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Vilken betydelse fick C.L. Obbarius ör
svenskt skogsbruk?

Utbildnineen av skogplanerare
och för-r,'altare

- skogsinclelninssverksamheten
So frirrngår :l\ k:rpitel I ökadejairnlrroduk-
tionen ocir fiämst tackjrirnstillverkoingeu i
Sve lige kraftigt fi-årr 1830 och fi amå t urrd cr
hel:r 1800 talet. Samticligt hade tillvcrknings-
kostnaderna förjiirn ute i Europa sjrrnkiL
krJltifr l'å ur rrrr,lrr rnöjligherel all än\rin,
da stenkol i slället för trrikol och ölerg.ing
till lltioncllare procluktionsmctocler, frän.rst
liincashir-esrnidet. Svenska järnbruk, som ju
sakoatlc stcnkol, måste för sittjårrr hitta
andra marknacler'. där man fbrrfärancle öre-
clroc lrrikoisjiirn. Detta lvckades till pr-iset av
pressade Jrroduktionskostnadcr, vilket i sin
trrr drev på rationaliseringen av clrifterr. cn
t irlionalisering sorn ocksii betvclde kral på
storre ploduktion vid de enskilda bruken.
N{en ökrringen kuncle bar-a skc om riivarutill
gårrgarna var rillrrickliga..Järnnralm fanns
vid cienna ticl huvudsakligen i Bereslagen i
betydande mängcler. \rattcnkraft för biilgar
och hamrnale kunde hämtas i åar-och båck-
ar. och är,cn om \iatterrbrist ticlvis unclcr
sisongen lirr bcsvrirande, kundc r'attentill-
giiugen oftast förbåttras gcnom r-egleriugs
dalnmar. l)en därnaist viktigaste rår,aran var
tr-äkol, sonr visscrligen fanns i rncr-än till-
rli,Llit.r rnirre,ler irorr l,rnLlr r. qrär.er.
rncn clär tillgångarnl i närhelen al bmkcn
bör'jacle bli krrappa.

Gcnom rationell:rr-c mctoder-i h1'ttor och
hamrrare stltivadc man efter alt sänka be
hovel av kol. Br-uken hade seclan 1737. clå

.TetnL,,ntur, t inritra'l-.. en ellrlrir L,rq.,ni
sation att ta tillval a och sprida alla irl6er olt
f iirbättringar-. Koliitcånsen per tjllvelkrt ton
stån gjzirrr [rade genom f örbiittrlc'lc mctoder
minskats fiån 180 hl till dryet 100 hl tiåu
180(ltalets birrjan till dess rritt. alltsii uåra cn
halr.eling.r Samticligt ltrdes rn,r'ckcn möda på
irtt vitl kolnincen få större kolutbyte. Omfat-
tande kolninssförsök ejordcs, uncler-stödda
a\'-Jer nkont(iret, ute på olika bruk. Tidigirrc
har nänrnts de kolninssförsök som bedrevs
av (1.D. af Uhr vicl Furudals bnrk omkrins
1810. och som resultcrade i den fiirsta hancl-
boken i kolring. Åven ()bbarius kom senare
att bli engagcrzrcl ikolningsförsclk, och ett
par av hans söncr verkade tidvis som lärare
ikolning.'?

Ir ots irc;r d, rn.r ,rll nrir\l.r rirt:rnqer'få
kol och ?ttt cffekiivisera kolninsen ville till
går'rgen på kol intc räcka (ill. De sränclicr
ökancle kolt edsalverkninganra irrgzrv också,
som piipekats tidigar^e, firhåuor att skogeu
.Lrrll, r,r .lur. S,rrrrrirliqr lanll{ ltu\ m.rne,r
I'rrtk..relrr, en optinri.rrr om i.irrrhanreritrt
ens fi-amtid, undcr förutsättning irtt bruks-
clriften rationaliscrades och Jrroduktionen
krrnde görls störr-e. Delr Dairlnast Tillhands
ligganclc åtuär'den blev dir att genom köp irv
skogsmarl öka tillsånsen på träkol. \'issa
hrrrk k,'nr J.iriqerrnnr.rll lörtut., ',rIr qarr-
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ska beqclande skogslillgå)rgar Slörst var LId-

deholms Bolag, sont rec'littt pii l8l'i0-talet

ägcle nzila 100 000 ha skoS- och unrler clc föl-
jancle 40 ziren bar-a i \rärmlanal köPte ,vttcrlj-
girre .10 000 ha.r

\'Iånga ägare till bruL mcd stirrre skogs-

tillgåDgar hade anannirt de n)'a rtPpfatt-

ningarna blirnd skogsrnån i Tiskland att

blådning€rn måste ör'crges till för'rrån för ctt
orclnat trakthrpJgcsbruk, om tnan ville uå en

optirnal tillr'äxt av Iirkc. N{irn vat också, åt-

,riir'r.t.,u. till en börizur, Positi\'lill utbild-
ningen irv 

. 
jiigm:istarc vid Ktrngl. Skogsin

slitutet. som startade l82lJ

Snart skulle nran dock bli mcr kritisk Dct

visade sig nämligen att det nya s,Yrsåttet, oID
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clct tillai)rlPa(les vid skogsinclelningal enli gt

Skogsinstittrtcts motlell, ktrnde lecla till sii-

clana inskriirrkningar i uttagcn a! kolvctl' att

mång..a br-uk skrtllc tä brist pir kol, i var-ie lall
lemporärt. trIodellerr inuebat- nimligen aLt

n)an successivt sku)le brgga rrpp skogarnas

virkesförråcl och att skossågaln;r under LrPP

bvggDaclsticlen iiladc sig lrlinskade trttirg'

Uppbrggnadsticlerr kuncle bli lång, i mårrga

firll upp emot en hel ornloppstid, d vs mirrst

100 år
Som tidigare bcrättats, frirmför'des vicl

Brukssocietetcns santnartkomsl 1835 kritik
båclc not det fiireslagna skogsirrdelningssl's-

tcrnet och mot inriktningen irr'.iägrniistirrut
bildningen vicl KurtgJl Skogsiltstitrrtet Dert



scnare ansåqs irrtc nrotslara bruksiigarnas
bchor.av r-åclgivnine och plalcrinq för bltrks-
skogar-nas del.

Nlen det dliliga tillsLiirrtlct i Svcriges sko-
giu inklusile btuksskogar-na fordr-adc a1t
n:igot ujorcles. En liiduilar e till br.uksägar.rras
tj:irrst och cn utbildning al brukens skog-
vaktale ltorde Izilpa uplt siLuationen. Helst
boldc de tr'å uppgifterna firr-enas och liim-
rllis till er) crfaleD skogsntan fr:in TYskland,
tllir-nan boldc f inn:r någori rrecl crltrrdcr--
lisa klalifikationcr

Si srlålinqorl lvcklcles mlrr finna en
lrirnplis pcr-solr för- Lrppuilieu: (l.I_. CJbbari,
us. Dcnne blcv clock nttcket snart övertvgad
orr a Bl ukssocicteterrs måls:ittnitrg fijl. ut-
liilclninccn val fiir 1år:t satt. l'r-ejcliut börjacle
lran pläcler':r lla)r ?rtt anlllitiolcrnl borclc

hiljas och att rrtbilclringen i första hand bor--
tle sr'fia till ttt Lrtbilda kompetentir skogs-
planer-are. I{ans förslag korn sålecies atr pii
de flcsta pultkter ir\'ere nss tänt nra rred vacl
sonr sälldc lor Kungl. Skogsir.rstitutet.

\[rrr rrr;rl':irrrrirrgir rr.r .kildr .is i rrr
r'åscntlist hänsecnde. Nlcdan Kunsl. Skoss-
irr.tirrrr, r i lÄr.rrr harr,l .l rrll- rrtl,il,llrjriqrrr,r*
tare för-de statiig:r r-g1,jrc11, lred lppeift att
ör'err,aka, koltr'(illet a och styra skötscln al
de allrnånua skogarna eftcr-vissa cnhetliga
och plincipiella reglcr, r'illc Obbarirrs Lrt
bilda plaucrare och skogsfiirlirltare necl in-
liktning på brukels skos:rr. Utbildningerr
skulle ta fasta på br rrkens bel.rov, både vad
gållcle att st)'r'a virtespt-oclrrktioncrr eerrom
inclclninesplarrcr- <)ch alt dirckt lecla arbcte(
pii bltiksskoqat na så att br.rrkcrr fick sitt tl.ai

R. I ,t.,.1, n1,1. \, d/g,. Joc, ,..td,l..tt,u,t,1
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kol i tillllicklis mängd och vid rätt tidpunkt.
Planerirrgeu i bmksskogarna skulle, ulan att
göra avkall på långsiktigheten och trakthyg
gcsprincipen, vara så flexibel att den motsva-

racle.jär'ubrukens krav på tråkolspt-oduktion.
Dårmcd virr majoriteten av Brukssociete-

tcns mecllemmar nöjdir. De hade natrrrligt\'is
ingenting au in\'ända mot att Obbarius sys-

1em, som anknöt till de senaste riincn i Sach-

scn och P1-ertsscn, toll större hänsyn till dc
befintliga bestånden - inga rätvinkliga be-
stiindsfi gurel- - och var mindre fbrrralistiskt
uppbvgct än detr statliga modcllen

Aven om dct tog tid innan Obbarius id6
er fick någon större spridning i praktiskt
handlande, blcv hans insatser för:rtt "rcgle-
ra" bruksskogarna i Bcrgslagen till "ordnat
trakthl'ggesbruk" av aveörande betydelse för
derr lramtidrr tillräxten. lratrtit, tsmis.tgt
och kvalitetsmässigt. Ilans metod Iör skogs-

indelnins och fiir att uppråtta skogshushåll-
ningsplan kom att omfirtta en väsentlig del
av bolagsskogalna - 600 000 ha av tolall l-
2 milj. ha (sc ovarr). Hans sått att sköta sko-

gen i Bereslagen blev diirför normcrarlde
och kom att g-vnnsamt påvcrka tinrtl- erpro-
duktionen i ett scnarc skecle, när den dotli-
nerande kolningen spclat ut sin roll. Ifet är
ingeD tvckan orrl iltt clel ordnaclc skogsbt r.rk

man idag ser på de {lesta håll i Belgslagcn,
med enhetliga, välgallradc och likåldriga
he.lnrrd \tler\r hir.tamntlr ltån insar.er 'rr

C.L. Obbarius och hans "obbaritcr".l
Genom att Obbarius lyckades placera sina

elevcr, inklusive siua söneq och ctt flertal
t)'ska skogsmän som förvaltare i bruksskogar
na, hade också utvecklingcn tryggas på sikt.
Dct bör obsclleras att j skoF-smannakadelr)
också ingick,17 skogvaktare som Obbarius
utbildat. Naturligtvis korn också nrånga av
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n ing kont I
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Kurrgl. Skogsilstitutets elever att anställas av
bruksägarna, merr det fcirefaller som orl
ObbariLrs p)aneringssystcm, som.ju var ertk
Iarc till sin b,lggnad, trots det i stor utsträck
ning kom att tillärnpas i bruksskogarna. De
itatliga oormerna fiir skousindclnirtg bvgg-
de iiinge på dct stela fackverkssvslemet. Först
lramernot 1800 talcts slut övergav man de
stela for'merna.

Obbarius viktigzrste uppgift enligt anstå11-

ningsavtalet var iltt

utbilda en kacler av skogsmän för-bruks
sko g..ar_nas behor', szrmt

- 'undersöka, graderzr och till årligt hygge
irrtlela Svenska Bnrksågares Skogar".

Vid sin död IlJ60 hade han lullgjort bägge
r.r p p gifte rn a.

Kunskapstillskotte t till det
svenska skogsbruket
Det skogisbruk som började etableras i Sve-

dge genom Kun gll. SkogsinstitLrtets tillkomst
lar helt oricntcrat mot Tysklarrcl när dct gäll
,1, arr .L.Lffa sig lun.k.rper. f)et me.ta irt-
hämtades qenom litteraturstuclier. Yttcrligt
få av-Jägeristatens hefattningshavare hade
nrcd cgrra ögou sett tyskt skogsbruk.n ,{f
Str-öm gjorde år 1824 cn "skogsvetenskaplig
studielärcl" till Tyskland tillsamrrzrns med en
.rr rlr Llirrrrrle lårar na vitl SLoq.irslirutel.
A.H. Kastcn, vurrvid flera av de etablerade
skogliga utbildrringsanstalternil besöktes.1;
Erfarenheterna 1iån resan tor-<le ha givit af
Str-öm de avgör-ande impu)serna att utifrån
bl.a. Hartiss och Cl()ttirs skriftcr om skogs
ilclelning utforma sitt indelningssysterr.

GcnomJcrnkontorets försorg hzrcle några
i -järnhanterineen sysselsatta personer firtt
nirjlighct till studieresor till utlandet, bl.a.
tilljålnbruk i T\'skland. I sina rappor-ter har
nan ocksir tzrgit med sina iakttagelser-av sko-

-..arna i de trakter man bcsöktc. llapportcrn?i
prrbliceratles | )'egel, i Jetnhontorets Annalet
och är fcrrtfarande tillgängliga.r NIen perso-
nerna ifiåea saknacle i allmänhct skogliga
lackkunskapel och skogsstudierna inskrink-

tc sig i rcgel bara till att bedör.na i vilken mån
skogarna tjlinaclc sorn potcrrtiella låvarttkål-
lor för träkol. Sårskilt prolessor N.G. Scf-
strörn, ftirestår'rtlale för Falu Bergsskola, ut
tallclc sig beundrancle om clet tyska skogs-

brukeLs planmässighet.H Han stödde livligt
tankcn ltt.starta en skogsskola iJernkonto-
rets regi. Avcn Clustaf Ekmarr, seclermera
namnkrfrrrig brrrkspatroo i Lesjö[ors, haclc
1830 gripits av beundlan för^skogsbnrket i
Hzrrz. Han hadc särskilt observerat vad elt
ordnat skogsbluk kuncle be['cla för ekono
mien genom höere avkastning/tillväxt ocl)
liigre kostnader') |I31 blslr eghsi rlerr liirst{
(?) sorr anstiillde en t,vsk jägmaistare lom
skogsindelare och -Iörvaltare (se kapitel ,1,

cxcmplct Udclchohns bolag - indelning
r 86rj).

Sarnrnanfnttni[gsvis kan nran så5Ja atr det
pir 1830 talet firrrus teoretiskir kunskaper orr
tlskt skogsbruk men att praktiska clfaren-
heter szrknades, och att b.ukszigarn2i snarast
var mel rledvetna orn fördelalna n-recl ett
or-dnat tr-akthyggesbnrk än de ollentliga
företr'ädarna föl skogsblLrket. Bl.a. Obbarius
införde de plaktiska crfarcnhctcrnzr.

Stimulans till det skogliga
tankeutbytet
Obbarius korn till Svcrige bådc med kunska
pcrna och rncd de praktiska liircliS;hctcrna,
vilka han omedelbart fick möjlighet att om-
sätta i brrrksskogarna. Hans Ltirobok i Skogs

Tt.t.nskap(n, \'ar det första försöket atl sam-
manlatta hela skogsbmket och kom att 1ä en
gnrndlåggande betydelse inte bara för bmks-
skogarna utan på sikt iivcn för övrigt skogs-
bruk. Han kuncle också nyansera nppfatt-
ningarna om olika t,vska "låror" ifr-åga om
skogsskötsel, intc minst gen()m att fi-anhirl
la det nödr'ändiga i att i för stir hancl låra av
naturen och minclre av teoretiskzr tanke
byggnacler, "man btir akta sig {ör seneralise-
ringar och bernöda sig att följa naturens
egna anvisningar".rlr

(lerrom sin 'l'i l.shri It .för SkogshttslåIlning'
och sinzr inl:igg i den skogliga deballen till-
för-dc hrrr lttcrligar-c kunskapcr tili sko!is-

ll t
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bruket i Sverige, samtidigt som han kraftftrllt
stjmulerade mcninesrttbl,tet.

Den skogliga debatten firr-des också blancl

ObbariLts uppclrausgivar-e, bl a. i cle bcrgs-
mannaltlreningar som bildadcs på 1E50- och

1860-talcn i Kristinehamn, Iledemora och
Örebr^o. Förcningarua hacle sitta årliga sarn-

rnankornste t- vicl vioternrarkna.tcr-lla i de tre
staidelna, då man diskttter2lcic oljka sPörsrnål

i anslutuing till bnrksnäringen, såsom gntvol
h) t tverksamhet, haulnarsmide och skogs-

hushiillning rned kolnitrg.rr
Vicl praktiskt tagel laljc sAlnmatrkornst

togs skogshushål)r'ringsfrågol upp till beharrd-

ling uncler etr såt-skiltl r Lrbrik Detkrrndcröra
allmiinna 1rågol som nrttan a! ordDad skogs-

lurshållning, där vissa bruksägare var skeptis

ka till den liinga nrålsättningel. Det kttncle

ockszi rcira sr.ftel mecl gallringar, om det vitt
nöd\air)digt ati kiinna till skoirens avkasrnings-

förmåga och hur rnzur bestzintde clenna. Siå1r"

sådd eller fiir,vlgring genom ktrltur lar eLl

annat diskussionsåmnc liksom hl ggesbriirt
nirrgens evelltuella skacllighct. Ekonorrtiska
spörsrnål - såsorn kostrraclerna för skogsvårcl,

vircl får en lnrshiillningsplan kosta, kan mvck-

et korta omloppsticlcl på'10 zir, kombineraL
ned plantering, ge uera kol och rrr a lijnsamt
för bruksägaren - blc\' li\ligt disktrteradc. Delr

alllnrer brånnzrnde liågarr orn skoglig la3..stift-

rring behör'des för att mon'crka skogsskij\'ling

och sLogsbrist blev :rl bruksrigirrna strirtdi gt

besr,arad tned ett enstain)mist ne.j.

I diskussioncr na cleltog 1önttotl brr-lks-

:i{lrrna or lr hrtrl.lÄrrrltlrr rra i liir'r2 lLlrn

met cle skogsutbilclacle iBclgslaucn necl
kl:rr övervikt firr obbariternarr' NIelr ocksli

.jrigrnästar-c frän Kurlgl. SkogsinstittltetLr, sonl

frirt arrställningar i brtrksniiringen cller i

skogisstaten, gick rned iiiskL rnod in i clebzrt-

ten, som luer ån erl gånu konr att bli cll
kr-afimåtning.. mcllirn de n'å skolorna, Scger-

clahl respektive Obbirrius. Bland bruksägar
na deltog fi äust G. Ekman fr-årr Lesiöfcrls,

som gjorclc många vål alviigcla inliigg i de-

batternl och bl.a. lovordade både Obbarius
lzirobok och hans tidskrifi rivcn de i Bergs-

la.c,..en verksatnma tvska skogsnännen biclrog
med sina erf are rlhetcr'r:'

I6IJ

Sanrruanlattningsvis kart sägas att Obba
rius icl€er och tankirr i hög grad var när-
varantle i bergsrnannaföreningarnas lir'ligzr

debattcr ända in p.i 1870-titlet och att de sti

rrruleraclc clebattcrna.

Obbarius r illlörde n)a svnsätt
L)ct kan vara sliirt att urskilja orsak och ver-

kan när man fiirsöker anirlvsera den skogs

\,ctenskapliga utvecklingen rtnder årtio11-

clena före Skogsstrlelsens irrrättalcle 1859,

dcn skoglig:r organisittiolrsaPPLrratells l efor-

mering och skogsskolornas itlr'ättande. \{eu
helt kla.t är att Cl.I-. Obbatitrs hircle ett stirrkt

inll),tande.
Tanken att skog nr eD nYttighet soln ge-

nom förvngring och tillviixt kuncle 1örrrras,

om den sköttcs på ett urhålligt siitt, hacle

vtrrlnit alhr):inr erkzinnandc blirnd skogsfblk
zrv alla katcgorier urrcler 1800-talets fi;-sta
hälft. Dåremot lar t:ruken att skogsnlarkerl
och den r'äxirnde skogen rcpreselltclade ett
kapital, sonr skuJle förräntas, för mziLrga i

Srcrige lågot u,vtt när Obbarius påpekacle

det. Hau fiamfiirde också som sirr iisikt, att
skogens kapitirlvåt de ktLndc r,ara olikl för-

olika skogsågarc och att lit cle t vat- beroetrde
ar, skogsägzrt-ens siTuatioll. N'Iecl erfarelthet
ar,brukens vcrklighet vzrr han ocksii bercclcl

art iskollsskötseln ta stor hiinsvn till cle trpp
gifter skogsbruket skulle tiäna i clen t'rrskilcle

ägalens ekonomi.
Gcrtorn denrtit öPPcnhet gl]nternot och

li,1t,r( I.r li'r .i111 rrlrprl111g.qir':rt,'.itrtrtiorr
för-cle han in ett nYtt s,vnsr,itt på bcgrePPct
skog, sottt bcledcle niarkeu föl r"nl.rrn2
kring Faustmanns räntabilitetsfolrlrel fiiin
18.18.

Bland förctr^ridarna för' Kungl. Skogsinsti-

tutet skedde en tLtvecklirlg sedarr Seger-drhJ

1869 avgått som clircktör' och rnan tagit clcl

ar,clc nyare strötnning-arnir i Tysklirnd: nrzrrk-

rånteliran, Fausttrarls räntabililetsforrnel
och skogsräntclärau.

\lr rr drl tir C.rr I Lrr,h'ig ( )lrh tr irts'orrr i

skogisbnrket inli!rdc begreppen kapital och
rå lr fa.

Jlrr.,1
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