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Skogsdikning och skogsväxt und,er
1900-talet

Psr Eliasson

Skogsdikning lar den heta frågan på Svenska
Skogsvårdsföreningens årsmöte i mars 1918.
Den stridbare öveiägmästaren Uno Wallmo
skulle föreläsa över åmnet "Vår skogsavdik-
ningspolitik". Att han inte hade mycket till
övers lör den omlattande skogsdikning sum

särskilt Mo och Domsjös direktör Frans Kem-
pe bedrev r allmänt känt.

Kunna tilläventyrs heuama säga mig skill-
naden mellan kårlek och skogsavdikning?

-Jaså, ingen skillnad alls kanhända. Nåja,
lrågan år kanske ej så lått..Jag skall l':il dår-
för själv såga skillnadcn. I kärlek skall det
finnas passion men inget lörstånd, i skogs-
avdikning skall det finnas förstånd men
ingen passion!'

Året innan hade botanisten Elias Melins av-

handling satt fart på diskussionen om skogs-
dikning. Den hade tillkommit med starkt
stöd av Frans Kempe. Undersökningen hade
gjorts på Mo och Domsjös mark och med
Kempes hjålp. Avhandlingen trycktes också
i den bokserie som startats av Frans Kempe

- Norrliindskt Handbiblioteh.z Vad Wallmo
hade att säga om skogsdikning med anled-
ning av Melins avhandling, var svårsmält för
en del-

Man kan rä1 tryggt påstå, att vår skogsavdik-
ningspolitik ånnu ej vunnitnågra fasta for-
mer. Den lämnar ännu lritt spelrllm åL

hugskotL och fantasi; och avsevärda sum-

mor olfras nog allt lortfarande, utan att
man klargjort för sig vad resultatet kan
bli\å.3

Wallmos åsikt var att det inte mr ekonomiskt
försvarbart att försöka göra alla mossar till
skogsmark, även om det skulle gå. Det var
viktigare att sörja 1ör återväxten på den
skogsmark som redan fanns. \4rallmo såg
också en fara i m1'rarnas utdikning som på-

verkade vattnets naturliga kretslopp. Frans
Kempes dikningsentusiasm var det tydliga
målet för Wallmos kritil när han i etl svar

till Kempes srärson Maurirz Carlgrrn säger
att genom Melins avhandling går "en stark
ström av optimism, en stor, optimistisk - om
jag så fär säga - Kempeansk anda".a

Naturen - från hot till hotad
Diskussionen på Skogsvårdsföreningens års-
möte vårvintern 1918 speglar det tidiga I900-
talets stora omväh'ningar i synen på \ad natur
är och hur den skall brukas. Den visar på
människors vilja och förmåga att förstå de
svårfångade sambanden i denna natur och
inte minst på de olika intressena i detta
naturumytqande.

De stora dragen i den svenska skogsdik-
ningens historia är ganska väl kända. I Ar-
nold Ahlbäcks diagram (Diagram 8:l)går
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EbåckEnsning oskyddsdikninc (sedan 1971)

Figur 8:1
Skogsd,ikningen i 9,erige, med markaTlT,attning, båckrensning och sklddsdikning, perio(len 1873 1999.

den att följa kvantitativt.5 Från en bödan på
1870-talet tar skogsdikningen fart omkring
sekelskiftet 1900 för att gå starkt tillbaka un-
der första vårldskriget. Sedan sker återigen
en ökning dår dikningen kulminerar under
depressionsåren vid 1930-talets början. I
takt med att behovet av åtgärder mot arbele
lösheten minskar, minskar också skogsdik-
ningen för att under andra världskriget
praktiskt taget upphöra. Under hela den
här tiden är handgråvning av diken den
enda tekniken.

Med 1950-talet kommer nya dikningstek-
nikersom språngning med dl,namit och dikes
plöjning. Under 1960-talet blir anvåndning
av grår.'rnaskiner den vanligaste metoden för
skogsdikning. i970- och 1980-talens skydds-

dikning sker med dessa gr:ivmaskiner på hyg-
gen för att förhindra en höjning av grund-
vattennivån i samband med att skogen fälls.
Den qpen av dikning kopplas sedan till en
miljödiskussion eftersom den anses ytterli-
gare öka det stora kvävelåckaget från hygget.

rB2

Idag har dikningen starkt minskat genom
tillståndsplikt och år nårmast ett undantag i
skogsvården. Det är både farhågorna för
ökade kvåveutslåpp och en kampanj för art-
rika sumpskogar som bidragit till det stop-
pet.6 Men kanske viktigare är problemet med
räntabiliteten i nya dikningsföretag. när re-

dan normala föryngringsåtgärder kan fram-
stå som ekonomiskt tveksamma. Vad harvarit
drivkrafterna bakom dessa förändringar i
skogsdikningens omfattning under 1900-ta-
let?

Det år lått att förestrilla sig den grundlåg-
gande drivkraften som öhad kunshap. Dä
skulle ny och allt båttre kunskap om förbätt-
rad skogsvåxt på utdikade myrar skapa en
allt mer omfattande skogsdikning.

De variationer i dilningsintensitet som vi

ser under 1900-talet, skulle bero på tillgång-
ligheten på arbetskraft och lämplig teknik.
Med andra ord: det har alltid ansetts bra att
dika och när möjligheren ges så gör man
dei-



Fullt så enkelt är det emellertid inte. Ett
viktigt drag i den västerlåndska natursynen
under de senaste tvåhundra åren år ett tema
där vi går från synen på naturen som ett po-
tentiellt å0, till att under 1900-talet alltmer
uppfatta naturen som hotad.? Naturligtvis
finns överlappningar i denna förskjutning
frän hot till hota(I. Men som tankefigur fun-
gerar den ganska bra. Gäller då detta även
vår syn på myrar och skogsdikning? Har de
verkligen uppfattats som hot? Hur har de
kommit att framstå som möjligheter till
ökad skogsproduktion? Och hur har de oli-
ka intressen och tolkningar som Wallmo
och Kempe var exempel på brutits mot r'ar-
andra?

Bonden Pavo och
frostdikningen
I bondesamhället lar predikstolen det vikti-
gaste massmediet för överheten när det gäll-
de att nå folket med sitt budskap. I det nya
samhålle som bryter fram med industrialiser-
ing och urbanisering under 1800-talets slut
övertar folkskolan denna förmedlande och
fostrande roll. Innehållet i folkskolans böck-
er blir de gemensamma referenser som det
nya offentliga samtalet behöver. Viktigast år
Folhshola.ns liiseboh som utges i ständigt nya
upplagor och låses av varje generation skol-
barn från 1867. Till de delar som står oför-
ändrade över decennierna hörJohan Ludvig
Runebergs dikt om bonden Pavo, som högt
bland Saarijär-vis moar bodde på ett frostigt
hemman, skötande dessjord med trägna ar-
mar Han bodde där med barn och maka, åt
i svett sitt knappa bröd, gråvde diken, plöjde
upp och sådde. Hur det gick sedan vet vi
alla.3

Det som inte smalt bort om våren tog
hagelskuren eller lroslen. Men Paro gav inte
upp utan blandade bark i brödet, gråvde
sina dubbelt flera diken, sålde fåren köpte
råg och sådde. Till slut lyckades han få en
bra skörd på sina magra tegar, men bara för
att fortsätta blanda bark i brödet "q' förfru-
sen står vår grannes åker". Den stora fienden
var frosten och boten var. förutom förlitan

på Herren Gud, att gräva dubbelt flera di-
ken. Den här skildringen av frostens hårj-
ningar satt djupt i sekelskiftets svenskar Och
bonden Pavo var i gott sållskap.

Redan 1840/41 års riksdag hade anslagit
180 000 riksdaler rill dikningar lör att mins-
ka frosten.s Tanken att utdikning inte bara
kunde förhindra lokal frost utan till och
med förbättra klimatet var allmänt utbredd
och en vilrig del ar den Norrlandsoptim ism

som var förhärskande under 1800-talets slut.
Utdikningen av myrmarkerna skulle för-
vandla Norrland till ettjordbruksland.t0

Det rar emellertid inte.enbartjordbruket
som hotades av frosten. Aven skogens åter-
växt var hotad. År 1897 motionerade en riks-
dagsman och tillika känd mossodlare, Frans
Oscar Bremberg, om en sårskild fond dit tio
procent av statens skogsinkomster i Norrbot-
ten och Västerbotten skulle gå och som skul-
le användas till dikning.rr Bremberg varjäg-
mästare i Arjeplogs revir och hade redan
1895 på eu skogsmöte i Sollefteå iwat ör ut-
ökad dikning på statsskogarna i Norrland.12
Nu drog han upp det verkliga katastrofper-
spektivet för Norrlands del om inget gjordes:

Om man går upp på ett berg i lappmarken
och skådar ut öfver nejden, ser man r'anli-
gen dessa sankmarker ungef;f som ett haf,
och i detta hafskönjer man en del åsar och
öat och det år från dem vi egentligen haf-
va vår skogsinLomst. (... ) Frosten i dessa
båda nordliga län gör mycketstorskada på
skogen. o, h det vi.ar.ig qdlig( derigcnom.
att om man betraktar dessa åsar eller öar
och ser dem på norrasidan, finner man en
mycket dålig skog, sållan mer än 1/10 af
hlad som finns på södra sidan. Detbevisar
ju då, att den kyla, som från sankmarLerna
tillföres de nordliga sidoma, inverkar skad-
ligt på skogen. Nu är det vanligt, att man
fö$t afoerkar den mest skadade skogen för
attfå användning demf, och då blir resulta-
tet, attden unga skogen och plantomasom
finns qvar, gå sin undergång till mötes.
Skogsgränsen går ned, och genom en fort-
satt dylik a-fverkning har man att deruppe
vänta sig en isöken, hvarigenom inkomsten
från landets skogarderstädes således skulle
fö rm inskas.13

Bakgrunden till Brembergs motion, som dock
avslogs, var en skrivelse från Domänverket
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året innan till regeringen med begäran om
mer pengar till dikning i Norrland för att
förbåttra skogsvåxten. Riksdagen beslöt att
en plan för dikning av stafsskogen i Norrland
skulle göras och 1898 var den färdig. Nu an-
slog riksdagen 65 000 kronor till dessa skogs-
dikningar i statens skogar i Norrland och
åren 1900 till 1910 dessutom extra anslag på
150 000 kronor årligen.ra

I början av 1900-talet utgick årligen en
halv miljon kronor till det så kallade Norr-
ländska avdikningsanslaget och ytterligare
200 000 kronor till detAllmånna frostminsk-
ningsanslaget båda med ändamål att minska
frosten genom dikning.15 Att utmana denna
odlingsoptimistiska opinion var inte lått.

Når geologiprofessorn Arvid Högbom
1904 ifrågasatte frostdikningens effekter blev
reaktionen därför våldsam.rd Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen och Lantbruksstyrelsen
föreslog isuillet att staten skulle inköpa stora
mossområden i vade län för en storstilad ut-
dikning som skulle minska frosten.rT Veten-

PI de:r torra, suliga hrdcn viircr tn ståtli8 lallskos O€n

hrr lcvat diir i irhund dcn och lror, ait dcn ailLid skall krn-
nå hnlska h[r. trIcn en ocl onnan sran ]ar smusit sis ditiu
och breder ul sina yvig* grenar i 6r sälka eller vid fofrn av
eI bershåll, iltu orarke! iir.msrs fuktis. OcL nu b0.jar d€tr
lysla stri(ler- Tallfröua nåste lra sol och luft för å{,1 Lun'
ra sl:i roi. I)c do i granens skugsa. ltfen just dlr finnt
srånens {rön sin laupliga groLadd. Ornlring den vuxna
granen samla sig aå emlninson er DäDgd stDågranar. Solers
sirålar LunDå icle geroru den tiils gröosLån tränga red l,i)l
sj:ilv.r nul<cn. DanN Llir sllt fultigr*e, a)ll minrirc l;irnp-
lig lör t&llpltrntorD&. Omsidcr, k&nskc cfi.r hnndrat&ls Är,
har granea erövråt hela heden. Tallen år besegrad.

-Uen i eiillsk3,p Dred glelen komDa ofts åIralrs slc,getrs
barn, såsoIrt lingon- och njölouris, lavar och trossor. lytur'
lrcns fultighet tillhser lriirigcnom mer och mcr. Och nu ör
v itr m o s s en, cn ov akogens {arligssle fiender, i altåg&nde.
L)e[ trölger iD i skogell och erövrar bit efte. bit, ds vätaste
plalserDa fö$t. SDar[ ligger detr ron en ijock, ogenollllrårg-
lis och vit svalll! över Lele slogsmarLen. Triiletts frö! tunDo
$ållan nå marke! oeh sIå roi. D€ lå'lalige spöds plantoEå
förkvävas. Vitmos6ar uppgucer ocl Lvarhåller otroliga lrss
6()r åv vetter. Eela eLogen fdr efler rÅgon tid eit sjultrat
och l ande utseendc- I)c mind.c trlidcn nlr'höro att vii,rD
och sti dii.r slutligen rned naknn ocå totro grcniu. Skogen har

l&sltmpalt, Vi kulna }lappast tro, att saDlma Dr&rk en gåDg

burit rlen stolla, furusLogeu. Graner, son uttriinsde tåll€n,
har nu själv fål,t sin baneman-

skapsakademien mr enhälligt emot förslaget
och föreslog istållet en utredning av dik-
ningens effekter på frosdiindigheten.ts

Riksdagens behandling ar förslaget visar
g'dligt hur sakerna stod. Den avslog 1908 ett
anslag på 13 000 kronor för en utredning
om dikning verkligen minskade frosten, sam-
tidigt som den antog två anslag om tillsam-
mans 900 000 kronor till dikning som skulle
minska frosten i Norrland och övriga lån.]s

Att opinionen började svånga under 1910-
talet mårks emellertid i ansökningarna om
bidrag till liostdikning. Efter en stadig ned-
gång beslöt riksdagen 1926 att såtta punkt
lör frostm insk n ingsanslagen. Regeringen
ville inte satsa pengar "i företag, vilkas nytta
är så tvivelaktig och i allt fall omstridd som
frostavdikningar".'?o

Myrar var alltså som en källa till frost och
kallare klimat ett hot mot den rådande od-
lingsoptimismen, som sårskilt i Norrlands-
frågan stod mot skogsnåringen. Men sam-
tidigt kunde även skogsbruket ha nytta av

Figur 8:2
Nolis i fahsinil ur'Läseboh Jih Folhskolan',
1912: Cranen inkrliktar Irån öster.
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frostdikningen och Frans Kempe deltog 1914

i debatten om hur dikningen mot frost sam-

tidigt kunde förbåttra skogsväxten.

Försumpningsfaran och
skogsdikningen
Förestzillningama om samband mellan myar,
frost och dikning var emellertid uttryck för
en äldre natursyn. Ett helt annat samband
handlacle liirsumpningsfaran om. Den utgick
från samtidens mest moderna evolutionis-
tiska teorier, uttryckta i vad som skulle kun-
na kallas protoekologiska termer Där hand-
lade det inte heller om att aktiva månniskor
förbättrade naturen. utan isrället om att en
aktiv natur hotade de mänskliga framstegen.

Under 1890-talet hade biologen Axel
Lundström håvdat att vitmossan (sphagnum)

bredde ut sig och på det såttet höll på att
kväva omkringliggande skog. Han kallade
det biologisk försumpning. Den föreställ-
ningen hade sitt ursprung i synen på granen
som ett österifrån inträngande dominant
trädslag. Granen höll sakta men säkert på
att erövra landet från den ursvenska furan.
Genom sin skugga gav granen den fuktiga
vitmossan rätt betingelser fiir att våxa och
sprida sig. Processen blev självgående ge-
nom att vitmossan i sig kunde innehålla
stora mängder vatten och därmed fortsätta
urbredningen. Till slut krävdc vitmossan sitt

eget upphov - den tåta granskogen - och
för-vandlade området till en mosse. Det enda
som kunde rädda skogen var skogsbrand,
som lade marken öppen, eller utdikning.2r

Det är lått att se att tankefiguren hämtats
från samtidens nationella diskurs. Det år
den mörka inkråktaren från öster som med
sin skugga och försumpning hotar den ljus-
ålskande och stolta nordiska furan. Texter
med det innehållet inflöt också i Folksko-
lans läsebok från 1910 års upplaga, förfat-
tade av ör'erlåraren Per Holm6n i Göte-
borg.22

Byråchefen i DomånstyrelsenJohan olof
af Zell€n gjorde 1903 delvis en annan tolk-
ning av försumpningsförloppet, men med
samma slutresultat. Eftersom en sluten skog

Figw 8:3
Tbchning i'Mosskulturlörmingens lidtkrif' I 903:
25 årig grun å Ii umpad marh.

hade stor avdunstning bidrog den till mar-
kens torrläggning. När skogen awerkades
Lunde der därlör srarta etr lörsumpnings-
förlopp med mycket snabb tillväxtar vitmos-
sa. I Dalarna hade af Zelldn sett en 25-årig
gran halvt övenuxen i ett över 60 cm djupt
Licke med vitmossa.2s

Hur nära tankarna på en hotande för-
sumpning anknöt till den nationella diskur-
sen syns i debatten. En av dem som mest
l'ruktade försumpningen var redaktiiren för
tidningen Skogtahtarm C.A. Gustafsson. Han
skrev 1898:

Vårt land hotas afen lara som åtminstone
större delen al inbyggarne ej känna till,
och om den observcrats, egnas dock ingen
vidare tanke därpå. Det är den hastigt öka-
de 1örsumpningen af våra skogsmarker
(...)Sker ej afdikningen på allvar, så blir
vårt tand till större delen en kårröken.2a

Under r-ubriken "Lotteri åt skogen" föreslog
därför Gustafsson i sin tidning 1907 ett
"statslotteri till utdikning av försumpade
skogs- och mossmarker". Spel på utlåndska
lotterier var vanligt enligt Gustafsson. "Att
leda denna ström af guld, som nu går till
utlandet, ut öfver våra försumpade skogs-

marker och därigenom få dem torrlagda,
samt i sinom tid guldförande, det år hvad vi
kunde och borde försöka."':5
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Gustafssons förslag togs upp av riksdags-
mannen Ollas Auders Ericsson i Ovanmyra.
I en motion till andra kammaren 1909 före-
slog han med stöd av |/ra andra riksdags-
ledamöter ett lotteri för att skaffa pengar till
torrlåggning och plantering av skogsmarker.
Stora delar av Norrland och Dalarna var för-
sumpade "och dessa siffror ökas under årens
lopp, ty försumpningen fortgår och utbre-
der sig på vissa trakter i orovåckande grad
fort".26

Utskottet som behandlade Ericssons mo-
tion kunde dock av principiella skäl inte
stödja ett lotteri. RiksdagsmanJansson tyckte
dessutom att det bara skulle gynna skogsbo
lag som skulle få större bidrag. På det svarade
Ericsson som kommit med förslaget: "Har
herrJansson aldrig sett en sank skogsmark,
hur den griper omkring sig och fördårvar
även god skogsmark?""

Vid riksdagen 1912 gjordes en förnyad
framstöt om försumpningsfrågan. Det var
riksdagsman Olsson från Blädinge söder om
Vä{ö som ville ha en stadig utredning om
försumpningen.

Det är ett kåndt förhållande, att den allt-
jåmt fortgående försumpningen, jordkul-
turens farligaste frende, åstadkommer öde-
läggelse öfver vida områden af vårt land,
och därest det blefue undersökt, hvilka
stora arealer, som under et[ århundrade
sålunda gå förlorade, skulle vi helt säkert
föNkräckas öfver att vi på detta sätt låta så
att säga en osynlig fiende eröfra den ena
landsträckan efter den andra.

Riksdagsman Olsson visade på en karta vilka
områden i södra Småland som var hotade av
försumpning och menade att förhållandena
var likadana bland annat i angrånsande de-
lar av Kristianstads län.28 Motionen fick stöd
i riksdagen som gjorde en framställan till
regeringen om en utredning. Utskottet an-
slöt sig till Olssons hotfulla språkbruk och i
utlåtandet framställdes det hela närmast
som en mili&ir operation.

Mot en dylik sig all$ämt utbredande för-
sumpning afskogsmarken äro tydligen ef-
fektiva försvarsåtgärder i hög grad af be-
hofvet påkallade. (... ) Utskottet har den
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öfvertygelsen, att sänkilda åtgärder böra af
staten vidtagas i motionens q{te. Dårvid
torde framför allt komma ifråga upptagan-
de afstora alloppskanaler genom de aJ {ör-
sumpningen mest hotade bygderna.

Utskottet ville ha en utredning så att åtgår-
derna kunde "inriktas på de punkter, där
faran för framtiden är störst".2e

Men den utredning som riksdagen utan
invändningar beslutade om, fanns redan.
Sedan 1903 hade den nybildade Statens
Skogsförsöksanstalt på två områden i Norr-
land - Rokliden och Kulbåcksliden - under-
sökt försumpningeu och dess orsaker. Efter-
hand klarnade sambanden och botanisten
Henrik Hesselman och hans efterträdare
Carl Malmström började förstå vad som
hände. Der första de gjorde var art göra nog-
granna kartor över mosstuvorna i områdena.
Markörkäppar sattes ut för att se om mosstu-
vorna växte rill. År I905 r'ar det klart i Rokli-
den och 1909 i Kulbäcksliden. Efter tio år
gjordes den första avläsningen i Rokliden.
Grånserna mellan områdena var så gott som
oföråndrade. Nä{ måtningarna i Kulbäcks-
liden också upprepades efter tio år rar resul-
tatet precis detsamma: ingen tillväxt alls.30

År 1932 tryckte Carl Malmström en upp-
sas som redogjorde för alla undersökning-
ar. I den förklarade han att så gott som alla
Norrlands mossar befann sig ijämvikt. Ing-
en tillv:ixt skedde om inte vattentillförseln
ökades. Skedde det, till exempel genom fuk-
tigare klimat, skulle en viss tillväxt ske tills
er n) l l jämviktsläge in trädde. Försumpning
genom att vitmossan sög upp vatten och
bredde ut sig i granens skugga, ,A-\el Lund-
ströms biologiska försumpning, såg inte
Malmström som någon fara.sr

Skogsdikning och skogsväxt
Beredskapen hos 19i2 års riksdagsmän för
att ansluta sig till uppfattningen om en ho-
tande försumpning var lika stor som oviljan
några år tidigare att undersöka frostminsk-
ningen. I det förra fallet skulle det kunna
medföra nya och omfattande dikningsföre-
tag, i det senare ett stopp för vissa former av



dikning. Uppenbarligen var dikning ett med-

el som sökte sitt mål.
Men om frostminskr.ringsdikning och före-

slagen försumpningsdikning berodde på
oklara förestållningar om samband i natu-
ren, hur var det då med dikning för skogs-

växt?

Under skogsdjkningens tidigare skeden
och ända in på 1920-talet härskade upp-
fattningen, att praktiskt taget alla torv_
marker kunde göras skogbärande enbart
genom en effektiv torrlåggning

Långt in på detta sekel var det en vanlig
uppfaltning att skog kunde växa på all toru-
mar I bera dcn dikadr\ Lillrä( lligt inren-
sivt.

Det första citatet är Karl Lindbergs från
hans artikel 1958 i Domänverkes jubileums-
skrift Sz,enges sÄogar under 100 år, Det andra
är från Naturvårdsverkets rapport 1987 om
Sho gs- och mlrdi.hningens milj ökonsekt enser.

Var det så sjålvklart redan från bödan att
dika ut myrar för att få bättre skogsr'äxt? I
den avhandling orn skogsdikning av Elias

Melin, som Uno Wallmo diskuterade 1918,

gjordes en indelning av dikningsföresprå-
karna i tre kategorier:
1. De som menade att kårr kunde bli skog-

bevuxna efter dikning, men inte mossar
Hit hörde tio forskare med bland andra
Viktor Olofsson och Henning Nordlund
Åven GustafLundberg med sin handbok
i skogsdikning från 1914 räknade Melin
hit. Denne varnade uttryckligen för att
dika ut olämpliga områden.

2. De som menade att kärr kunde bli skog-

bevuxna efter dikning men höll frågan
om mossarna öppen. Hit hörde sju fors-
kar'e.

3. De som menade att både kårr- och moss-

marker kunde bli skogbevuxna efter dik-
ning. Hit hörde endast Frans Kempe som

1909 skrev om myrmarken:

Och denna har dock af alla våra marker
den största alstringsförmågan, när den en
gång blir torrlagd. Flera exempel finns
håpå, ochjag vågar påslå, att så godt som
all m1.r kan göras skogsbämnde.

Hur såg då dessa samband ut, mellan myrar
av olika slag och möjligheterna till skogsvåxt

efter dikning?
Sommaren 1897 åkte Viktor Olofsson

och Henning Nordlund från Skogsinstitutet
runt och besökte åldre dikade områden i
Mellansverige. De flesta var dikade för 35-
40 år sedan. Resultatet varierade kraftigt.
Varför?

Redan vid en flyktig unde$ökning af de
olika diknin€isföretagens resultat finner
man detsamma i första hand beroende af
torvens sammansäLtniDg och beskaffen-
het.

Det var vitmossan som var problemet. Där
den utgjorde större delen av myren awådde
Olofsson och Nordlund från dikningsföre-
tag.

Figur 8:4
Iliustration i liinboken till Frans KenQe z'id hans 70-

årsdag. Arbelet qmboliseras aa såräl )xan sam diket
spatlen. Dnisen beqder: "Me(L arbete och st1!di.P.r".
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De dikningar i Mellansverige som bland
andra Olofsson och Nordlund och även
Gustaf Lundberg från Skogsinstitutet menat
vara misslyckade besöktes åter av Melin. Det
dåliga resultatet förklarades med "ofullstån-
dig torrläggning". Själv anslöt han sig till
Kempes åsikt om att all myr kunde göras
skogbärande efter dikning. Vilka uttryck tog
sig den uppfattningen?

Redan från 1897 började Frans Kempe
dika på Mo och Domsjös bolagsmarker. På

20 år fram till 1917 hade på de markerna
grävts 11 900 km diken. Det är sträckan Mal-
mö-Stockholm fram och tillbaka tio gånger

- med handgrävda diken.
På de stadiga skogarna hade under sam-

ma tid dikats ca 11 100 km. Frans Kempe
hade således låtit dika mer än all dikning
som gjorts av staten. Den som bestämmer
om sådana arbetsinsatser är övertygad om
nyttan av skogsdikning.

Men uppenbarligen fanns problem med
vissa myrar. På Robertsfors bruk utanför
Umeå hade flera mossar dikas kraftigt och
blivit liggandes tiotals år utan skogsvåxt. År
1910 tröttnade jågmästaren på bruket, Vil-
helm ÅJund. på atr ränta och läL köra på rrä-
aska för att se om det skulle hånda något.
Det gjorde det. Det började våxa alldeles ut-
märkt. Men efter några år avtog effekten
och träden dog. Uppmuntrad av resultatet
fortsatte Ålund att gödsla mossar med trå-
aska- År 1932 kom Carl Malmström till Ro-
bertsfors bruk på en studieresa och blev in-
tresserad av gödslingen. 1935 publicerade
han en redogörelse för försöken på Roberts-
fors som blivit klassisk. I den kunde han slut-
giltigt slå fast att det var tillgången eller bris-
ten på mineralämnen i torr'rr-rarken som av-

gjorde om det skulle växa träd efter dikning-
en. Fattades vissa åmnen hjålpte det inte
hur vål torrlagd mossen än var. Att skylla på
dålig dikning berodde på en missuppfatt-
ning enligt Malmström:

Orsaken till att man vid skogsdikning icke
alltid har insett mineralnåringstillgångens
stora berydelse, beror säkerligen i de flesta
fall på, att man oftå å även mineraliskt sva-

ga mlrmarker finner en mårkbar förbätt-
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ring av skogsväxtbetingelsern harl eflera\,,-

dikningen. Plantor av björk och bartråd
slå sålunda icke sällan väl till. Denna för-
båttring blir dock ? ihåLlande,rtan efter fi
år bö{a nämnda plantor se lidande ut, an-
gripas av sjukdomar och slutligen förtvina
och dö. Man har då trott. att detta berott
på ofullständig torrlåggning, men i s&illet
torde den förnämsta orsaken ha va t, att
det näringsförråd, som gjordes tillgäirgligt
genom dikningen, blivit förbrukat. 32

Det år alltså på 1930-talet som sambanden
kring skogsdikningens möjligheter är klara.
Sedan följer en period på cirka femtio år
fram till 1990-talet då dessa möjligheter ut-
nytEas på olika sätt i förhållande till tekno-
logi och priset på arbetskraft.

Skogsdikning som medel mot
massarbetslösheten
Är l93l drabbades Sverige av den inrerna-
tionella depressionen och två år senare var
nästan var lärde arbetare utan arbete. För
de tusentals arbetslösa behövdes sysselsätt-
ning och i vaie kommun tillsattes en arbe ts-

löshetskommittE till vilken staten lämnade
bidrag för arbetstillfållen som samtidigt
kunde anses samhållsnyttiga.

Redan under 1920-talet hade dock skogs-

dikning på enskilda marker blivit bidragsbe-
rättigat. En motion till andra kamrnaren
1926, där den småländske riksdagsmannen
Olsson i Blädinge återigen fanns bland un-
dertecknarna, resulterade i en utredning
och en proposition om statsanslag. Redan
dår fanns sysselsåttningsaspekten med. "Till
de indirekta fördelarna av produktionens
höjande på sätt som antytts hör bland annat
att arbetstillf;illen ökats såväl under vatten-
avledningsarbetets gång som under den tid
produktionen tillvaratages. " Detfanns också
med bland motiven när riksdagen nästa år
anslog medel.3r När statsanslaget vid kom-
mande riksdagar ökades successivtlar en vik-
tig motivering ockåjust ökningen av antalet
arbetstillfällen.3a Anslaget till skogsdikning
på enskild mark femdubblades därefter på
fem år och uppgick 1932 till en miljon kro-
nor.35



Med massarbetslösheten fick skogsdik-
ningen en helt ny bettdelse. Efter ett förslag
lrån skogssakkunniga löreslog regeringen
1932 att ytterligare anslå två miljoner "för
att samtidigt bereda ökade försörjningstill-
fällen inom skogsbruket under rådande ar-
betslöshetsperiod och främja skogsvården".
Sammanlaet anslogs under de tre åren 1932-
35 över tio miljoner kronor till skogsdikning
och i de nordligaste lånen kunde också bo-
lag få del av bidragen.s6 Under slutet av 1930-

talet fortsatte statens dikningsbidrag att lig-
ga högt men krigsutbrottet 1939 innebar ett
tvårt slut.37 Kdgsåren innebar att all tillgäng-
lig arbetskraft i skogen behövdes för awerk-
ning och dikningen minskade starkt.

Nya metoder lör dikesgräming
Dikessprängning
Den vanliga handgråvningen av diken var
en tung och arbetskrävande teknologi, dår
krananordningar och dynamit, för att få
bort stora stenar, var de enda hjålpmedlen.
Elter Lriger var uckså a rbeslraftssitua tion en
annorlunda än på 1930-talet. Istället för ar-
betslöshet och låga löner var det brist på
arbetskraft och stigande löner Om skogsdik-
ningen skulle öka behövdes därför nya meto-
der. Det Iörsta försöket att rationalisera
skogsdikninuen var dikesdynamiten.

Redan 1913 hade försök gjorts i Gyttorp
att spränga diken med dynamit senom att
place ra ut laddninsar på lirye med jämna
mellanrum. Når den yttersta laddningen de-
tonerades utlöstes nya detonationer utefter
linjen genom uyckvågen i marken. Den bil-
liga arbetskraften gjorde emellertid att meter-
Lostnaden lör språngda diken blev näst-an tre
gånuer så stor som för handgrävda. Dårför
blev metoden aldrig omsatt i praktiken. Un-
der 194O-talets slut var situationen annor-
lunda och när Domänverket vid en exkur-
sion 1949 fick information om norska försök
med dikessprängning genomförde man
egna försök hösten samma år Nitroglycerin
AB i Gyttorp utvecklade en särskild dikes-
dynamit och sp rängäm nesi n sp e ktion en
godkände metoden. Domänverkes försök i
Norrland under sommaren 1950 visade på
besparingar av både tid och kostnaden för
arbetskraft. Förutsättningen \ar dock att mar-
ken var tillräckligt fuktig.:1r Samtidigt hölls
kurser i södra Sverig_e där erfarenheterna
också ansågs goda."" Aven om intresset där-
för var stort fanns det problem med produk-
tionen av den särskilda dikesdynamiten. Det
tog några år för Gyttorp att få fram de öns-
kade kvantiteterna, men fro.m. 1953 pro-
ducerades årligen 500 ton.r0 Redan efter
några år hade alltså dikesspdngningen sla-

git igenom och omfattningen på skogsdik-

ligur 8:5
Skatlel gåt! l;örsöh med,

tlikes språngning 1 95 0.
J 9J ) threu Hjalmar uon
Feiktzen att "d.ikesspräng

ning betalar sig d,år mar-
ken är sLenbuntlcn eller
hoppacha.l, så au grä!
ning.fii hand. är når, oth
att där måste anaäruLas
kotp o.h xpiitt". Annms
'Ltar det vil den tiden bil-
hgaxe a gi;ra jobhel Jör
hand.. Dfrzr kriget, när
sprängning bln billigme i
lhhållantle till manuell
gräLrning, bk! d?n isldlkl
utkonkunerud a't griia
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ningen ökade igen. Men samtidigt hade nya
metoder börjat introduceras som snart skulle
ersätta dikessprängningen.

Dikaplngning
Under det tidiga 1950talet bö{ade mekani-
seringen av skogsbruket på allvar Försök
med skogsmaskiner och motorsågar av olika
slag blev vanliga. Dikessprängningen var en
teknik som hämtats från Norge och utveck-
lats i Sverige för svenska förhållanden. På

samma sått var det med de maskiner som
började prövas för att mekanisera skogsdik-
ningen. Här var det framför allt Finland, det
stora skogsdikningslandet i Norden, som
blev ett föredöme. Men åven dår anpassades

tekniken för svenska förhållanden.
Finland har som skogsland betydligt större

areal än Sverige vilken har ansetts vara dik-
ningsvärd. Skogsdikningen har ockå haft en
mycket större utbredning i Finland ån i Sve-

rige. I slutet på 1960-talet uppskattades att i
Finland cirka tre miljoner hektar skogsmark
hade dikats och i Sverige 0,4-0,6 miljoner
hektar.n En stor del av den finska diknings-
arealen låmpade sig för dikesplöjning med
traktor och dikesplog. Den metoden började
också att pror,as i Sverige under 1950-talet.

Redan 1949 presenterade tidningen SÅqs-

agorzz försök från Finland med bandtraktor
och olika typer av dikesplogar. Tidsandan
speglades i artikeln när den finlåndske för-
fattaren argumenterade på ett sätt som På-
minde om stämningarna i Sverige 140 år ti-
digare. Efter förlusten av Finland till Ryss-

land 1809 hade Esaias Tegn6r i dikten Svsa

uppmanat till nyodling för att "inom Sveri-
ges gränser erövra Finland åter". På samma
sätt skulle den finländska mlrmarken efter
kriget för-vandlas till åkrar och skogar.

I Finland och särskilt i dess nordliga delar
finnes mycket vidsträckta och delvis rätt
goda kärr- och myrmarker, som kan om-
föras till åker eller skogsmark. Genom en
utdikning av dessa marker skulle de area-
ler kunna kompenseras, som gick förlora-
de genom kriget. Det förgänar nämnas, att
detrör sig om ett område, som är större än
det till Sorjetunionen avträdda området i
Karelen.42
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I Sverige konstruerades och provades olika
dikningsplogar under de första åren av 1950-

talet.as Domänverket köpte in en av dessa

modeller för egna försök 1953. Den bestod
av två delar där först en traktor gick före i
spåret och lät en wire löpa ut cirka 40 meter.
Därefter stannade traktorn, fållde ut stöd
och vinschade in wiren med sjålva plogen
vilken gjorde ett dike på drygt en halv me-
ters djup. Resultatet var mycket gott på de
marker som provades, med en kostnad för
grår'ningen per löpmeter som motsvarade
endast en {ärdedel av den för handgrävda
diken. På stora öppna dikningstrakter utan
bottensten var metoden lämplig, men i kårr-
aktiga sumpskogar med rik vegetalion var
den olämplig.aa Ett annat problem var att
det inte gick att anpassa djupet.a5 Efterhand
kom också dikesplogar där plogaggregatet
var direktkopplat till traktorn.a6

Dika gråu ni,ng med, maskin
Vid mitten av 1950talet började en ny me-
tod att prövas. Tidigare hade grär..maskiner
använts för att ta upp större avloppsdiken
eller kanaler Nu kom mindre speciellt av-

passade gråvaggregat som lättare kunde ta
sig fram på skogbevuxna torvmarker. Ma-
skingrärningen hade dessutom fördelen att
dikesdjupet kunde anpassas och den upp-
tagnajorden avläggas så att den inte hind-
rade tilloppet till diket. Efterarbetet blev
dessutom mycket mindre än med spräng-
ning och dikesplogning. Däremot blev den
dikeslångd som kunde grävas per arbetsdag
inte så lång med dessa metoder

Konkutrerande meto d,er

Vid mitten av 1950-talet fanns således tre
konkurrerande gråvningsmetoder, förutom
den allt mindre använda handgrår ningen.
Det är naturligt att del lanns ett slorl inlres-
se för prisjiimförelser mellan dem. En sådan

gjordes också av Karl Lindberg 1956 i en av

Svenska skogsvårdsföreningens folkskrifter.
Även om det sledde med många resenatio-
ner uppskattade han att sprängning med
dåvarande kostnadslåge låg på cirka 1:70
per löpmeter, främst på grund av det relativt



höga priset på dikesdynamit. Kostnaderna
för maskingrävning uppskattade han till
cirka l:50 per löpmeter och för plogning till
cirLa l:-. Problemer med plogningen var
dock att den krävde speciella terrängförhål-
landen lör atr vara Iämplig. Maslingräln ing-
en var dyrare men kunde användas nästan
överallt.at

Den metod som först försvann var dikes-
sprängningen som inte kunde konkurrera
ekonomiskt med den mekaniserade gräv-
ningen.a3 Det som kom att avgöra saken till
maskingrävningens fördel i konkurrensen
med dikesplogningen var framför allt två
saker Dels kunde det nya hydrauliska gräv-
aggregatet kopplas till en vanlig befintlig
jordbrukstraktor och dessutom användas
för grävningsarbeten på många andra om-
råden, som vågbyggen och grundgråvning.
Dels utvecklades en sårskild triangelformad
lormskopa som gjorde det möjiigt att grära
direkt i dikes liingdriktning.r'g Det hår gjor-
de att maskingrävningen alltmer tog över
dikesgrär'ningen från dikesplogarna. I slutet

av 1960-talet var maskingråvning vanligast i
Norge och Sverige och även i Finland pas-
serade 1967 maskingråvningen dikesplog-
ningen som den ranligaste dilningsmeto-
den.

En effekt av dikesgrår,ningens mekaniser-
ing blev att själva arbetets status förändra-
des. Handgrävningen av diken var från bör-
jan ett reserv- och fyllnadsarbete i skogsbru-
ket. När det behövdes arbetstillfällen, som
under 1930-talet. ansåss skogsdikninq som
en lämplig uppgilt. Med mekaniseringen ar
skogsdikningen krävdes istälet srora invesrer-
ingar i maskiner och deras underhåll. Dessa

allt högre fasta kostnader stållde krav på att
arbetet skulle utföras snabbt och göras rått
redan från början, med minsta möjliga be-
hov av efterjusteringar Genom detta och kra-
ven på mekaniska kunskaper blev skogsdik-
ning ett arbete för dem som behärskade den
nva telnologin.*0 Men med maskingrävning-
ens allt större dominans över dikesplog-
ningen skedde samtidigt en spridning av
såväl tekniken som den nödvändiga kunska-

! I /a"!.._4uaF5taIa

=Tluitnosstorf ötaff1o./
Ut S4nstq a$kuhuföt.iksens sanr.

o+=::J:Y;;sz,kata

ffiI
Skogst orl' llhneratmark

Figur 8:6
Saenska Mosskulturfh mingen uar mindtz intressnad. aa skogsod.ling på torumarker (se kapitel 2). Vissa firsdk gmom-

förd,es rlock, srlsom rletta tioåriga Jihsöh På (ranarps mosse. Fihsöket tar huru(I\ahL;gen ett dihningsförsijk, men det

tar ocl6å inJluerat at ryska försök med, li;Lttriidsod.ling på tonmarher Sam Os1tal.d, påpehade i en retLorisning a

försöket 1916 utgick man rerLan från biirjan från att fisöket hultudsakligen skulle miss\ckas, eftersom endasl tall
tias på den högmosse som uppodlad?.s. I storL selt alla plantor d.og ocktå.
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pen. Dikesplogningen ansågs kräva större
specialkunskaper av dem som utförde den
medan detvar lättare att få ett lyckat resultat
med maskingrävningen.5r Därigenom kun-
de en effektiv och relativt ekonomisk metod
spridas bland landets mindre skogsägare
som snart använde den för att öka dikning-
en. Särskilt wanligt blev skogsdiLning i sam-

band med hyggen där grundlrattnet befara-
des stiga och hota återvilxten, så kallad skydds-

dikning.

Slutsatser
De förändringar som kan utlåsas ur histori-
en om den svenska skogsdikningen under
större delen av 1900-talet har många olika
orsaker. Som en linje går en inomvetenskaP-
lis diskussion om värdet av att dika för att
förbättra skogsvåxten. Det fanns på den
punkten betydligt fler åsikter i frågan vid sek-

lets bödan än vad som tidigare framkommit.
En allmän skepsis mot dikningens möjlighe-
ter att generellt förbättra skogsvilxten var all-
män bland forskarna. Det var först på 1930-

talet som Carl Malmström övertygande kun-
de visa att det rar tillgången på mineraläm-
nen som var argörande lör om skogsväxten
skulle bli lyckad. Att bara avleda vattnet
råckte inte.

Men vid sidan av denna inomvetenskap-
liga förklaring finns en rad andra till skogs-

dikningens föråndringar. De första stora dik-
ningsföretagen hängde samman med en all-
män uppfattning om att vattnets avledning
förbätträde klimatet eller i vart fall minskade
den lokala frosten. Denna frostländighet
kunde även vara ett hot mot skogens för-
yngring och botemedlet var dikning. Kring
kraven på statliga insatser för dikning i Norr-
land kunde såväl de odlingsoptimistiska
bönderna som dikningsvänliga skogsbolags-
direktörerna enas. Därför var inte heller
vetenskapliga invändningar mot behovet av

frostminskningsdikning välkomna.
Tvärtom var det med behovet av veten-

skaplig legitimitet åt dikning för att före-
bygga försumpning. Där kunde riksdagen
snabbt enas om motåtgärder Dikningen har
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alltså påverkats av såväl inomvetenskapliga
som politiska faktorer

Men föråndringarna i skogsdikningens
omfatming har också varit i högsta grad be-
roende av de ekonomiska och teknologiska
föråndringarna. Så länge som skogsdikning
sågs som ett skogligt ut$llnadsarbete kunde
det inlemmas i den arbetsmarknadspolitiska
åtgårdsarsenalen. Det är därför som 1930-
talets skogsdikningar inte i första hand är
beroende av skogsbrukets egna behov utan
av samhållets arbetslöshetsstatistik. Det är
tydligt vid det abrupta slutet för skogsdik-
ningen vid andra världskrigets utbrott. På

samma sätt är efterkrigstidens uppgång av

skogsdikningen beroende av de nya meto-
dernas genomslag, framförallt den mekani-
serade maskingrävningen. Med denna får
många mindre skogsägare ett kraftfullt verk-
tyg för att särskilt dika vid hyggena för att
undvika stigande grundvatten.

Det är emellertid denna ökning av skydds-

dikningen och farhågorna för därmed öka-
de kväveusläpp som på 1990talet leder till
politiska åtgärder för att minska skogsdik-
ningen. Dårmed har dikningen åter gjorts till
en politisk fråga såsom vid seklets bö{an.

Naturen kan ses som hot eller hotad, men
det är i ny teknologi, i n}? vetenskapliga upp-
fattningar, i olika samhälleliga behov före-
trädda av olika samhällsintressen och i den
poliriska behandlingen ar dessa intressrn
som människors användning av naturen Iör-
ändras. Och när naturen svarar på dessa för-
ändringar har vi en motpart som reagerar
på vad vi gör

Noter
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2 MeliD 1917, f6rord, s. Xt.
3 Wallmo 1918. s. 385.

4 Wallmo 1918, s. 396.

5 Ahlbäck 2002.

6 Se t.ex. Davner 1990.
7 Johannisson 1984, s. 36 37.

B Låseboh fii llolksuolan 1909, avd. 5 och 6, s. 1399

9 Riksdagens ptotoholl med bihang,1862/63 års riks-
dag. Statsutrkottcts memorial No 141, s. 62.

70 Riksdagens protoAalL ned. bihang,1862/63 åIs riks-
dag. Statsutskoftets memoial No l4l, s. 57fi1



ll

l2
13

t1

I5

16

t7

18

t9

20

Skrn'ebe från landshövdingarna i de sex nordli-
gaste länen.
Riktdagens pr.)toholl n d,;narg, 1897 års riksdag.

FörstaXånmarens prorokoll nr 12, s. 18.

Ti^knf P Skag'huståIiring I 895, s. ?3.

Rihsd.age s PtotokolL ne.l ,ira"g, 1897 års riksdag.
I.'öl.sta KåmrDarens protokoll nr 12, s. l9
Riksdase s fraLok.) ne.1rtådng 1897 ?irs riksda[i.

Första Kåmnarcns p.otokoll nr 12, s. 22; BISOS:

Skogsstyrclsens Berättelse 1898, s. VII; BISOS:

Skogsstyrelsens Beräuelse 1910, s. Xlll.
1912 års riksdag. Andra kammarcns tärde tiluäL
liga utskotrs udåtande nr 10, s. 22ff
Högbom 1905, s. ll2n Ore.sikt av problenrati-
ken i Stolpe 1909, s. 16lff.
Rilttdagens prctokoll ned åiådrg, 1912 års riksdag

Andra kammarens {årde rillf;illiga uLskotts udånn-
dc nr 10. s. l3-20.
Riksdagn! l)ratakol ned ril,iing 1912 års riksdag

Andra kammarens frärde tillfälliga utskotts ut-
låtande nr 10. s. 20.

Riksdd,gen! Proloholl med åtrdng, 1908 års riksdag.
Andra Kammarens protokollsutdIag, s. 166ff.;
srar-sutskottets utlåtande No 10. s.438.
Riksdagens fnnAall nerl åiåazrg, 1926 års riksdag.

.Jordbruksutskottets udåtande 45, s. 6.

35 t-othigius 1945, s. 36.

36 Lothigius 1945, s. 39.

37 Lothigius 1945, s. 36.

38 Lindbcrg 1949, s. 370-396; Lindberg 1951, s.

67-80.
39 Sltogsn 1950, s. I20f.
40 l.lndberg 1954, s.93fi.
4l Ahlhäck 1969- s.35.
42 Pihkala 1949. s. 12211:
.13 "Skogsdikringsplog av modellen L ndberg

Mlnksund" 1952, s. 138.

4,1 Lindberg 191'14, s. 238-240.
45 Lindbcrg 1956, s. 16.

46 Lindberg 1956, s. 15.

47 Lindberg 1956, s.21-23.
48 Ahlbåck 1969. s. I52.
49 Ahlbäck 1969, s. 157 159.

50 Malmström 1964, s. 704;Ahlbåck 1969, s. 151.

5l Ahlbäck 1969. s. 159.

trkåll- och litteraturförtecknin g
Ahlbåck, -\rnold, l9tj9. "Om skogsdikning i Norden",

9 eriges Sk ags1.tånlsfi;rl)und s Lid st;rift, s. 13-99
Ahlb;rck, Arnold, 2002 , Pngrunf;r lptuslning au skog,-

dikade arcaLa. Oplrblicerad rpport till Skogsstv
relsen 2009-10-10.

Bi as tiL Srdises aliciella rtatistik.

Davncr LaIs, 1990, "Stoppa skogsdikningl", SÄogezr

1990:2. s. 66.

H6gbom, 4.G., 1905, "Om myrutdikningcns betydelse

fö. frostländigherens minskning", SrenrÅa Mrrs-
k dh t, tFpn' "rpn' l ;d"k, ;lt... I l2-l lL

.lohannissoll, Ikrin, 1984, "Det sköna i der vilda. Er
aspekt på natLLren soln närsklig resuN", i Tore
Frångsmlr (red.), Paladiset ach riLlmarhen. Studitt
hring tnen p.i nnturen o& natwr^lltsrDrd, Sbck-
holn. s. 15 U1.

Karl Lindberg, 19,19, "Ratbnalise ngsfrågor på dik-
ningsfronter", Nort Llnd s Skogvni sl1rbunds tid

tl s. 370 396.
l,indberg, I(arl. l951, "Modern skogsdikning", Szarsfta

s A o sst ånt sfr re nin gm s i d n d|i.
Lindberg, I(arl, 195.1, "Senaste nytt från dikningsfron-

ten Il", s.190-192, "Scnaste nylt från diknings-
lionten lll", s.238-240, Skrgrn.

Lindberg, (arl, 1956, .t/iogr.liÅnirg (Svenska Skogsvårds-

förcningens folkskriftcr), stockholm, 51 s.

Lorhigius, Wilhelm, 1945, Slrrr?ger shogflåxlssltreket
1905 1941, Stock}\olm, 292 s.

Lundström, Axcl, I 895 , O 
"t 

fira skogor och sLogsfrågam a

(Föreningen lleimdals folkskrifter. 24), Stock-
holm.39 s.

Läsebok Iöt Iolksholn.n, 1 909, Tionde upplagan, Stock-
holm. 588 s.

Läseb.)h fb linkskolul, 1912, ParallclllLPplaga, Srock-
holm.480 s.

2l Lundström 1895, s. 17ff,27.
22 Läsebok fb lblkskoldz 1912, s. T24f Texten om el-

dens betydelse anshrter till denna evolutionisliska
lankcIigur med elt språk, som med vår efter
bandskurskap om 1900-talets histoda, framstår
som tveksamt. "Elden som förödde så mlcken !år-
deftrll skog, har oclså på sina ställcn ndört ett
gott och nyftigt rensnirgsarbcte. Den försumpa
de skogstrakten har lagts blottad och bar för so-

lens strålar. Nu åro vinnossa och ris besegradc,
or h ure, dcm. r.la skall \indcn är en rånq.u.a i

stolra Rrrors kronor". s. 730.

23 afZell6n 1903, s. 198-213.
21 Shogiaklarcn.lqgq, sign "Pinus", s. 139

25 Shogiatt.arcn 1907 , s. 193.
26 Skogaklaren l9tJ9, s. 7 5f.
27 Riksdagens pntoholl rsd riåang, Riksdag 1909 And-

Ia Kammaens prorokoll6 mars, s. 38.

2a Rihsdngens pntokol,?"d r,rarg, Riksdag 1912. And
ra Ilrmmarens qårde tillftlliga utskotts udåtande
nr I0, s. lff

29 Rik\d,agns lrotaholl mrd rirdrg, Riksdas 1912. Arld-
ra Kammarens lärde tillfiuiga utskofts rdåtande
nr l0 s. 33fl1

30 "SkogsIörsöksanstaltensverksamhetsberältelse"
1909, s. 252 ff.; Malmström 1932, s. 24-28. 52-
60.

3l Malmström 1932.

32 Maims.röm 1935, s. 637.

33 Riksdagens pnbholl ned bihang, 1927 års riksdag.

Jordbruksutskottets urlåande nr 65, s. 2

31 Riksd,agens lrotokoLL muL bihang,1929 års riksdag

.lordbruksutskotteLs utlåtande nr 2, s. 50.

1q3



Malmsföm, Carl, 1930-1931, Oln faran fh skogsmtkens

Ji sunPningi Nonknd. En stud:ieIrån KubAch:lidens

oth Roklid.ens försöksfäh (Meddelanden liån Sta

tens Skogsförsöksanstalr. 26), Srockholm, s. l-
162.

Malmstr6m, Carl, 1935, On nbin+sJörhå anllenas be-

\dehe rt;r brumarkds skogsproduhtionsförnåga. En
ndogötvl:efn någa b?.qsande g;dslingsFry.nh med ftn'
a6kd utfiida å Rabe slots btuh i Västefiortun (Med
delanden från Statens Skogsförsöksanstall- 28),
Stockholm. s. 571 650.

Malmstrdm, Carl, 1964, "Forest Dnining in Northern
Sweden", i -FrrtrÄril tiltågnad Carl Ketnpe B0 åt.

1884-196r, Stockholm, s. 693-712.
Melin, Elias, l9l7, Studitr ttuer de norrkindsln nltmarker

nas ugelation, Vppsala & Stocliolm,426 s.

Pihkala. Ruik, 1949, "om lörsök med mekaniserad
dikesupptagning", SÄogsägarcn, s. 122- 12b.

Ril.Ådngen: prctoholl. med bihang.

SÄdgrz l950.
'Skogsdikningsplog av modellen Lundberg Munk-

sund", 1952, SÅrgar s. 138.

Skags.t'örsi;ksanstaltens urhsamhetsberättelse I 909, 1909
(Meddelanden från Statens skogslörsöksanstalt.
6), Stockholm.

SåogzaÄtaren 1898, 1907, 1909.

Stolpe, Per 1909, "Ett f6rsök iill utredning af frostdit-
ningsfrågan", fingl Iandtbruks'ahacL:mims Hand-
lingar och Tidskrift, s. 161-17l .

Tid s krifi f ;r S ko g s hu s h ållning.

wallmo, Uno, 1918, "Vår skogsavdikningspolitik", s?rnr
ln Skogxå lsliiningens ?tdrÄril s. 385-398.

af Zellen,Johan Olof, 1903, "Om torrläggning al 1ör-
sumpad skogsmark", S?enska Masn hwförcningus
tidskifr, s. 198-213 .

Förteckning över bilder och
bildtexter
Figur
8:l Diagram ur Arnold Ahlbåck, 2002, Progmn löt

uplnustning au skagsdihade arealer, opLfilicera<l rap-
port till Skogssgrelsen 2002-10-10.

8:2 Faksimil tlr lrird ok f;r Fokskolan, 1912, päJ^llell
upplaga, Stockholm, s. 725.

8:3 Teckning urJohan Olof af Zell6n, 1903, "Om
torrlåggning af lörsumpad skogsmark", Sua?rå

M o s skuhurförenin gns'Iids kriJi.
8:4 Teckning ur SÄogar och SLogsbruh. Sludier ti ägnade

Frans Kempe på hans sjuttiårsdag, 1917, Gultr.ar
Schotte (red.), Stockholm,38l s.

8:5 Citat av von Feiliten ur Karl Ljunglöf, "Språng-
ning av diken", Foto i MarÄinteknih iJa och skog

nr5. 1q53.

8:6 Hugo Osvald, "Om skogsodling på högmossar:
Ett tioårigiförs6k på Granarps mosse vid Flahult",
Sl)enska Mosshutturf;reningens Tid;hriIt 1916, s.

285 313. lllustration ur denna artikel. s. 288.

194


