktiga liin,altningsbcslutcn ned h-jålp ar
.rrr rtthililrrirrg u, Ir i lr;,1 grr,l.'r, rr .rrr,r

ute i skogctr fitr-r,år-vacle el farenhetcr.

- f)en ben'cliigt vnple Seeclclehl, nvbliven
clirektör för Kungl. Skogsilstitlrtct, f..1.
lant r'n:itar_c och revirjåerniistale. mccl cr-
falerrhctel sorn skoglig lzir-ale i båcle Sre-
rir, n, lr Firrl.rr,,l,,, lr rncrlanrl' ri,,.r.rr :r r

l'i;r' tillfället \rr-! Sveriees flirnstc cxpclt
l r .1, 'q.r.rrrr ir rp ,,, 'r .k,-,q.ind, lrrirrq. rni.*
tlol clc kr,al iflcer lidc skogsmiilt ltens fiir'-
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rnåga artt sj:ilva fatta beslLrt, och är intc
bereclrl att överlänrna skogarna till, som
han utlvckcr dct: "desse u:tttt tln.pl.igl bikla
/z lrdl, som står höel öfie. alla ul)dersök
ningar', cr-1ar-enheLer, siffer bcräkningar',
tabelle. rn.rJi. Och som på gntncl af en
irrrc, hiigrc rrppenbarelse, sli srrzLrt dc ti
sc skogen, kunnir clilekt bcstzirnrra hur-u
rnau rnecl clcnsamnra skall bära sig zit." Sc
gcrdahl liknar också Obbarius mctocl "r,id
en iek af skogens tr-ollnymlcr, eller etr
gvcklandc uppenbarelse af sko!:sfrun". I i

Årrvo fiirsiiker-Seger-clahl riberopa en rad
rvsk21 auktolitetcr på skoestaxerin gsområdct
till sitt stöd, natrln som Beckrrrarrn, Lange,
\ricr-cnklee, Oettelt och von \\Iedel, alla verk
samma lroder arrclra hiillten av 1700-tillct
och för'eträclarc 1'ör den s.k. kirrnerala skolzur
irrurrr .L,,r:.br rrlct o' I lhr eB:rrrq.rrrarr iDorn
fzrckve rksm etoclen. Ls

Seger'dahls analys av Harligs och Clottas
sklifter iir intrcssant och girnska irnpotreran-
de. Han bar lagt rrer stor möcla på atL för'-
söLn tr'årrga in i de bässes siitt atr ränka.
ftatrt[i]rrllt f:,'tta toqjrr nre,Iir'-rr ' rr \ ir:r irr-
stånd fiåo den rncr doktri[är-a iniiktningcn
irv firckvcrksnretodetr. Segerdlihl har- obserle-
rat della. och hlrr toikar Cottas älclracle in
iitällniDg som cn löljd av att htn intc l,vcliats
''br-inea skossvilcleringeu och iiliige tara-
tions:itgär'.Ie. till eD 1r&r/rtli!" noee-1-an nh e 1",

d.\'.s. alt Cotta hclt cnkelt gal upp rlir han
irrte kunde lzi clen exaktbet j skogsuppskatt-
ningcn som han efier-stlilnclc. Llndcr-ltrr-
stått rrenade tvdligcrr Scgerdahl atL narr
(cl.r.s. Segcrdahl sjilv) nred cle rikaclc kun-
skapcr-na man nu besatt,35 zir cfter Cottas
ltok Arnucitun{ ztrr lorstein riht u.n g untl ,\b
st hiitzuttg, llzittre kunde bemäs1r'a clen skoe.
liga matema(iken och taxeringsteklt ikelt.
Segeldalrl rncn:rde sig n'dligen ha utrccklat
Hartigs och Ciottas id6cr-till cn i r'årt land an-
viir r clbar- plancrin gsnoclell.

Som stöcl lör sina tankar orn dct normala
!irkesför-åclet och vikten a\, att Iörsöka be-
r'äkna clett:r och att scdaD genor]r skogssköt-
scln nå idealtillståndet ribelopar han också
den efier-II:rrLig ocli Cotta led:rncle t,t'ske

skossmannen. pr-ofcssor \4Iilhclrr Pfeil'1r,
och haus lärobok iskosstarerine.:'r I)et citat
rrt 1,,'ler.nrrr lr.rrr lrrrri,r.1,, lr,ilrar sr,rriq
heten att bcriikrrzr cn skogs uthiilliua ideala
prodLrktion iivcn uncler- preussiska, re)aLivt
L,,r rlr, rller atle lö' lLalllrrrclcn. Cirrrrtr hamrr.r
dårför rner-som ctt stiid för Obbarjus klitis-
ka inställning till lårrgsiktiga prognoser. Ii,an
tlet möjliaerr vara så, att Sec-el-clahl genom
citzrtct fi-:ln I'leil velat r,isa att hzrn lal ber,ancl
r,t,l irc r i n),rrr r\.k .1.,!l.lirr, rrtur,

S:i försöker Segerclahl bernöta Obbar-ius
kritik ar.lärokurscDs brister ifr'åga o1I nirtur.
liilzrn. Han sö1- clel genom att .ulgripa Ob-
barius för' bristanclc naturvetenskapliga kulr
skaper, viiket derrne skulle hir vis:rt ruir-h:rn
184,1 \'a1- en girgerad som lärare i skogsbrLrk
vid Bergsskolan i Falun. Han anspelrr på clc
sviiligtrctcr som Obbariru då haft: "Skriligen
borclc hr. O. icke så Iätt hal\,a alglönrt sine
cgne lör'eliisningsprof i skousnaturlår-an vicl
I'er q.l,,l.rrr. lrr ilk.r,ir rrridec änlrlt ltrqör ir -
muntr:allde traclition. Fi)l-l:n anser sig icke
cca skäl löreslå Hr: O. zrtt vi å båcla sidol fiir--
skonir allrnänhctcn iiån detta kapilel, sonl
förf:rt hrir skrrlle ha lemnal orördt. om dct
icke gifi,it det bästa tilllälle att i räl dirger
tiarnställa halten aflrr O:ii kLrnskaper,.just cli
han antaser den stningaste skolniästalton-"

Segcr-ciahls upplattnin g om hjälpgallring
.llllJ.lr\'lld-elier \rl.rr',irt ull\ll, i ,i.li;r\-
snitt av Gr:r.rraryf ställs som kontrast till Olt-
barirrs urerring att gallrineen kan artr'äncias
fiir att p:iskvncla un'eckJingen urot likiilclriga
eller i var-jc lall likfbmrisa beståncl. Sam
ti.liet \,arnaf Scgcl dahl firr att den svnen på
eallringcrr kan liesta skogsägar-eo irft tl Ltt

fiir rnvckct i gallringen och därnrcd hotzr be-
stzindets rrl!eckl i n g.

De sistr sex sidorna i Czrz.rzarel ägnar-Seget.
dahl it att iinyo försvara sina teser orn sko
Sens "gnntclrtrassa", om hur man kan kon-
strucra beståndeos un'eckling trtifrårr dcn
Iör'varje år'lika storir tili\,aixten, och om vik-
teo a! att alltid strriva mot idealtillståoclet
enligt hans rnodell. Efiersorn elientligcn
ittlrr nr; srrrIrnkl.r rilllörrs di.ku.siun, rr.
1ämrras itil Gensrarct.
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Obbarius s\rar på Gensvaret:r
År-1856 satte clen 76-iir-igc ObbariLrs fijl sin
del prrnkt Ii)r rneningsrrtbvtet mccl Scgcr-
dahl. Så miinga n1a Ar prrnrenl fiarrlijr-dcs lzil
iDte. \{i1rr LaIr trinka sig att O}rbar irrs ir.är'rde

sig n'urrgen atL för'svala sitt lir,slcr-k i Sver ige,
vars lbrtbcstårrd hrcie bilrjat siittas ifr-iiga.
Dct f:utns ell rrotstancl rnot I)ortorn och
hans SliogsinstitrLL fr-anrför-allt bl:rnd clc ut
examiner-aclc ll-ån cler r slllliga liro:rnstaltctt.
l(ungl. Skogsinstitlltel, lrcn livcrr bllucl
br-Lrksiigarna larrrs de soru tog:rvståncl lr:itt
att Blukssocielelen skirllc :igna sig it lrirgle
sLoglig utbilclnirrg.

N:rtur-ligLr.is r ar det ocksui sr,iirt liir- Obba
rius att utall vidare lämna Seger-dahls:irc
loriga ang..r'epp rrt:rn bcmötauclc'. I sjlt rrla
irr[igg tar ]ran ånrrr upp Scgcrdahls ar gr.r

mcnt och fdldjupar och lijlklar-ar-sin kritik.
Stol1 till mcrrirrgsl)\'tet ficL b?ide Seger-dahl
,rrlr ( )l'lr.rriu. i d, Jr.lrr..rc,rr, t .,,ttt t.trrtli-
digt för'ekonr i nska skogstidslo-iftcr. l)iskus-
.i,,rrel nrrr uliLrr rrr, r.,,1-r l,'r .L"g.rrrerirrq
ocir lr rrshållningsplancr, alltifi-årr clen s.k. ka-
lrrcral Laxalionsmetoden till nor-rnalttir-r':ids-
metodcn, kan tc sig fi iiurmancle liil oss. Bak
orrr clisktrssionen 1åg dock frågcst:illnin gir'
sorr bchirllit sin akuralitet in i r':ir tid: Shogs

pr oduklionens uthiillighct, niassa- kortLra
vrirdcpr-otluktion. de lianticla bchovcn av
r,ir-ke i olika foluter. Begreppet skogsckoncr
rrri l,örj.'r c,, ksa ei,rr siq q,iJl.rld-.

De bzida clebattiir-ernas bc[isenhct irnpo-
n, rrr ri\, n , 

'rrr 
rratrl liqrlis ( )l,hat irt. t, ttotrr

sin bredd och siu er falenhet är- Segerclahl
lrelt ör.rläqsen. fr,llrut .ir .rtt Ohh.rrirts srm-

Iat ctt orDfalnnde skogligt bibliotck att dörnir
av alla de citat av t,vska fbrstmån sorn han
åberopal." Segerclahl för!iirrar också res-

pckt fiir sin arnbition att fiilja rrrcd vad sol)
rör sig i den skogliga debatten nere pä kon-
tinentcn. Obbarius har också uttryckt sin
erkänsla fiir dctta. även om han inte kan låta
bli att rätta och lägga lillrätta en dcl av Se-

gerclahls 1äscfrukter.
En del av Segerdahls personliga anerepp

hade Obbarius sr'årare att stå ut med äD an-

dra. Dit hördc Scgerdahls liirsök att skapa
motsrittningar melian Obbaritrs och af

t.1{)

Srr-iirr. ()bb;rrirrs tillbaklvisacle mccl hctta
alla sådana insinrrationcr ,{f SLr'örr it enligt
()bbarius dcrr slor'e etrrrtdaren al cn sretrsk
skogsr,ctcnskap, och att u1r'ecklilgen till crt
del hrrnnit lirlbi honorn h:tldogf.ö. l85t)

för r.ingal. inle cler orndiimct.
Samme slags indignrtior kånde Obb:irius

riil han tlckte:rtt Scgcrtlahl apropli elfat-en-
hctstabcllcl visade r irg-lktnins liir- Clotta:
"An H r S. . . . åli cn vill bcsrrrtrtsii CiolLa. hlars
stolir firltjensler-.. 21) lir el'tcr- Irans clrjcl, of:
lertliger bliflit crklinclc, och vius skor-cttt
Hr-S. soru Folstrnrtl ej :ir iär-dig att lösa,
nlots\'zlrar Herr S;s iiliiglr lJeteende.'

L)ctta orridönre ort Seeerdahl lil-cict skal
pastc sonr Obbar-itrs tillgr{rer, rilket böt.j:itlt
lijr':rs nred de irrvektil ar,bendligt grörle slrg
sonr Segcr-clahl kostar på sig. Nlcn i s:ik katt
han r,ara clcsto rncla clriipirrrde.

Eltcl att kritiskt ha grauskal en hushå11-

rr il gspl;rn, som Seger-clahl u tfiirt tillsarn-
marrs rnccl Bclgsskolirrrs elever, och sont
()bbariLrs - och ndligcn ocksii clen bruksåga-
r-c som rigcle skogen - helt undcr-kzirurcr'.
skrir,cr C)bbarius: 'Huru;il det rnö.jligt, att
en liongl. Öflcljägmristzu e, sorn har prakti-
scrat err teurmeliger lång liiljcl af ir, sotrt
skrl tcr mccl att hlf\,a rcglefal e11 pal hun.l
|a skoga. och ål:1ger- siF.. att uppti-iclzr såsom
lär-arc i skogsh ushillrrirrg, Lan uppställa cn
siclan alr e r-kn ingsplarr? f)en enlälcligaste
boncle f:iller-i sin skog cle tl-iid först, sorn tr'å-

rr.r -ller icL- nrrr lr.rt\.t rriqotr tilltixt. -rrr-
dan han inscr, att oltr de qvarstår, de ickc
låmnzr niigon vinst, tvcrtom skacla, och att
cier år skäl att afh-uka dcnr förr år de upp-
ruttlla."

Obbarius avslutar sitt ilrläg€i. som omfatta
cle 26 siclor, med ett angrcpp på den statliga
skogsadrrrirristiationen, som han finner helt
undermålig. Hrir bör upplvsningsvis påpekas
rtt debattel) orn en n1, organisation, sarnot-c[-

nad undcr cn riksornfLtttaode skogsstyrclsc,
pågick sorn båst. Tr-e år scnare, strax före
Oarl Ludwig Obbarius död, inräturdcs Kurgl.
Skogss8relsen sonr överto€i ansvaret lttr de
stalliga skogarlla och helä skogsstelen friin
landshövdingirrna. Obbarius hatle pii intet
sått deltacit i utr-cdrringsarbetet, men hade
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1örordat en liisning som låg mvcket nära det
som blev Riksdagcns beslrrt, r'eclirn i sin 1åro-

bok."

Striden mellan Obbarius och
Segerdahl - vart ledde den?
När Obbarius skrcv sitt sistir genmäle mcd
anledrring av Segerdahis liirobok, hade hirn
nog liirlorat cn hel clel av sitt inflr'tzrnde.
Diskussionen om hans skogsinslituts liamtid
pågick fcir fullt och skulle inom något iir slu-

ta me d att skolan lades rrccl. Sonen Wilhelm,
som l.ran sjiilv utsett till efter-trädare, hadc
inte fullt ut l1'ckats vinna samma förtroerttle
som fzrdeln. För-silk gjorcles att inlenma
honom i Kungl. Skogs ochJiigeristirtcu, d.r,:s.

.llr olll{ iellr la Ironom crlin,lsorn.jäqmå.ra
r r. \ illL,,r er r,r' errrelleltid. 5(lnr lrnmqår r\
kapitel 2, arl haD skulle förhöras ocir g-ocl-

kännas av dircktörcn för Kungl. Skogsinsti-
tutet. d.\rs. den man nrecl vilken fader-n hadc
fiirt deu bittra striclen. Orsaken tili att prör.
ningen inte korr till stånd vet man intc. Dct
kzrn belo på att Wilhelm ()bbarius genom
sin tic'ligare verksanhet som låroboksförfat
tale, liirare och skogsindelare och med spc
cialstuclicr i Tyskland ansåg sig reclan ha
clokumenterat sin kompetens och dzir-för
cnligt praxis i andra liknande fall bolde ha
l.rlldilpen: II il tt t, tttrrtrr-tt.kr.rtrt.

(]rrstaf E-son Seserdahl fortsattc som till
l.,rc,rrlrr..r,ldirekrÄr lör Ku r rql. (knqsirt.ritrt

tet. Han ble\' 1855 ledarnot av och sek.elera-
re i Skogskorrrrlitt6n, som ijuni l8ir6 lacle
lör.l.rg orrr derr tt,.,t sloeliea a'lrrini:'lIlrtiu
nen mcd ärnbetsverkeL Kungl. Skogsstl'r'el-
sen i spetsen. Scgcrdahl, sorrr haft uppdlir-
get att utforma den nya organisationen, lirr-
or-dadc att direktören lör Skogsinstitutet till-
lika skulle r,ara generaldircktor fiir Skogssty'.

rclscn och rtt st)relseu sktrlle ertålla lokaler
i anslutning ii11 Iostitutet på D-jurgårclen.
Själv hadc htn trirrkt sig att bli chef fUr hela
ver-ksam h eten.2i Så blcv dct rru intc. Gene-
r-alclirektiir blev istållet ianclshör'clingen i

Norlbollens län Andcrs ErnaDuel Ros. en
.i I lx t5tr tir I I rrra'rreor'eti.kr.l,,Sliqa r r r.rit-r.
Seg..erdahl fick bli hans skogsvetenskapliga
biträde vid sidan om chefskapet för Skog..s-

irlstitulet rDed uppdrag bl.a. att gmnska alla
n1a indclnirtgsplaner fijr de ofltntliga sko-

garna. Först l86l kom han ir'åg på sin första
och endil studieresa till Tl'skland.

,\'satte striden mciltn Oirbarius och Se

gerdalrl några spår i utvecklingen :v rler

svenska sLogsbruket? I Bergslagen fbrtsatte
diskussioncrna om sLogsskiitseinictoderrl?l
och skogsindelningssåttcn i yttcrlig?lfe I0-
1i jr. C, norn Jc b.r'q"mr' rr 

'r 
[ör.nincä r. :,,m

bildades i scidra Dalarna och i Värmlancls.
Örcbro och \rlistmanlancls läu. irvhandlade
man r'id årliga sammankorrster olika teknis-
llr lriqur rrrrrl Lr trrlelse lör järrrlrarrterirrg-
e n, diiribland också skötseln zrv bmkens sko-
gar. Flera av C.L. Obbarius elever ocb iiven
sonen Willrelm. alla verksamrra r,id bmke n
som skogsindclarc och skogsförvaltare, plä-
dcra,le tör harr. meto'I r'. Disklr{{rLrn\mr,r
ståndare var-oft:r ungajågmåstare rred exa-
rncn från Kungl. Skogsinstitutet. Betgsrran-
naföreningarnas diskussioner i skogliga frit
gor kommcr :rtt ,vttcrligare ber'ör'irs i kirpitel
7. som behandlar Obbar-ius betvdclsc fiir
svenskt skogsbruk.

Det står emeller-tid helt klart att Obbar-ius
inll,vtancle över skogsbnrker i Bergslagen var
oblutet trots striden med Se;Jerdahl, och
hans modell fiir skogsbruksplarrcr levde kvar
iinda in på l8lJ0-talet dii Skogsst,vrclscns rc
r idera, le anr i.rrins,rr l,ör ia, le rillirrrpa..

Iru[r \5urr i.Loq..Löt.rl rid Sl ug.irr.titrr-
tet och sedermera Skogshiigskolan A. \{ahl
gren lrar i boken .SÄ Ltgth.ögsholan. ./ 917skilclrat
Seqlr clalrl. hir da t -q-trrrttte, r lr',rrr'. irt n.rr

cle slitningar som uppstod mcllan horronr
och Skogsstvrelsen i samband nred att han
utör,ade sin uppgifi sorr en slaes skogsvctcn
skaplig korrtrollirr. \{:rhlgren, liksom senirre
(.arhnnrrier . hrde err höq rrppfrrrtlrrrq orrr
Obbarius betvclelse filr un'ecklinsen al tr-akt-

hl ggesbrtrkct i Bcrgsl:rgen.

1.11
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