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Företal 

En skogshushållare och pedagog med 
europeisk överblick 

Det finns en skara professionella skogsmän 
som samLidigt är kt1nniga lekmän i de histo
ri , ka veLenskaperna. Det är pe rsoner som 
un der lång tid har lämnat värdefulla b idrag 
till dn velande om skogshushållningen i 
äldre tid och utan vars insatser den svenska 
,kogshistoriska fors kningen skulle ha vari t 
m:·ckeL fauigare. 

Jägmästare n RengL Brynre Lillhör defini
tin de nna skara! H an har ~jälv ett halvsekel
langt perspektiv på de förändringar, för at:t 
inte säga omvälvningar, som sker.t inom 
skogsbruket 1950-2000. Efter au ha fått sin 
j ägmästarexamen i bö1jan av 1950-talct, kom 
ha n under sin anställning vid dåvarande 
Domänstyrelsen att vara m ed om atL bygga 
upp den nya statliga organisationen under 
den dynamiske generaldirektören Erik 
Hqjers ledning- e n tid och person som han 
för övrigt senare också behandlat utförligt i 
Skogshistorisk Tidskrift . Bengt Brynte arbe
tade bl.a. med mekaniseringsfrågor, särskilt 
introducerandet av maskinell barkning, som 
,·ar en av tidens stora nyheter. 

I slutet av 1950- och början av 1960-talet 
,·ar BengL Brynte föreståndare for H ällnäs 
skogsskola i Västerbouen . Därefter var han 
under många år Domänverkets revirförval
tare, först på Öland och sedan i Gäst rike
Dala revir. Där förmådde han, trots samman
slagningar ti ll allt större enheter, att behålla 
detaljerade kunskaper om sin skog. 

Genom sil l arbe te inom Domänver ke t 
och genom sina spr{ikku nskaper fick han 
redan under 1950-taleL många v~i rdefulla 
kon takter med personer inom skogsbrnket 
på kontine nten. Han föl jde nära elen u tveck
ling som skedde inom det europeiska skogs
bruket, kanske fram för a llt det Lyska. I siu 
revir tog han också emot m ånga u tländska 
studiebesök och framför all t var han , under 
en lång följd av år, viircl och handledare for 
skogliga praktikamer från flera europeiska 
länder. Genom detta arbete, som rönte stor 
uppskattn ing, kunde han knyta samman sina 
kunskaper i språk med de pedagogiska fä1~ 
digheterna från sin lärartid i Hällnäs. 

Bengt BrynLe intresse rade sig också för 
skogshistoria och var e n av ini tiativtagarna 
till SkogshisLoriska sällskapet där han sedan 
var ledamot i styrelsen, från 1990 till 1998. 
Förutom rollen som en aktiv styrelseleda
mot, arbetade han även med att anordna en 
del av sällskapets exkursioner. Han har där
till medverkat i lokalhistorisk litteratur med 
a rtiklar om skogsbruket i Hedemora och 
Husbyringen samt med en liten skrift m ed 
titeln Vägen till J<Zinsbe1get som ger ett exem
pel på förvandlingen från blädnings- till 
trakthyggesskog. 

Vägen till Flinsberget förde honom ocks,'\ 
fram till några av elen svenska skogsh ushåll
ningens pionjärer som verkat p å hans hem
maplan i Garpenberg. Med sina detaljkun-
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skaper orn re\irers skog såg han lärn11iugar
na a\· dt't garn la så kallade facherks-skogs
hru ket med sina tyska röner. D~in·id stÖllt' 
hau p {1 namllet Obbari11s. f-kngt BryllLt' kun
de 1111 fört'na alla silla illlressen och färclig
hete1· och g<" sig i kast med en fördj11plling i 
ett h istoriskt material son, utgör t'll dela\' 
grunclell till den vetenskapliga 11tvecklinge n 
illOlll skogsh11shål111ingens O!llr{1de. Denna 
speglas ime minst genom bclysn ingeu aY de 
meningsrnot:s~ittningar som rådde me lla n de 
frä msta frirctriidarna för ek: båda skogsinsti-

luten - det sou1 C.l.. Obbarius förestod och 
det som hans Yede rsakare GustafSegerdahl 
\·a r chef rör. Ben gt Bryntes sätL att prcselllt'
ra dcLLa, för många sdrgenomträngliga his
LOriska bllmate rial, parat med de många 
persouhistoriska upplvsn ingarna. gör att 

ha11 frambringar en k\·,mcle bild 3\' [800-
talcts skogsbr11k och de män niskor som 
hade infli·tancle cliiröver. 

lfr11rw Nilsson 
A.lwrlr'm.isekrell'rm-e och \'D 
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, : -n,,tud och 
,· •. : ')ege rcla hl 

-.i· _, · t pr<"senLe
mtL~ngliga h is

merl de ma11ga 
- ~rna. gör a11 
::: ".Id a1· l800-

:::::l.i1:n1'kor som Förord 

I len bok som läsa re n 11u hålle r i sin lia11d 
-:, ri\(:' r fö rfattaren Reng t Bryn te om C.L. 
Obbarius l ,iiroboh i Slwgrnetmska/Jen: 
-()iJba rius Lärobok i1111ebar en 1'111ulåt' lldl' sam-

,. 11Jat111 i11g av det skogliga k1111 nandet hos d1'11 
,11 10111 kom all i stom styckm bli dm stora 11y
. are11 i svenskt skogsbruk. 
H1111 1 liimsalseroch sy11J;u11l<terlwm all domi

,·m dm ,lwgliga debattPn 11 11 derlc111g tid/im11r1/. 
r ,·ml/i i Be1gslage11 ka11 man sesj1årav rf1, .1fwgs

,hcillsj1larm; som. hans lä1ju11gar utförde, orh 
, · iir knapj){ls/ någon övndrift 11// det v ar i d!'sso 

,!1/agsslwgar som rim svenska slwgmPlrnslw
jridrlrs. [)1,1 märldiga är all hem under 1900-

,i, 1 b/1'11 niis/1111 helt bortglömd. " 

Det 01·a n angil'na citatet uurycker e11 stor 
eundrau för C:. L Obbarius och hans gär-
1n~ . .\ le n sam tidig t ~ir det e n bekräftelse på 
ilken , tor insats l'örfattaren .lkngt Br ynte 

--:ih- gjort genom an lyfta fram den na bort
,::löm da gestalt ur de skogshisto riska skug
.:-u rna. I e n fullöd igt ge no m arbetad skild
ring belyses Obbarius stora skogsrnannagär
n rng. Bengt Brynte h ar också försökr korn-
111 ,1 Obbarius n,~ra som pe rson n;ir lian be
<kri,·f' r han s bakgrund och de sdr ighcter 
han hade som invandrare i dåtidens Sve rige. 
Pa sa ,äu blir boken en ytte rligare bekräftcl
- t' pa , ·ilken stor betydf'l se invaudrarna haft 
i n:rigc som kunskapsförmedl are och kul
w rbärare . 

.-\rminsrone d e l äldre ga rdet jäglll~istare 
,oJll utbil dades på gamla Skogshögskolan 
1id Bru nnsvike n kunde kuappast nnch ika att 
höra och se , em som ,·ar d e n store gr unda
ren a,· s, e nsk skogs\'C:tenskap. Utrnecl elen 
, lingrande \'äg<:'n upp till den srf\ 1liga 1egel
b1ggnadf'n s1od och st,\r fortfara nde e n s1e11-

pelare rned en relieLtv lsracl Adolf af Ström. 
Hans storh et if'rågasätts inte liellcr i denn a 
bok och hun1dpersonen C. I .. Obbarius hyser 
e n sLOr beundran f'ör honom. Men de l före
faller märkligt att C. L. Obba rius själ\' in te 
f:ttt något som h elsr llll")'ITHne 1'id sidan om 
S1 rörn . 1-far lyf1e1 · författaren upp ur glömsk
ans djup e n person som in 1roclucerade så 
funda me nta la begrepp som bonitet, kapi tal 
och ränta i skogsl"f'tf'nskapcn m e n ocks.'\ i 
prakti ken. C.L. Obba1i us hadf' näm ligen fö1~ 
m,lgan att 0111siitta 1·c tenskap! iga teorier i e ll 
praktiskt handlan de som bLt. tog sig 11uryck 
i ornfarrand e skogsh ushålln ingspl aner fö r 
be rgsbruken i Bergslage n . 

C.L Obbarius skrev eu brobok som i 
rn(mga srycken iuuebar e n förn yelse och vi
tal ise ring av Ströms g rundläggande in sa ts 
och kunde g<"nom det skogsinstit.u t han led
de i Väst.sura utbilda praktisk,1 skogsrnän, 
som o msatte de inlärda kunskaperna i p rak
tiskt handlande. De tta skedde inom ramar
n,t för b ruke ns kommersie lla verksam het, 
vilken i många l'iktiga hänsee11de11 skilde sig 
frå n skö tseln a1· state n skogar, där Ström 
hade sin huvudg~in1i11g. Dena hind rade 
dock inte Obba1-ius att med li1· och , verkar 
der som , även lus1 gå in och deba tte ra skö t
seln m statens skogar. I dessa debatt.er förde 
hall fram skogspolitiska idee r som förverk
ligades först lå ng1 efter hans död och som 
bar sin giltighet än idag. 

Beugt Bryn tes analrs m hirobokcn är en 
u tomorden 1 I ig forskn ingsi nsa1 s. Där fiu ns 
e n !äuillgänglig presf'n ta1 io n a1 liuntdtan
karna i verke t, m en ocks.'\ e n ingåemlc_jäm
fö relse rned s1·f'nsk och tl'sk li ttc rawr som 
lyfte r fram Obbarius 1wtii11kanc!e i skogs-
1·etenskape11. Det senare bli r y11 e rliga re be-
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lyst i d en redogörelse och ana lys som förfa t
ta ren gör av svensk skogs,·e tc nskaps första 
stora läros1rid. C. I.. Obbarius sis ta levnads
å r förd ys1rades nämligen av e n hä tsk pole
m ik mella n hono m oc h Adol f ;:i f S1rö ms 
efte rirädare och liirorniiss iga e f'1 e rföljare 
Gustaf Segercla hl. De nne senare had e ock
så skrivit e n l~iroho k so m s kilde s ig frå n 
Obbarius när d e t gä llde skogsskö1selns må l 
och meLOclcr för framsrällning av e n lius
h[11lningsplan. Segerda h l stod f'ör e n tysk 
dogmatisk syn m ed k la ra geometriska och 
mate matiska struktllrer i skogsbruket. J r;ir 
accen tueras än mer C.L. Obba rius srora in
sats i svens kl skogsbrnk ct;ir han stod för e n 
syn som senare har bli,·it en m· s,·enskt skogs
bruks främsta kiinneLecke11. iVfa n kan inte 
beclri,·a ell lå ngsi ktigt s kogsb r u k utan a lt 
del finns e kono111iska förn1siittni ngar fö r 
d etta oc h vår1 sätt att bruka och urn yL~ja 
skogen m ås te anpassas till d e tta. 

Boken ;1r geno mg:kncle ,·iil försedd med 
käl lliän\'isningar, som ytterligare ,·isan·ilken 
01111'attande insats fiirf;ittare n gjor t. Även 
där bli ma terialet synes ha varit magen har 
för fanare n försökt fä fram en le\'ande b ild, 
t.ex. 11iir de t gäller d e S\',trigheter som Ob
harius hade med alt fii igang sill u tbildni ngs
instit ut. :---1:'ir de t äutligeu hade hörja i- h1 
fra mgång och ,·isa ,·ad der kunde fi ck det ett 
sn abbt sit t! chir Obbari11s synes h a \'ari t ove
tande o m skeen det. 0eua 111ås1e ha kiints 
bi tte rt. 

S\'cnsk skogs,·etenskap och alla skogshis
to riskt in tresserad e iir au gratulera till de n
na bok. s 1:1 Dig ner i råtöijcn och lå1 C. L. 
Obba ri us stiga fram ur skuggornas dunkel. 

Brob_y i 111a rs, 200 I 
Svn1 Sjw1 nesson 
Sl!og.lic,.fd. slwgsdire/itör 
Slwgshislorislw Siilfshrt/H'ls sr>I! rPlemrr> 
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Inledning 

? . , \c' n ,kar ,·eL id ag vem Carl Ludwig Ob
rr:c1, ,·a r. '-Jåg ra skogshistoriskt in tresse ra

.<: ·,::.nne r kans ke till all del var en tysk 
-- .:,m,rn . som på 1800-talc t drev en skogs-
-- ::i. i Bergslagen. Att skolan drevs i kon kur-

-:. , med Kungl. Skogsinstitutet p{1 Djurg{u~ 

.-:1 i tockh o lm är mindre bekant, och näs
inge n W'L att Obbarius skrev e 11 omfat

·_:~de lärobok o m "skogsvete nska pe n", elen 
: - r , ta i si l t s lag i v!trt land. 

\litt in tresse för Ohbarius väcktes 1mde r 
.. rc' n ,om Domänverke ts skogsförvaltare i 
( ,.11ven be rgs revir. senare Gästrike Dala re-
1rrön·,ll tni11g, genom d e skogsinde ln ings

handl ing a r rör Garpe nbe rgs bruks skogar 
:r-.111 1868, som fanns, och fortfarande finns, 
. re\·irc ts arkiv och som var unde rtecknad e 
:~.,d namne t Obbm-ius. 1 

För a tt skapa en bild av hur Ga rpenbergs-
-'.,n garna ku nde ha tett sig und er 1800-talet, 
..,r O bbarius skogshushål lni ngsplan ovär
"c:-rl ig. Den var inte d en första planen. Alf 
?almcrantz ~ hade gjort en skogsindelning 
-, , å r tidigare, varav kartorna fanns kvar~ 
: · r,edcla med mys tiska tecke n av olika slag. 
\fen d e gav e n diffus uppfattning om hur 
-. o gen i \erkligheten såg ut. Obbarius inclel
:iingsplan diiremot var utförlig och inbjöd 
:11ljäm förelser med det nutid a skogstillstån
.el. T ill Obbarius handlingar fanns också ett 

-Dihang·· med fö rräuningsmannens förk la
. :ngar t ill planen och rekommendationer 
:rr ,kogsskötseln _:i 

Obbarius in delningsplan kom ofta till a n
, .::ndning n;ir man ville utre da o lika bc
-:.rnd~ hisw riska utveckling. Den användes 
,cksa som åsk!tclningsmaterial om d e n tyska 

~.1c k., erksmetoden, t.ex. vid exkursioner. 
Tre j ägmästare vid Skogshögskolan i Gar-

?enberg , Anders Almqvist, Rune Löfving 
,c.h Ru ne Dehlen , gav ]980 ut boken Gar~ 

- -• be1gs bruks slwgar - utnyttjande och skötsel 
_-. ,m tiderna, m ed en ganska ingående skild
:1:1 ;! a\· bruke ts historia fram till vår tid .4 

BJ ·en har också en kortfattad redogörelse 

för Obbarius indeln ingsplan f"r[m 1868 och 
nä mn e r också något om Obbarius och ltaus 
skogsinstitu t, samt att h an och h an s e lever 
utförde skogsi ncle lningar på b ruksskogarna 
efLer tyskt rnöuster, "den s.k. fac kve rksm e
toden ". De n beskrivning de lämnar av m e1.o
cle:-n och skogsbrukssättet överensstiirn mer 
m e d d e n gängse 11ppfarrningen: "()ver slut
na skogar fra1n til l slu tavverkningcn u tan 
gallringar", och stämd e gan ska väl med vad 
so m vid mitten m· 1800-t.a let. lärdes u t vid 
Kungl. Skogsinstitu tet. Någon närmare ana
lys av begreppet fackverksskogsbrnk gjordes 
inte. 

Med hjäl p av Sarnzclius bok Jageristaten 
hade jag inhäm tat något litet om den förmo
d ad e upphovsmannen till planen , C.L. O b
barius. Dock uppm~irksammadcjag till en 
början inte a u d en n e Obbarius avlidit 1860 
och således inte kunde vara upphovsman till 
planen från 1868, som var undertecknad av 
C:. e lle r E. Obbarius." Först långt senare gick 
det upp för mig a tt "O bbarius" represente ra
de e n hel fam ilj , varav far och fem söner alla 
var verksamma i Bergslags-skogarna och av 
vi lka den yngste, Ernst Obbarius\ utfört pla
n e n för Carpenbergsskogen . 

Redan före min p ensione ring l989 bes.löt 
jag mig för a tt n{mnare undersöka vem O b
barius var och att försöka analysera indel
ningsplanen för Garpenberg. På grund av 
au en rad andra intressan ta skogliga frågor 
framstod som a ngelägnare, bl.a . en kata logi
sering av revire ts mycket omfattande kanbe
stå ncl, dröj de d et mer än sex å r innan arbe
te t med O b barius kunde ta sin bö1jan. 

Frånse tt en kon a rtikel om C.L. Obbarius 
i Tidskrift för Slwgshushållning 1893 7 fanns 
m ycket litet sk rive t om Obba rius. Med er
känsla har några av Skogs högskolans profes
sorer nämnt Obbari us i sina skrifter. De n 
förs te var Thclaus omkrin g 1870, diirefter 
Wa h lg re n 1917 o ch Carl Olof Ta mm och 
Charles Carbonnier 1978. Mer lllförligt har 
B. Boethi us gran skat Obbarius ver ksamh eL 
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och dennes betydelse for brukens träkolsfo ,~ 
sörjning (i .1,,mlw11/01PIS hi~loria). s 

M,·cken tid harjag iignat åt alt triinga in i 
rnd C.L. Obbarius skrivit och att försöka an
k11y1a detta till det samtida skogliga tankeut
bytet, i Sl'crige och i 'hskland. Några dag,1r 
har tillbri11gats i Ri ksarkiw·t i Stockholm fiir 
au ta del a1· Brukssocictetens bc,·arade nrnte
rial 0111 O bbarius och dess Skogsinstit11t. I 
ST O l0 \ r\(j:s arkil' i Falun och i Viirmhl!ld
sarki1· i Karlstad har jag m ed ,·iss fran1gang 
sökt material för au hel)·sa "obbariternas·' in
cleln i ngs\'erksa 111 het. 

Särskil t hör framh:d tas elen m·.'irderliga 
l~j ii lp som Kungl. Skogs- och Lantbruksaka
demiens Bibliotek med dess chefsbibl iote
karie Lars Ljunggren liim11a1, bacle när det 
gii lle r alt fi nna och låna ut skrif'tligt materi
al a1· ol ika slag och att skapa kontakter med 
andra kunskapskällor. 

[ hopp o m att fi nna material som 1·tter
ligare kunde belys;i C.L. Obbarius och hans 
söners (i fö rsw hand) li, och lcl'erne i Sl'e
rige. harjag försökt r:1 ko11takt med fa mi\j e11s 
ättlingar i Sl'erige. En rad företräda re för 
f,uni!jcn Ohbarius har ställt upp med insam
lat. material , so m omf'attar fami ljehistorien 
tillbaka änd a till 1500-talc t. För att försöka 
skapa e n bi ld av sönerna Obbarius 1·erksarn
hct p:1 ol ika platser i !andel, harjag granskal 
hrkböckcr. 

En kuriös hä ndelse inträffade i samband 
111ccl ge nomgå ng a1· en del liuerawr, som 
hiirstam mad e från Crönsinka skogsskola 
och som hamna t i Carpenbergs revirs arkiv 
i samba nd m ed atl Gästriklands revir upp
hörde. I etl gu lnat och tras ig t exempla r av 
en å rsskrift för Forstakaclemi e11 i T lrnrandt i 
T~·skland för :1 r 1854 låg ett brcl' t ill C.L. 
Obbarius, Skogsillslitu r.e t i i\'ora, frå n \\'il
hclm Obbari11s, dateral i Morshyttan 29/ 6 
l8:S9. Breve ts in nehåll ä r Liimligeu oi nt res
,ant - det gällde ('11 finsk elen·icl institmet -
men d('l gm· iindå en siillsam kiinsla atl fä 
hn:1·('t i sin hand. tlfan kan spekulera ö1·er 
hur bre1·et kommit att hamna i elen här bo
kc11. ,om tydligen ingatt i Grönsinka skogs
,kola, bibliotek. En llll~jlig förklari11g är föl
j ande: Bren:t hade ,11 nagon a11lcdning stop-

)11 

pats in i boken , som ,·id a n ·skifte t 18GO till
föll sonen 1Aill1clm Obbari1 1s. Denne fick 
niimligcn ii rl'a faderns hela bibliotek, inklu
si1·e boklt yllor. Wilhelrn bodde , ·id sin d öd 
1885 i ,.-\1-esta. l nga boktitla r finns speci li ce
rarle i bo uppteck11inge11, me n det är ju möj
ligt a tt boke11 rillsam111ans med annan littera-
111r C) kom a11.ö1Trlämnasa1· \\'i lhelrnsänka, 
på senare år bosau i Cppsala, till Tierps skogs
skola som senare flyttades ti ll Grönsi u ka Y 

Det har 1y1·iirr 1·arit en del Sl'i'tr ighcter all 
rijupare triinga in i m?inniskan Carl Ludwig 
Obbarius braktär. eft.erso111 inga bre,·, utö,·er 
dem som i11gi1·it,:, till.Jcrnkontoret, finns hern
rade. Enligt en fotnot i 111/Ji.d r ID32 lllgirna 
Dm svmslw jiimhu11/p1i11gms lriilwl:;jöniitj11ing 
I 830- l 950 ~kall f'll konrnlut med data om 
Obhari 11s. sam manställda a1· Il. Bergs1röm. 
finnas i .Jernko11 torct. Konl'o lu tt't har in te 
;°nerf'u nnits. Sp1·iclda omdömen 0111 C:.L. Ob
barius so111 perso n har snappats upp här och 
där. Trots dessa b rister i grundmatcrialet har 
det ända ,·arit fascinerande au sr11cler,1 honom. 

M,11111s t ill boken om C.L. Obbar ius har 
förelagts flera personer m ed anliå ll ,111 0111 

kommentare r. \ 'årclcfulla sl'npunkter li a r 
lämnats bl.a. a,· H ans Ekelnnd, Elis l lcden 
och Sl'en Sjtlllnesson, till vilka j ag framfö r 
miu ,·arma tack. En mera genomgripan de 
gra 11 sk11 ing med f'örslag t ill 111odifieri11gar 
har 11tförts på ett kunnigt och inspirerande 
sätt a1· fi l. dr Ron ny Peuersso11, l'ilkel rnrit ti ll 
stor hj äl p. Mitt varma tack för cleua! 

l l cla personalen , ·id Kun gl. Skogs- och 
Lan tbru ksakacle mie ns bibliote k m ed dess 
chef Lars Ljungg ren i spe tseu och Pe r T hun
ström som ans,·arig för layout och lryckning 
tackas för deras oavlåtliga st.rii1·an att få bo
ken lill sti'md. 1 de tta sammanhang bör Eva 
Tullgren tilldelas eu ·iirskilt e rkännande för 
hennes kuuniga. noggraJlna och idoga arbe
te au rätta språkfel, fö res la förb~itt ringar och 
kont,·olle ra f"o t1101er oclt citat. 

Slut ligen l'il l _jag ocks:1 tacka min ltustru 
Ingrid . som gi\·it v~irdefu ll lij iilp \'id ö1·e rsäcr
ni11gar från och till d e t tyska spraket. !lon 
har cless11LOm pi1 ett tfdrnodigt sätt stött m ig 
under de mcr än fem ar som ar betet med 
boken tagit. 

~PtT. 
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Der1 skogliga situationen i Sverige vid 
~ekelskiftet 1800 

~eda n i mitten av 1700-tale t hade m an bör
..:· tala o m e n begyn na nde skogsbrisr i S\'e

ri ..::e. \ "id de fl esla av riksclagarn ;;i efter 17.50 
· .1r frågan uppe tiJI behandling. Det hävda-
'.e , fra n ski lda landsdela r att d et ford{tg 

· :-i , t på både vedbränsle och vi rke fö r slöjd
~h b1·ggnadsända mål, och i bruks bygderna 

_;, , ,1g, brisLen på ved för kolni ng och gniv
--,, llli ng kunn a äve1nyrajärnframsLälln ing

c-:~. .\lan försökte komma till riitta med pro
xme n genom alt utfärda skogsordn ingar 
: -;-?,-l och 1793) med föreskrifter h ur skogs

. l,zanga rna sku lle u Lnyujas. Fr,'\n å r 1770 
-~heta cie mer e lle r m ind re kontinuerligt 
-·.uli!:("a kommissioner, tillsatta m· riksdagen, 
·ned uppd r;;ig atl ska pa rt>gler, som skul le 

c:•da ,kogsförstö relsen och trygga landeLs 
h industrins tillgång till virke. 
Det 1·ar inte bara de stora ljunghedarna i 

.._. i,,erige, Halland och Skåne och på kro
' parkerna Edsm~iren och S1-~iltorua, upp

" ,mna e fter hå rd exploatering e Cte rföljcl a,· 
oprepad ljuugbänning under lå ng tid, 

- m o roade de styrande under 1700-ta.lets 
, c och fö rsta hälften av I 800-1ale1. Der g jor
.r- ock,a la nclshöl'<-liI1garnas återkomma11cle 
.1pponer i ä mbetsbe räuelserna~ om hrisr pii 
-: :,e ti ll bränsle och byggnads~i11da1n:t1 i de 

·.i·beb,ggcla jorclbrnksolllrådena i SUtnc . 
(),,er- ocl1 \';istergötlancl och Uppland. Rap

. tcrna ga1· ofii ciell tvngd {tt p{ts t{te11dena 
" ,kogsbrist. På sin a ställen ha de 111a11 

lll. bö1:jal amiinda LO IY som bränsle i hus
.1ikn . 

Som en följd av vedbristen fick skogsägar
na i be rö rda trakte1~ anti ngen de t var sta ten, 
bruken e ller de enskilda bönder na, svå rt atL 
freda sina skogar för fo lk som be hövd e 
briinsle. An hii rn ta sin ved på ann ans mark 
a nsågs egen Lligen in Le som ell brou, ä n nu 
.mindre som stöld, och beivrades sällan. Isra
el Adolph afSlröm skrev i sin berömda skrift 
o m de wenska skogarn a: "Bränsle är näst 
bröd det angelägnaste för rnenniskan i nor
den"_:~ 

L tn dsliiivd illgarnas o ro fö r virkesbrisl 
gällde i m ind re u tsLräckn ing vi rke för bygg-
11ads- och konstruktionsiin clamåJ. Exporten 
av s:tgacle u-;ivaror fick_ju inte någon niim n
värd omfattn ing fö rrän mot 1800-t.a le ts m itt 
och ytterst fä auacle den uL1eckli ng som skul
le kon1ma att spela s{t stor roll för landets 
skogar. 

i\fan har vid o li ka tillfallen i senan" tid för
sökt faststiilla orn det i S1erige förelåg e n 
1·crklig brisr på skog under 1600-. 1700- och 
d e n kffsLa cklen av 1800-1 a le 1. En sådan 
gr,1nskn ing gjordes exempeh·is av Gösta 
v\' ieslande r 1936. 1 Han hade ett betydl igt 
biittre gruncl1uateria l för sin undersökning 
~in sina föregånga re i början och mitten a1· 
1800-tale t. bl.a. genom de ökade kunskaper
na om skoga rnas tilJv;ixLbetingelser. lute 
minst den första riksskogstaxcringcu i Sve
rige. som genomfördes 1923-29, gav under
lag for att bedöma skogarnas produktions
förmåga inte bara i nutiden u tan också -
e h f' r \'issa antaga nde n - i g.°rngen tid. ·• 
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\i\'ieslande r ko nstaterar a u d et i bruks
bygde rn a i Bergslageu, inom Vii rmla nds, 
Kopparbe rgs, Viisunanla11ds och Örebro län 
j ~imte no rra d ela rna av Upps<1la liin unde r 
1600- och 1700-talen ,·erkligcn förelåg brist 
p,°t virke fö r kolning under 1600- och 1700-
talcn. Visser ligen utnyttjad es fö r bergsbru
ke ts del bara 35% av hela ti ll\'äx ten , me n till
sammans med husbehovsförbn1kninge11, 
vara,· vedbränslet utgjorde en dom in eran de 
an del, blev d en totala a\'\'e rkade h antiteten 
nära e lle r över I 00% av ri lh·äxten.'' Natur
ligtvis fanns utan för brukens verksam he ts-
1·adie r gott om virke, friimst i de norra de
larna av de ovannämnda lä nen och i hela 
Norrla nd. Me n p[1 grund m· svårighe te rna 
att forsla både malm och framförallt träkol 
läugre sträckor i ,·iig löst land, dröjde d e t 
ända lå ngt in på l800-talc t inn an de stora 
urskogarna i någon n;imnvärd utsträckning 
ko m <1 lt utnyt~jas och då genom au nya järn
bruk a nlades inom rfickh:t11. 

Wiesland er på pekar också att statsmakt
ens hårda regle1ing m·järnbruksclrirten, som 
friimst )'ttrad e sig i restriktioner för skogar
nas utnyttjande, såsom forbud att avyttra vir
ke annat än för kolning, ledde till rationa
liser ingar av h e la procluktionskecljan frå n 
kolningen till de t färdi ga smiclbara j:irne t. 

Ute i Etn·opa hade man ända sedan 1500-
talet talat om befarad eller redan intrMfad 
vi rkesbrist. Orsakerna ansågs vara flera. En 
kraftig befolkningsökning hade ökat beho
vet av ved för uppvärm ningsäncla må l, o ch 
oli ka substitut korn till anvåndn ing. Föru t
om nedfallna grenar och ris i skogarna och 
avverkningsavfall brändes ljung, torv o ch 
kreacurssp illning. Den efterhand öka nde 
industrialiseringe n unde r 1700-talen oc h 
1800-talen betydde att virke t alltmer togs i 
ansprå k, främst som bränsle och Lt·;ikol i 
järn-, koppar- och silverframställningen lik
som i g lasbruk och saltverk (saliner) .; 

Ti llståndet i de tyska skogarna oroade 
makthavarn a och kraven på en bättre h us
hållning med skogen blev all t st:arkare och 
födde e tt intresse för vad som skulle komma 
att kallas skogsbruk, på tyska "Forstwirtschaft". 
"Förenklat kan man uurycka det st a tt bris-
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ten pa virke födde skogsbruket", siiger Man
tel i \l'ald unrl Fors/ in r/n Gr,srhirhlt' och me
nar därmed , art först när d et fö refaller som 
om skogsti llgångarna inte kom mer a tt räcka 
till för rniinniskans dagliga behov b:1de for 
en ,·äxande industrialisering väcks tan k<' n 
att rörsöka öka skogarnas a,·kastning." De 
under långa ti der förhärskande ideerna var 
au skog utgjorde e n oförä nderl ig tillgå ng ,w 
1rngefär samma karaktär som g ruvor, s0111 

det gäll de au hushålla med så au de räckte 
så länge som möjligt. Den tyska sam hällsord
ningen fdtn medc ltide11 och framåt, känn e
tecknad av att landsh e rrarn a mer och mer 
kom att ta över mak t.en oc h kon trolle n av 
marken, ledde till att s.k. skogsordningar in
fördes, som föreskre,· en viss förde lni11g a,· 
,·irket i skogarna mellan o lika behm·Y För att 
öve rvaka e rterlevnade 11 av regle rna in rätt.a
des sta tliga \jä nster, ofta förknippade med 
skyldighet au göra krigstjänst som officerare 
och unclerofficerare. Ge nom den militära 
a nknytningen gavs e 11 möjlig het till u11de r
,~sning även om de n civila delen av tjänsten , 
d.v.s. 0111 jakt och skog. Progressi,·a personer 
kom efterhand all göra iakuage lser orn sko
gen, som ledde till e t t tanke utbyte om hur 
man skulle kunna bäure utn yttja skogen 
som nyttighet. Dessa icleer spreds också ti ll 
elen utbildning av ämbetsmän i elen sta tl iga 
förvaltningen, som bö1jacle bedrivas under 
1700-ta let vid de be fin tliga u niversi te ten. 
Utbildningen , som således tog sikte på olika 
de lar a,· de n statliga förvaltn inge n, kom när 
det gällde den h ögre skogliga personalen, 
att skapa grundvalarna för en skogsekonomi 
samm anfogad med ele n statliga e konomien 
i övrigt. De s.k. kameralisterna formade olika 
ideer om hur man skapar ny skog och hur 
man på bästa sätt tryggar en mhållig tillgång 
på virke.10 Litteratur i skogliga frågor böi:ja
cle också ges ut - från år 1763 t.o .m. en skog
lig periodisk tidskrift, Forstma.gazin. 

Den ege ntliga, kvalificerade skogliga un
dervisni ngen korn dock först till stånd ge
nom att. ett antal skogsinstitut - så småning
om benämnda "Forst.akaclemier" - startades 
på 1780-talet (Tharandt, Eberswalde, Gies
sen , Eisen ach ) .11 Akade m ie rna blev också 
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.-~· .. era! iste rnas och skogs i nst it ute11s i JJ 

.. k kom snart au. ge 1xhagliga sp.°tr i de 
-- _ , kogar na. E11 ö,·e rgång från plock-
__ rn ng (blädning) till a ndra a\Ye rkn ings
. .cr ku nde iak ttas p[1 många h åll. Låg
..:--kö bcl. hase r;icl på kon omloppsti d 
: - n ng ring frå n stubbskott, ble\' en Ö\ e1° 
_-:o n11 till intensivare skogsproduktion i 
,. ,l\ . p lame ring och s:i cld. ga llring och 
_rc o m lo ppstide r med högre arealpro-

.. ,lon . ' 

l , e rige \·ar det dels p ersonal i J ~igerista
,.. _, . lrämst lsraelAdolph afSrröm, och d els 
.. ~n n isko r rn ed anknytn ing til l järnliante
.:~zen. som följde ul\ ecklingcn i Tyskland. 

.....: tröm had e gjort en stud ieresa till Dan
. ..irk l805 men framförall t tagit del av litte-
.1,ur om tyska skogsskötsclmetoder. 11 Två 

~:.dra personer hade uttala t motsvarande 
.m1ingar for skogs brist som af Ström. De n 

r-!. e \·ar p rofessorn Dr. F.\,V. Rad loff, som 
: ' ')5 skickades till Tyskland för att studera 
, ;..ogsbruket, och som efter hemkomste n 
_\ ~ \-en reseberättelse, som vid den minnes
ri'.,a riksdagen 1809 anbefalldes till ledning 
: -r fö n·altandct av de statliga skogarna.1" 
Re,e berätte lsen tryck tes aldrig, varför man 
:_,_r a llla att kännedomen 0111 den stannade i 
,n begränsad krets. 16 Den andre var sekrete
:.ire n \·id Kejserl iga Finska hushållningssäll
• , .ipet. professor C.C. Böcke r i f'.. bo, som 
: '-:?9 ga\· ut en skrifr 0111 skogsskötseJ.1i 

Flera bruksägare och i järn han teringen 
c-rksa 111111a personer h ad e gjort resor ti ll 

·, , a järnbruk och d,'i inte kunnat 11ndgå a u 
- e , kogar med helt annan t illväxt än \'ad 
.:.111 \·ar \·a n vid h em ma. Dessa erfarenheter 

· - rdes fram vid de årliga sammankomsterna 
med Brukssocie te te n, bl.a. av N ils Gabriel 
' c :<tröm. som var föreståndare för Br uks-

lsrru'I 1\r/11l/1h af Ström (1 778- 1856). ii111'1)äg111äslare, 
lwvjiig1111islt11F, liiroboks/örfatlarr, inriillade 1828 
Kungl. Slwg1i11.1/il11/el där han själv blev di1ti<tö1;- se
nare blev han riv,,,, styre.1·11wnför slalms ekpla.11 /ning-
111: !-Ian adlades 1833 orh m, Pjinviirlden har han 
nhållit 11u111nel "r/1'17 svn1slw slwgs!ws/u)//11i11grns 
farin''. 

societetens Be rgssko la i Falun och e n lärd 
man.1R Han hade studeratj~irn f'ramst.ä lln ing 
både i Frankrike och Tyskland. ?-.frd beund
ran hade han då också sell de växtliga sko
garna och hur "de unga plantorna betäcka 
fälten efter· den nyss avhuggna skogen , så a tt 
ingen fl äck finnes bar, och parker av olika 
åldrar avlösa varandra på marken, för att i 
sin o rdning efter tiden fylla best~imda behov, 
så at:t ingen brist, ingen nöd ka n uppstå". i i, 

Sefström pläde rade ivrigt för a u trakthyg
gesbruk efter tyskt mönster skul le införas i 
Sverige, int.e bara för att fr;irnjajärnhante
ringen utan också, och ka nske främst, för att 
förbät tra landets skogar över huvud tage t. 
Inom parentes kan nä m nas a u han "upp
täckte" lärken och ans~1g att ett införande av 
lärk i den svenska skogen skulle kunna inne
bära både större virkcsskördar och att Yi rkes
kvaliteten höjdes. 

Medvetenhe ten om a tt virkesbrisr redan 
härskade inom Yissa delar av Sverige fanns 

13 



Nils GabrielSefströ1n (1787- 1845), knnisl ochgrolog, 
Jöreståndarejör Bergsskolan i Falun, 1820- 1838 re
daktör Jör.femlwntorf'l.1 Annaler och v ånlare av Bergs
kollegiums minerallwbine/1 och biblioteh. (Foto ijem
kontorets arkiv.) 

alltså i statsförvaltninge n (landshövding
arna) och b land vissa av jägeripersonalcn. 
Bland bruksägarna var inställningarna mera 
spli ttrade. Många ansåg nog att de hade till
räckligt med skog inom räckhåll för gruvor 
och hyttor. Andra, särskilt de som hade tan
kar på att u töka d ri ften, befarade att skogen 
inte skulle räcka till. Tanken p{1 stenkol som 
bränsle hade ännu inte väckts, åtminstone 
in te på de svenska bruke n. Den tekniska ut
vecklingen skulle ju komma att försäm ra 
framförallt de små brukens betingelser rad.i
kalt. 

Huruvida man under de törsta decennier
na av 1800-talet bland J ägeristatens personal 
och bland bruksägarna trodde på möjlighe
terna att genom ä ndrad hantering av skogs
ti llgån garna kunna öka tillväxten i nämn
värd grad är tveksamt. Några framsynta per
soner fanns dock, som fått upp ögo nen för 
a tt vård av skogarna kunde komma att löna 
sig (se kapitel 2) . Det kan också näm nas att 
några få svenskar, med anknytning tilljäge-

14 

ristaten, unde r 1800-talcts första h älft få tt 
(komple tterande ) utbildning \id ryska skogs
akademier.~0 

Den som m est kraftfull t p läderade för e tt 
bättre s~itt a tt sköta skogen och som insåg att 
det fordrades kunskaper fö r de [[a \·a r Ö\·er
j ägmästa re11 Israel af Scröm. Redan l 80'2 
föreslog han hos Ö\'erhmjägmästarämbetel 
att sorn villkor för au få före tå re \·ir skulle 
personen ifr{1ga prö\·as i eu exa mensförhör, 
och han gav också förslag på \·ad exa men 
skulle omfaua. Förslaget ,·ann dock inte ge
hör. Men troligen ga\· af Ströms skri\·else en 
impuls till att niirmare ta reda på \·il ka hali
likationcr som ställdes på mots\·arande be
fattningshavare i u tlandet. främst T\ skla ncl. 21 

RadloHs och Böckers o\·an nämnda studiere
sor gällde inte bara bur skogarna skö ucs, 
utan rapporterad e också om de n skogsun
clervisning, sorn bedre1·s. Bägge a nsåg tyd
ligen att de tyska forsrakademiernas u tbild
ning inte var tillämpl ig u nd er S\ enska för
hållanden och att en tdårig utbi ldning inte 
erfordrades fö r att sköta s\·e nsk skog, som 
ansågs be tyd ligt enklare att hantera än den 
tyska med alla dess trädslag -22 Särskilt Böck
er var motståndare till au en särski ld skogs
utbildning anordnades. H an rekommende
rade i stället att de framtida re\·irfö rYaltarna 
rekryterades bland "Fältmätnings-Corpsens 
Officerare". Dessutom kunde han tänka sig 
att i en framtid, då folkm ängd sökningen 
krävde ett större uttag ur skogen , in rätta en 
slags försöksskog under Kungl. Lan tbruksa
kademiens Expe rimernalfäl t. F örestfo daren 
för försöksskogen borde i så fall åläggas a tt 
"hålla föreläsningar u ti Skogshush åll ni ng
en" samt att h å lla förhör ,·m ed de m som vil
ja sig till ~ensten vid.Jägeri Staten lcgitime-
ra" .23 

Det svala intresset för att srarrn en skoglig 
u tbildning torde också sammanhänga med 
den avveckling både av kronoskogar, alhnän
ningar och rekognitionsskogar som påbö1:ia
des i och med 1823 å rs riksd agsbeslut o ch 
som kunde tänkas in n ebära en så kraftig 
reduktion av skogsarealen under staten s 
kontroll , au några vidhfligare åtgärder för 
t illsyn och skötsel inte crforclracles.24 Som 
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..- , kall 1·isas, ansåg må nga b ruksägare 
:r- , m bilcln ing so m af Ström föreslagi t 

· -,c!igt omfattande. En viss skolning i 
• · ,\..a ting av de befintliga , oULbildade 
::- ~l..tarna borde räcka . 

B-~1kens arbetsförhållanden 
. :<->r 1·irkesbrist gällde naturl igtvis i hög 

:,rn- och koppa rhanteringens virkes
m idesj~irn var den clorninerancle ex

..1ran i S1·erige unde r 1700- och 1800-
_. Fö r fram stä ll n ingen behövdes trä

.i.rnm alrn och vattenkraft. Den fö r pro
. ·: >11 e n begränsande faktorn var oftast 
::;~a ngen , d.v.s. hur mycket skog, lämplig 
. ol n ing, som fanns inom räckhåll för 
:_en. 
irnh an teringe n var h årt reglerad av Kro
, cd an lä nge , och ge no m riksdagsbeslut 

... .,.~ 7 skärptes regle rna ytterligare.tG Var
:-uk fic k bara framställa e n viss mängd 

· -: . pa förhand bestämd och rela terad till 
- kolm~ingd som respeklive bruksägare 
-:de 1·isa att han d isponerade. Kole t er-

. :, dels från egen skog, dels från de re kog
·. :rn kogart ' , som tilldelats de o lika bru
'"'. . dels från böndernas skog. Den sist-

- ;nnda kvantite ten bestod av s.k. skattekol, 
, . ko l som m otsvarade respe ktive bondes 

-... :meplikt - motwarande mängd pengar be-
-"de sedan av bruket till staten - samt av 

• . köpkol, kol som bruksägaren köpt av 
- :iderna. Det var im e tillå te t för bönderna 
·· an ttra kol och virke från de egna skogar
- till a ndra än till ett visst bruk och mot på 

::- :-hand fastställd betalning, det s.k. kolnings
- .,_ngec.2R Nya bruk fick bara a nläggas där 
~ gstil lgången var tillräcklig fö r kolförsö1j
~ :igen och där bruket inte inkräktade p å 
- .1go n annans rätt till kolfångst. Genom de 
<~tliga j ä rnvågarna i vissa exporthamnar, 

m j ärnet m åste passera på vägen till köpa
~..-n . hölls e n effektiv kontroll på au reglerna 
-;cerföijdes. 

Järnbrukens, hyttornas och stångjärns
. :-i.1kens produktion var under 1800-talets 
· · rsta hälft relativt lite n. Per år varierade 

en fö r stångjärnsbrukens del mellan 3 000 

och 6 000 skålpund privilegie rat smide och 
den ge nomsnittliga produktionen vid de ca 
500 bruke n var ba ra 170 ton. t!i Hyn orna 
hade i regel mo Lwarande p roduktionskapa
citet, vil ket be tydde an varje hytta behövde 
ha ti llgå ng til l en skogsarea l om ca 2 000-
3 000 ha e ller me r för all fylla kolbehovet."" 

J ärnbruken utgjo rde såle des fö1-c 1850 -
med moderna mått - relativt sm(1 arbetsplat
. er, oftast bara med några tiotal anställda i 
hytta n och ute i skogen ka nske det dubbla 
antalet. Sa mhällena omfattade något h und
ratal inn evåna re . Än nu på 1850-talet före
kom s.k. bergsmansh yttor, so m he lt ägdes 
och drevs al' sj älvstän d iga be rgsmän. Man 
h äm tad e sin malm frå n närmaste g ruva, 
kolade i sin egen skog och drev hyttan när 
vatte n tillgången va r ti llräcklig. Bergsmän
n en var b:1cte bönder och b ruksidkare. Efter 
hand överlät man ·in ande l i hyttan ti ll en 
bruksägare, och be rgsmanshytta n överg ick 
till att bli ett bruk. Men inte h eller bruken -
i varje fall inte under 1800-talets första hälft 
- kunde drivas kontinuerligt under hela 
året. ä r vattenståndet i bäcken eller ån va r 
lågt, kunde varken luftbälgen ti ll hyttan eller 
räckhammaren hållas igång. 

Medel transportavståndet för kol frå n sko
gen t ill hyttan anges ha variernt mellan 5 
och 15 km , be roende på skogstillstånd, ägo
spridning m .rn. Längre transporter skulle , i 
avsaknad av andrn transportmöjligheter än 
m ed häst på snöföre, ha lett till alltför höga 
transportkostnader. Kolveden h öggs under 
vårvintern och fick tor ka på h uggningsplat
sen t ill hösten, då vede n kördes in Li Il ko l
bottnarna, inrestes i mila n och kolades. Kol
transponen till bruke ts ko lhus skedde un
der vintern. 

Lokaliseringen av hyttorna liksom varj e 
hyttas produktionskapacitet kom all tså i 
verklighe ten att avgöras av tillgången p å 
kolskog. Inte förrän kommunikationsleder
na byggts ut och möj liggjort längre ko llrans
porte1· till rimliga kostnader, d.v.s. sedan ett 
järnvägsnät byggts ut, kunde större järnbruk 
byggas . 

AJlteftersom be hovet av järn i Europa 
ökade, behövde hyttor och bruk, och till en 
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.. . 
JÄRNBRUKENS TRÄKOLSFÅNGST 

I MEDELTAL PER ÅR 
1823-1832 

UTARBETAD AV G.ARPI 1951 

Triikolsfri11gstPnfiirjiir11/m1kP11 i Bng,logm i mNleltal per år 
1823- /832. (Figurrn efinA 1jii / 95!: /)en ,vn1slw1iimhan
leri11gms träholsfiirsö1jni11g 1830- 1950, /Jlansch /. ) 

i F=,e:::====!=~=l===~i=:9• 
< 0:02 0,0l 0,1 0,1 0.l 0,4 mill. ni 

början också gruvorna, m e r och mer ,·cd 
och ko l..Jernkon101e t'11 irn·~ittaclcs 1747 a\' 
Brukssociteten - ägarna t ill_järnbruken och 
tackjiirnshyttorna - fö r au stöcljajärnhantc
ri11gcn ekonom iskt och genom forskn ing 
och 1mdervisning. Gcuomjcrnkonrorer for
sökLe man b l.a . finna metoder, som skull e 
spara triikol i framsräl lningsprocesscrna. 
\1an hade o nekligen framgång i rationalisc
ringssträ,·andcna, och ko låtgången ku n de 
reduceras avscvärr.. U nder tiden 1800 till 
18:iO minskad e Lrii kolsåtg{u1gcn per ron 
tackjärn från 120 hl till 80-85 hl och u11der 
senare delen a\' perioden kunde också ko lå t-

Järnhanteringens träkolsförhrukning 1851- 1900, räk

nat i miljone r h ektoliter, stjälpt må tt. Med e ltal p e r år. 

185 1-IW,:, :n 
l8:'\6- 1860 38 
1861- 186:'i '.19 
1866- 1870 17 
1871 - 1875 -19 
187(i-1 880 5 1 
J881-18W, :)➔ 

1886- 1890 'il 
1891 - [89:i 48 
18%-1 900 -16 

( fobellerna ovan och 11edan 1jier: Svniges shogar w1-
dn 100 å1; 1959, s. 18] oth 187.) 

Träkolsförbrukning per ton tillverkat j iirn och s tå l, ,-äknat genom alla processerna t.0.111. räckning/ hä,-dnin g, 

i h ektoliter stjälpt mått. 

· 1·1·ii ko Is mast1~n- l1 ä 1·dfärskn i 11g-räc k11 i 11g/ ,·a ls11 i 1·1 g 
·1·riik<)i.,1 11as11g11-bcssc1ncr- valsn i np; 
Träkol-;rnas11g·n- 1nar1 i1 1- ,·als11 i11g 

ll i 

1825 

·I I 7 

1850 

311 

I 8 75 

208 

I 900 

l '.29 
92 



.; , - 1900. räk-

1860 

\.-. , .. ~ ... • / ,f --J/ 
,_,.;· 

_7iin11ha11u11arl' 0111 111as11!.f11ar i driji r1r 1860. (Ur bilaga li/1Erili.1so111955: Brulodöden i RPJgslogen eftN 
• < . } 

_ 'l~en \'id härdsmiclet minska genom över-
- n ir till lancash ire-mctoden. '1~ Men åtgär

rna \ar inte tillräckl iga och man sökte nya 
· ..:-.1r för att få fram mera träkol. 

\hTket e ne rgi lades ned p tt at t få fram ef
. ,-.t i\·are kol n ing. metoder, som skulle ge ett 
•· rre mbyte och bättre kolkvalitet. Fram
.- r.1 ll r C. 0 . af Uhr ~ignade sig å t kolningsför
• · " fö r att skaffa sig större ku nskape r om 

~en \·cd som gav det bästa u tbytet, effek
·c ,1\· att lå ta virket torka före koln ingen 

.1 betydelsen av au kolet lagrad es på rätt 
... ;.-, in nan de t kom till användning i hyttan. 
\{ n u ndersökte även skillnaderna ur e ffek

. ·eiss\·n punkr mellan den gamla svenska 
_::milan och senare tiders r esm ilur liksom 

:örde lar med att övergå ti ll ko lugnar för
- - 1a ti ll bruken . Sina erfare nheter sam lade 
-=~ i e n bok, m ed titeln Handbol< för lwlare, 
·11 trycktes 181-t. Boken blev mycket efter
. 1ad och gavs ut i flera nya upplagor un

t'~ de föijande 50 å reu.:1.1 

Förutom de egna skogarna kunde bruken 
mot avgift utnyttja rekognitions ·kogarna för 
siu kolfå11gst. State n försökte ytterligare främ
ja brukens kollö rsö1:jning, och därvid också 
stärka statskassan, genom att fr.o. m. 181 l 
e rbjuda bruken att lösa in rekogn itionssko
garna.~4 Erbjuda ndet van n dock begränsad 
anslutning. Inte he ller möjligh eten att för
värva kronoparker söde r om Dalälven, som 
öppnades genom riksdagsbeslu t 1823, åstad
kom några stora förskj uLni ngar i ägarförhål
landena, ä\·en om bruke ns in köpsverksam
het till en bö1jan var livlig.~-, De liberala ton
gångarna ändrades nämligen efterhand, 
och när Skogsstyrclsen inrättades 1859, hade 
all försäij n ing av kronoparker upphört. ''ti 

Brnksskogarna fick ett C;j oväsen tligt ti ll
skott av egen skog genom kronoskogsförsii!j
n ingarna, men några förvärv av bondeskog 
skedde egentligen inte fö rrän efter 1800-
talets m itt. Eftersom man i stort disponerade 
träkolet, som producerades i de privata sko-
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garna, och man också behärska<le markna
den , fanns inget beho,· <1 ,· a tt binda kapital i 
inköp av skogsmark. Att bilda sig e n klar 
uppfattning om hur skogarna fö,delade sig 
på oli ka skogsägarkategor ier under första 
hälften av 1800-talet iir inte lätt. Orsakerna 
h~irtil l lir fle ra . En viss kclning för bedöm
ninge n kan fås ur boken Svnigrs slwgw undn 
100 å1; ~i, ·en om ele n i första hand skildrar ut
vecklingen e fter 1859. 

Grä11sdrag11ingen m ella n enskild och of
fentlig skog, den s.k. avvittringen, i Dalarna 
och Norrland bl e\' nödvändig, n~ir skogen 
även utanfö r brukens verksamhetssfär fick 
ett komrnersicllr ,·ä rde, cl .v.s. efter 1850. A,·
vittringen var i huvudsak geuomförd i slurer 
av 1800-talet och anses ha ,·arit helt slut.förd 
i Norrbottens lappmark 1925, I 00 å r efter 
av,·ittringsstaclgans t illkomst."7 N:1gra s~ikra 
uppskattningar a\' bondeskogsarea len un
de,- första h~ilftcn av 1800-talet. finns foijakt
ligen inre. Eftersom de stora skogarna fan ns 
i Dalarna och "Jord and, dit exploateringen 
än nu inte nå tt, varken när det. gälle, · s{1gverk 
e llerjärnhantering, kan det , ·ara a\' m inclre 
imresse au försöka fastställa d en totala a re
al skog. som bönderna uuder 1820- ::10-ralen 
d isponerade, eftersom skogarn<1 u tanför 
brukens r;ichidcl i stort saknade koum1crsi
e ll t intresse, med undantag för tjärbränning 
och po Lt.<1skeLilhcrkning. 1 brukshygderna 
fra,nförall t i Bergslagen . spelade dock bou
clcskogen e n viktig ro ll fö ,- försö,jningen. 
även om böndernas r~iu att bruka skogen ,·ar 
st<1rkt kringskuren a,· o lika sra tliga regler 
s{\som r.cx. ska rtckolPn , kolni11gstdngct och 
förbud al l saluföra ,·issa ,·irkcssortirnt>nt (sP 
O\all ) . 

Int e hPller 0111 brukt>11s skogs111arksin11e
ltm· under 1800-talct , forsta hiilft finns nag
ra me r f'xa kta a rpalsiflror. fiin·;irn·11 fra11 

staten 182'.1- 58 och l'ramförallt de omfattan
de köpen a,· bondeskog, so111 bedre\'s under 
senare hälften a,· JS00-talet, i1111ebar a,·sc,·är
da area lti llskott. ii..ven o m kronopa r ksare
alen genom bolagsköpen minskade ti ll hälf
ten, var dock för värn:u a,· bondeskog. som 
kompletterades a\' omfattande rotposträuig
herer, de mesr bervcla nde. Arpi uppskattar 

18 

att ''. järnhanLeringen troligen iigde en eller 
f'II par m illioner hektar mark'' vilke1 skulle 
rnots,·ara :"i % a\' landets hela skogsmarksare
al. " Enl ig t Arpi behäflas clerrna uppskar1-
ning ,11· uppgifter om järnbrukens träkolsför
bru kn i ng 18'.',0, so111 111ecl bnnedorn 0111 

,·irkesa,·kasu1i11gen per ha kan räknas om till 
en (gro,·) arealsiffra för atkomstomr:1clets 
storlek . Rekognitionsskogarna . som också 
disponerades av hruksnäringen, uppgick till 
en något blygsarnmare areal, 27 000 ha . 

A,·se\'ärda skogsarealer d isponerades a,· 
kyrkan (300 000 ha) . de mil itä ra bosLällsin
neh,m1rna ('.Z0?i 000 ha) och de ci,·i la bost;il
lcna ('.26 000 ha) , arealer som dock inte sLOd 
till bruke ns fö rfogancle . För fu llstiiudighet
ens skull bör nå mnas au häraclsallmiin ning
arna omfattade d rygt 100 000 ha. 

Vissa av Brukssociete t:e ns medle m mar, 
som trots alla åtgärder för all trygga kolfö r
sörj ni ngen oroades a\· prognoserna o m en 
mc~ lig virkesbrist:, me nade att enbart spar
samhet med skog och rationellare metoder 
\·i d_järnfra mstä llning och kolning in te ,·,u 
ti ll1)ickligt. l\fan bö1j<1de efler hand att disku
tera möj ligheterna att öka tilh·~ixtcn i skog
arna. Om ma n kt 111de åsLadkorurna större 
miingd virke i de skogar som man redan d is
poneracle, skulle transporta\'stånden for 1rä
kol b li rimligare, konk1 1rrensen orn kol min
d1-e och kostnaderna för kolanskaffningen 
l~igre. 

\'id fle r,1 san1mantr~'-idcn med Brnkssocie
tPten under 1830-t a lPt togs frågan upp till 
behandling. Israel af Strö111s skrif't :1r I 822. 
Fiinlog till en Jörbiillmd slwgsh uslui/!11i11g i Siw
rigr femte utlrnst till r/1'.1.1 sy.1te11111tislw verhstiilla11-
de. som senare nncler titeln f-landbokförsl!og,
/111 1/111//ar1' ble,· brobok ,·id dcr I H'.Z8 srartade 
Kungl. Skogsin stitute L, spelade 11aturligwis 
en s1or ro ll fö r opi11iollsbild11ingen . 

Samm,mfa1111ings,·is kan 111an a llts{1 kon
statera . all o ron [ör e 11 ko 1n1n,111dc skogs
brist bö,jade sprida sig inte bara b land sko
gens in~in utan också bland dem, som a1wån
cle skogen som e n ,·iktig dvarubilJa, och att 
oron också hade n:m fram till landets ledan
de kretsa r. Men det bör också påpekas at t 
man före 18:i0 i ganska ringa utstråckn ing 
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~ -,brukn ingen i Sve rige u tvecklad es 1111-

: , 111)-ta le t frarng:u· a, · 11edanst:1e ucle ta-

_ e i tabelle n n edan a11gil'na förbruk
- -:;1le n måste naturligtvis be hand las med 

·r, ikt ighet, d å n ågra m e ra exakLa m ät
.::-.•. .r an irkesm~ingderna inte utförts. Total
,11rna fo r vir kesförbrukn in garna torde 
• '.-.u n na 11 ppfartas som re latin realistis
~ e ,·isar a tt u ttagen ur elen s,·enska sko-
·~ära nog fö rdubb lad es unde r 1800-ta
, ,m j.'i m fo re lse kan n;'imnas all 1111de r 

• 11,1-te 10 å re u li ar i land e t a,Yerkats c,1 
.Jj. m 'sk per å r. ) 

__ h c-l le n s fö rdeln in g på o lika a 1wänd
_, ,mraclen ä r också intressa nt. r\f f orsc>ll 

_ ~ t.cx. att till h usbehm·sbrä m le å tgick 
--!Wc a,· ,,i rkes11uage1, e n s iffra som 
C .L. Obbarius och 1855 å rs skogskorn

--- J.nse r ,·ara und erskattad . Om man fag-
:11, ir kesfö rhr n kni ngen för h u s bygge, 

.c-,ga rcla r och slöjd, som j u också ka n 
___ \:J.ra e u slags husbe h ovsYirke, kom me r 

_ :ör 1850-ta lc t till resultatet, att mer ä n 
·en a,· al lt a\-verkat ,·irke gick åt till h us-

Trä varu
export, 

massaind 

Bergs
hance

rmg 

~ Forsell 18441 
••••. . ••• , 

~ 5~ års be:änkande . . . . . 
_ .:.eJaus 186.:, ........... . 
_ Zdlen 1882 ......... . 
. 5 SS å rs riksdag . ...... . 

0,6 
1,2 
1,6 
3,8 

5,3 
5,2 
7,0 
4,7 

: 599 å rs betänkande . . . . . 715 5,7 

behov i n ågon form . In tressant är ocks!t att 
hergsh a nte ringen , d.v.s. g rnvo r oc h _jä rn
fra rnstiill ning, u n d er 1840- och 1850-tale n 
anses ha tagit i a n sprftk knap p t 30% m· vir
ke t. Trä1·aruexpone n har mycket blygsamtna 
siffro r; h ä r kommer inte elen stora exp a n
sionen av forb rnkn inge n fo 1-r~in efte r 1875. 

P å ] 830-tale t börjad e alltså o ron för en 
hotande b rist på virke bli ganska u tbredd i 
Sverige.Jägerista tens ~jänst:e m ~in med Ö ver
j ägmästare a f Ström i sp etsen , la n clsh ö, ·
cli ngarn a i lä n e n söder o m Da lä ll"e n och 
n1~in ga bru kspatron c r h ade a lla b e döm t 
läget som alh a rlig t, a n tingen bedömn in gen 
byggd e pit \'ad m a n kund e se frfrn ,,äg;1r11 a 
under resor i d e bebyggd a d elarna av la ndet 
el ler p å llJera re ,d istiskt fo tad e uppska ttning
ar. lnr~i ttancle t a,· Ku ngl. Skogsiusti tutet , ar 
e rr a1· myndigh eternas s,·ar, ,·ar igen om man 
vi lle visa au skogen h ad e stor betyd else f"ö r 
försörjuingcn i Sverige och au m a n gen om 
art höja i f-örs ra hand d en stadiga s kogspe r
sonalens kom p etens. e f'te rst rärnd e a tt få e tt 
stopp p :1 skogsförstörelsen i kron ans skogar. 
På sikt h op pades man - i af Str ö llls a u d a -
på ökad proclukLion även i bolags- oc h bon
clcskogarna. Bru kssocieteteus fu llm äktige 
insåg också nöch·äncligh e te n av a tt b~irtre an
,·iinda d e eg na skogsr esurserna och au öka 

Hus
byggnad, 
stängsel, 

slöjd virke 

2,6 
2,6 
2,9 
2,9 

Hus
behovs
bränsle 

7,3 
9,4 

15,7 
17,6 
~ 

15,9 

Diverse Summa 
I 

3,0 18,8 
0,3 18,7 
0,4 27,6 

29,0 
32,7 
29,1 

· So:n jämförelse kan nämnas, att C L Obbarius i Tidskrift för skogshushållning, 18 p, h 3, 
• - ➔ f, ansåg denna beräkning alldeles för låg; husbehovsbränslet borde enligt honom ha 
-=;?tagits t ill mer än det dubbla. Den totala förbrukningen av virke i riket antogs av 
,::: :,oarius uppgå till minst Il milj famnar a 100 kubikfot , d V s över 28,8 milj m3

• 

,!:i ,jii1brul111i 11g 1•11 /igt vissa 1800-tulsbniil/l/ i11gr11: .\liljo11r•,- lrnbili111f'll'I' fas / 111å ll. i11k/11siiw b111k 8niil!
. '"' är 11 /fönlrr rleh,is /Ht olika siill orh iir 1/ii1fiir 111/!' hell jii111förlH11a. (Tabelll'II .Jm11 Svnigf'I ,lwl!,lll 1111rln 

1959 . . \. 121. ) 
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Ton 

800 0 00 

700 000 1-------- - - ----- - - - ------ - ------- - ti---j 

Taclgörn tillverkat ufon träkol 
600 000 

med träkol+ annat bränsle " 
,, 

" enbart träkol 
500 000 

4 00 000 1------ - - - ---- - - - --- - - - - ---

300 000 1------ - - --- --- - --- - --------, 

200 000 1--- - -------------------

100 000 1--- - - - ----- - ----- -----== 

0 

'i 
'° M .... 

0 

' 0 
~ 

0 

"' ' 
~ 

'/'arkjiirn~tillverlmi11gm i Svl'rige l 7 38- 19-15. ( Ffln .41/Ji I 951. DPII SVl'11.,/ra jä111ha11/ni11gm.1 triiilol.l_J,irsö1_j11i11g 
/ 8"30-7950, s. 102.) 

a,·kastninge n a\' träkol. le n briste n på kun
ska pe r 0111 hur skogarna skulle skötas var 
s to r ute på b ruke n o ch nya kunskaper - till-

20 

passad e till b ru ksskogarnas be hm· - bo rde 
ti Il !"ö ras. 
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, rjni11g 

- bo rde 

- .? !TEL 2 

3el1ovet av kvalificerat skogsfolk i brukens 
'~"'ogar 

~.- -..,socie tete ns beslut att 
_:-t,\ en kog\ig utbildning 

brllk,sorietercns allmä11na salllman
, l "-3:i 10g bnikspatronen och Ld. stats

( ,trl.Jolian af Nordin upp frågan 0111 
ot,rndc ,kogsbristen. ·y:1ra skogar stod·· , 

_ h,111. .. pa en heLydligt l~igre stå ndpunk1 
. ile~tc a,· Europas liinder". 1 r\f 'ordin 
, t<->rrc delen av Forsbacka bn1k i G;ist
,d. cl~ir han var disponent, och ä,cn 
.111,hn b ruk i \'ästmanland. Efter en 

· ... karriär hade ha n bl i,·it politiker och 
.ir::i rikets högs1a pos1er. Han nt r libe
h i,rade for a tt lösgöra näringslive1 

, 1,1t lig1 stelbent och gammalmodigt 
-~ · .\ len först oc h friimsL var han brnks-

- ,. L"ndcr siua resor både inom och 
,: landet hade han med egna ögo n setl 

-~ <i. tt att sköta skogen . Bristen på skog på 
--: _,t bruks marker och fö re komsten av 
,.., ,kogar med br ist på yngre träd oroade 

111 . 

-_:: 'sordin hälsade med ti Il fredsst~il lelse 
_ , ; rä,·ande n att ö ,·erge bläclningsbruket 

at t införa e tt effektivt och planmässigt 
_ :h,~gesbruk efter de riktlinjer som re

. ii llämpacles framförallt i Ty. klan cl. Han 
,_z också att skogsbruket mås te bed rivas 
'"'.mässigt så att avverkn ingarna stod i rim-

- :iroportion till tillväxten. Fö r att kunn a 
_ , Jm föra derta krävdes också au skogs
__ :,,a ö ,·ertygad es om att man borde byta 
• ::-,,kö tselsätt, och att därefte r deras skog

. :2.re instruerades om hur man skulle gå 

Cr11/.fohr111 af Nonlin ( 1785- 1850), j ,iherre, statsråd 
1828- 1831, /1rPside11t i Bergskollegium 1831- 1_839. 
Kavallerio)Jire1; ÖvPr~telöjtnants avsked 1809. Agare 
ov Krmnansbo och det stora järnbrulwt Forsbadw. 
Dessa bruk girk dork i lw11k11rs 1844 och han lämna.
rfp då rhrfska./Jft. (P orträttuu1.lning rw 0 . Södennar/1 
1830, Statens Porträtlarkiv. ) 

till väga. Men han ansåg inte att den utbild
ning, som år 1829 under Israel af Ströms 
ledning hade startats vid Kungl. Skogsinsti
tutet på Djurgårde n i Stockholm , motsvara
de bruksägarnas be hov. 

21 



Kungl. Skogsi1 1stitute ts ä ncla n1j l l'a r a 11 
''in om rike t uLb reda e n a llm ;iua re kä nne
dom o m skogshush å lln ingen. me'd de" la 11ö
dig insikt i_jaktväsenclet samt bi ld a e 11 skick
lig och kunnig j ägeribetFin ing"." U Lbilclning
c n sk1ille ,·ara LY,'\årig och å rligen sk1tlle in tas 
1re ele1'er med e le meutiira kunska pe r i s1·c11s
ka och matematik in klusi,·e geo rnetri. L' nde1° 
visni ngen olllfallad e a ri tm etik och geometr i 
med nivelle ring (al'l ;ig11ing), skogsbota n ik, 
skogsh11sh J11ln iug, masto logi (läran o m dägg
cij ure11 ) . o rni tologi, e 11tomologi,jakt, skogs
ochjak1o rdni11garna . bo kfö ri 11g oc h min era
logi. E lc,-crn a sk u lle oc kså på ege n h a nd 
kunna upprätLa hush å lln ingspla 11 f'ö r skogs
trak1 e 1.~ 

1\ f t\ord in \'a r rvdl igen kritisk till d e n nv
s tartade urbil d n iu gen vid Ku ngl. Skogsin
s Li tutet, som h uvudsakligen ,·ar an passad fö r 
au , ·ara «" Il lämplig skoln ing ,11· b lil'an de be
fa1u1 ingshavare i skogss taren . Dessas uppgif~ 
ter skulle i fö rsta hand ,·ara all p lanlägga och 
kont rollera skötseln a,· de al lmänna skogar
n a o ch att dä r11tö1·er utörn e n viss tillsyn a,· 
de p r il'a ta skogarna a ,· o lika karcgorie 1. Af 

\/ordi11 a nsåg a tt u tb ildningen va r onödig t 
l,'i ng, ocb al lde les för teoretiskt inriktad for 
att passa bruksiigarna . Rru kshanteri ngen 
had e be hov av a n d ra och 1ncr p raktisk t u tbil
d ade skogsm;cin ä11 de, som Kungl. Skogsi n
stit 111 e 1 kuud c erbjuda, skogsm än som kun
de hjä lpa bruksägarna au sköta sina skogar 
si\, att de u th ålligt skulle kunna ge rnna 1·ir
ke till kolningen . Af ~ordin me11aclc också . 
nwd elen liberala ins1älln i11g han hade, att 
bruksiigarna borde ges möjligheter all sj;iha 
f'ön ',llta si11c1 skogar 111,rn a lltför mycket stat
lig tills;11 och kontroll. !Lt11 befarade. liksom 
prokssorn ,·id Jcn1kontore1s Rcrg,skola i 
F,tlu11, alt dl't s:i111·arp.°t Ku11gl. Skogsinstitu
lcts f'öretriiclare 1ille genomföra traktliJggcs
brukt't, d.l'.s. genom detaljerad planl;igg11i11g 
a1' a1·1erk11i11garn a, fasts1;i]ld i officie lla be
slut. sku lle kunna lecLt til l a11erk11ing,res1-
r iktioner, som p,'\ sikt skulle inskrä n ka bru ks
,igan1 as dispositio n a,· de egna skogarna .·• 

Den m e to d som m au lär de u t vid institu tet 
för a u uppr;itta hushålln in gspla ner innebar 
11iirn ligcn a rt: , ·irkesuttagen u 11der e n över-

g{u1gsp e rio cl , som ku nd e ko n1ma att o m fat
ta 30- 40 å r, recluc«" rad es ti lls ett normalfö r
råd b vggts up p , son1 111otsrnrad «" respektive 
skogs u th å lliga p rnduk1i onsfo n 11åga . En 
kraftig m insk11i11g a1· a\'\'erkni 11garna in om 
h rnke n s ko lf}u1 gs to 111 r:tclcn i Re rgslage n. 
, a rc s ig den i11 t riiflad«" i statens skogar, i 
bond eskogarn a el ln i bruke ns egna skogar, 
sk111le omede lbart leda till minskad produk
tion a,· triikol och dä rmed ökad ko nkurrens 
m f'd stiga ncfr kolpriser som föijcl." 

JJrn kspa tro n ar \/orcli11 menade för si11 
del au i')1·crg,1 n g till trakrh,·ggesbru k bord e , 
om in te o med e lba r t så inom kort tid, led a 
till ö kande koll·eclsa11erkningar och diirmed 
slÖITe m,'i ngder träkol. Eftersom ti llgången 
på rr:ikol i regel ,·a r df'n faktor som \'ar a1·
görancle fo r m iingcle11 till\ crkat järn. , ·ar a1·-
1·e rk11 i ngspol i I i ke 11 a, uto morcle 11tlig be ty
d f' lse for jä rn h a11ter i ngcn . 

Af'\/01·d in insåg n a turligt1·is att det be l1ö1·
df's ö kad skoglig kompetens i b rukens skogs
b ruk för at l gen omföra för;:indringa rna m ot 
11va a1Yerk11ingsm e 1ocln. H an föreslog cliir
för ,·id Brnkssocictetens allmänmt samma n
komst i m aj 1835 au det ti ll en början skul
le a n slås 600 Rdr per år under sex å r fö r ut
bildn ing ,11· b rnke ns skog1aktare i elen "preus
sisL1 och sach siska skogs1·etenskapc11".; Af' 
Nordi n sl utad e s in anförande inför Bn 1ks
socie 1ete11 med att fastslå . att Skogsins1itutet 
inre b11111ad l' ''b ruksägare d et bi tr,iclc som 
erford ras I id best;immand«" a, det iinclamäls
c11 liga a1Y«"rk11 i11gss;i1te i a,· ägande skogar·•. 
Därför borde Bnikssocietetcn pa cg«"n hand 
ta initiatin' t ti ll e11 h~jning a, ko mpncnsen 
bland brukens skogYakta re . I lu r ckrra kon
kret sku lle ga till framgar i11te a,· protokol
lets referat a,· h ;t11s anf'iirandc. 

Societeten sag ,·:i h'illigt pit af :--.:ordins 
f'i')rslag och biföll det. ' Hur unde n ·isn ingcn 
skulle 111cddclas b estiin1clcs imc pa annat 
s;i tl ;in au man uttalade att lärarna åt111 i11sto-
11e 1· i,sa 1ider ,11· {ll'(.'t skull«" uppehål la sig i 
o lika delar a1· la nd «" t för att cl.ir sta till brnks
ägarnas tjäns t. 

\ 'id Brukssocictetens allmänna möte tre 
a r S<"n a re konstaterade"s att ingen utbildning 
hade ko m m it: t ill stånd och att ans laget så-
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IDlHC tre 
tbildn ing 
.. a~cl så-

- 1,1r oförbrn ka t. Nya fö rsök borde göras 
- .. il ö ka ku nska p e rn a bla nd skogsfo lket, 

• ,de man . Anslage t bord e d ~i.rför be hå l
,:1der I uerliga re sex å r.'' 

's·1 i11g1·ep af No rdin igen oc h utYecklacle 
_ ·,rnkar om vilken son s u tbild nin g so m 

-,cles. Det borcle va ra m öjligt, m e n ad e 
_ ,ll l utbilda unga rniin u r arbetarkh1sse11 
· raktiska skogYakta rsysslo r i bruksskoga1~ 
Belio1-cn av sakk un nig h_Fil p clä rutö1·er 

.r\e man k\ara genom att anst~illa en h a
::.t>racl perscm , som ku n de ge d d ;'\t skogs-

. _-,rna i före kommand e fa ll. Inte heller nu 
·,t>haller h ans förslag några t1t fö rl igarf' 
t:,r o m h 11 r utbi ldn inge n skt1lle o rgan ise
•. h11r omfattande d e n skulle rnra, , ·ar den 

, . ,lie fö 1· läggas o .s.1·. Inte h e lle r h m "den 
,.. .,hfi cnade pe1·sonen ·• sku lle stå bru ksägar

ti ll tjänst. T lan erbjöd sig emellert id att i 
-... '1ba nd m ed en resa till ·1)·sklaud . solll h<1 11 
• ,d i begre p p att gö ra , försöka fiuna e n 
--npl ig person fö r llppgiftcn . Fö r·s laget god-

•· •ides a, fu ll mäkt ige. och han heg,11 s ig 
. ler sornmaren i,•;ig til l Tyskla n d. 
-\t :\ord in lyckades inte orneclelba n finna 
man l~implig för u p pgiften i S1·f'r ige, 1 il-

. han i h rn · meddelade fullmäktige i okto-
~ r 18'.{8. men ha11 11iimn cle ocksa att lian 
·1t ,ig till s1·enske m inistern i Ber lin för all 
·1j;il p. \' ia kot1tak1er i den preussiska och 
h ,i~Lt stmsskogslön·,tl t n i ngcn hade den
til l ,lut funnit 11}1 persone r 1illiga all 1lyna 

:: ')1 crige för a ll bli Rnikssocie1e1e11s skogs
'...kun nige . 1" 

DL'n c•nf' ka11diclate11, Obedorster Bar
,,, . kunde 11pp1·isa goda 1itvird a,· e11 Land
' ,m1eis te r Reuss i Pre usse n . medan den 
drl' . C.T .. Obharius. idwropacle e n reko111-

en cla cionsskri1·clse rr,in Oberfi-irs11ncister 
, chc lhe i Sacl1sC'n. Dessutom forcbg ett 
,nt ligt yttrande betriiffancle d <" 1111c Ob
ri m. Jörmecllat a ,· Brukssocietelcns egen 

- k1nnare. assessor .\kennan. f'r;'\11 ÖH-rjäg
,1, taren i Skanc . .J.O. Otcrdahl. 
Ot<"rcl,d1l. som i sin ungdom. are n 18 19-

- '· ,tudcral 1·icl Collas skogsinst itut i Tha
. ncl t sade s ig 1·iil Linna ··ö1e rskog1·ak1are .. 
< lberförster) Oblx1rius. Oterdahl ·•a n s:'1g 

-- ~ biira l;illlna ho11om eu högst fördelaktigt 

1·itsorcl såviil o m ku nska pe n i s itt yrke som 
1·älfö rl1 :dland e fö r ö11igt". 1 skogsin stilulets 
m<1 tri ke l fö r ~,r 1819- '.:!0 11 å teifi n ns J O . 
Ot ( t)erdah l från S,·erige och Friedrirh Wil
hel111 Obbar ius från H a rzge1-od e, d .v. s. den 
ort cLir hans bror Carl L udwig Obbarius va r 
b osatt 1838 m e n också- eulig t sbktfo rsk
ning - 1820. Som frarng:1r nedan ha r Oter
d ah l verkligen fo n •;ixlar d e bägge bröd e rna 
med 1·ara11dra, och omdömet sku llt' så led es 

gälla Friedrirh Wi/Jip/m Obbariusl Denne b\c1· 
s:1 smån in gom "Fiirste r" i hcr tig dörncr An
hal t-Dessa u , som gränsade till An hal t-Ik rn
burg i öster. 

l3arkow ansågs som den mest nwriterad e 
<11· d f' td, m en lian ställde liöga lönekra,· oc h 
1·i ll e cless11 torn ha e n garanti för li1stidsa11-
stä llning. D:1 fullm iiktige illle ansåg sig ha 
befogenl1et att. ingi\ si\ L1nga ana l. beslö t 
111an i stiillcr at t anst!il la Car l L1 1dwig Obba
rm s. 

Vem var Carl Ludwig Obbarius? 
\ 'ad Br11kssocite t.e11s företrädare 1·issLe om 

Carl I .udll'ig Obbari11s n;ir lian ;insL,illdcs 1·,1r 
111on1orclentlig1 lite t oc h byggde på de upp
girte1· som liimna1s 0 111 hono m a,· 01·,rn 

Ca rl /_11d1uig ()!J/;r11w;. / /.ilogmfi. lmli,~F'I 11/jlird i 
·1_1·1k/r111d. i.Jn11/:011/orl'l1 "rkil'. / 



nämnde Oberforstrneister Paschelbe, järnte 
d e rrmnLliga uppgifte r som af Nordiu kun
na t inh~irnta om honom. \!Ian viss te a tt han 
var :J8 år gammal och skogligt utbi ldad, au 
han vid tiden för ansökan till ~jänsten i S\'e
rige saknade anställning men att han hade 
m å ngårig e rfaren he t av skogsförvaltuings
tjä ns t inom det lilla hert igdöme t An hal r.
Bernbmg i östra J-farz. Han hade dän ·id bl.a. 
sysslat m e d skogsind e lni ng och skogstaxe
r ing. Man r.roclde sig också ,·cta något om 
Obbarius som person genom de upplysn ing
ar som erhålli ts avJ.O. Oterdahl, upplysning
ar som senare alltså skulle vis;:i sig g~illa en 
bror till Carl Ludwig Obbarins. 

Vad man inte visste var att C.L Obbarius 
några å r tid igare hade avskedats fdn sin 
yänst, samt att han v;ir änkeman och hade 
sex hemmavara nde b,trn att försö1ja . H ans 
möjl igh e ter att e rh{tl la ny a nställning i Tysk
land var förmodl igen ytterst små e ftersom 
h an få tt lämna sin tjänst hos hertigen av 
An halt-Bernburg p.g.a. "eine Kassendefec
ten", vilket väl få r förstås som någon fo rm av 
bristm1de redovisning, kanske förskingring? 
Erbjuclanclct från Brukssocieteten kom allt
så mycket lägligt för Obbari us. 1~ 

Men hans kunskaper och erfarenhete r av 
skogsbmk i mellersta Tyskland ,·ar verkligen 
både gedigna och omfatt::1nde och sku lle \'isa 
sig högst relevanta att fö nnecl la till d e S\'ens
ka bruksskogarna. D etta förstå r man när 
man närmare studerar skogsbrnket och dess 
betingelser i H arz ,id bö1:jan a" 1800-talet 
och tar del av vad Obbarius sysslat med 11n
der sin yrkesverksamma tid . 

De skogliga förhållandena i 
Obbarius hemtrakter och hans 
indelningsplan för skogarna i 
Harzgerode 
Nedre Harz med ele n lilla stad e n 1-1,trzge
rocle , clär C;irl Luclwig va ,- uppn1xcn o ch 
hade sin verksamhet änd a till flvn ningen till 
Sverige, och där hans far före honom va r 
Reitende Förs t.er, är ell relativt kuperat ho
mogent skogsornråde, utanjordbr11k men 
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omgive t "" stora skoglös;i slättom d tclen. I 
skogarna finns f)·ndighe te r a,· siher-, bly- och 
järnmalm, som i 1a1je fa ll från 1600-ta le ts 
början f"ram till 1870-ralet lwarbt' tacles i re
larin sm,°t hyttor. be lägna in til l lämplig;:i 
,·,tttendrag. Erforderligt träkol t"rhölls fd 11 
skogarna, ,ilket s;irskil1 frå n 1800-ta lcts bö r
jan hå n t;irde på 1irkestillgirngarna. Lik
heten nwcl förh .°tlla ndena i Bergslagen är på
fallande. 

Skogen , liksom lwnorna kan siigas ha 
,·arit statl iga , efte rsom de ti ll srörsta delen 
ägdes a ,· hertigdöme t -\.n hal t-Bern burg, en 
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manga s111[1sta 1e rn a i d a1idens T,·s k
Den regf'rande hertigen ,·ar v~il rn ."ttl
-re,~cracl aY skogsbruk, frånseujakLen, 

, .u beroende m· in koms tema frå n sko
_rn,·or och hyttor. Genom offen tlig, reg
.e ,kogsorclni nga r försökte man styra 

r ,utn:·1tj,mdeL sa, att i först.a hand be-
.• .111gens bchO\· a,· ,-cd bränsle och bygg
,,, 1rke ti llgodos{tgs samtidig t som rn,111 

- , -,kte trygga hyttorna· bebo,· m· träkol. 
~edan ar 171 2 fanns en skogsfön·al tning 
_ ni ,erad i Harzgcrode och 1766 gjordes 

:or,ta fö rsöket au u ppskaua skogarnas 
. _,rningsförmaga. r\r J 793 u1förcl~ I .H. 
··.1 oc h hans sed e rmera så berömde son 

· - nrich Coua uppmätning och taxering aY 
_·,,kogarna i J\nhal t-Bernburg och uppe-
- ' ,i~ da bl.a. i Harzgcrode . ~Ian kan för

d,1 att C. L. Obharius far, såsom ,·arande 
- ..:t betrodd tjänste man ,·id skogsfön ·a lt
'1 ,Zt'n hade en del au göra med de bägge 
llil . 

Fran [11· 1799 gjordes regelbuncl11a skogs
. _,e1ingar och sarrnrnrnställdcs hushallnings

:.rncr för skogarna. Från m itten av 1700-
_;ct till slutet av 1800-talct ,·ar a ll tid någon 

ur fam iljen Ohbarius i skoglig tj ä nst inom 
fön·altningen. C.L. O bbari us_jämte e n sd
gc>r hade hun1dans,·aret för taxeringen och 
inclelningsplanen 18 14-20. som kom a t1 bli 
gällande ;inda till 1819.1 1 

! Icinrich Cotta kom för önigt tillbaka till 
hertigdörneLs skogar och Harzge rode l 825. 
d,'t Obbari us indelningsmetod , som skiljde 
sig från Co m ts i ,·issa stycken , bör ha in1res
sernt. honom. A,·en rrågor om skogsunde rvis
uing bör ha avhandlats. Obharius börj t1 -
som li1mligen nvblil'en skogsskolcforestån
da re - ha ,·arit int resserad av att ta d el av 
Cotras 30 å rs erfaren he ter av skoglig undcr
,·isni11g. 

Betestryckct i skogen Ya r· mycket hårr. 
Alla h ushåll i skogarna och de ras g r;insLrak
tcr hade 1·iiu till bete för kreatur a, · o lika 
slag, särski lt nötkreatur, f.'.'t r och s,·in, främst 
under sommarhah-å ret. Det uppges au a n
Lalc1 nötkreatur som be tade i skogen å r 
1850 u ppgick till 3 600 i11om e tt omr:1de på 
I O 000 ha. , ·artill kom ännu fler får. Eftersom 
många av krea tur. ägarna saknade tillgång 
till stallrod er, kom d jure n att gå i skogen 
även unde r ,·intern. Henigeu sjäh- hade e t.L 

r·art l .11dwiK Obbarius hfl11lral:ln i l/111::.. Sl:ogs/JelP pri Jiii)'IIKfi11g1_1·tor harförPko111mil i 11111råtf1,1 till lr111gt i11 på 
I lJ0U-taltt. (Foto.frc1 11 Staatlirhrs Fo,:1/0111/ I lor::.gPmrle.) 



50-Lal h ~istar som löpte fritt i skoge11 i vii111a11 
på i11riclning. En sto r ,·iltstam - hjon, råcijur 
och ,·ilds, i11 - ökade betcs1rvckt't y11erligart" , 
,·artill kom skad or p {t \';:ixanclc skog. Ot"n 
skogsskötsel som bedn.:,·s skulle alltså ta h;:i11-
sy11 Li ll h yttornas träkols- och virkesbehm·. 
befolkningt"ns beltm· m· bränsle o ch bete för 
kreaturen o c h fö rekom ·ten m· en tiit - a,· 
hertigen önskad - ,·iltstam. 

De n traditionella skötselform en ,·ar 1/lg
slwgsskölse/, d .u. \'a rt 20-25 år höggs skogt"n 
t:raktvis ned. ,·arpå Il)' s kog erhölls gC'nom 
stubbskott a\' h 11Yudsakli gen bok och ek. 
Före år 1800 fanus praktiskt taget ingen barr
skog inom Jö1T,tlu1i11gcn. För atL r,'\ tillg~lllg 
till gröHc ,·irke. son, bl.a. erfordrad es fö r 
byggnadsi1nclam:11. liim11ades i cl! m ycket 
g les t förhand bokar och ekar ntcd förhopp
ningen a u clc o ckså skulle ge110111 o llo11fall 
b idra till f'iiryngringc n. 1-hirige n om :1s1ad
koms 11ågot so m kallades 111e//011s/111g (i'd inel
wald) .11 I blygsam skala bötjade man pa 

I hJl'l/aml /-for:gnnd1• /:0111111111 fi1rt/11m11d1· fi1111f/ 11·1-
/n m• di'/ own!fl 1/wf!.:1.1hii/11'11ii/fr/ 111t>l/11111!:01; 1111'11 ,,,,_ 

1/ri/w iiI 0,,;~/1111dorc 'm, bo// orh t'h. ( l·ii!fl jlll;I \/r/(///1 
rhl'.1 /-im/11111! I /11r:wmd1·.) 

17\)0-wlet all plantera gra11. m en i a ,·saknacl 
aY erfarenhet på omradet med ri nga [rarn
g~ing. 

Obbarius försökte genom ~in indelnings
plan succcssin on,rörn skogen till trakth)'g
g esbrnk och s.k. !iiigslwg clär 3_-,<; a,· arealen 
sku lle otll[Öras till 80-arig om lopp,1id . /\v 
h ~insyn Lill bchO\'cl ,1,· 1n1kol och 1·cdbriinsle 
kunde detta narnrlig 1,·i, bara ,ke i relati\'l 
langsam takl. Cra11 ~kulle intiira,. frii111s1 ge
n o m plantering och sacld pa de m a h)gge-
11 ,1. \fan försök1e ocksa göra en produktio 11s-
11 ppska1 1 n ing i sto f'l c11lig1 1-laf'l igs \'olym
fark\·e rksmetod. 1·• 

Den ök.1dc lHTL,·crk,arnhcten. ,olll krå\'Cle 
111 cr tr;ikol ån tidigare. ledde til l a11 indt> l
ningsplant' n in te kunde följa, . och inte e n s 
en rc,·idcring 18 29 kunde bringa ordning i 
p lanen. 1·ark1r c11 planlii,1 [örhal la n de kom 
att g,'illa ;i11da till 18-10. 

En cflerföijare 1ill Obhariu,, id ,kogsför
rnlrninge11 i I lar7.gcroclc betecknar d e t som 
c 11 samn1anbroll f'ör cleu,1 fiir-ia f"iir,ök att 
skapa e n o rdnad skog,1tu~h,tllni11g i Ha nigs 
a11da, beroende pa de ,·an,kliga 1 !tre k)rh:i l
lanclcna (del ö kade behoH'l a, triikol. ulc
blirn,1 o llonar för bc,aning a, ek nrn hygge
na). men ock,a pa au Obbaritts orlt ha11s 
nwdl~jiilparc ,aknade 1i1Ir;1t klig crfa rcnltct 
i,10111 omraclet skog,indelning. Doc k ger 
han de t posi1i,·a omdömet olll Obbariu, a tt 
han '\ pela1 den lccbmlt' rollen" inom ,kogs
f'iin·al111i11gen (troh a11 han inte 1·ar dess 
c lt cf) . 

Skogsskolan i Harzgeroclc 
unde r Obbarius ledning 
D('L förtro<'ndc, som O bbaritts ,llnji'H p.g.a. 
sina insaiscr i i11dcl11i11g,:nbcH·l och tT\ ir
tj;i mtc·n i ii,Tig1, lcdck förnrnclligen 1ill alt 
han 1822 ga,·, uppclragL·t ,tll nwd hjiilp ;n· 

ii,-r iga m ccllen1mar i rc,·ir--talwn ,1,,na en 
forbcrcclandc ,kog,,kola i I-L1r1gerocle. "' 
Skolan 1·ar n·aarig o ch ,kulle tj:ina ,0111 en 
f'i'>rlwrcclelsc ff>r in I riidt' ,·id l'll f hiig-rc) ,kogs
i mi i tu t. L' tbilclni11ge n ,·a, hm ucl,,tklig-cn 
prakti,k 111<·11 omfa11ade ihl'n en dl·l rcori i 
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,, •:.?:,bruk in kl11si,·e bota n ik, c ntorno logi och 

,log i. Skolan to rd t· ,·a ra a lt likn a \'i d d e 
,/an lw/or (\ lcis te rscltul t-' n ) som fö re kom 

.,: och ,·,ir 111H.lcr ledning a , n agon f'ra u istii-
k , kogslllan . Sko lan upp hörd e st rax ef~ 

. de t all Obbari 11s l~illlna t den h C' rtig liga 
.in, tel l. 

O bbarius förutsättningar för 
uppgiften i Sverige 

.,rl L11dwig Obba r i11s rnr J 8?,9 e 11 :·i8-arig 
: ,1 ,wsscsso r17 i l la i·zgcrock , lw läget i ö st-

...:,h tC d e len a,· Har1. inom henigdö111et 
-,..n h alt-Bcrnhurg. I bö1jan a,· 1800-ta le t ku n

" e nclas1 ad liga personC' r e rha lla h ögre bc
,t lll ingar i s tatsförYa lt nin gTn i d e fl e s ta 
.tll ,1~ ) t,·ska (del-)state r. Obba rius h ade a llt-

-.1 ,on1 Fo rsiassc,,or n,tll d t> n h ögsta rnöjl iga 
,rälln i11g h;u1 fo n ncll t k1111clc fa . S0 1n ans,·a-
12: rör skogsi ndelningsplancn och fö r skog,

,knLu1 lt adc h an dock n å tt litng re . 
Obha r ius torde h a ,·a ri t cle,· ho, d t> n be

' <>m d e Tlein ri cl1 Cott a ( l 7(,?.-184..J ) i T h a-
.rn d f'ö rmo dligcn o mkring ar 1800 . Cot ta 

_ru n dark 1795 c 11 p ri,·at skogssko la i 7.i ll-
1,1c h som ha11 J 8 1 I n n 1aclc til l Tharand. 
'>kolan hle,· 18 16 statlig Forstakaclcmie . Cot
u ble,· ll\'Clanarc a ,· skog~i11 d e li1ings,·(Tksam
lwtt'll , g ru n claclc och ledde Sac hscns a ns talt 
liir , kogs11ppska1 111 ing sann b> ggcle u pp , ;'irl
k m mt-'St berö m da h ögre ,kogli ga utbi lcl-

11i 11g , 1-,,:;;1,igl. Siichs. AlwdP111i1' fi'ir Font- u11rl 
/.r11ultwir11> :11 Tharr111rll. som blc,· nonnbil
da ndc fö r ~kogsn·1c 11 ~k.i p cll i Emopa o ch 
L S.\. Ful l,tiinclig a cle, fiirr('c kningar fr;lll 

,kolan fi n ns be, ·araclc l'ran oclt m ed clc 1rna 
•dp unkt. incn inte riir tideu dessforinnal!. 

( .L. Obbarius n a lll n h ar l!lan illtc pat rä ffa t 
de11 pri,·a ta skolans e fte rläm11ad e hancl ling-

11. l nga ko11kre1;1 uppgifter har heller hi 11;1 h 
o m och nii r O hhariw, ,·ar elc,· hos Cotta. 1' 

Diireftcr ,ysslacle Ohbari11~ m ed skogs
·.1 \.ering i \ fe cklc n h u rg i no rra T vskland. 
n e n ka llades hem och bit-',· ··Fo rsL,chre ibn'· 

Haugerode 18 12. H a n va r d ii gi ft oc h hacle 
·, a döt trar. C.L. Obbar ius fa r hade, som 

ornn nälll nts , o c ks:1 h a ft en skog lig tjä11s t i 
Ha rzge rod t>, som Obe r förster i sam ma skogs 
fön· ,tlming . 111en h ade avlidit några !tr !öre 
sonens a ns tii ll ni ng . Carl Luth\'ig· beford ra
d t-'s 18'.c' I till h (' rtig lig Fo rstassessor o ch fi c k 
:1rc t d ärp:1 ö,·ena a nsrnrc t för cle u sko gssko
la , tro lige n e n s. k. " \ lc istt-' rsc liu le·' so m he
clre,·s , ·id fiin·a ltning C'n. [ !! Meis te rschu lc 
, ·ar e n förbnedcbt-' för s tu d ie r , ,id e n hög re 
skog lig läroansta lt, t.cx . en Fo rsta kad em ie . 
Där b t>d i-c,·s p raktisk skogsut hildning unde r 
ledning a\' e n crkiind oc h erfaren skogsman , 
e n '' \lc is te r ... S,

0

1dana skolor fa nns på fl e ra 
re ,ir i m e lle rsta Tvskla nd o n1 kr ing :1r 1800. 
Bland de mest be römda ,·ar C:ouas Fo 1·s ta ka
d emi c i Z illbach och H an igs skola i I !u ngen 
o clt Dillen burg.1'' 

O hhari us und e rvisade i skogsskötsel, skogs
taxe rillg o ch jakt k11nska p. T Ia n läm nacle s in 
tjä n st 1829 på g rn n d a\' ~jukc.lom - som d e t 
uppga,·s - fö r au srss l,1 rned _jorcl b rnk. \len 
ha n s liippt e tnllig en in te ko nraktc n m ed 
sko gsbruke t. e f't.e rsom ha u 18'.)8 kund e a ll
ses ,·ara korn pctcnt. för uppdraget i Sn'r i
ge .~n 

18~!) ,·ar Obbariu s änke m a n seda n e tt ;°1r 
till b,1ka oc h h ad e h e1n 111a1·arand t> tre v1 1xm1 
d ö ttra r och tre p~ jka r mella n a tta och 16 a r. 
I-I.an had e \'Lterliga re l\'a n1 xn a si'in e r, som 
hade skogl iga a ns t~il lni ngar pit andra , tä lle11 
i u o rra Tyskla n d. \ 'a r d essa tl'i\ sön e r l1ade 
u tb ilda ts f'ra rnga r in te m e d si1kc rlw 1, lllCn 
d e t kan antas ha skett ,·id d t>11 m· f'ad t-rn k d
d a skogsskola11 i IIar,gcrod e.:1 

Ohhariu, hade a ll tsa kunskaper ~o m rnot
s,·a r ad c elen t ide n s h iigre u tb ild11i llg f'ö r 
skog,~jänstc män (Oberfoi·stcr Forstmei'iler) , 
och h a n h,tcle ii,-c 11 0 111fattanclc c r l'aren lt ct 
a,· praktiskt ,kogsbruk i en t rakt rncd bet>
da ndP jårnind11st ri och hehm · a,· triiko l. l l,111 
hade bcdri, it pio1'.järn: rksam het for au med 
l'.j;ilp a, · skog,indcln ing o m f'ii ra bl ;icl n in g,
och lagskog till ordnat traktll\'ggcshrnk o c h 
han hade ~lmligl:' n sv~slat rn ccl skoglig u n
clen·isni ng. Obbari11s f'ii ru ts;1t tn i11gar fö r 
uppdraget å t Brukssocie te te n i S,·t> rige , ·ar 
såled es sällsyll t goda. 
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Vad visste Obbarius om Sverige 
och dess skogliga förh ållanden? 
O h barius kunskaper om Sverige uiir han 
an lä nde till landet var nog ut omorden tlig t 
begr;insade. Det finn s inge m ing som tvder 
på a u ha11 före S\erige-re.;an skul le h aft kon
takt 1uecl några andra pei-so1wr kir i la ndet. 
än m ed dern som g ivit honom anb11det om 
a nställni 11g. J\ f" Nord in hade tydl igen in i<" 
träffa t li o110 111 perso n !igen, uran un d e rhand
lingarna om a nställn ingsvil lkor m.rn. sköt.Les 
via tyska me llanh~ind er, förm ed lade av svens
ka besk ickninge n i Be rlin . Inte h e.lle r tycks 
O bbarius h a tagit d e l a\ 11 ;°1gon littc ra t11r 01n 
sitt blivande hemland inna n han beslöt sig 
fö r at t an ta a nbudet. Möj ligen kan han 1m
der sin tid i Mecklcn b urg h a hö r t ta las orn 
land et däruppe i no rr med dess oändliga 
skogar. J\ifa n kan n aLUrl igt:vis fu n d era över 
vilka bevekelsegrunder som kom Obbari us 
a tt anta anbudet från Bn1kssocie tetf'n : Var 
det möjligheten som e rbjöd sig att försörja 
en s tor farnilj? Va1 det e n strii\·an att rehabi
litera sig eft.e r 1j ~insten i H arzgerodc? E ller 
kan det h e lt. enkelt ha \'a r it uppgif"Len att. 
s tarta e n 11y verksam het so rn lockade? 

Obbarius anställningsko ntrakt 
Den 3 april 18'.i9 h1sts~il lcle Rrukssoc ietetens 
fu llmii kt.ige kontra ktet m ed Obbarius, som 
god togs a\' honom den 7 !llaj. Det skulle 
g~illa i fem år fr.0. 111 . den 1 oktober 18:\9. IIan 
fö r band sig att \'ara föres1ånda rf' för "etr s;'\ 
kalladL Skogsinstitut" och a tt i den egenska
pen ii\·en utfö ra skogliga uppdrag fö1- de 
bruksiigare, som s.\ önskade: Han skulle "un
dersöka, gradera, till :irligt h ygge indela 
sam t der så erford ras p,'\ Chan a upptaga 
S\'enska Brnksiigares Skogar .. . Obbarius åtog 
sig \"id a re an meddela uude rvisning :'i t 
e le\'erna \'id insti111te t i a llt s0111 hör till en 
god skogsh ushå l In i ng. 

O hhar·ius skul le. förntom an föija de före
skri ft.er som fu llmäktige kun d e kom!lla att 
åliigga ho n o n1 , iil'f'll följa d e bcstiimmelscr 
s0111 kunde kolll111a att tr;iffas m ed d e n 
bn1ksägare til l \ a rs bruk insriwteL skulle fö r
liiggas. Man hade 11ä 111 Jigen tä nkt sig a tt han 
med hjälp ,tv ele\·erua skulle biträda \·id 
skogsskötscl n p.'t de1 bruk. d it skolan för
lades. 

Carl Lud~vig 0/Jlmrius lwntmkt med Brnl~ssocieteten, daterat 3 ajlril .1839 och u nderlerlmal au fullmiiklige i jnn
l!onloret Clu: Simdm, P. Lagr,rluehn, F,: Akl'rman och Jacob Edbngh. 
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~ mellan Fullmäktige iJemkonton:t å ena sidan samt undertecknad C .L Obban·us å den andra 
är fo'/jande öfverenskommelse trejfad. ' 

Nemligen 

,, . Jag CLObbarius tillforbinder mig att under .fem års tid,räknade från den 1" October detta år, samt mot 
i .·njutande aj neda11 upptag11e ajhning och öfrige formo11er, i Sverige b!ifva Fiireståndare for ett ;å kal/adt Skogs-

: -_·titut, att i sådan egenskap, på de ställen, som mig anvisas och med behöjligt biträde 1111dersiika, gradera, till årligt 
IJ:;gge indela samt der så e,fordras å Charta upptaga Svenska Bruksägam Skogar; att meddela 1111dervisni11g åt 

~.ever i desse arbeten samt allt hvad Jo-,. öfrigt till en god S kogshushållning hörer, samt att i allmänhet ställa mig till 
efterrättelse de föreskrifter, som Herrar Fullmäktige i Jernko11toret k11n11a mig meddela, hvartill hiirer att jag 

::./rirbi11der mig att, i hvad det mig rorer, efterkomma det Co11tract, som b!ifvit ajslutadt emella11 Herrar Fullmäktige 
.·cm/ de11 Bmksägare å hvars Egendom 1111derteck11ad samt Eleveme vid denna 1mdervisningsanstalt erhålla deras 

bostad. 

: '. Såsom årlig bestämd lön erhåller Herr Obbarius af Jemk ontoret E tt Tusen Riksdaler Banco, hvilka qvartaliter 
till honom 11tbetala.r . 

5'. Under den tid aj omkri11g 7 må11ader om året då barmark är samt skogsmiit11i11g och gradering egentligen pågår, 
·?- Herr Obbari11s, så vidt hans biträde aj Bmksägare påkallas, fii mat aj den for hvars räk ni11g arbetet verkställes, 
.-':.~mom skjuts efter 2"' hästar till och frå11 förrättningsställe11a, derest icke Bmksägaren sjelf sk:futsar Fiireståndaren. 

.! ' . Likaledes erhåller han 1111der hela året faa husrum vid fostitutets H1ifv11d-S tatio11, fri ved samt får begagna ett 
land för griinsaker. 

5 ' . I ersättni,,gför hvarje S kogsrymd aj 1000 t11nn/a11d, som behiirigen äro värderade och graderade, erhåller 
Föreståndaren 50 Riksdaler Banco, samt for mi11dre rymd i proportio11; hvaremol åligg,a11det likväl är att letn11a 

Bmksägaren en fullständig plan for skogens begagnande och behiiriga skötseL 

6' . Fiir sommam11derviS11ingen till S kogvaktar Elever erhåller Fiimtåndaren, vid de tillfällen som i tredje momentet 
nämnes, fo"r hvarje elev 8 skilli11g svenskt banco om dagen,- men 1mderviS11i11gen i öfrigt lemnas utan betalni11g. 

7 °. Ordinarie Eleveme, som af Fullmäktige i Jemkontoret antagas till ett lmpligt framdeles bestiimdt antal, 
~1-arsta11na, dem! de uppftira sig väl, vid lnstit11tet intill dess de aj föreståndaren förklaras for skicklige skogvaktare. 

8°. Såsom bidrag till flyttningskost11aden erhållerförestå11daren 3 3 3 riksdaler 16 skilling svenskt banco. 

Stockholm den 3 april 1839. 
Fullmäktige iJemkontoret. 
Chr. S undin P.Lagerhjeim 

Fr. Akerman Jacob Edbergh 

Sigiii / Gabr. Lagergrin 

Härmed fdrkfarar jag mig till ail.a del.ar nöjd, och forbinder jag mig att uppfylla alfa i detta contract 
betingade villkor. 

Carl Ludwig Obbarius 

29 



Arslönen , l 000 Rcl r, ·kulle u tb e ta la s a,· 

.Je rnkontort:>t hartals,·is. Dessu tom h ade ha n 

räLL t il l lri bostad iim te ,·ed brand för s in 
familj och eb·erna samt tillgång ti ll e tt träd
g:1rdsla ncl in ti ll b ostad en. 

u n der de n snöfri a de len a \' året, c irka sj u 

m {uiader·, d å skogsrnät11ing o ch g rade r ing 
(b esLå nclsbeskrirning) normalt skulle pågå, 

h ack Obbarit1s för e ge 11 del riitt Lill fr i kosL 
och skjuts til l förriit tningen "efter td hästar·· 

- n ågot so111 förefall er I{uiar frå n Preusse n , 
cl~ir d et nt r normalt au t.ex. re,·irfön·altare 
och and ra h ögre tjii nste1n~in liad <> förmå nen 

a tt \'id ~jänsteresa färd as efter t\','i hästar. Fö r 
h e la a rbete t med h11s liallningspla 11en ,·ar 

lia n be rä u ig,1d ti ll e n ns,'ittni ng om 50 Rdr 
för ,·,11:je I 000 tid som skogen omfattade . F.n 

f"1tlls t~i nclig p lan "f'ör skogens begagnandc 
och h 1llst~incliga skö tsel"' skul le ställas till 
bruksågare ns förfogand e . 

Den ursprung liga tan ke n ,·a rju hos initia
tivtag,1 rna bLmd Bruk,so cicre tcns h illmä k
tige. att u nde1Tisn ingen ,·id Skogsi1 1stinnet 
h urndsakligen skul le rikta s ig ti l l b li,·auclc

skog\·a kta re, och därför stad gades i Obba
r i11s k o ntra kt a u de t skulle utgå eu c-rsätt

ning för Ya1je elev och d ag 0111 8 skilling for 

hantlangning under fältarbeten sornrnanid. 
Att meddel a uncl<>rvisn ing til l e lc,·<:>rna an

sags inga i arsan ·odet. 
Stud ietide ns hingcl fas rställclcs in te , uta11 

det sades bara, att e le n : rna sku lle stanna ,·id 
s kob11 in till dess fö rest:u 1daren förkla rat 
d<:>rn rnra "skic ke lige Skogwaktarc··. O m el<>,·

e n visade s ig saku a förutsäuui ngar fö r ut

b ildn i11gen e ller 0111 man misskö tte sig, kun

de han ski \jas frå n skolan a\" Brukssociet e
ten s f11llm~iktige efter förs lag frän förestå 11-

d ar<>n . 

Brukssocietete ns 
Skogsinstitut 
Förberedelser för skolans start 
Omedel ba rt efte r det at t ful lmäktige fatt 
niccl delandct 0111 a u Obbarius accepterat 
,u1ställni11gs\'illkorc n och han mcdckl at att 
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han a,·såg att inli n11a s ig i S,-crige i slmet m· 

aug11sti. böijade nian förbered e lserna för att 

s ta rta Skogsinstitu tet. Re d a n tidiga re h a d e 
man träffat a ,·ral m e d gre, ·c Ca rl J ohan , ·on 

Hcrrna nsson, bruksp atron ,·id Fe rnaverken 

i \ 'äsunauland, art skolan sku lle förliiggas till 

Bysrila gr1rd, so m ligge r en k napp mil söd e r 
om Fiirna Br uk. Ett b os tadshus on1 -l ru111 
och kö k oc h 4 , ·i11 ds rnm s tiil ld es till förfog
ande för [örestanda1·ens famiij och hans 

ele\·e r. Byn Bysala ,·ar c lt l i1 c t ce n tru m i 

I [eds socken 111cd 1i11g~l111s. giistgi,·eri, bn·g
gcri och b ageri. ilanclelsbocl o c h sm :1indu

stri i b lygsam omfattn in g .' " .\len skogen som 
o m g,I\· byn. ,·a r ti ll ~törn .. · dele11 b ondeskog 
och ba ra til l en mindre d e l bruksskog. ,·il kct 

sku lle ,·isa sig ,·ara en na ckclcl fö r c lr,ernas 
ö,·n inga r. 

l SrwrigP.\ S1a1.1tid11i11g! ' kungjordes alt 

Skogsi n st i1 11Lct skulle s tarta elen l oktobcr 

Car/ .fohrm r,011 lle1111111115011 ( ] 195- 181! /. grr'T'I', 
ofjirl'I: _ln11k1iigo 11, fil/ Fiinlfl brnh. 8 1uhha111111r11: 0/1/1-
bofsu. 0 1 or!, ! .rnjiil/lJ. F,;_iiurl 1111111'1/ h•ng 1110/1/a11do--
1!' tilf n ,/11'/'St'III 11tin11 \11'/or/111'11 11 urin rihdrrgl'II 186 5-
1866. ( /·i,to i Nirlrlar/1111t/1 rnkh•. J 
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(e, , lu tet a,· 
i<:!11,t fö r att 
~~trt' hade 
I ' ha n ,·on 
E-::1.1,-e rken 
- rl.i t?;g-as till 
l :nil ,öder 

eri . brvg-
1 , 111aind11-

_ c 11 SOlll 

to1,dv. kog 
• _.1i lket 

nk, att 
< kwber 

De ~0111 tänkte söka inträde. anmo-
• nkou1111a med ansökan till .Jcrnko11to

nnonsen 111eddch1cles också alt ln sti-
• tt,re'1anclare kunde sta bruksäga re 

- · Il tjänst 111ed ··11ndersök11i11g, gransk-
- ,di \';irdering av skog sam t med u p p-

k a,· p la 11 fö r skogens skötse l ... De 
-,n,kade begagn a sig a\' erbj11da11clet, 

· i.tnades medd('la de tta till .J e rnkon1 0-

: .'lmiiktigc beslu tad e också a u skolan 
-~ ha fö ijande ändamå l: ··s,'n-äl att dana 
cli~e skogYaktart' afArbet. klassen , som 
ned ti llämpning af den Utrikes, sercleles 

, _ 11'L't l och Preusst'n , e rhf1llna e rfart' n
·~ n om en förbät trad skogshushållning, sa 
- nwdhin11as kan , undersöka, gradera, till 
._t ll\'gge indela samt , der si\ e rfordras, å 
.,n.i upptaga Skogarna för de H e rrar 

-.;.., ägarf' . SOlll såd ant r1su111den".2' 

,1.111 s1ftacfr till en hö1jan att a11ta a t ta 
•· _"\,tkra rele,·e r. Som , ·il lkor for a tt bli a11-

.:en ,om e lc\' s kulle man kunna läsa , ·äl 
.:until l, skri,·a e n läs lig handstil samt räk

Q uattuor Species. d.,·.s. d e f~-ra räknesät
n. 

\Ian hadf' t>·cllige n tii ttkt sig, att rekryte
.. 1'.!t'n a1· elew·r skulle skt' ge110111 bruksiigar
'""· och a tt de a,· dessa, som föreslagit en 
·e, . oc ks:1. skulle a ta sig an S\',ll'a för ele, ens 
:~dt>rh,'\11 under utbilclningstiden. f.le,·ern a 
-ehi'l\ de inte beta la nagoL för uncleni sning
n . Lj licllf'r för logi (inklusiH· siingkläclcr) . 

')kogsinstitutet st.artar i Bysala 
.L. Obbari11s och hans famiU. inall es aju 
,r,oner. bega,· .,ig de sista dagarna i aug-ust i 
. ckn langa resan till Sw·rige. och nagon a,· 
e ff, rsw dagarna i septc111hcr I H3~) anl;imlc 

11.1n till Stockholn1. Ohharius ~ökte kontakt 
1cd.Jcrnkontorct och fick df'n :-1 scpten1bcr 
>l'l' t r;iclc inf'ör Rruk,societc tens fu 11111;ikt i-

_e . D<"ss pro1okoll för denna dag irnwliallcr 
,n kort 11pplrsning all man tr;iffa t Obbari11s, 
,c h a tt denn e e rl1 :d lit si11 f1yuni11gsers.'i 1t-

!1i ng. 13 Rdr 16 sk. 
Obbari us och ha ns fam ilj fo rtsatte o mf'

le lbart resan till Rvsala - med h,'\ t via ~fala-

ren till Köping far rnau förmoda - och la nds
,,;igcn lä ngs H edströmnw ns dalgang upp ti ll 
H eds socke n o ch Bysal a. 

Sedan mau ins tallera t sig i elen upplåt na 
bostadf'n, som sk11lle bli bade tjänstebostad 
för Obbari11s stora fa111 iij, skollokal och f'ö 1·
läggn ing för ins tilule t5 elc\·e r, bö1:jade Ca rl 
Lud\\'ig be kanta sig med trakten och med 
den svenska skoge n. Elt st)·ckc norru t, i Färna, 
fan ns hrukspatroncn greve ,·on H errnansson 
med sLOra skogar i omgi\'11ingen . Man kan 
förmod a att Obba ri11s 1·inn lade sig särskil t 
o m att skapa sig e tt förtroende ho· ·in hyres
,·iircl och 11iirmaste repre. emant for sina upp
dragsgivare . Det sk ulle sena re vi. a sig a tt de 
b;igge kom bra ö,·e rens. f. tt m· Ohbarius för
sta uppdrag hle,· att 0/111/iirt besk ri1·a F;irna
skogarna . En a,· C.L. Obba ri us söner, !Ter
mm1 O hharius. anstiilldes 18-14 som skogsför
,·altare i Fe rna\'e rken . 

In tresse t bland bruks;iga rna för den n ya 
1ttbild ningsm öjlig heten ,·ar til l t'n bö1jan 
inte ston. Bara t,·a e le,·e r hade ann1ii lts som 
en fö ljd av annonseringen . Den ene a,· d essa. 
a nmäld av den o,·,111 niimncle brukspatro1w n 
af l\ordin i Forshacka, ·o m _j11 ,·ar en ivrig 
tillskynclare till skolan , , ·isade sig helt sakna 
e r forderl iga fö rk11n skape r och ku11df' in te 
a mas som ele,·. Han skull f' dock sa ~mån ing
om ,·isa sig ,·ara en bra praktiker och blc\' e n 
d uk tig skogYaktarf' . De11 andre sökande n in
fann sig int e . lnsti t1 1Let saknade ·alcdes helt 
e lc,·f'r vid stanen hösten 1839. 

Inte hell f' r d en andrn delen ,11· Obharius 
ti lltiin kta arbcrs11ppgiftcr. all upprätta !J11s
liall ni11 gsp lann. ,·äck tc till en bii1:ian något 
intresse. Ingen hruksiigare ,illc ha sin skog 
1·ärdcrad och taxerad. Or,akerna till bruk,
iigarnas klena intresse badc för clc11 nya sko
lan oc h for rni\jlig hctcrn:1 all fa ,ak ku11nig 
luiilp med skogs,kötsf'ln kan inte utläsas ur 
8ru kssoc ietctcns haudl i ng·ar. Tro I ig t är a tt 
111an ;1n11L1 inte 1·ar mecl,·ctcn 0111 alt skogar
nas tilh·iixt kunde ö kas genom iind rad sköt
sel och därför in te he lle r insåg a tt det behö,·
des 1ttbi ldning för a tl kl.ara bytet a1· meLOd c r. 
/l löjligen fanns också e n misstro på må nga 
h i\ll mot att e11 utlänning, obekant med 
S\'cnsb fö rhålla nden, skulle ha 11 t1gor all till-



föra n är del giillde sköLseln a,· sYenska sko
gar. Obbarius an tyder i sin skri,·else till Brnks
socie te Le11 1841 (se neda11) a tt han möus m· 
såd ana invändningar. 

Starten för Skogsinstitu tet Yar sa ledes in te 
siirskil L 10\·ande. 

Men Oblxirius lät sig inte nedslås u ta n yar 
f'onfarande full av tillfö rsikt inför fram tid t'n: 
"Uns leuc h tetje tzt e ine he rrliclie Morgen
röle, an uns liegt cs elen J\ufgang <ler Sonne 
w besrhleunigen'' (Vi ser nu en h ~i rlig mor
gonrodnad , de t å ligger oss att påskvnda sol
uppgången) .~" Tl a n ga,· sig u t att besiktiga 
Fernaverkens skogar och skre,· en lång redo
gö1 clse över i akt tagclserna, som ha 11 skick,1-
cle till Stockholm och som d ~ir skickades 
runt för c irkula tion niellan medle m marna. 
De t var de n första prome morian i e n lång 
rad, varmed han under åren fra lllöver skul
le komma att bombardera Brnkssocieteten.17 

Han pla nerade också fö r den kommande 
undervisningen , försökte lära sig s,·e nska 
och kom på kon tid au liira sig shri11r1 språ ke t 
ganska bra . Man kan av hans skrive lse r ti ll 
b l.a. Brukssocie teten sluta sig till, a tt han 
också fö rsökte orie ntera sig i den få ta liga 
sve11ska skogslitte ra turen. Bl.a . beg~irde han 
a tt: till skolan fä l'ön·ärva af Ströms Handbol< 
för Slwgsh ushål/an,. 

Den fö rsta vinte rn i Sverige blev påfres
tande fö r Carl Ludwig och hans familj , ime 
minst för ekonomin . H a n tvingades d~irlör 
begära förskott av fullmäktige. I fan under
sökte också vad det i verkligh eten skulle 
kosta att ut.föra en fullständig skogsh ushåll
ningsplan , och fan n väl ctå att de t var betyd
lig t dyrare än de 50 Rdr pe r l 000 rid som 
hans kontrakt utlovade. 

l mars 1840 meddelades Obbarius av full
mäktiges o rdförande att fortfarande ingen 
bruksägare an mält be hov a,· hushållnings
p lan. Obbar ius ka ll ad es till Stockholm för 
överläggn ingar om hur man skul le fin n a 
skogsind elningsobjekt. Då inträdde ånyo af 
Nordin som den räd dand e ängeln och e r
bjöd bruksskogen vid Karrnansbo för indel
n ing. Ka rmansboskogen låg betyd ligt när
mare Bysala än f ärnaskogen, vilket betyd d e 
stora lä1tnader för ObbarillS då det gäl lde a tt 
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f'ärclas till ol~jek tct och att kom ma igång 
med den ,·iktiga ,·c 1·ksa n1 hcte n. 

N11 lossnad e det p lötsligt. \'on Hennans
son, som förut \'arit l\·eksarn till att la ta ut
fora en hushållsplan fo r Färnaskogen - ha11 
hade tid ig,ire medgi,·it Obbarius att o kulä rt 
beskri,·a skogen - tog n u ställning och begä,~ 
de av Obbarius en fnllständ ig skogsind el
n ing. Även friherre J ohan Nord enfa lk, som 
ägd~ HohmnTrken i Angennanlancl och Eds 
bruk i norra Småland, a nmälde behov a,· in
deln ing av sina skogar. 

Dä1-cmoL nir tillst römn ingen till Skogs
institutets utbildning fortfarande dalig . Un
der 1840 anmäldes bara 1.,·a e lc\'er, ,·ara,· den 
ene n u- Carl Luchf igs son Ludwig \ l'ilhe/111 
Obbari11s. Der skulle d röja ynerligare två :1r 
innan man kunde ta la om att man sandat en 
unden·isningsgrupp a,· s tudenter. Detta in
träffad e först å r 1842; då ·kre\'S näml igen 
fem ynglingar in som elc,·e r. 

Kolningsförsök 
Under vintern 1840- -11 fick Obbari11s Bruks
societetens uppdrag a tt göra kolningsförsök. 
Ha n hade nämligen vid sina besök ute på de 
olika bruken kritiserat de svenska kolnings
metoderna, som han ansåg alltför mycket 
slösade med virke och ga,· kvalira ti\"l dåliga 
ko l.~" BLa. föreslog han en ö,·ergång ti ll kor
tare och kluven ved och en b~ittre hantering 
av kole t så att det skyddades för \'~ita llle i 
skogen. F.xpenerua afUhr o ch Sefström an
såg emellertid inte att d em· Obbarius före
slagna fö rbiittringarna moti\'C:rade de ökade 
kostnaderna. Obbari us ,ar också kritisk mot 
det svenska systemet att för kolningen an lita 
den "okunniga a ll mogen·· och fö rordade 
yrkeskolare. 1 en artikel i j ernkonton>ls Anna
ler sammanfattade han sina S\'11punkter på 
de svenska kolningsme toderna .29 

Efterhand startade utbildning i koln ing i 
Skogsi nstitutets regi och kolningsförsöken 
fortsatte unde r cle fö ljande tio å re11. n u un
de r ledning av sonen \\"i lh elm Obbarius, 
med a n fad ern höll sig me ra i bakgrnnde n. 
Med senare tiders erfarenheter förefaller 
nog e n del av O b ba rius för ·öksresu ltat frå n 
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.ningarna en smula tveksamma. Som ex

.pel ka n näm nas, att han ansåg sig ha 
_ pn,h t det osannolikt höga kollllbytel på 

---: - '. Troligen berodde de t erhålh1a resulta-
-· på fe laktigheter vid uppskattningen av 

\lTI (T. 

Bre,·et till Brukssocieteten 
~ :1-11 - en programförklaring 

bbarius ägnade mycket tid under hösten 
. -...-!O at all författa en inlaga till Brukssocie
-:en . där han utvecklade sin syn på svenskt 

-. )~,bruk och på utbildningen av skogsfolk. 
-...;..ri\·elsen , som var ställd till "H errar Full-
,.5 · tige i J ernkontoret", d.v.s . Bruksägar
, ,oete tens verkställande organ, är dagteck
• .1d 1 januari 1841 och består av 19 tättskr iv-
,3 ,ic\or i folioformat (vilket nu motsvarar 
: ~ , idor A4 maskinskriven text). Den är av
:.macl på en svenska som Obbarius tydligen 
_;__7n u inte helt behärskar, fylld med många 
:!i~suppfauade ord och "tyska" ordvänd
:mgar, men fu llt förståelig och med en viss 
-::>rak.t ig stringens. Uppenbarligen har han 

egenhändigt skrivit den svenska texten i in
lagan. 

Skrive lsen är viktig för a u förstå vad Ob
harius ville uträtta med sin verksamhet i Sve
rige. Dell innehåll er d e erfarenheter av 
svenskt skogsbruk, som han samlat under de 
16 månader han verkat i lande t. M.a.o . en 
analys av det svenska skogsbrukets si:atus, i 
va1je fall i bergslagsskogarna. Han uttrycker 
också sin syn på hur undervisningen vid 
"hans" skogsinslitu t borde organiseras och 
om hur arbete t med skogsbruksplaneringen 
borde gå till. 

Han inleder med en resume över skogs
hushållningens utveckling i hans hemland 
Tyskland från 1400-talet och fram till idag. 
Som en tankeställare för alla dem, som an
såg att svenskt skogsbruk borde klara sig 
utan utländsk, d.v.s. tysk, expertis påpekas i 
skrivelsen att tankarna om traklhyggesbru
ket bygger på en lång er farenhet och kan 
härledas till mitten av 1700-talet. ldeerna 
hade vidareutvecklats av flera framstående 
skogsmän under 1800-ta lets första hälft. 
Obbarius nämner dock inte vid namn sin 
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egen lärare Cotta som auktori tet, ej he ller 
den andra stora skogliga gestalten vid denna 
tid , Hartig. Dessa båda skulle han senare 
komma att åberopa som de ledande "tän kar
na" ifråga om skogsskötseln. Det bör kanske 
påpekas att inte he ller af Ström i sin Hand
bohför slwgshushållare näm ner de bägge. Ob
barius h ävdar med kraft att skogsskötsel är 
vetenskap, som kräver u tbildning och kun
skaper i en rad ämnen. Han gör jämföre lser 
med j ordbruket: Skogsskötaren "kan icke i 
likhe t med lancltmannen förm eclelst mång
fald ig t kostsamt bearbetancle af sin mark 
komma i ti llfälle a t t noga lära känna elen, 
utan måste derföru tan uppdraga sina vexter, 
och för d etta ändamål måste han bedöm a 
sin mark igenom blott ett betraktande af 
elen sam t af vissa kännetecken , hvilka natu
ren sjelf och naturl äran g ifvit honom vid 
handen". Han påpekar också att skogssköta
ren inte som j ordbrukaren kunde rätta sina 
misstag genom au nästa år ändra si tt band
lingssätt, utan misstagen kund e ofta bli be
stående en hel träclgeneration. 

Obbarius intryck av svenskt 
skogsbruk 
O bbarius mötte tydligen ofra inviindningen 
vid samtal med brnksfolk och and ra, att sko
gen i Sverige klarar sig bra utan speciella 
regler för skötse ln. De till synes oändliga 
skogstillgångarna borde borga för att skogen 
aldrig kunde ta slu r. Så framfört. ex. C.A. 
Agarclh på flera ställen i sin bo k Försiih till 
stalselwnomisk statistik, au om ba ra skogen 
läm nas å l sig sFilv och man ser ti ll a tt de n 
in te överawerkas, s(1 behö,·s ingen speciell 
skiitselm eLOd; skogen beh åller sin til l\'äxt.:10 

Agardh ,·a r skarp motstånda re till trak thyg
gesmetodeu och p läderade for den "naturl i
ga skogshushållningen ". F.her ,·ad Obbarius 
tyckte sig se o mkring sig i Bergslagen, ku n
de han int.e dela Agardhs och br uksfolkets 
åsikte r: "IIvad som dessutom beträffar deu 
egentliga skogshushållningen och dess sköt
sel, så behöf\ler han ganska väl för n~irvara n
de alla hi thörande knnskaper, em edan sko
gam e för närvarande befinna sig i ett föga 
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ordentligt skick." - "Hvilket land finn es väl, 
varest äganderätten, till skog är så lite t ak
tad?" - Men: "Hvarest fin nes väl e tt hårdare 
klimat, som icke blou föranleder till ett stör
re behof af skog, utan som äfven är mera 
m issgynnadt. för dess uppdragande?" 

Obbarius är egentlige n , som fram går 
n edan, ganska hovsam i sin kritik av skogs
tillståndet mot bakgrund av de förhållanden 
han kom ifrån: e tt ordnat skogsbruk där det 
årliga uttaget ur skogen satts i re lation till 
tillväxte n . En an nan tysk skogsman, Ober
forstrath von Berg, är betydligt hårdare i sin 
bedömning av de svenska skogarna. Von 
Berg var Cottas efterträdare som förestånda
re för Skogsakademien i Tharand och gjor~ 
de 1854 en skoglig studieresa genom Sverige 
och Norge. Han hade ungefär samma er
farenhetsmässiga bakgrund för sina bedöm
ningar som Obbarius. Han är tydligen gan
ska förskräckt över vad han såg och skildrar 
i en reseberätte lse sina intryck på följande 
sätt: "Skog ser man i Skandinavien i riklig 
mängd men ofta också blott tröstliiw shogsytor, 
beväxta med e länd ig marskog, som lemnar 
föga virke. Man har mycken skogsmark, men 
ofta ingen skog, a ldra minst. någon sådan 
med motsvarande å terväxt. J ag är böjd för 
an tro, de t svensken (och norrmannen) af 
det lofvande utseendet förledas att sluta till 
rikedom på virke och sålunda an se det pf1 
m ånget ställe befintl iga öfverflöde t d erpå 
såsom ouuöm ligt. Man gör sig icke m ödan 
att göra n ågon beräkning; man anser en så
dan ren t af onyttig, eller är man ock räclcl för 
att l~igga i dagen missförh:d lande t mellan 
tillväxt och förb rukning ... - "Går rnan uti det 
inre af skogen, s:1 fä r man en bild af e n helt 
och hå lk t o regelbu nd en blädningsskog. 
/vla n hugger livad man he höfrer, lwarhelst 
man finner något dugligt, och bekymrar sig 
om ingen ting så litet so m om åte n ·äxten. 
Tr;id af alla åldrar står huller om b1iller-; fin
ne r man här och cler större, sarnrnan h;i11g
ancle,jemnå riga skogsbestå nd, så äro dessas 
tillvaro att skrifva på tillfälligh etens, mest på 
skogselclens r;ikning." - "Det obeskrifl igen 
ödsliga, vanvårdade, för skogsrnannens öga 
rent af tröstlösa uti e n sådan anblick ökas 
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.::.:m u mera af det slösaktiga sättet for afrerk
.nge n , i d e t nästan allt affall får qvarligga ." 

- -skogslwsluWning känner man , såsom j ag 
edan fö rut sagt, alldeles icke."'ll 

\ ·o n Bergs skildring bekräfta r vad Obba
-· " i hrever till Brukssociete ten försöker 
- ·.za t il.l sina uppdragsgivare : Skogarna i 
=,c-r\\"slagen är i en. bedrövl igt skick, stora a re
- e r ligger skoglösa, d~ir skog finns kvar är 
.c-n p räglad av ett oordnat blädn ingsbruk 
..: h man kan över huvud tage t inte se skym

·-n a,· e n ordnad skogshusldllning. 

Hur bör skogsskötseln i bruks
,kogarna organiseras och vad 
krä\'S av de skogsmän, som 
,kall svara för skötseln? 
: n ,·i krig fråga i Obbarius skrivelse var vilka 
. r.1\· som bör ställas på den so m skall ägna 
-- - a r ''skogshusb ållarens" d. v.s. skogsman-

ne ns yrke : "Skogsm annen måste vara intel
lektuellt utbild acl , m en d e1jemte til l krop
pen härdad, bnslolös emot allt inflytande af 
d ålig väderlek, eller med andra ord besitta 
såd a na egenskaper att man siillan finn er 
d em hos ynglingar, som undfått d e n fin a re 
uppfostran." Även i Tyskland kunde man 
enligt Ohbarius ha problem vid rekryte ring
en till skogsmannayrket, men möjl igh e te rna 
att !It jaga som skogstjänsten erbjöd ( ! ) , gjor
de att man ändå kunde intressera ett tillräck
ligt antal aspirante r. 

Även i Sverige borde m an ställ a krav på 
att e leverna vid e n så kvalificerad utbildning, 
som kr~ivd cs för "skogshush ålla re ns" yrke, 
borde ha genomgåu gymnasium och kanske 
också ha studera t vid universitet något å r 
före inträdet vid Brukssocietetens Skogsinsti
tut,ja, egentlige n bo rde eleven , som i Tysk
land , under e tt par å r ha följt en iildre skogs
man (Meister) i arbe te t. Obbarius hade syn
barligen inga små krav på sina blivande e lev-



er, krav som ma rkanl skilde sig från af Nor
dins tankar, vilka också delades av Skogsocie
tete ns fullrnä klige, n~ir d en ne lade fra m för
slaget om att starta e n skogssko la. Enligt 
deras mening bo rde bru ksskogarna kunna 
skö tas av e n bart skogvakr.are, visserligen ut
bildade, men där kraven på förkunskap er 
var be tydl igl lägre . 

O bbarius h ade ganska långl g<'iendc icleer 
o m hur de ideal iska bru ksskogarna bo rde 
organ iseras, ideer som snarare anknöt till e tt 
skogsbruk, om in te ägt, s(1 i va1:je fall kontrol
leral av det a llm än na, stalen o ch kom m u
n erna . De t ä r Lydligen hans tyska erfa re n
heter som gör at t han vill bon se från ~igo
gränser och o rganisera ett "enhetsskogsbruk" 
he lt skött och förvaltat av offc ntl igl anslällda 
tjänsle män . H an menar alt skogsinneh av 
upp till 50 000 tu n nland bo rde förva ltas av 
en skogshushållare, som lill sin hjälp skulle 
ha I 0- 12 skogvaktare, re kryleracle ur "bonde
klassen" och med e n kortare p raktisk utbild
n ing. Om skogsinnehavet va r större än 
.50 000 tid bo rde d et också fi nnas e tt slags 
skogschef, en "skogsö\'erinspector". Det fanns 
visserligen redan på 1840-talet enslaka bruks
ägarc, exempe lvis Ucldeholrns Bo lag, som 
d ispo nerade skogsarealer av den här omfatt
n inge n och som såled es skul le ha kunnat 
motivera e ngagerancle t av e n skogschef, 
även om de t sto ra flerta let b ruk bara för
fogade över 2- 3 000 he kt.a r skog. Obbarius 
tänkte sig tydligen at.L fl era bruks~igare kunde 
slå sig samman o m e n gemensam förval tning 
av skogar na och därigenom skapa rela tivl 
sj;ilvs t~incl iga skogsfore tag med up pgift a tt 
leverera träkol till ägarnas hyttor och ham
mare. Tanken atl skog borde förvaltas av det 
allm~inna och in te av privala, som kunde fres
las a ll kortsiktigt exploatera skogen, fanns på 
flera håll vid den här tide n, t.ex. hos bruks
ägaren af Robson och biskop C.A. Agardh.~~ 

Om skogsbruket skulle o rganiseras p(1 det 
h är sättet, skulle elt ston behov av kvalifi ce
rad , enligt Obbarius, "vetenskaplig" skogsut
bildning uppstå. Det var alltså personal av 
den här kalegorien som O bbarius vi lle utbil
da. D~irtill skulle behövas ett stort antal skog
vaktare med enklare utbild ni ng. 
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Obbarius antyder ocks~1 i skrivelse n den 
1 j auua r i 1841, 1·eclan innan u tbil dni ngen 
egemligen kommit igång, an skolan i n ysala 
bör fl yttas til l an nan plals, so111 ger b~itt re 
möj ligheter för unde1Yisni11gen . och där del 
finns e tt större skogskom plex, som kan stäl
las under sko lföreståndarens förvaltn ing. 

Obbarius tankar om hur skogs
skötseln borde p laneras 
I skrivelsen i januari 184 l tecknar Obbarius 
också en skiss över hur han tiin ker sig alt 
"regleringen", d .v.s. uppskattningen av skogs
tillgångarna och framLaganclet av en hushåll
ningsplan, bord e gå till. 

l n ledn ings, is redogör han för d e vanli
gaste metoderna fö r skogsplanlägg11ingen 
och börjar med afSlröms metod enligt fram
ställningen i boken Handbohför slwg~husluU!a
re, som i stort innebär all skogen ( eller skif
tel) indelas i lika många hyggen, alla lika sto
ra, som anlalet år i omloppstiden. En 11tveck
ling av den na s.k. arealmelod är att i ställe t 
försöka fast.5tälla skogens långsiktiga produk
tionsfönn åga och a tt indela skogen i hyggen, 
som vid avverkn ingstillfä llet l~im nar de n 
kvantite t virke, som motsvarar elen beräkna
de årliga genomsnittl iga tillväxten . En sådan 
plan skulle således vara byggd p{1 iden om lika 
stora årl iga virkesu ttag baserade på vad sko
gen u thålligl kan producera i volvm, i ställe t 
for tanken att årl igen avverka li ka stor areal, 
anpassat till en tänkt optimal om loppstid. 

Fdgan o m "arealp lan " e.ller "volym plan" 
som princip vid skogsplanläggni ngen syssel
saue de tyska skogliga pionjärerna inte nsivt 
und er slu tet av 1700-La leL och förs ta hiilftcn 
av 1800-talet. ~" Men tankarna hade änn u 
inte vunnit insteg hos de svenska skogsmän
ncn och Kungl. Skogsinstitu tets föret riidare. 

Så redogör Obbarius for den modifiering 
av metoden med volymplan. som framföral lt. 
Co tta pläderat för. Med hiinsyn til l svårig
heten att uppskatta tillväxten fö r en hel om
loppstid om l 00- 120 å r, i synnerhet när man 
befi nne r sig i ell ÖYergfo gsskedc frfo bhid
ningsskogsbruk till trakthyggesbruk, och då 
rnao till stor del saknar erfare n hets tal över 
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__ ,t pa ,1terkom 111ande taxeringar oc h 
,l ,1l ln ingsplaner. kanske van 10-20 :1r, 
.le man stl('Cessi1·t kunna anpassa sig til l 

• _::e1i- 11thtdliga, 1·erkliga produktionsfor
.:-.1. Här ski!jcr sig Ohba1·ius inte bara fran 

' :ri,111 utan ii1·en frå n Custaf'SPgerclahl 11
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. , 1rikt foijci e d et ursprungl iga sys1e111e t 
n ,ll l beakta att derra inne bar minskade 

, , ,uttag under en föl jd ,11· å r, till förfång 
, kogsägarcn . 

.\led utgå ngspunkt från Coua föreslar 
bar i11s föijande tillvägagångss~itt när en 
,hal lni11gspla11 skall uppst~illa. : Seda n 

_ .imerna för skogen fas tställts med hjii lp av 

.1. l,uHmäteri karLor m.m. , görs en prelimi
·_r uppskattning, då man ok1diin försöker 
'da sig eu uppfattning om lämp lig om
pp,ticl och 0111 skogens förde lning på o li-

... aldcrsklasser.:r' i\kcl ledning av de nna be-
• ·m111 ing indelas skogen i "periode r", 1·an
_e 11 -l-5, alltefter angclägenhet~graden att 
,er ka på grund av åld er och minskad ti ll

~, t. skaclefrekvens m.m. Områden som be-
1ms mest angelägna att avverka, samlas i 

·Period I" och de områden, där avverkning 
.He kan komma ifråga fo1Tiin i slutet av 
,mlopps1.ide 11, hä n föres till "Period IV" eller 

·Pe riod V". Därefter försöker man fördela 
,;.._ogen på de olika pe rioderna så an man får 
1ngefär samm a areal och samma virkesut

'.3~ samlat i va1je period, och har då skapat 
en preliminär hushåll ningsplan. 

Be roende på vilken omloppstid man \·alt 
,ch hur många perioder man in delat sko

::;en i, kan ma n sed an avverka skogen trakt
'wggesvis med bö1:jan i d e områden som 
lJassaLs som tillhöriga Period I. Periodernas 
:ängel kan variera mellan 15 och 20 år. 

Obbarius menar au tyngdpunkte n i pla
neringen bör läggas på skogarna i Pe riod l , 
r! 1· s d e skogar so m be räknas bli avverkade 
,no m de närmasr.e 15-20 åren. För denna 
period göres därför - med ledning av elen 
p reliminära taxeringen - e n regelrätt be
, ca ndsvis taxering. Först d ärefter fasts tälles 
den slut.giltiga hushållningsplanen. 

Eftersom förntsäuninge11 iir al t skogens 
l'örvaltning ska ll st:1 11 nder ledning a,· e 11 
"skogshushållarc·· och skogsfön ·altare, d.v.s. 
e 11 111 bi ldarl skogsman, 1·il l Obbari11s au valet 
al' alYt-rkningstrakter för ol ika [1r inon1 Period 
I göres av fön·a ltaren . som bör föra h11shttlls
bo k ö1·cr skogen med angiv,1ndc a,· areal och 
virkeshantitet lur alla a1Yerkade trakter . 

H uslt[d lsboken ko111111er ·å sm åningom 
au innehålla e 11 registPr ö1·er a lla al'l'e rkade 
bestå nd med uppm~illa data om bestå ndet 
och blir en 1·iirde fu ll möjlighet till kon troll 
av hushålluingsplanens tillförlitligh et, med 
,·ars hjälp man kan korrigera pl ane ns fram
tida uttag. 

Obbarius a nser att en ny hushållnings
plan bör göras nä r best[111den som 11pptagi1.s 
till a1•yerkn ing i Period I ~ir a1Yerkade, d å 
man således förfögar ö1·er ett avsevärt erfaren
hetsmaterial från den gångna perioden och 
också bättre kan bedöma de förhoppnings
vis positiva tillväxteffekterna av övergången 
från bläclning 1ill trakthyggesbruk. 

Om bruksägaren skulle finna proceduren 
att ås tadkomma en fullsi:änclig h ns1t:t1lni ngs
p lan alltför omständlig och dyrbar, har Ob
barius ett förslag till eu bi lligare varia nt. Han 
anser att man med tä m I igen god träffsäker
het kan nöja sig med elen prelimin~ira upp
skallningen en ligt ovan, som huvudsakligen 
bygger på förrättningsmanne ns okulära be
dömningar: "Erfarenheten har visat att så
dana efter ögonmått uppgjorda beskattning
a r lemna resultater som är noggrannare än 
man kunnat förvän ta, och man har, sed an 
sådana skogar blifvit mera noggran t g rans
kade samt deras afkastning beräknad, högst 
sällan nödsaka ts göra några betydliga af~ 
vikelse r, utan cleremot fu n nit en förvånande 
överensstämmelse mellan båda." Den "billi
gare" varianten av hush ållningsplan kom 
sederm era att ofta användas av Obbarius 
söner och elever. 

Obbarius ägnar också gallrin gen, eller 
"hjälpgallringcn" som ä r den vanliga te rmen 
för ingrepp i slutna bestånd, uppmärksam
het i sin skrive lse. H an menar nämligen att 
gallringen inte bara är e tt sätt att ta tillvara 
träd som är på väg att dö i konkurrensen 
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med de större, utan också ett medel au gyn
na de större och värdefullare triiden. Ha n 
talar e fter tyskt mönster om "hufrud-alkast
ning", varmed menas slutavverkningen och 
"mellan-afkastningarna", cl.v.s. gal lringarna. 
Han påpekar att genom sjäh-gallringen kom
mer Ille r än 30% av de ursprungliga stam
marna au d ö innan beståndet slutawerkas -
vilket torde ,·ara e n und erskatcniug - och 
den virkesvolym detta represen terar bör ut
nyt~jas till kolning. 

I sill plädering för hush:tIIningsplaner på
pekar O bbarius en omständighet, som säke rt 
inte saknade betydelse för bruksägarna, niim
ligen möjl igheten a tt till nutid diskonte ra 
väntade framtida tilh-iixtökningar. Om man 
med p lanen som grund kunde beräkna den 
ökade avkastn ingen i fr-amtiden , kunde man 
också omedelbart bö1ja tillgodogö ra sig de 
väntade ökande avkastningarna som till e n 
bö1jan var små men efterhand skulle bli 
märkbara. Han motiverar d etta förtida uttag 
av framtida skörd med att elen nutida ägaren 
också bör ha fördel av gjorda insatser, som 
annars bara en sena re ägare i en avlägsen 
framtid skulle få disponera.36 

Här ski\jde sig Obbarius uppfattning från 
de idcer som meddelades vid Kungl. Skogs
institutet i Stockholm, d är man ansåg a tt 
virkesförrådet först måste byggas upp till det 
rätta, "harmoniska", värdet, innan man fick 
njuta fö rdel av de kommande tillväxtökning
arna. En hushålln ingsplan , utförd enligt in
stitute ts modell kunde, om skogstillståndet 
var dåligt, innebära att skogsägare n omedel
bart måste minska virkesuttagen, och att han 
sed an fick ,·änta en hel omloppstid innan 
han nådd e upp til l "normal" virkesavkast
ning. Synsättet hade kanske sina för tjänster 
vid hushållningen med statens skogar, me n 
föreföll inte bruksägare med ständig b1-ist på 
träkol särskilt attraktivt.. 

Men Obbarius under låte r inte att varna 
för följderna o m man under en längre tid 
skördar mer än tillväxten, d.v.s. d en virkes
volym som hushåll ningspla nen lå ngsiktigt 
anvisar. En sådan överawerkning leder efter
hand till sämre och sämre virkesavkastning. 
Större uttag enstaka år än som planen an-

visar måste därför följas av motsvara11d e 
minskning av avverkn i11garna andra år. 

Obbarius lämnar i sin skrivelse också 
några e rfare11 hetsta l om pe rsonalbehov och 
prestation vid skogsi ndeln ingsarbe1et. T vå 
skickliga skogshushållare som arbetar till
sammans, den ene med pe riodindelni11gcn 
och de n andre med uppskattning a,· virkes
fö rråd och t illväxt, bör en ligt hans beriik
ningar över e n som mar hinna planlägga ca 
20 000 tunn land och under den pMöijande 
,·in tern klara e rforde rliga beräkningar, sarn
manst~il lningar och kartritning för att fram
ställa cien slutliga hushållningsplanen. 

I skri,·elsen till J3rukssocie teten lämnas 
också några räkneexempel på 1·act övergång
e n från bfadning ti ll ordna t trakth yggesbruk 
skulle kunna innebära i fråga om ökad till
växt. Obbarius bedö mer att det dittills a ll
männa skogsbrukssät tet i Bergslage n - bläcl
ningen - ga,· en ge nomsnittlig tilkixt av 30-
40 kubikfot per tunn land och år (ca 2 m ~ 
per ha ) . En övergång till t rakthyggcsbruk 
skulle kunna innebära en ökning med 50-
1()0%. Han stöder sig därvid på af Ström, som 
i sin ovannämnda lärobok anger ännu högre 
tal för vad som skulle kunna uppnås.:17 

Avslutningsvis pläderar Obbarius för sitt 
skogsinstitut, och hans visioner för fram
tiden är inte små: "Många andra för e n fu ll
ständig organisation af skogsväse ndet nöd
vändiga omständigheter sku lle b lifva föijde r 
af e n sådan a nstalt, såsom, ett utkast ti ll 
skogslagar för skogarnes skyddande och för 
deras hållande i nödig ordning, inrättande 
af ä ndamålsenliga skogspolisanstal ter, för
bättrandet ar de träclarter som begagnas, 
äfvensom upprättande af nödiga instructio
ner för hela personalen o.s.v. " 

Det är tydligt att Obbarius också hoppas 
att hans skogsinstitut skall aktuali sera krav 
på en skogsvårdslag - 70 år innan elen blev 
skriven och antagen . Han drömmer också 
om någon form av skogligt tillsynsorgan , ett 
uppdrag som elen sedermera inrättade Skogs
styrelsen fick 18 år senare. 

De n ganska ingående redogöre lsen för 
Obbarius skrivelse ti ll Brukssocieteten ha r 
gjorts därför att skrivelsen klart visar hans 
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_ :J:-ätta hushållningsplaner för bruksskog
.. c. om senare kommer att framgå, blev 
--:. och även hans efterfö\jare, de s.k. obba-

·n. i ston seu trogna dessa ideer under 
~-' , in 1·erksamhet. Metoderna för skogs
::dning kom att tillämpas i bruksskogarna 
sa irnill 1800-ta le ts slut. 

\-ad hände med Obbarius 
<,ri\·else? 

vbarius skrivelse till Brukssocieteten före-
- )gs 1·icl dess allmänna sammankomst i maj 

_ "~ 1. då även andra frågor rörande hans 
::-~ksam het togs upp ti ll behandl ing. Carl 

· ha n 1·011 Hermansson, d ispon ent på Ferna-
::-r ·en och Obbarius hyresvärd i Bysala, höll 

- -- lå ng t anförande där han p läderade för 
- _;_,tre skogsvård i Bergslags-skogarna och 
:r:i.mh öll elen sto ra nyttan av skogarnas reg
cnng. cl.v.s. au skogstillgå ngarna taxerades 
.ch blev föremål för p lanering. H an vits
~dad e Obbarius gedigna kunskaper och 

..: ,da karaktärsegenskaper och förordade en 
-: ijn ing av ersättningen till Obbarius med 
- I'( eller till 3 000 Rclr per år, vilket skulle 
-:.öjliggöra att en andre lärare kunde a nstäl-
.1.,. Han medd elade också a tt han beslutat 

~nställa en son till Obbarius att sköta Ferna-
crkc ns skogar. Han avsåg därmed Herrnan 

.)bbarius, preussisk Förster från Lauenburg, 
, Jm dock först i november 1843 korn til l 
::,1c rige och Färna_:is 

.-\1·e n den inflytelserike J ohan Norden
:::i.lk. ägare till Eds bruk och till Holmaverken, 
:alacle för en ökning av arvodet. 39 

O bbarius fic k dock irne omedelbart nå
..:o t höj t arvode utan fdtgan överlämnades 
· Jll fullmäktige tillsam mans med Obbarius 
,k.ri1·else och ytte rligare ett förslag om in köp 
.11· e n passande bruksegenclom, elit Skogs-
111 ,Liu,tets verksam h et kunde förflyuas. Frå
.2äl1 om Skogsinstitutets förflyttning kom all 
,uerligare kompliceras genom ett förslag av 
Franz von Schccle att slå samman Bergssko
:an i Filipstad, där von Scheele var verksam, 
med Skogsinstitutet.. 

Den fortsatta vistelsen i Bysala 
och fortsatta kolningsförsök 
Und er sommaren 1841 var Obbarius syssel
sa tt med au. indela Karmansbo bruks skogar 
och med förberedelser för motsvarande 
arbeten i Fernaverkens skogar sommaren 
1842. 

Obba rius intresse för kolning ledde t ill 
fortsatta kolningsforsök i Färna hösten 1841. 
Noggranna j ournaler över kolnin gsförl op
pet fördes och en rapport jämte tabell över 
utbytet sam man ställd es och skickades till 
J ernkontoret i Stockholm. Rapporte n läm
nades för bedömning till professor N .G. 
Sefström och brukspatron af Uhr, som bäg
ge fann Obbarius resul tat intressanta och 
rekommenderade att han borde få fortsätta 
sina försök . w 

Hösten 1841 ordnade Obbarius vid Färna 
e n kurs i kolning efter utannonsering i j ern
kontorets A nnaler. Åtta pe rsoner deltog i kur
sen, varav e tt par brukspatroner, fle ra skog
vaktare från bruk i n~irheten och en elev från 
Kungl. Skogsinsti rnte t, förutom Obba rius 
egna elever vid Brukssocietetens Skogsinsti
tut. 

U n der vintern 1841-42 fonsat te O bba
rius under otålig väntan på ytterligare e lever 
- han hade än nu bara två - sina för beredel
ser för elen komm ande skolverksamh e ten. 
H an började bl.a. skriva på en lärobok om 
skogsvete nskapen, vars första del skul le 
kom ma att ligga färdig och tryckt år ] 845. 
Men sna rt fi ck ha n annat att tänka p å. Von 
Schecle i Filipstad, denna gång understödd 
av den driftige brukspatronen på Lesjöfors 
GustafEkman ( 1804- 1876)'11

, återkom på 
nyäret 1842 med ett mer genomarbetat för
slag till att slä samman de två skolo rna i Filip
stad och Bysala. 

Eventuell flyttning till Filipstad 
och sammanslagning med 
Bergsskolan 
Skälen, som anfördes for att flytta Skogsinsti
lt1te1 till Filipstad och att samordna det med 
Bergsskolan, var flera. Man skulle fö r all-

39 



männa iim nen såsom geon1etri , a ritm etik 
och kanri tning m.111. kHnrnt am·ända samma 
liirare. Administrationen sk11 lle kunna för
billigas. C Hstaf Ekman såg en fördel riir hela 
skogs,·årdstanken o m lorst~tels<>n för skogs
bruk b laml he rgsel<·,·erna ktmdc ökas, efle ,~ 
som Lriikol \'id denna tid uppfattades som en 
o umbärl ig bristrnra rör bruken . 

Custa[ Ekm,u1 var e n a\' p ionjä re rna niir 
d e t gä llde a tt införa o rdnad skogsh11sh:d l
ni11g i brukens skogar och det ka n därrö r 
linnas a nlednin g att här 11 iinrn,1 något om 
lians i11sarser. H an hade lorskaffa t sig e n ge
digen utbildning, d els i L'ppsa la d iir han m·
lagt hovriittse xanw n och a kad e misk lw rgs
exarnen , och d e ls ,·id Rergsskolan i Falu n. 
Prak tisk erfarenhe t samlade han \'id 1\ Lotala 
Verkstad under Balllar rnn Pla ten och ,·id 
o likaiirnbruk samt som .Je rnkontorcts mas
mästarcle\', ,·ilkct in nebar en h a lificerad ut
bi ldning rörand<> sa111 tliga i Sverige före
kommande me tod er för i irnfrarnstä ll ning. 
E kman ko m au arbeta å t .Je rnkonto1·et un
d e r en fö ljda,· år och nådde till slu t - 1832 
- befattn ingen ö, -crsmedmästa re sam tidigt 
som han fick Brukssocie t<>Lens guldmeda ij. 
Ila11 h ad e d essförinna n o ckså gjort swdie
resor till både Eng land och Tyskland. I 1-Iarz 
had e han t ex tagit d e l a,· d e mode rna iclc
e rna om skogens skötsel , d.,·.s. trak thygges
brnk efte r en i förväg uppgjord h ush ;dJn ings
plan:12 

Ek man torde \'ara e n av de få i Sve rige Yid 
denna tid som praktiskt visste något om fack
\'erksmetoden för skogsind e lning. I lans in
tresse för o lika skogsbrukssiitt och koln ings
meto de r bo tLnade i uppfattn ingen at l bä ttrP 
s kogshushå llni ng och e ffekti\'arf' koln ing 
,·ar nödviindig om produktionen a\' järn 
skulle kunna ö kas. 

1836 ö ,·e rtog Ekrnan led n ingen a,· Lesjö
fors brnk , som ntrit i fami lj e ns ägo sedan 
18 13. H an startad e omed e lbart försök med 
nya skogsskötselrne toder, bl.a . genom au m·
,·eckla gam ma l g ranskog och plante ra ny, 
och genom a tt dika försumpad skogsmark. 
Re dan 1840 anstiil ld e han en tysk skogsman. 
C. Beermann , för a tt sköta brukets skogar 
och e n hushällningsp lan ko m snart ti ll stånd. 
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C11 1taf Elu11u11 ( 1804- / 876), 1<0111 1jin 0111(allm1dr 
trlrn ologisi< 11thild11i11g all bh lm1i<sförvallrm' och sr'-
11111-e iigrm, till LPsjöfo1:1 bruk. Tidig (öresprr1krire för 
moderna slwKsbruksmetorlf'I; a11sliillrle en t_n/1 jiigmäs
lare for si<o!{si11rfl,f11ing rP1ir111 18..f.O. h ämjorf1, Jorsi<-
11i111; 0111 mtio11aliseri11g av brukslu111teri11gP11. (1'i,to i 

Jemlw 11/orPI., arkiv. ) 

Plane n korn senare a t l korn ple ue ras a\' G us
taf egerclahl, då anlitad som lä,·are i skogs
brnk vid Bergsskola ,1 i Falun , med en vidlyf~ 
tig 1ilh-äxtberii kni ng som striickte sig iind a 
fram till 1928. Tilh-äxtberiikningen tillfrecls
stiillde tyd ligen inte Ekrnan, som redan efte r 
ett å r liitjägrnästare n Alf Palmcran tz g ö ra 
om plane n. Denne anlitades ,·id denna tid 
och se nare fö r li knan d e uppdrag pti ol ika 
bruk , bl.a. p ;t Garpe nbergs bruk. 

Gustaf Ekman lyckades genom att ändra 
skogss kö tsel åstadko mma hö g re kolu tbyte 
vid det egna bruket. kolningar och genom 
au kö pa mer kol a,· bö nd e rna i trakten ö ka 
tillgå nge n p ~t träko l så rnvcket a n han fick 
ti lls tå nd att avsevärt öka b rukets produktion 
a\' sm iclesj~irn. 

Obbarius huvuclin\'ändning mot Ekmans 
förslag om all flytta Skogsinstilutet till Fi lip-
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i Ekrnans 
.c::, till Fili p-

: ,ch samord na det med Bergsskolan var 
- ,;.o lo rna riklade sig ti ll e le\-cr på o lika n i- / 

Han hade ju vetenskapliga ambitioner 
-in , kola, Yilke t knappast var fallet beträf
:e Bergsskolan , och am{1g au dessa sku l
l ,\·,'t ra att förverklig,1 o m skolorn a slogs 

.man . Dess11tom be farade han au skogs
.crYisn ingen skulle underordnas bergs

.• n na mbildningen och där med för lora 
n -j;i h stäncligliet , som han efte rsttä\·ade . 

,_ ,g, institu te r skul le i praktiken b li den 
•. 2:'·aktarskola som enligt af Nordin lecla

- te rna i Brukssocietetens fu ll mäkt ige a\-

De t hör til l sakeu all i Bergsskolans u11-
_r,i,n ing illgick sedan 18-1 0 en sex veckors 

. . r , i skogsskötsel. Ku rsen skulle ge de h li
_:1dc bergsmännen e n inblick i h u r man 
.. merar och sköter bn1ke ns skogar och 
. .i.11 ana r Ekmans inflytande bakom tankar
··· Som lärare för va1j e ku rs - ku rserna ge-

mfördes \·a rt.annat å r - hade tllan engagc-
_, ö\·e1:jägmästare n GusLaf Segerdahl på 

1-bllc- och H unn eberg . 1:1 Denne var till ika 
-:1Lmäta re, lärare och lärohoksförfattarc til l 
=-! ,ndledningför skoga r:~ indelninp,; afve1iming 

; riter.sådd." Segerdahls lärobok kau sägas 
.. ,.ra en kortfattad sammanfattn ing av Israel 

_: · trörns H andbok för Slwgshushållare. Fö r
- , d ligc11 kände inte Obbarius til l att Sege r-
-:.1h ls bok var under tryckn ing - den kom ut 
_ ,-1:) - men med tanke på att elen h nvudsak-
:en Yar en instruklion för skogsindeln ing , 

- · t äm ne som_ju l~1g O bha rius nära om hjär
·_.l. och det ti ll yttermera visso sk11lle visa sig 
_:t ma n hade hell oförenliga 11ppfau n ingar, 
,_,111 man m isst~inka au: O bbarius även av det 
,:,,.,1le1 Yar m indre till talad av au inlå ta sig i 
.agon form av samgående med Bergssko
.in. 

\"ä r man 1844 införde e n liknande kurs i 
-i--ogshushåll n ing som den i Filipstad för de 
')]i\·a11de bruksförvaltarna vid Bergssko lan i 
Falu n . fi ck O bbari11s undervisningsuppclra
: et. För h uvud männen för skolan, Bruks
" >cie teten, torde det ha framstå tt som natu r
:12;1 att engagera honom fö r uppgifte n 1ned 
~an ke på hans stä llning som föreståndare för 

kogsinstitutet. ]\Ilen framtr~idand et i Falun 

b le\· ingen framgång for Obbarius, s01n 
tyd ligen hade svårt att vinlla respekt, både 
bland lära re och e le \'er, för si 11 pedagogiska 
förm åga. Det lur anryus att svårigheten all 
tcila svensk,1 språke t - han skrev de tj11 ut
märkt - i fö rening med hans stundtals heta 
te111peram e11Lskul lc ha b locke rat kontakter
na och givit upphov till en del anekdoter. i :, 
Vid nästa kurs i Falun 1846 e rsaues han av 
GustafSegerclahl som lärare i skogshush~1ll-
11ing, \'i lket fönnod ligcn var s\'å rt au smälta 
för Obbarius, som ju \'a r Brukssocie tetens 
friimste före triiclare i skogsbrnk. Förmo d
lige n kan rnan rPda11 här spåra cle sYåra tllOL
siittni ngar mellan de td, som senare sk11lle 
visa sig . 

Obbarius lyckades genom bre \· till Bruks
societe tens fu llrnäktige och genom person
lig hiinväncle lse ti ll fit ll mäktiges sekreterare 
avstyra pla n e rna på sammanslagning a\' 
Skogsinstitu le t och Bergsskola11 i Filipstad. 11

' 

l stiilleL Log diskussionerna m ellan honom 
o ch Brukssocie tetens före trädare om en 
flyLtning a,· Skogsinstitu tet till an11an plats ny 
far t u nd e r våren 1842 . Sökandet efter en 
lämplig fö rläggningsort, i fö rsta h and ett 
bruk som kunde förv~irvas a1· Brukssociete
ten, pågick ännu i clecern ber clå disponen
ten på Rarn näs bruk, v\' ilhe lrn Fredrik Ter
srneden , stii llde Västsu ra sä teri i S u raham
mars socke n till förfogande . Det skulle dock 
dröja nästan ett år innan m an ku nde instal
le ra sig i Västsura. 

Dessförinnan hade en hel del förändr ing
a r intriiffat vid institute t. Brukssocietetens 
fu l1111äklige hade godkän L att ytterligare en 
lä rare fick anstiil las och stä ll t e rforderliga 
medel för de tLa till förfogande . Man hade 
också godkänt reglerna om förk unska pe r 
för inträdessökaude ti ll högre kursen. Dessa 
krav på bl.a. kunskaper i aritmetik, praktisk 
geometri och ri tning innebar att man god
tog O bbarius argmnentering för a tt Skogs
institllte r i fö rsta hand skulle rikta sig ti ll bli
\·ande skogsplanläggare och skogsförvaltare 
och a tt un dervisningen skulle ligga p å kvali
ficerad nivå. 

Undervisn ingen kom igång på a llvar un
der de t sista å re t i Bysala . Med de fyra e lev-
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Georg Obbarius (1817-1902), näst ii/dste .1011 till 
Carl Ludwig, flrk sin skogsutbilrlning i Tyskland och 
sedan anstiillning b/.a. vid Skinnslwttebergs bruli. 
ViirPjler kom han i tjänst vid Gmningeverhen orlt 
angriimanrle bruk, bosatt 1860-1877 i Ströms sorken 
i \liistf'rnorrlands län, bodde frt1n 1882 fram till sin 
död i Limå bru/1 i Dalarna. 

er, som skre\·s in under våre n 1843, hade 
Obbarius nu sex e lever, d.v.s. de t e levan tal 
som Rrukssocie teten godkänt för skola ns 
fra mtida verksam het. 

Senhösten 1842 kom C.L. Obba rius näst 
äldste son, K arl VilltPlm Georg, från Tyskland 
för att fö rena sig med famiijen. Ha n fort5atte 
nästan omedelbart till Skinnskattebergs bruk, 
där han stan nade till slutet av 1845. Förmod
ligen var ha n , på fad erns rekommend ation, 
a nställd vid bruke t som "skogsreglerare", 
d.v.s. för att göra e n hushållningsplan och 
svara för skogens skötsel. 

Skogsinstitutet i Västsura från 
1843 
C.L. Obbarius och hans Skogsinstitut fick i 
Västsnra betydlig t bättre förhållan<len ~in i 
Bysala. En herrgårdsbyggnad i två våningar 
_jämte e n del ekonomibyggnader oc h e n re-
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Wi/Ju,L111 Fredri/1 1ersmeden ( 1802-1879), ji-iherre, 
l)'ltmiistare, ägnre av Ramniis, Ströms bruk, Frans
hnmmm; Riickluwrmar orlr Xom. Fu/lmiiktige i j ern
hontoret 1829- 1874 urh dess ordförande 1835- 1859, 
riksdagsledamot och 1859 hedasledamot i Lantbruhs
akadrmien. (J\lål11i11gav C.C'. "/i-oili,jernkontoret. ) 

jäl trädgård ställdes ti ll förfogande av mark
ägaren Ram näs bruk, som också förband sig 
atL svara för ved brand fra m körd LiU gården. 
Arrende kon traktet omfattade fyra år m ed 
a uLomatiskt förlängning ha lvårsvis om ing
endera parten sade upp det. Skolan fick ock
så disponera ett markområde för plantskola. 
För att underl~itta undervisningen lades sko
gen , som hö rde til l gården, direkt under 
förestå ndarens "nä rmare vå rd och ti llsyn". 
Skogen skulle "graderas'' och kanl~iggas av 
skolan och sedan skö tas av lärare och elever, 
rn rvid Ram näs bruk vid behoY sku lle svara 
för arbetskraftsbehov och för alla körslor. 
Bruke t förba nd sig också att st~illa en häst till 
förfogande för fö reståndarens resor, vilket 
dock stämde dålig t med Obbarius avtal med 
BrukssocieteLen, som föreskrev att han hade 
rätt. till betalda ~än ·teresor efte r två hästar. 

Ilela egendomen Väs tsura, med vissa 
1111dantag, uppht · kostnadsfri tt av Ram näs 
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.. , ,mm1. hengr1rd, som ingil'I! i vl-'.F. 1ersmeclens bruksegendomm; varförliiggningsort för Bruksocietetens Skogs
w tu/ åren 1843- .1 855. (Foto: Vestnumlands Läns Tidning. ) 

:J ruk, som också före t ill trädet skulle rusta 
"-PP husen. Som en slags ersättning för bru
. cts 0änster skulle institutets lärare och elev
er kostnadsfri tt indela och utarbeta en hus
"allningsplan även för Ramnäs bruks övriga 
<..:oga r, som ställdes under föreståndarens 
JCh lärarens överinseende . 

flytLningen innebar således avsevärt för
bättrade förhållanden för Skogsinstitutet när 
det gäller lokaler både för undervisning och 
bostad . Elevernas övn ingar kunde också be
dri1·as under betydligt effektivare former. 
Den geografiska belägenheten, närmare "ci-
1i lisationen" och in till Strömsbolrns kanal, 
m nebar naturl igtvis också många fördelar. 

C ndervisn ingen finner sina 
former 
Inträdeskraven var nu i stort sett lika vid 
E,;.ungl. Skogsinstitutet och Obbarius institut. 
Bägge skolorna krävde god fysik av sina stu-

den ter och att de kunde skriva svenska sam t 
räkna de fyra räknesätten och reguladetri i 
hela och brutna tal. De skulle också känna 
till grunderna för elen "praktiska geome
trin" .4i Medan de sökande till institutet på 
Djurgården skulle vara 18-25 år, fanns inga 
strikta åldersgränser för skolan i Västsura -
O bbarius talar om ynglingar. 1854 fastställ
des minimiåldern för inträde till 18 år.'18 Om 
man redan var anställd vid Skogs- och j äge
ristaten hade man som sökande till Kungl. 
Skogsinstitutct företräde före andra sökan
de. Ett slags motsvarighet till detta var, be
träffande Brukssocietetens Skogsinsti tu t, a tt 
det vid urvalet av elever skulle tas stor hän
syn ti ll de rekom mendationer som avgivits 
av bruksägare. 

De inträdesprov som anordnades vid in
stitutet i Stockholm motsvarades i praktiken 
av en liknande prövning vid Brukssocie te
te ns skola. Studietiden skulle för bägge sko
lorna vara två år. Målsättn ingen för urbi ld-
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11inge n s kild e sig på d e t säuet au Kun gl. 
Skogsinsti tu te t me ra skulle sik ta på a tt u tbil
da "en skicklig och kunnigjiigcribetjä11 ing"', 
medan Brukssocit>tctens inst itu t me ra tog 
sikte p .'.i skogsindel11ing och for\'altni ng . F.11 
annan sk illnad \'a r att j akl\·äsendet spe lade 
en stor rol l för h.11ng l. Skogsinstit11t c t. 

Antale t 11tcxami11e rade e lever ,·id h.11ngl. 
Skogsinstitutet uppgick ti ll 3-6 per år uucler 
tiden 1830-57 och , ·id Brukssocietetens i11-
stittt t till l - 14 per ftr 1842- 60, varvid bör 
påpekas att å r 1858 exami nerades inte m in
dre än 13 finska s tttden ter, men ba ra e n 
s\'ensk. I gen ornsn itt ,·ar an talet u tbildade 
per å r ungefär detsamma vid d e bägge insti
tute n u nder angin1a per ioder. 

Vad omfattad e undervisningen? 
A,· form uläret fö r avgångsbetyg''' frå n Bruks
socie tetens Skogsinsritut rramgår vilka ~im
nen som eleve rna undervisades i: 
Geometriska ~imnen: Teoretisk och praktisk 

geome tri, ste reometri, n i,-c ll eringskonst 
och kartritning. 

Skogsnaturläran : Be rg- och cijurarte r, plant
fYs iologi, skogsbo tan ik och skogs insekter. 

Skog:shushållning: Skog ·ku ltur, s kogsv~ir
de ring, h ush ållningspla ns uppst~illande, 
skogens skötsel och vå rd, skogens h ugg
ning och begagnande . 

Kolning: Teoretisk kolning och p raktisk kol
ning. 

.Jakt och djurfå ngst: Kän nedom om de jakt
ba ra djure n och cle rasj akt och fångand e. 

Motsvarande förteckning för läroämnen vid 
Kungl. Skogsinstitute t omfattar föijande: 
Aritmetik med logari tmers begagnande . 
Geometri och nivelle ring, ste reome tri. 
Skogsbotanik. 
Skogsh ushå lln i ng. 
Mastologi (läran om d äggdjure n) , svensk 

o rnitolog i och läran om de a ll männaste 
skogsinsekte rna. 

J akt. 
Skogs- och j akLord ningarna. 
Bokföring. 
Mine ralogi.50 
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F.11 dirckr_jämrörclse a, förteckni ngarna 
ö,·er ämnen \'isar p{t , ·issa skillnade r i unde r
,·isningcns i11rikt11in g ,·id cte b iigge skolo rna. 
Uppe11 ban är a tt e le,-crna ,·id Brukssociete
tcns skola, av fonc ckuingarna a tt döma, in Le 
fick någon unden·isni 11g 0111 logaritmer, i 
orn i w logi, om skogs- och jaktordn i ngarna 
och i bokföring. Tydlig t ~ir också a tt Kungl. 
Skogsinsti tute ts elever in te un dervisades i 
kolning . \il.e n för Ö\Tig t förefaller iim11esfö r-
1eckningarn a vara likviirdiga . 

För Obbarius skogsinstitut finns eu mera 
cletaUerad beskri\'n ing av unden·i ·n ingens 
omfattn ing i forma,· hans J. iiroboh i Slwgs
w tens!wpen och Slwgsnatwliiran (se nectan ) . 
A,· dessa böcker frarngar, som senare skall 
, ·isas, att ha ns elever, å trninstoue när d et 
gäller skogs- och jaklorclningarna samt bok
förino- fi ck en o-,111ska o mfattande utbi ld-n, n 
ning. Att Kungl. Skogsinstitutets e lever inte 
u ndervisades i kolning torde hänga sam man 
med att dessa i sina tänkta befattn ingar i sta
te ns skogar bara i m indre o mfattn ing kunde 
tä nkas be höva ta befat tning med kolning. 
Sa m manfattningsvis finns skäl att påstå att 
undt>n·isn ingen vid de bägge instituten i all t 
väsentl igt ,·ar likvärdig. 

För de geome triska iimn ena användes all
mänt tillgänglig litteratur, ungefär på gym
nasienivå . J skogsnaturhi ran kom så små
ningom en lärobok, författad av Obbarius 
själv, me n tryc kt först år 1857. De n tyngst 
vägande läroboken var naturl igtvis hans l ,äro

hoh i Slwgsvef Pnslia(Jn1 om mer ä n I 200 sidor, 
som greppade över de fl esta u nder\'isnings
ämnena. Obbariu · hade visser ligen under 
SkogsinslituteLS första år från .Je rnkontoret 
re kvi rer a t af S tröms H andbok för Sliogslms
h&llare, m en ele n torde knappast ha använts 
som lärobok. En stor del av undervisningen 
gick så till , att lä raren föreläste och eleverna 
an tecknade, och man kan väl a n ta att lära
ren hämtade en stor del av sitt stoff ur tysk 
litteratu r. Obbarius har själv sagt apropå läro
boken att han "hufvudsakligen följt Hundes
hagen". 

Som fram gått av den t idi gare framställ
ningen , skedde e n stor del av unde rvisning
en ute i skogen. Eleverna fick handgripligen 

_ -._ Lex In 
.::,plan fr~ 

-- ,k.tna n 
.-untlan i 

.~ ... ,;kog,·< 
- --c: dele n ,i 

- lrn r de 
~ rna bt>te 

\,(\ ,lute t 
,enterna 1 

,',.. , ~ociete1 

'"· \\·. F. T< 
mens,·i ttn 

:.._ :1,1de ämn 
- lC h .. \ ' isa 

·\nställnir 
.J.ra re 
. enlighet lll( 

..in redan fr 
·er t'11 a ndre · 
- ~ ,It de ma t 
H..,n borde c 
-":1an ingom , 
-·ancla re e f'te 

, gammal. 'T 
~a e n s, ·e nsk 
:t' mbildn in 

Bland insti lll t 
r-n , om h un n 
:i'ir att fYila k. 
.,nia mot Kur 
\ Ian. d.v.s. 0 
, i ,n i ngsplan< 
:ör a tt se o m 
med de iclccr 
-ti llit förfäkt; 
kcl clt> fram ti 
, en all därstä 
das ... [\,fotsätt 
,ä tt och K1111i 
, to ra1 

\lan kan 
ni ngarna me 
de ligga. Som 
inriku1in gen 
fördcln inger 
Förmodligen 



eckn ingarna 
lder i u11dt"1-.. 
~:-e , kolorna. 
~ru:..~.mr iete
.. dö1{1a, i11te 
(Y.?ariune r, i 
rdn ingarna 

au Kung l. 
--len·isades i 
er äm nt"sfor-

n:b e n mera 
•r,i, n ingens 

' ,k i Skogs
,e nedan) . 

, enare skall 
:1e nä r det 

:.a~a m t bok
nde utbild
~ ele,·er inte 
·za ·amman 
ningar i sta
~ing kunde 
ed koln ing. 
~~. pås tå att 
tianen i allt 

m-ändes all
:är på gym
m så sm å-
Obbarius 

:len tyngst 
.s hans Läm
: ?00 sidor, 
lenisnings
:5en under 
'11kon toret 
;.. kogshus
::ia använts 
·;·li-ningen 
:h e le,·erna 
::a a tt lära
,off ur tysk 
propå läro

~- Hundes-

t'rams täll
!enisn ing
rigripligen 

· -., , ig t.ex hur m an framställde en hushåll
:.2;splan fr;°111 cle första stnclierna av stor

, . . rte, ka rt:an til ls hela planen låg färdig. 
, :11 ha n tlangare under dessa övningar an
.:.ndcs skogvaktarelf'verna, som s:tledes fick 

-· - fft' dele n av sin utbildning genom "att se 
,- hur de mera kvalificerade förvaltar-

- c-' e rna betedde sig. 
\"id slut.er av kursen hölls exam e n med 

,· .1dcn tcrna inför några re presentanter för 
E.,1kssoc ie tete n . Dispone nten vid Ramnäs 

~,1k. \\'.F. Tersmcdcn , var o fta u tsedd till 
_ -...<1m cnsviune. U töver betyg i de ovan upp

:;.:-..nade ämnena gavs vitsord i "Uppföran
.,- och ··visad fl it" . 

.--\.nställning av ytterligare en 
:ärare 
: t.'n ligliet rned fullrnäkLiges beslut började 
~ . .1n redan före Oytten till V~istsura söka ef
·cr e n andre lärare, som särskil t skt1!le ägna 
--2 ä t de matematiska hjälpvetenskape rna. 
:-1,111 borde också ha kompetens fö r att så 
-m,\ni ngorn överta befattningen som före
,:anclare efter O bbarius, som hunnit bl i 63 
_r gamm al. T ill e n början försökte man fin
:1a ens, cnsk skogs man med tillfredsställan
:c> utb ildning och övriga kvalifikationer. 

Bland instituteLS egna eleve r fanns ännu ing
en som hunnit tillräckligt långt i sina s1.11die r 
:-,r a tt fylla kraven, varför man vände blick
_m a mot Kungl. Skogsinstitute t i Stockholm . 
\ Ian. d .v.s. Obbarit1s själv, studerade uncler
·i, n ingsplane rna för institutet i Stockholm, 
:-ir au se om synsätten där kunde fören as 
:.-ned de ideer som Brukssocietetens Skogsin
,tinn förfäktade. Fullmä ktiges sonde ringar 
:c>dcle fram till "elen fullkomliga öfvenygel
,en au dä rstädes en sådan subjekt r.:j kan bil
,fa, .. . Motsättningarna m ellan Obbari us syn
-."i tt och Kungl Skogsinstitute ts var alltså för 
,co ra1 

\ Ian kan spe kulera över vari motsätt.
:1i ngarna mellan de två skogsinst.it.ut.en kun
de ligga. Som ovan visats var ju den allmänna 
:nr ikini ngen som elen framgår av äm nes
:örclelniugen tämligen öve re nsstämmande. 
Förmodligen spelade de skilda inbil clnings-

~,,,,r /f/A4/l./c2y/.,~~ ..... 
.~om rlen /-8 v?;.~~-~.vV 18.17 t,Orj;ulc br.e;a.gna undm isningen ,·M Rrnks

Societe!ens Skog~-lusritut. har viil rlrn11a dill!; andergän.l!:l'D e:-,;amen ådagal1ui;t i-ä

rlana in.~igter, ~lt han irjnrt sii;i: förtjrnt af mljanrlP beirl!: i ncrlannftmnde lmnen: 

Hetygfrån SilogsinstilnletJör eleven Carl Os/({tr Lejd-
1·/.rÖlll. Jf/51, 1111rlrrlerli 11a/ av_förestä11darn1 C. L Ub
/Jarius, lriraren Wilhe/,n Obbarius samt exr11111'11.rnill-
1mw F.W [WFJ ·n,r,111f'rlm ot/1 W Lethelius. 
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måle n e n avgöra nde roll. Kungl. Skogsinsti
tute t utbi ldade i första hand tjänste m än för 
sta tsförrnltn ingen , meda n Ohbarius institut 
tog sikte på skogsm än som kunde inlemmas 
i driften av bruksskogarna . T förlängningen 
av de tta låg kanske också de skilda synsätten 
på vart skogsbruke t i de all mä nna skogarna 
och i de p ri\'a ta skogarna i Be rgslageu syfta
de. Boeth ius & Krom now a nge r i sin bok 
.fernlwntorets historia an e11 majoritet av J3rnks
socie tetens me d le m mar ställd e sig bako m 
Obbarius åsikter i skogsskötselfråga 11 , s0111 

också åskådliggjorts i hans säu au sköta sko
gen vid Ramnäs och V~is tsura: "O bbarius 
metoder gå, ·o omede lba n de n större avkasr-

\\ 'ilhe/111 Obbarius ( 1823-1885), trrdie iilrlsta so11!'11 
till Carl L11dwig, utbildad vid K1111gl. Slwgsi11.1·tit11tl't 
1839-43, tidvis fiirarP 11idfrufn11s slwgsi11stitut, var 
skogsi11delall' Jra11ijiir allt hos Uddelwlms Bolag 111en 
ocllså i Avesta-traktm där han var bosatt under si1111 
sista levnadsår. Foto ji"än 1862. (Foto ijernko11torl'I.~ 
arki11. ) 

, l(j 

n ing som bruksrörelsen beh övde, medan 
fö rvalu1ingen av statsskogarn a kunde in
skränka sig till an t;,1nka på framtide n. Inge n 
s~ikerhe t fanns att statens instiu1t i undervis
ningen skulle beakta bruke ns specid la be
h ov som krä,·de m e ra koh·ed , m indre ved 
och timmer." 

O bbarius måste alltså uppge tanken p:1 e n 
sve nsk and re liirare. Han måste viinda sig till 
Tyskland i sitt.söka nde . Den 6ju ni 1843 god
k~in cle fullmäkti ge elen tyske_j ägmäsla rcn A. 
Glimmann som andre lära re . Ha n Li lllriidde 
sin tjänst u ngefär samtidig t som Skogsinst i-
1 utet flyttades Li 11 \ 'ästsu ra. 

Obbarius var till e n bö1:ja11 positi\'I i11ställcl 
til l Gli 111ma11n och hade id el loYord för sin 
nye medhiilpare, m e n sna rt skar det ·ig i 
de ras fö rhållande . Bl.a. tog sig Gli mrnann 
före att kri tise ra Obbari11s redm·isni11gar a\' 
resulta ten a,· ko ln ingsförsöken. Han ansåg 
all Obbari 11s m e toder för , ·oly11111ppskatt
nin gar av ved och ert1:1lle 11 mä11gd kol in te 
, ·ar t illrärklii;;t exakta . De resultat om kol
utbrtel. so m m a n erhöll , kunde d ärför bli 
fe laktiga och leda till oriktiga slu tsatser. Kri
tiken innebar i prak tiken att Obba ri11.s för
söksresulr.at ifrågasa ttes. 

Motsättn ingarna bleY efterhand så stora 
an de u rartade till personliga gräl, och 
Brukssocietetens f'11llmäk tige n1 iiste ingripa. 
Dispone nt Tersm ede n p:1 Ran111äs fi ck upp
d raget att försö ka m edla. Han f,u1n visser
ligen au Glimma11s kritik hade ,·isst fog för 
sig, m e n kom ä ndå ti ll slu tsa tsen au Glim
manns fonsatLa verksamhe t ,·id kogsinstitu
tet var o möj lig. Han avskedades i maj 1844 
och fi ck eu mindre a, ·gå ngs,·ecle rlag . 

Samtidig t me d Glirnmann korn också e n 
tysk elev. \ •V. Catenh usen, till Skogsi11stitu tet. 
Ha n h ade bättre fö rkunskape r än de som 
kr~ivdes av institu tets ele\'er oc h kunde dii r
fö r a1w~in clas som lärare i gruudl~iggande 
iimnen. Catenhuse11 b leY fö rn1odlige n har 
\'id sko lan e n tid , men i skolans e levmatrikel 
står antecknat au han l~irnnade Skogsinstit 11-
tet uta11 examen efte r bara e tt å r. de n I ok
tobe1· 1844. Enligt andra uppgifte r gifte han 
sig med C.L. O bbari11s yngst,1 dotter, .fohan
na A ug11stu, som 1853 nyttade till "Amerika .. 
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-!1 ad cd i Sydamerika 1865. Eventuellt kan 
:: :am iijekonflikl spåras i dottern .Johannas 
-:c- -
Obbarius fick alltså klara sig u tan andre 

·--:,.rc. Situatione n löstes genom att sonen 
);e/ 111, utexaminerad från fad erns skola 

~..;:t tidvis hjälpte fadern med undervis-
- _:". g-en , frånsett det år (1847- 48) då han 
'Jc:-an n sig på studieresa t ill farniijens gamla 

c:m trakter i Harz. 

De lyckliga åren i Västsura -
elevernas förhållanden 
~.-nde r 1844 fann Skogsinstitutet efterhand 
::e \·erksamhetsformer som skulle bli gäl la n
je för de kommande 16 åren . Till en början 
-ar e leverna inackorderade i Obbarius hus

c1ål l. men så småningom anställdes en hus
:·öreståndarinna för elevernas hushåll. H on 
':ade ibland svårt a tt fä ut sin lön . Eleverna, 
,om i regel saknade egna tillgångar, kunde 
:r.o.m. 1844 få stipendier av Brukssocieteten 

med 66 2/3 Rdr för h ela u tbildningen ''', vil
ket senare ändr,ades så;• att-varje elev fick 
de nna summa för vardera av de två studie
åren. Detta belopp skulle täcka en d el av 
elevens personliga kostnade r inklusive kost 
och städning. Enligt en beräkning 1845 av 
Obbarius uppgick va1je elevs kostnader till 
333 Rdr per år, vilke t all tså till bara en fem
tedel täcktes av Societeten. Kostnad en för 
e leverna var säkert betungande. De t före
kom dock att enstaka bruksägare tog på sig 
kostnaderna för "egna" elever. Alla kostna
der för undervisning och husrum inklusive 
bränsle och sängkläder betalades av Bruks
societeten. l ordningsreglerna, som infördes 
1847, stadgades att elev, som in te fem år ef
ter examen från Skogsinstitu tet hade anställ
ning hos någon av Brukssocietetens med
lemmar, var skyld ig att å terbetala erhållna 
stipe ndier. Stipendium kunde erhållas förs t 
sedan man vistats ett halvt å r vid skolan. 

Aren i Västsura 1843- 55 blev de mest 
lyckosamma och aktiva fö r Obbarius själv 

I ·äs/s 11 m hengårrl med sina dubbla jlyglru; uf!tiförcl i kmvlinsk stil 1680. Huvudbyggnaden påbyggd med en 
, a ning 1786. Använrll's som .1/wgsvårdsgårcl av Skogsvårdsstyreisen i Västmanlands fän .från 184 7. Försl!irdl'.1 
_-,,11om mordlmmrl 1998. Foto från 1954. (Foto i.fernkontorrts arkiv.) 
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och för han s skogsinstit11 1. T ills t1·iimninge11 
av e len·r Yar god: ~7 elew•r \·ann in träde ,·id 
skolan \'arm· dock tre "afl;igsnacles" r å grund 
a,· osPcllig t le1·f'rn e e ller oskicklig t beteende 
och t\'å på grund a,· b ristande uncle rbygg
nacl. Ele\'enta - cliiribland rre a,· C. I.. Obha
rius egna si'>ner - ~kickades ut so1n skogs
indPlare och 111fmga fick tii 111ligP11 snart a11-
stä lln ing,1r som skogsfön·a ltarc på bruke n. 
Bru ksägarnas in tresse fö r al l uprskatta ~i na 
skugstillgan g-;1r oc h för alt lå ngsiktigt oc h 
uth i\llig t pla nera 11twgct ;1,· ,·irke hade nu 
\·akna t, och under sommarhah-a re t sysselsat
tes iin·n Skogsinstit 11tcts lä ra re med skogs
i11de lni11g . \ ' id in stitutet utbildades u nder 
å re n i \'ästsura oc ks,1 <'" ll flcrt,tl skngYakt a re 
för brnksiigarnas bcho,·. 

Bland cle\'erna i högre kursen under den 
hä r t iden å te rfi nns flera, so m ko rn au gö ra 
be tyd ande insatser för d e n s\'enska skogen . 
Tre e le,·cr fonsa 11 e studierna ,·id Kungl. 
Skogsinstitutet, däribland .J ohan Bol11na n, 
so m b lev skogsskole förcsrå ndare och d e n 
store nyd a na ren av kronopa rke n Böda. De 
fles ta eleve rna ble , · skogsförva ltar<'" ,·id e u 
e ller flera brnk och kallade sig _j ägmiista re. 
Bland de me ra kända av d essa bör nä111 nas 
Gottfrid Molinckr i Billi ng bo, som b lev e n 
hängiven propagandist fö r Obbarius iclccr. 
Erik Wennström verkade ti llsammans med 
Gustaf Obbarius som lärare i kolning i k11r
ser a n ord nade av Kungl. Lantbrnksakacle
mien. Carl T heden blev Udde holms Bo lags 
skogsförval Lare i SLorfors och aktiv skoglig 
debattör. Ca rl Wikström verkade som före
ståndare för.Jernko ntoret, kolarskola i Garn
melkroppa. Med ltjälp av bl.a. Samzelius bok 

J ägeristalen har gjorts ett försö k att berätta o m 
några e levers vidare öden i live t (se b ilaga 2). 

Nära förknippad med undervisn ingsvcrk
samhe ten i Västsura var också O bbarius o m
fattande publicistiska verksamhet. Bl.a. fär
d igställdes 1848 det stora verke t L ärobok i 
SkogsvetensliajJen, som under en lång följd av 
år ko m att bli den enda tillgängliga fullstän
diga lä roboke n om skogsbruk. Läroboke n 
liksom hans a rtikla r i olika tidskrifter, bl.a. 
j ernlwntorets Annaler och d en egna Tidskrift 
för Slwgshushällning, ägnas särskilda kapite l. 
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Obbari11s anseende och inflnande ilade 
eft e rh and bli,·it s:1 betydande alt han erkä n
cks som c 11 a1 1ktorite t i1io111 skogsbruket och 
bruksniiringc11s n;irliggancle om raden. fra m
förall t ko lningen. 

Niir Ludvig B. F,tl kman ·•~ 18!'i2 ga,· ttl sin 
anal>·~ a,· skogsrills tandet i S\·erige. 0111 Swl'11-
slw .1/wgamas 11uwam11de till.1tå11d orl, rlem1· i11-
Jlytr111r/r, jJå l011det1 jimntirl. skedde del ,·isscr
ligcn llled en rillägnan till dm·arande Skogs
S,·criges grand o ld 111,m Israe l af'Ström. tllcn 
o cksa med c ll c itat a,· C. L. O bbarius: "De l 
mest ö nskans\\·;i rcla i f'raga om S11T11ska sko
garna, beskaffrnltcl och r:iua be handling iir. 
all upplysningen h iirom blifwcr sa a ll rn iin 
lios p 11blike 11 , a ll lagsti ft11i 11gens rörb:ittring 
i detta hän seende all111:i11t erbnnes ~om 
nöcl\\'(inclig, sa wäl fö r hela lande ts, som fo r 
den e nskildes biist a: d :t ka11 möj lig n,·is för-
11"äntas , alt dessa ä lllnen komma ti ll diskus
sion wid riksdage n , erhålla majoritet oc h 
b lifo·a reglerad e. \1 åtte d ella snart hända!'. 
Falkman hade tydligen O bbarius ideer som 
11 tgå ngsrunkt för sin fra mställning. 

Obbarius och d en skogliga 
debatten i Sverige 
Som den stridbare mau Ohbarius var tog 
han a lla tillfällen i akt att d e lta i den skogliga 
debatten. I första hand var de t säke rr. för a tt 
stiirka ha ns institu ts a nsee nde, m e n det ä r 
svårt att frigöra sig från ta nken au han ,·ille 
utöva e u större inflytande på svenskt skogs
bruk även utanför b ruksrörelsens horison t. 
Obbarius deltog så ledes a ktivt i opin ions
bildningen för en bättre o rganisatio n av 
skogstillsyne n i Sverige och a1-betade för in
förandet av en all män skogsvårdslagstiftning 
för a lla skogsägare. År 1847 hade ha n d e lta
git i och även hållit e tt anförande vid Andra 
allmä nna La ntbruksmötet i Stoc kholm : Om 
statens rättighet all öfuertaga öfuerujJpsigten öfver 
privalslwgar. '.:1 

I sista dele n av Obbarius Lärobok i Sliogs
vetenskapen5', som kom ut 1848, och även i 
några tidn ingsartiklar, lämnade han e n skiss 
ti ll h ur ett statlig t organ för skogsb ruke t 
skulle kunna byggas upp. H a n tänkte sig e n 
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:-,kogsforl'altn ing, som inte bara skt1lle 
,;i fö r de all männa skoga rn a. uta n ä1·e11 
·il h n1cn öveT al la de privata. De n borde 

,,,,l ha ans1'aret fö r 11tbi ldn ingen på alla 
.,n . , ·,ll'vid det bör observeras au han tän-
,i~ cu fortlöpande fortbildning i någon 

.:, "swd iecirkclforrn" . Den cemrala statl i-
- :,-,n·altningen ,·ille Obbarius in ordna i 

_ ÖHiga statsfon·,tl tningen, "och heldst 
..i förenad med minisreren". För att mot
,_,1 ,kö\'l ing och va1wårcl av skogarna och 

- ,llt skydda alla skogar för ~tverkan borde 
: ",ras en särskild lagstiftning, byggd på ett 

· .. tl ligt trakthyggesskogsbruk. 
Förmodligen togs inte Obbarius inbgg i 
:1 ,1 enska skogspolitiska debatten nådigt 

- o i al la bge r, och det bö1jade förekomma 
-:.i ,ka inlägg om hans ,erksamhet på Bruks-
.:iete tens samman komster. Fö rutom den 

·e trist a inställningen hos vissa personer au 
, "utl~inn ing" inte bö r lägga sig i en in

.c m k debatt a,· cte r här slaget, förekom yn
-nclen där man ifrågasa tte Obbarius och i 

-· n ner het hans elevers kornperens i jäm-
--rcl -c med Kungl. Skogsinst icu tets. Några 

,·i lle slå samman de två instituten, andra me
nade att Bn1kssocietetens institu t predikade 
vil lol~iror. Den främste rno tståndaren ,·,u 
bru kspatron Sjögreen på Brusa ho lrn, som 
hade e n son. Carl Magnus, som just var klar 
me d sin mbildni ng vid Kungl. Skogsinsti
ltttet och förberedde sig fö r e n lära rbc!~ttt
n iug vid ins titute t. De nn e Carl Magn 11s Sjö
g ree n kom med tiden att bl i en av Skogs
Sveriges led are och opinionsbilclare in om 
d e n statliga o rgan isatione n och en period 
ä1'en direktör för Kungl. Skogsiustitutet. 

Brukspatron ~ögreen yrkade Yid Bru ks
societetens Alhnänna Möte 1850 avslag pt1 
fö rslaget att göra Skogsinstitnt:el trd rigt, 
vi lket Obbari us föreslagit. Han ville också att 
Societe tens institu t skull e läggas ned eller 
slås samman med Kungl. Skogsinstitutet. Ett 
visst stöd för hans åsikter fanns bland de kir
samlade brukspa troncrna, medan andra in
tygade värde t av Obbarius insatser och på
pekade at t bru kens skogshushållni ng allt

_jämt var efterbliven:''; När det kom till om
röstning, avslogs Sjögreens förslag samtid igt 
so m anslaget till V~istsu ra ökad es med 

-7,lf!IVW'l'skjuts utanför fri. Shogsinstil1tl1'/s byggnad i Nora. Fotoji'1111 1913. (Okänd fotograf ) 
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50%.''6 Dessutom uttalade mötet sitt förtro
ende för Obbarius genom att ti lldela honom 
.Jernkontorets stora guldmedaij. 

Tre år senare återkom ~jögreen med sitt 
yrkande på nedläggning av institutet i Väst
sura och sammanläggning med institutet på 
Djurgården. Men fullmäktige tog än kraft
fullare Obbarius i försvar, varvid man grun
dade sitt ställningstagande på resultatet i de 
skogar som påverkats av h ans ideer. 

Det nya skogsinstitutet i Nora 
Genom den ökade elevtillströmningen bör
j ade lokaliteterna i Västsura bli trånga, och 
Obbarius tog upp en d iskussion med Bruks
societetens fullmäktige om antingen en till
byggnad i Västsura e ller flyttning till annan 
ort. Obbarius drömde om att Brukssociete
ten skulle förvärva ett bruk med tillhörande 
skog av lämpligt slag och lämplig storlek för 
e levernas övningar. Bruksskogen skulle ge 
skolans ledning större frihet att planera ut
bildningsverksamheten . 

Efter många och långa diskussioner kom 
ett e rbjudande från brukspatronen A. Wed
berg i Nora, ägare till flera järnbruk med 
egna skogar, bl.a. de s.k. H ammarbyskogarna 
strax norr om Nora."7 Brukssocieteten köp
te nu en gård inne i staden Nora av tillfreds
ställande storlek, och avtal träffades med 
Wedberg att Hammarbyskogarna under fem 
år skulle få nyttjas som övningsskog och stå 
under skolans ledning. Avtalet om gårds
köpet respektive förvaltningen av H ammar
byskogarna var klart i november 1854. 

Nu startade en febril verksamhet att 
iordningställa de nya lokalerna, som krävde 
ganska stora 1·eparationer innan de kunde 
användas. Nya möbler anskaffades också. Sam
tidigt gjordes fö rberedelser för att utöka kur
sen för "skogshushållare" till tre år, för vilket 
erforderliga medel redan anslagits. Obbari
us hade nämligen fått gehör för sina ideer 
att förstärka och förbättra undervisningen 
och göra eleverna bättre skickade för befatt
ningar även utanför bruksnäringen. Den nya 
undervisn ingsordningen innebar att första 
året vid Skogsinsti tutet skulle ägnas åt p rak-
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t.ik och hjälpvetenskaper under ledning a\' 
en n yanställd tredje lärare. Den egentliga 
kursen i skogsbruk följde därefter. Obbarius 
själv svarade för undervisn ingen i skogs
vetenskap och kemi, medan andre läraren 
bl.a . skulle ha hand om undervisningen i 
geometri, kartritning och räkn ing. Dessut
om skulle skogvaktare utbildas i en nio må
naders kurs. Deras utbildning skulle huvud
sakligen ske tillsammans med "skogshushål
larna" i första årskursen. 

Hösten 1855 kunde flyttningen till de nya 
lokalerna i Nora ske och den nya undervis
ningen ta sin bö1jan. 

Som trecije lärare anställdes redan i febru
ari 1855 Karl Emil Rancken från Finland. 
H an hade hösten 1854 avlagt examen vid 
Skogsinstitutet med de högsta betyg som dit
tills utdelats i skogsnaturlära, skogsvärdering 
och hushålln ingsplans uppställande. Hans 
betyg i kartritning, skogens skötsel och vård 
samt skogens huggning och behandling var 
också u tmärkta. Obbarius bedömde honom 
som rnycket omdömesgill och u p pskattade 
särskil t hans karaktärsegenskaper. 

Obbarius ansåg att i och med flyttningen 
till Nora och den nya undervisningsordning
en var skolans framtid tryggad och han såg 
ijust på framtiden. Men det skulle visa sig att 
trygghet:skänslan var förhastad. 

Genom Krimkriget 1853-56 uppstod en 
högkonjunktur för järnhanteringen, som 
medförde att bruksägarna ville producera så 
mycketjärn som möjligt. Bristvaran i tillverk
ningen var nu som tidigare träkol. Bristen 
på transportmöjligheter gjorde a tt bruken 
var nödsakade att fylla kolbehovet i de när
maste omgivningarna. Många av dem sökte 
öka sina träkolstillgångar genom att övergå 
till planlösa och kraftiga blädn ingar i bru
ket5 skogar. Viljan att genom långsiktiga hus
hållni ngsplaner trygga kolförsörjn ingen för 
framtiden fick vika för fres telsen at t göra 
snabba pengar. Intresset för att upprätta 
hushållningsplaner minskade således kraf
tigt. Detta ledde till minskat behov av skogs
indelare, och rekryteringen till Skogsinstitu
te t sjönk därför katastrofalt de närmaste 
åren efter etableringe n i Nora. Till de t pre-
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,_:_;--a läget bidrog också den inflation, som 
-- >de högkonjunkturen i spåren, och som 
· -~ de levnadsomkostnaderna avsevärt. Del
- ,kapade bekymmer för skolans och lärar-
- ~s ekonomi, och de tilläggsarvoden som 
.3.:-u kssocietetcn tilldelade skolan förslog 
-:;e långt. Dessutom gjorde dyrtiden det 

"'.,.n för hugade elever att finansiera studier-
.,_ i '.\o ra. Under åren 1855- 57 gick rekryte

-:igen ned till noll, och man måste tillfälligt 
::::. ti llbaka till den tidigare studieordningen 

.c:d e n tvåårig studiekurs. 
Det akuta läget korn att l~jälpas upp av att 

, · agsinstitute t fick i uppdrag att utbilda ett. 
_:: ta l fi nska skogsrnän fö r den nya finska 
--,')gsadministrationen. Efter utrednings
_-::ie te i början av 1850-talel, under medver
•...1n a1· elen svenske öve,jägmäsLaren Gustaf 

-gerdahl '•\ skulle nämligen det finska skogs
.;..,endet organiseras, men man saknade kun
!2; personal för att besätta de nya tjänster

·•'· En förkortad snabbutbildning om ett år 

förlades då ti ll Skogsinstitutet i Nora, som 
sammanlagt utexaminerade 17 finska "skogs
hushållare" utöver ovan n ämnde Rancken. 
Denne erbjöds en attraktiv befattning i den 
finska skogsförvaltningen och lämnade där
för lärarrjänsten i Nora i december 1859. 

Skogsinstitutets nedläggning 
Nu had e fram tidsutsikterna för Obbarius 
skola mörknat betydligt. Ha n skulle fylla 80 
år under 1860 och n ågon efterträdare var 
egentligen inte utsedd. Sonen Wilhelm, som 
innehade rjänsten som andre lärare sedan 
länge, hade genom faderns försorg erhållit 
kompletterande utbi ldning, och han hade 
med stipendium från Brukssocieteten gjort 
en wlv månaders studieresa till Tyskland. 
Resan gjordes 1847-48 och gick via L11bcck 
och Berlin ti ll Harz, där han studerade sköt
seln av barrskogar, ek- och b okskogar, bok
föringssvste rn och kolnino·:'9 Enhla reg·Lor för 

t l b ~ ) 1 

,· og1i11slit11/P/s /olwln i .\"ura /111'11 / 855- 1860. Cr7rrlrn 0111fi1ttr1d1, tre längor 111ed liiroso/c11: lwsliidnför_förestå 11-
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Jmtklisk slwgsskötsrl 11tgavs 1857 med \l\'ilhclm 
s0111 förfarr.a re och var avsedd som lärobok 
för blivande sko1-,r-vaktare. Han ansågs dock 
tydligen inte ha d e egenskaper som kr~ivdes 
fö r att leda Skogsinstitute t och fördes inte 
på allvar fram som kan di dat till posten so111 
faderns efterträdare. I Samzeli us bok_fiigni
stalen finns e n uppgift au Wilhelm 1860 skul
le av den år 1859 nyinrättade K11ngl. Skogs
styrelsen ha erbjudits att efter enskild tema
rnen in for Kungl. Skogsinstitutets d irektör fä 
dispens från kra,et på examen från Skogs
insti llltet för att vinna irnr~id e i Skogs- och 
J ägcris taten . Wilhclm Obbarius hir ha a,böjt 
e rbj11dandet. Skäle n härtill ~i r in te k~inda, 
men man kan tänka sig flera . Ett av dessa 
kan ha varit att ed~judandet kuudc h a upp
levts som skymfande för en man som på så 
många sätt dokum en terat s ig som kunnig 
inom skogsvårcll"n, i synnerhetsorn det fanns 
exempel på att andra person e r u ta n före
skriven utbi ldn ing erh{tllit anstä llning iJäge
ristaten.60 Et.t annat närliggande skäl skulle 

kunna vara, alt det var besvä rande att ten
teras av den person som i så hög grad hade 
doku menterat sig som faderus vedersakare, 
Kungl. Skogsinstitutets direk tör Gustaf Se
gerdahl. 

Som ovan nämnts, inr~ittades år 1859 
Kungl. Skogsstyrelsen med uppgift att förval
ta sta tens skogar och att utöva insyn över 
övrigt skogsbruk. Året efter startade ocksft 
de första skogsskolorna i landet och Kungl. 
Skogsinstitutets lärarkår förstärktes. Al lt det
ta ledd e till att motive n tör Brukssocieteten 
att bedriva en egen högre skogsun d ervis
ning i konkurrens med Kungl Skogsinstitu
t.et försvagades . Obbarius föreslog visser
ligen under våren 1858 - sedan han hört 
rykten om att rnan vi lle föreslå nedläggn ing 
av Skogsinstitutet - att en treårig kurs sku l
le få s tarta hösten 1859 och att verksam h e
ten därefter skulle få fortsätta som tidigare. 
H an föreslog ocks{1 att avtalet med bruks
patron \,Vedberg i Nora ang~tende H amma r~ 
byskogarna, som löpte ut 1860, skulle för
nyas. 

Utan a tt i förväg informera Obharius la
des vid Brnkssocietetens möte våre n 1859 

Carl Ludwig Obbarius gravs/(')/ /H1 Grunlo k_r1kogdr
den i ,Vora . (Foto: Bo_/ Ronnrrs/11111. ) 

förslag o m nedläggning a,· Skogsinstitutets 
verksam het sedan pågående kurser hade 
föllfö!jts , cl.v.s. den I oktober 1860. Men stäm
n ingen b land bruks~igarna hade nu ;'inclrats. 
Niir därför brukspatron C. R. Ulff frå 11 Vik
manshyuan ,·id Brukssocie tetens m ö te i m aj 
1859 åter tog upp det tidigare yrkandet att 
Skogsinstirutet i Nora skulle läggas ned, 
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Camlo kyrkogår-

~ institute ts 
'. urse r hade 
- . \len st~im-

de nu äud ra ts. 
L :if frä n Vik

:!!s mö te i maj 
t'. 'Tka nder a u 
.:- läzgas ned, 

- ,-.te det e nctast r ing;:i protester. Bes li1 te1 
,Hl undervisningen sku lle läggas ned 

""'. l oktobe,· 1860. C.L. Obharius til lerkän-
- .. e n pensio n mots\·arande lö11e11 vartill 

_,.., en liyresersär.rning orn 500 Rdr. Sonen 
_h elm fi ck som m·skedspre mie e n å rslön. 

ar! T.udwig Obbari11s fick inte n f1gon 
_ -cljt a\· sin pe ns ion . De n 16 mars 1860. 

'."!~ manade r före SO-å rsdagen , avled han. 
:.:.n ligge,· begrave n unde r en st:1L1ig granit
..-:,11-c p{t Nora gamla kyrkogt1rcl. 

o nen \Vilhel m slut.förde unclen·isningen 
-=- el e\·erna unde r 1860, varpi\ In sti tutets 
c-rksamher upphörde. 

\-a rför lades skolan ned? 
: Brukssocie te tens protoko ll a nges inga sbil 
:-r a rt dess Skogsins tirnr borde l~iggas n ed. 
: :11e heller Jernkontorrls historia ange r några 
_irekla orsaker till detta. Ett skäl var natur
_'lWis att ingen självskriven efterträdare till 
.L. Obbarius fanns. Den a llmänna utveck
ll!;en på det skogliga o m rådet hade n a tur
C:t\·is ändrats en bel del sedan skolans start 

. --<~9. Kungl. SkogsinsLi Lutet hade till väsent-
! del övervun ni t den misstro mot dess un

.e1Yisning, som länge fun nits hos b ruksägar
~ .i . och genom d e nya stadgar för insti tutet, 
- .>m rddde i k1 ·aft i maj 1860, rn ilclrades 
~1msä1tningarna ytte rligare.'il Trakthygges-

:-11ke t var nu allmänt vedertaget som skogs
. rukss;i tt bl a nd skogsmännen . Visserligen 
::ll lämpades Segerdahls rigida indelnings
::ni nciper f·önfa rande några å r, men hans in
:~qande minskade undan för undan. Genom 
:\.ung !. Skogsstyre lsens inrättande 18.59 sked
r:e o ckså e n uppryckn ing av skötseln av de 
2.llmänna skogarna och perioden med u tför
,..i.ij n ing av statens skogar var till ända för 
. .:rng tid framövcr.w Tillkomsten av sex skogs
,l-.olor i Skogssryre lsens regi frå n 1860 för ut
½ild n ingav skogliga a rbetsledare - krono
.igare, skogvaktare, skogsfaktorer 111.fl. - och 
:re privata skogsskolor med statliga bidrag 
:Jid rog säkert till a tt Brukssocietetcn ansåg 
,ig ha gjort sitt fö r all trygga behovet av sko
'.ad skogspe rsonal. En av d e privata skogssko
:orna, den i Gammclkroppa,järnte en kolar-

skola kom senare att blijernkon t.ore ts. Den 
förs t.n ämnda existerar iin idag. 

De n ö kade 11 tbi ldningskapaciteten vid 
Kungl. SkogsinstiLUlet-1860 tog ma n emot 
20 elever, vara el\'a fi n ska - ledde till au till
gången på kunnig personal även för b ru
kens s kogsindeln ingar och illlshå lln ingspla
ncr 1ar till räcklig. Kanske ocks:1 de fors ta 
tecknen på den kommande kr isen och om
struktureringen inom bru ksh anteringen 
111edförde> en viss återhållsamhet. i fråga o m 
au ta p:1 sig mbilcln ingsuppgifter som upp
fat.t.ad es vara statens ansvar. 

Resultatet av Brukssocietetens 
Skogsinstituts utbildningsverk
samhet 
A r l 8:°'J7 lärnnade Obharius i en artikel ij1>rn
i<ontorets Annoler,;:i en sammanfattn ing av de 
gångna J 8 å rens verksamhe t vid skogsinsti tu
teL, som han sa mmanfa ttar på följand e sätt: 

• Und ervisning ha r lämnats 49 unga m än, 
\ arav 5 "endast för egen del'', d.v.s. uran a tt 
ra examen . 

• 8 e lever har avlägsna ts p.g.a. bristande 
unde rbyggnad och/ eller klandervärt u p p
förande. 

• .5 har lämnat yrket efter fit llbordad utbi ld
ning . 

• 23 har anstä l.lts som skogsförvaltare, varav 
en avlidit och 2 ä r verksamma i Finland. 

• l elev saknar fast anställning. 

• 7 personer ä r elever vid insti tutet. 

• 450 000 tid förvaltas av de 20 i Sverige 
verksamma förval Larna . 

• Ytterligare 450 000 tid har indelats enligt 
Obbarius metod. 

• 47 skogvaktare har utbildats, som a lla 
vunnit anställningar i brukens skogar. 

Dessutom har e tt stort antal värd e r ingar och 
u n dersökn ingar av o lika skogsfastigheter 
utförts. 

S3 



Men Skogsi nstitutels be tyde lse för den 
skogliga o pinionen i Bergslagen var nalllr
ligtvis be Lydligt sLörre ~in vad antalet u Lbilda
d e elever och indelade tunnland a ntyder. I 
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kapitel 7 skall redogöras för obbariternas på
verkan på skogsskötseln bl.a-. i samband m ed 
de s.k. be rgsrnannaforeningarnas å rliga sam
mankomste r. 
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KAPITEL 3 

Lärobok i Skogsvetenskapen 

:)ena kapite l kommer att behandla bak
.:-runden till ar.t Obbarius skrev sin lärobok, 
etl försök till analys av innehållet. Eftersom 
boken få r anses mycket viktig för förståelsen 
.l\ ' hans ideer och genom sin allsidig het ut
:::ö r e n syntes av skogsvårdsku n nandet vid 
'. -,Q0-talets milt, har fram sLällningen gjorts 
-elativt ingående. Avsikten är att ge läsaren 
en god inblick i bokens innehåll, i synne rhe t 
-o m boken kan vara svår att finn a i de van-
1~a b iblioteken . 

Som ovan nämnts startade C.L. Obbarius 
,rndervisningen vid sitt skogsinstitut re da n 
'1Östen 1839 med en av sina söner som e lev, 
~1cn någon större inLensitet i lärarverksam
,e ten bl ev det inte förrän hösle n 1842, då 
-,te rligare sex elever skrevs in. Mellantiden 
,.ide Obbarius använt till au bekanta sig 
'T!ed sitt nya hemland, allm änt och skogligt. 
:-fan måstej n också lära sig svenska språket, 
.lke t han skriftligen tyd ligen kom att klara 

::,rnska bra och på ko n tid. Däremo t hade 
.111 ·vår ighete r att muntligen göra sig för
-.1dd. ctL problem han J-ick bmpa med res-
-n a\· livet. Under de första å ren var h an 

;.,.,a ganska a nlitad so m skogstaxator och 
· rd<':' rare av skog på o li ka bruk i Be rgs

_,:en . 
~o m slöcl för undervisningen började Ob
:im Lidigt sammanställa ett kompendium, 
,et han u tvecklade till Liiroboh i Slwgsveten
pm . ti llägnad Svenska Brnkssociete ten: 

--.· \·enska Bruks-Societe ten tillegnas \·örd
dsfull t detta arbe te". Bokens första del 

- ek tes årl845 i Viisterås med stöd av Socie
·t'n . flcla verket korn ,ttr om fa r.ta f)1ra deh1r 

om sammanlagt mer ä n 1200 sidor. Sista 
delen trycktes 1848 . 

Obba rius anger själv i företalet att h an 
uppmanats skriva boken av "flera högaktade 
pe rsoner", me n del kan knappast vara hu
vudskälet till att boken ko m till. Obbarius 
var ju kall ad till Sverige för att e ffektivisera 
skogsbruket främst i Bergslagen, vilke t sku lle 
ske genom utbildning och genom att upp
rätta skogshushållningsplan er. Med en bok 
som behandlade hela ämnesområde t skogs
bruk tänkte ha n sig att skapa inte bara ett 
läro medel för Skogsinstitutets elever utan 
även e n sorl~ uppslagsverk för de redan \-erk
samma skogsrnän nen, som ökade deras kun
skaper och d ä r de kunde inhämta råd och 
rön för sin dagliga verksamhet. Obbarius 
behövde också ett ~jälpmede l for att föra ut 
sitt budskap o m blädningens förclärvlighet 
och trakthyggesbrnkets förträf'flighet. Ge
nom boken riiknade han också m ed att in
tresset för att upprätta skogsbruksplaner 
skulle öka_ Diskussionen om att reglera skogs
bruket i Sverige genom lagstiftning, som 
egentligen startade med [824 å rs beslut att 
avyttra kronans skogar, kom att pågå i mer 
ä n 30 år. 1 Denna diskussion a nimerade Ob
barius a tt delta i debatten med d e e rfare n
heter ha n hade från e tt geno m organiserat 
skogsbruk i Tysklancl.2 Lärobokens sista de l 
ga\· möjlighet till detta. Säkert fanns h os 
ho nom också e n önskan at.t skapa ckn försia 
.fitllständiga läroboken om skogsbnik, en bok 
m ed ambitionen att med allt tillgäugligt 
skogsvetande so m grund \·äga samman alla 
aspekter till en encyklopedi. 
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Som fle ra andra skogliga författare vid 
denna tid påpekar ;i,·en Obba rius au det 
råd er bris t på skog i S\'erige, i varje fall i d e 
bebodda trakte rna, och att kra ftfulla [itgär
der be hövs för s~itta skogsmarken i procluk
Li vt skick igen. Genom boken hoppas han 
kunna förbät tra de skogliga k unskape rna 
o ch därmed b idra ti ll att rusta upp d e svens
ka skogarna. 

I företale t meddelar Obbarius att bokeu 
inne h,\ller d e läro~imnen "hvilka föredragas 
vid d e föreläsningar, so m h å llas ,·id Rruks
societetens h ;ir in rä ttad e Skogs-insti rn t" . 
H an säge r också all han är väl medveten orn 
sin bristande förmåga att uttrycka sig på 
svenska, men a tt han i någon mån kompen
serat d e tta genom att anl ita en kunn ig språk
man, dock in te skogsrnan, som rådgivare. 

Boke ns disposition hade han hämtat frå n 
Hundeshagens1

: F.ncyclojJädie der }01:~lwissen
schaft frå n 1821, men det ä r t roligt att han 
också tagit intryck av annan tysk litteratu r på 
området.' Från sin tidigare verksamhet som 
föreståndare för skogsskolan i H ar1gerode, 
d~ir han bl.a . undervisade i det övergripande 
ämnet skogsbruli, hade h an med sig e rfaren
hete r av vad ämnet borde innehålla (se kap. 
2) . Vad gälle r innehåll et i boken säger Ob
barius au h an närmast ansluter sig till G.L. 
Hanigs och H . Cottas lärosatser, vi lka han 
ingående stttderat som lä,junge och p e rson
lig v;in till de biigge kl assiska lärofäderna. 
Givet.vis har han försö kt an passa buken till 
svenska förhållanden. 

Dispositionen av Obbarius bok 
Obbarius ha r g ivi t d e olika delarna följande 
titlar: 

Del I: "Om Skogs uppdragande". 
Del Il: "Om Skogens nytrjande och vård". 
Del Ill: "Om Skogshushållningens ända-

målsenliga inrättning och värde ring". 
Del IV: "Om Skogspo lisen". 

Första delen behandlar a llmänna skog
liga begrepp och fö,-yngringsfrågor. I andra 
delen redogöres för virkets och dess bipro-

dukt.ers egenskape r och använd ningsrnöj lig
heter, för avverkningsteknik och kolning 
samt rör hur virket skyddas mot skador av 
o li ka slag. Trecije dele n h an d lar om skogs
uppskattning av enskil da Lriid och bestånd 
samt skogsi n cltc lning och hush:dln ingsp la
ner. Fiirde delen tar 11pp lagfrågor som rör 
skogsbruke t. Vad Obbari us menar med be
grep pet Slwg:,polis som används i titeln, fram
går av en d efinition i Del IV, In ledning sid l : 

·· .. . a lla rn[ttt och steg som en Statsregering 
anv~ind er fö r att befrämja samhälle ts iincla
må l, och hejda e lle r frå n samh;ille t afvårja 
al l hotand e fara och skada." Av textens f'o rr
s;inning framgå r att Ohbarius med beg re p
pe t. 1ne nar SlwgsjJolitih och skog,lag1·tiftning. ', 

Som nämn ts ovan hade en lä robok om 
skogsbru k redan tidigare utg ivits i Sverige, 
nämligen I. af Ströms T-fanclbok .för Sliogshus
h!illare, som korn ut i en första upplaga 1822, 
med annan titel, och i en tredje 1837. Boken 
användes som lärobok vid Kungl. Skogsinsti
Lutet. De n var betydligt kortare än Obbarius 
bok och p [t drygt 300 sidor. I 1846 å rs 11pp
laga innehöll boken foijande kapitel: 

Inledning: Blädning, Trakthuggning, 
Allmänna åsigter rörande träd ens 
växtfor måga och u tbildning . 

I Kap. Trädslagens Kännedom. 
II Kap. Om Skogars mätning, inde l

ning och uppskattning. 
III Kap. Om.Jordmån och Läge. 
IV Kap. Om Skogshuggning och Till

ärnning af Virke. 
V Kap. Om Skogsvarors forsling och 

Flottning. 
VT Kap. Om Trädfröns samling och 

förvaring. 
VII Kap. Om Skogssåclcl och Planteringar. 
VIII Kap.Om Svedning. 
IX Kap. Om Skogseld. 
X Kap. Om Kolning. 
XI Kap. Om Skogs-Tnsecter. 
Bilagor: Formulär, Uträkning öfver ut

syningsbelopp, Växte-Tabell för Ekskog 
... Ta llskog, P lancher. 
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A ndn1 pel'iockns beli11ndling • , 
Om detl ll'edje och fjcrde periodens behandling 
Slt1tförldiµ·ing 

Elfte Kapitlet. 
Om Rf'servskog. 
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116. 
119. 
122. 
l 25, 

Om reservslogs inrättning och nytta . 50. 1'.2~, 
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målsenlig • 51. 131, 
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Skogsviirdering. 

l11lcdniag • 52. 131, 
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aaonlning 

Tolfte Kapitlet . 
Om kriiknilf.ge11 af träckn och ti/h,ii.xu-n, 

0111 träd<'ns stereoructri.~ka beräkning 
- - bc1·äknrng såsom stympad 

ler cv li111k1· . • , 
bc~·äkning af ett träds tillväxt . 

. 54. 
eoner cl-

55. 
56. 

'J' r_etton de Kapitlet. 
Om de p/1lra siittm att -värdera slr:og. 

135, 

136, 

t4t. 
147~ 

H vill.a des~ ol1k4 si:iU k Ullna vara . 57 154-
Orn vi1·dering genom trädens räknande 58, 155, 

profstiillen ~9. 16J, 
jemförelse med en annan 
Jiluaude sl0j;, iriler ef-
ter erfaren bets ta bel ler 60. 

d't~r ögonmått 61, 
af hjclpgallringarnas afhstijins 62. 

166; 
175, 
178. 

Vxe111jJel /H1 fll in11d1r1/lsförtrrlmi11g 11r Cl,. Obba1ills 1857. Liimboi< i Sl!ogsiwten
slwjw11, /)e/ TJI, s. X. 

Del torde redan av ka p itclmhrikerna 
framgå an af Ströms bok ärj11st vad som står 
i r ubriken, en lwndbok, som skogsmannen 
kunde ha med sig i fickan ute i skogen, i syn
nerhet som elen innehålle r en rad tabeller, 
am·ä nclbara vid til lväxruppskattningar, sann 
goda råd fö r skogsincleluingsarbe tet. 

d ire ktör för Kungl. Skogsinstitntet, och ban 
g ick aldrig i öppen diskussion med honom 
~il'en om det d å och d å frarnskymtar au han 
ansåg af Ströms ,'tsikter ,·ara e n sm ula för
åldrade. Som sen are skall visas , använde 
Ohbarius af Ströms bok som stöd för vissa 
avsnitt i sin l~irobok." 

Obbarius erkände af Ströms stora kunnig
h e>t och hans oomstridda auktoritet som 

Det bör i samrnanhanget ocks{t nämnas 
att i fi nlancl hade C.C. Böcker, professor i 
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Åbo och förste sekreterare i Finska hush åll
ningssällskapet, år 1829 utgivit e n bok p å 
sve nska med titeln Om skogan skötsel i Norden. 
Böckers skrift var egentligen ett bidrag i den 
statliga tävling om bästa avhandling rörande 
rationell skogsskö tsel, som utlysts av Lant
bruksakademien. ågot pris utdelades dock 
aldrig. Böcke rs bidrag ansågs likvärdigt med 
af Ströms. Fö r övrigt ansåg Böcker att e n 
högre skoglig utbildning var helt o nödig. 7 

Ytterl igare e n lärobok om skogsbruk hade 
presenterats 1843, d.v.s. två år före utgivning
e n av första delen av O bba rius bok, näm
ligen Gustaf Sege rdahls Handledning för Sko
gars i ndelning, Afuerkning och Återså.dd om 205 
sidor. Segerdahl var bl.a. hirare vid Bergs
Elementarskolan i Fil ipstad och vid Dege
bergs Lan tbruks-Institut vid deras 6-veckors 
kurser i skogsbruk.8 Han avsåg tyd ligen att 
genom att ge ut boken sprid a de kunska per 
om skogsbruk, som han försökte bibringa 
bergs- respektivejordbrukseleverna, till e n 
vidare läsekrets. Boken avhandlar till väsent
lig del skogsindeln ing och skogshushållning 
och är tydlig t in spirerad av tysk li tteratur. 
De n bygger i huvudsak på af Ströms tankar. 
Som d et senare skulle visa sig skilde sig 
Segerdahls och Obbarius åsikter både ifråga 
om skogsskötselns ytte rsta må l och mewder
na för fra mst~illning av en hushållningsplan. 

O bbarius LOrde inte ha känt till Seger
dahls H andledning när han skrev sin bok, 
eftersom han inte nämner den i elen littera
turförteckning som upptagits i Del I av Läro
bok i Slwgsve/mslw./JPn. Där förekomme r tm
der rubrike n "Hun1udvetenska p" samtl iga af 
Ströms skrifte r och ett par a rbete n om kol
ning av C.D. afU hr. 

Som framgår av föregående ka pitel kalla
des Obbarius å r 1844 att unden·isa i skogs
hushållning vid Be rgsskolan i Falun , ti ll
hörig Brukssocieteten . Kursen omfattade 
sex vecko r och var av ungefär samma karak
tär som den kurs som Segerdahl hade ansva
rat för i Filipstad , även om elen var något 
lä ngre och någoL me r avancerad. Den syfta
de til l at.t ge eleve rn a d e kunskaper om 
skogsbruk och kolni ng, som de kund e be
höva som fö rvaltare ino m gruv- och bruks-

58 

han teringen. Att j ernkon toret tillsamma n. 
med Bergsskolans tidigare direktör profes
sor N.G. Sefström valde O bbar ius före Se
gerdahl motiverades av Obbarius större er
farenheter och kunskaper även om ha n inte 
i Sverige dokumenterat någon större under
visningsvana. Me n resultatet av Obbarius 
verksamhet i Falun blev inte tillfredsställan
de, och han fic k inte komma tillbaka när 
man å r 1846 åter behövde e n skogsbruks
lärare, u tan uppgiften a nförtroddes Seger
dahl. T ill de tta b idrog möjligen också a tt 
Obbarius råkat i polemik med den inflytelse
rike Sefst rö m i en diskussio n om fri trä kols
hanclel. 

Segerclahl an förtroddes uppgiften som lä
rare i Falun även år 1850, vilket gav h ono m 
an ledning att sammanfatta sin undervisn ing 
i e n skrift Liirolmrs uti Slwgshush/WningY Den 
trycktes genom Brukssocie tete ns försorg 
1851. Skriften var på 220 sidor j äm te bilagor 
och innehöll till väsentlig del en detaijerad 
instruktion för utarbetande av skogsindel
ningar och hushålln ingsp la ner. Eftersom 
Segerclahls modell avsevärt skilde sig frå n 
Obbarius modell , kunde publice ringen av 
boken fa ttas som ett ställningstagande frå n 
Brukssociete tens sida mot Obbarius model l. 
I va1je fall uppfattade Obbarius sake n så och 
han kände sig illa berörd. Fö rst blev han "av
satt" som lärare vid Bnikssocietetens egen 
skola i Fa lun. Därefter stödde man Sege r
dah l genom att låta trycka dennes skrift, som 
visserligen inte innehöll öppen kritik a\' 
Obbarius bo k, me n vars innehåll så uppe n
ba rt st red mot h ans lärosatser. Obbarius 
betraktades av b ruksägarna - iiven av ho
nom ~jälv - som den stora skogliga aukw ri
teten vid sidan av af Ström och Kungl. Skogs
institute t. Skriften blev, som senare skall 
skildras, upptakten till e n hätsk strid mellan 
Obbarius och Segerdahl. Striden gällde fram
förallt. de iclecr för skogsskötBeln, särskilt.hus
hMl n ingsplan erandet, som de båda kämp
a rna förfä ktade i sina respektive skrift.e r. 
Polemiken kom att förmörka Obbarius sista 
levnads:1r (se kapitel 5) . 

Egentligen kan man in t.ejämföra vare sig 
af Ströms Handboll e ller Segcrdahls / ,iirolrnrs, 
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... '.'1 bägge är relativt enkla "bruksanvisning
~ - i skogsbruk, med Obbarius Lärobok som 
- -.:- en cyklopediska anspråk. Den är mycket 
=- ,:ematiskt uppbyggd på ett sätt som många 
::-.:.nger verkar överarbetat. Varje del av ver-
• ::c: ä r uppdelad i huvudavd eln ingar, som i 
• , rnr delas i underavdelningar, kapitel och 
-:2Jagrafer. De långa och utförliga innehålls
=- :-teckningarna, som inleder va1je del , an
:;:-:- både paragrafnummer och sida för var
:: a1·snitt, vilket gör det mycket lätt att å ter

-=:rna 1·ad Obbarius anser i ett visst ämne. 
?'irag rafindelningen, ungefär som en äldre 
=- cnsk solda tinstruktion, är mycket vanlig i 
::dre tysk skogslitteratur. Metoden har sina 
:--, rdelar, t.ex. för överskådligh e ten, men 
-=mskar möjligheterna att nyanse ra texten 
<:h au föra e n dialog med läsaren. Obbarius 

-- ·ö ker övervinna detta med sin o rdrike
::om. vilket inte alltid lyckas. '0 

\·a1je del av boken inleds med ett företal, 
~c>m kan vara ganska omfångsrikt. Det kan 
.:rnehålla, förutom kommentarer till en tidi
;:-are del, principiella motiveringar för inne
;-_il let i elen aktuella delen. Kompendiekarak
~en framstår tydl igt och man får, när man 
-:"Jderar boken, mer än en gång intrycket av 
:,~ofessorn som står och föreläser inför sina 
:::e1·e r. Detta är så mycket märkligare som 
Obbarius ju inte hade några stora skaror 
-. .irnlacle kring sin kateder. Frånsett en del 
zem1anismer och försök till nyöversättning
-'-' från tyska till svenska - det svenska skog
· .ga fackspråket var ju ännu fattigt - är bo
. en relativt lättläst. Bo ken är tryckt i antikva. 

f örsta Delen -
kogs uppdragande 

Denna del av boken innehåller följande un
deravdelningar: 

. aturligt Skogsuppdragande. 
Högskogs behandling. 
O m Nederskogs skötsel. 
O m Medelskog. 

Om skogens uppdragande genom 
· ' skogskultur. 

O m såning. 
Om plantering. 

Första d e len inleds på övligt sätt för en 
akademiker med en definition av begreppet 
skog: "Enjordyta, som är beväxt med vilda 
trädslag, kallas skog, och i hva1je kultiverade 
land tillhör h vaije skog en e ller flere ägare, 
hvilka ensamme hafva rättighet, att begagna 
elen för sina behof." Definitionen är synner
ligen bred och har egentligen ingen avgräns
ning mot andra type r av natur annat än att 
marken skall vara beväxt med "vilda träd". 
Första delen av definitionen kommer därför 
nära begrepp et urskog. Enligt den senare 
delen av förklaringen till vad skog är, skulle 
- i va,je fall i "kultiverade" länder - skog vara 
betingad av att det finn s ägare ti ll skogen 
med rätt att nyttja den. 

Det förefaller som om Obbarius i det 
svenska begreppet skog söker förena de bäg
ge tyska begreppen Wald, som närmast avser 
den av m änniskan opåverkade skogen, och 
Forst, varmed menas e n av människan nytt
jad och påverkad sluten samling träd. 

Af Ström ger sig in te in p å några djup
sinnigheter om vad skog är. För honom är 
skog he lt naturligt e n samling träd , som 
människan behöver utnyttja för sin existens 
och som gör det drägligt att överleva i vårt 
lancl. 11 Inte heller Segerdahl försöker de
finie ra begreppet skog. Han framhåller sko
garnas stora betydelse för människan unge
fär på samma sätt som af Ström: "Erfarenhe
ten har visat, att skogarne äro oumbärliga 
och nödvändiga, icke mindre genom deras 
inflytande på j o rden s frugtbarhet samt på 
m en niskans hälsa och trefnad, än äfven för 
denna sednares be rgning och utkomst. .. "'~ 

Den lärde biskopen i Ka rlstad C.A. Agardh 
skriver i den år 1857 utgivna boken Om Sve
riges slwgsväsen: "Således för tillfredsställan
de t af de två materiella be hof, för hvilka de 
flesta menniskor hafva att sträfva, - li fvets 
nödtorft och lifvets behag, - är skogslifvet till 
en viss de l ett oundgängligt villko r, oersätt-
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IigL, okö pe ligt, 0 1,Lbytc! igL 11101 något an-
nat."1 :1 

De Lre s,·enskarna a11\'~inde skog so 111 ett 
självklart begrepp, so111 in1e behövde dcli
nieras, och som lika själ\'klan, oa,·seu iigan
deriiLL, n1:1sle st.'t Lill människornas förfogan
de för deras överlevnad. 

I den f'onsatta f'ramstiillningen ger Obba
rius till e 11 bö1:ian en kon samm,rnf'attning av 
skogs,·ctenskapens hisLo ria i Europa i allmän
h e t och Tysklancl i synnerhet. U11cle r 1700-
talet fram1 rädde många tyskar, som skre\' orn 
skogshrnk, och år 1770 st.artade den f'örsta 
skogliga läroansLalten i Tt:gel nära Berlin . 
Ef'ted1and startades motwarauclc skolor i de 
flesta ryska stater, oftast i privat regi e lle ,- på 
initiativ m· en fra111stående skogsman. Frank
r ike var nagot senare i s1ane11 , dess f'örsta 
skogliga lä roanstall var elen som inrättades i 
Nancy 1825. Till Ryssland inkallades år 1805 
cirka 125 Lyska skogsmii11 fö r att organisera 
skogsbrukt'l och man startade där redan år 
18 LO en skogsskola. I England var man än nu 
i11 te intresserad av skogsvetenskapen .1

' 

Så redogör Obbarius for de förkunskaper 
han anser att man bör ha Lillägnat sig innan 
rnan börjar bedriva skogsvetenskapliga stu
dier, d .,·.s. innan man ka11 \'i nna inträde vid 
"hans" skogsinstiruL DeL gäller maLern a tik 
(inklusive geometri och trigonometri), na
Ll ll'hisroria (fysik, kemi, mineralogi, boLanik, 
zoologi), viss lagkunnighe t och viss känne
dom om ·amh ällslära d.v.s. "statsve te nskap 
och statsh ushåll ning". I Ian läm 11ar också an
visning på elen litteratu r 11r vi lken kunska
pen kan h~im tas. 

Av krave n på fö rkunskaper fra mgå r att 
Obbarius hade ambitionen att: lägga sin 
framställ ning i boken, liksom naturligtvis 
undervisningen vid SkogsinsLitmeL, p:1 e n 
re lativt kvalifi cerad nivå. 

Så kommer Obbarius in på skälen för att 
bedriva skogsbruk och för a tt odla skog: "Att 
anskaffa fu llkomligt sluLna skogar, för att 
vinna d en s törsta a fkastninge11 af cle111; er
h ålla och förbäurajordmonen, samt söka 
tilli ka förbättra ortens physiska förh å llan
den, vilket i syu ne rhet är viktigt i e tt no rd iskt 
klimat."15 Vad gäller skogens (positiva) infly-
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ta11dc på levnaclsbetingelse rna ansl uter han 
sig till de :1~ikter som exempeh·is Pf'f'il och 
Hundeshagen uualat, nämligen a t1 skogen 
spf'lar stor roll f'ör den all männa välfärde n. '" 
l trakrer med skog blir luften rf'nare och kli
malet rni lda1e än i skoglösa område n. Sam
stäm migl1eten med af Ström ä r också tydlig. 
helt naturlig t eftersom denne hämrar sina 
m·skräckancle exempel på skoglösa trakters 
sämre kli111a r rrå11 ·1~•skland. 1

; 

Vikten av att rörbänra skogarnas avkast
n i11g, d.,·.s. au öka Lilh'äx ten , n,oti,·erar Ob
bari us - liksom ar Ström - med den ,·äxande 
befolknin gen oc h den expanclera11 cle bruks
näringe11. Att prod11cera , ·irke för bygg11ads
ändamål och för upp\'ärrnning av bostäde r 
lik. om träkol för i11clustri11 är i S,·erige sko
ge11s viktigaste uppgifter, och d et som kan 
betecknas som skogens biprodukter, s:1som 
jord och sten, bränn torv, bark och kreaturs
foder, måste alltid underordnas d essa. 1

" 

Medan af' SLröm i sin Hrmdbo// ägnar m·se
,·ärt utrymme åt au beskri,·a de olika träd
slagens oc h busk,1rnas egenskaper, hä nvisar 
Obbarius härvidlag Lill Slwgsnaturfäran (han 
skre,· en bok m ed den na titel sen;:ire). 1 stäl
le t gör ha11 en bred översikr ö,·er skogsbruks
s~itte n och passar samtidigt på att definiera 
en rad skogliga fäckuu ryck, de lvis cf'ter af 
SLröm , men också egna, skapade e fte r t)'ska 
förebilder. Som exemp el kan n ~imnas skogs
bruk, varmed O bbarius 11~irmast menar skogs
skötscl, och bestrtnd. Många av de facku tt ryck 
han a nvänder h ar vu n n it burskap i v:1rt 
s,·e 11ska skogsspdtk. 19 

Obbari11s beskriver också de traditionella 
skogsskötselmetoderna, som han benämner 
högskog elle r .fröskog, slogslwg eller nederslwg, 
mecf,,tslwg, lo/1/Jskog och bliirlning. 

1vfcd ltögslwg/jröslwg betecknas vad som 
närmasL är att likna vid v,i ra dagars trakthyg
gesbru k, d.v.s. d ärmed menas a lt skogen 
skall uppnå sin "normala huggbarhetsålder·· 
innan den avverkas och elen skall kun na ge 
frö för det nya besLåndet. Avsikten är således 
all föryngringen skall ske med frö från den 
mogna skogen. 

Med slagskog / nn lerslwg me nar Obbarius 
ett skogsbrukssätt, där träden inte ti llåts bli 
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~'.d re än att de duger till bränsle och d iir be
-· ,mclet lornyas genom stubb- elle r rotskott. 
'-kcoclen , som inn ebär att skogen, beståen
:e lm\'lldsakl igen av lövträd, avverkas trakt-
1 , redan i 20-i't rsåldern, varp{t man inväntar 

:-:1· kog genom uppslag frä n stubbar och 
- "me r. Metoden lämpade sig också för be tes-

d rift i skogen, även om de tta kunde ,ara en 
nackdel orn man ocks{1 önskade erli:tlla 
grövre t:räd för byggnadsändamål 111.111 .~" 

ivledelslwgavser en slags kom promiss mel
lan de ovan beskrivna skogshru kss~itten, 
cl .v.s. huvudparten av r.räden avverkas i 20-
30-!trsåldern medan enstaka vackra exemp-
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!ar eller träd lämpade för specie lla iindamål 
tillåts nå passande dimensioner. 

Med tojJj)slwg avser Obbarius en bruk
ningsform , anviind som kombination mel
lan skogsbruk och åkerbruk. Den kan liknas 
vid en slags ham ling, d.v.s. (löv-) trädens kro-

nor kapas på f>-8 m h öjd, wppcn tas tillvara 
som ved och som kreatursfoder och en ny 
krona får växa u t. 

Blädning beskriver O bbarius som motsat
sen till trakthyggesbruk: Endast de större 
träden fälls och alla m indre lämnas kvar. 

/-Jlr1rf 11i11gsl11dw i Fröbe11 11i 11g. Bju 1/01:1 i \ i isl 111011lu nd. 19 I 5. Som 1vrnlla/ rm hliirf 11i11gn1 erhölls 
ett oliliåldrip;t IH'sirl!ld r1 11 vm1era 11de tiithel. (foto: Svnigt'S Slwgsvå1dsjifrb 1111d/.'ilww,11 bild. ) 
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fi 
Definition, 
har föijanc 
utur en sko 
träden, och 
att Jortväxl 
helst i slwg, 
borthu.ggne 



~n tas ti Il vara 
~r o ch e n ny 

som motsat.
l.5i de större 
am nas kvar. 

Defi nitionen anslu ter nära till af Strö m, som 
har föijande beskrivning av blädn ing: " . .. att 
'.ll ur en skog borthugga de äldste och tjenligaste 
;räden, och låta de yngre och de krumpne qvarstå 
m l for/växa. Man tager då sitt förråd hvar som 
helst i skogen, och smärre luckor upjJstå efter de 
borthuggne träden. "21 

Sclmnatisk bild med JJra faser 
(l - 111) av bliidningsskog. Ge-
1wm att r'nstalw - mes/ starkare 
- träd ur överbeståndet avver
kas, /)'lles lurkarna i bestånden 

av sig själva. Denna avverh
ning av sker över hela området 
och åstadkommer ett gradvis in
växande av träd i de hiirigr'
nom ujJjJkomna luckorna i övrr 
krontaket. Skörd ochfö1y11gring 
blir jJå detta sätt näraförbund
na med varandra, och bestånds
föryng1ingen blir en ständig lik
formig fHocess utan att faserna 
skiljer sig från varandra. tids
mässigt. Cotta talade 0111 regle
ringen av den bliir/n ingsvis be
handlade skogen i vilken det 
inte finns några ri//tiga skiften, 
utan gamrnrd och ung skog står 
där överallt kring5j>ridd utan 
inbördes ordning. Ur Dengler 
1972: Walclbau au[ ökologischer 
Crundlage, Bel 2, s. 253. 

H e lt naturligt ägnar O b barius mycket u t
r ymme åt frågan hur trahthuggningsmetoden 
skall utformas. De t första man bör ta ställ
n ing till vid trakt.huggning är omloppstiden 
elle r turnus. Obbarius för ett för sin tid nytt 
och in tressant resonemang om skogens hugg
barhetsålder.22 Han menar a tt man vid bestäm-
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mancle av huggharheLsålclern har au ta ltii11-
syn till, förutom Lrädslage ns o lika egenska
per, markförhå llandena och klimatet, en rad 
andra förh{dland e n som hör samman med 
skogsägare11s speciel la silua tion . Som exem
pel n~imns användningsbehov, liushål lnings
möj ligheLer (behov a,· ransone r ing) och 
marknadsutveckling. 

Obbarius Lala,-om de n naturliga huggbar
hetsåldern , ,·a rrnecl han menar de n ålder d[t 
träden ä m mPsl /Jassa.ndl' till demsfortj1lrl'nl-
11ing De tta in triiffar som regel då 1 räden just 
avslu tat sin hö_jdLillväxL. :vten han menar ock
s[t atl man ka n tala om e n ekonom isk bugg
barhets{tlcle r, rlrt skogen bli/vit duglig för all 

uppf.ylln [H,gärda behov, e n te knisk, då Lräcl
dimensionerna uppfyller- st;.'illcla krav; och en 
merkantil, då träden passar för en viss mark
nad . 

Obbarius wrde i fråga n om omlopps
tidens längd vara påverkad dels av elen på
gående d iskussionen i Tyskland, och de ls av 
egna erfarenheter i si n tidigare verksamhet 
inom den he rtigliga skogsförvaltningen i 
I Iarzgerode. De "gam la" skogsklassikcrna 
H a nig och i någon m ån även Coua hade 
som högsta mål för skogsskötseln att uthål
ligt e rhålla största möjliga rnassaproduklion, 
f'räm sL byggnaclsvirke och briinnve d . De såg 
mera ti ll samhällsekonomie n än till skogs
~igarnas och näringslive ts privata ekonomi . 
De yngre skogliga klassikerna Hundeshagen, 
Pfeil och Kön ig (skogsmatematikens grun
dare) bö1jade på 1830-tale i införa beg rep
pet ·räntabilitet i diskussionen , som en första 
a nsats till ett natio11alc ko nom isk t resone
mang.l~ Obbarius hade upplevt en verklig
he t. där d e t giillde au skapa största möjliga 
öve rskott med m ins ta kostnad och d iir det 
kunde bli nödvändigt a t.l a npassa omlopps
tideu efter det aktuella virkesbe hoveL. Han 
hade därför fönn odligen ganska lätt aLL 
acceptera b ruksägarnas krav på h årdare ut
tag i kolvedsskogen niir goda järnkonjunk
turer lockade till ökad produktion. 

Af Ström tar läua re på frågan om om lopps
tiden iin Obbarius och anger bara ungefar-
1 iga gränser for slutavverknings[tldern 111.an 
att föra någon egentlig argumenter ing för 
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den ena eller d e11 andra. Segerdahl for i sin 
J-fo11 rllnlning ba ra ga nska a llmiinna resone
mang Olll omloppsLicle11, som for honorn blir 
nnderordnad strävan att u ppnå elen naturliga 
och normala grundmassa n för hela skogen 
och clä rntecl den maximala ti lh·äxLen.1·1 

Obbarius kommer så in på de o lika sköL
sel{1 tgärderna i t ra k1hyggcsbruke r. Ilans 
grundimtiil lning är att man skall ge de11 nya 
plantgenerationen, som skall ta ö,·e r när 
gammelskogen avvecklas, o ptimala betingel
se r. Detta bör ske genom e tl samspel av åt
giircler som trygga r både pla ntornas behov 
av vatten och näring och d e r·as be hov a, 
skugga och frostskydd . Ljuslw.ggning (nytt 
begre pp) i d e n gamla skogen fö rbereder 
marken for fö ryngr ingen och stärker de ti ll
tänkta frötr.'idcn . Ge nom att var ie ra antalet 
fröträd p er tunn land kan m an både reglera 
närings- och vatLentillg:mge n och skapa 
skydd 111 0 1. frost och sol. För tall a nges ett 
förband om 6-8 a lnar (3,5- 4,:1 m) .mellan 
träden. 

Det ä r li Le förvirrande för Eisaren a1L föl
ja författaren i alla hans resone ma ng, efter
so m lian relaterar många åtgä rder till bok
skog, etL Läm ligen främ mande träclslag inom 
Brukssocic1.e Lens verksam hetso111r;1cle. O r
saken till aLL Obbarius skriver- så korLfaLLat 
om barrskogsskör.sel är fön11odligen mycket 
e n ke l: h an sakn ad e me r omf"al.Lande prak
tisk erfarenhe1 a\' att skö ta barrskog. An lägg
ning av bestånd av gran och tall i O hhar ius 
h emtrakte r hade j11s1. börjat i liten omfäLt
ning unde r 1800-Lale Ls två första årt ionden , 
och iiven o m man insåg trädslagens potenLi
al for del nya traklhyggesbruker, saknade 
man ännu tillräckliga kunskaper om anlägg
ning av harrkulllt re r och iinnu mera om hur 
barrskog skulle skö1as.~-' 

Obbarius eftersträvar sFilvforyngri ng ge
nom fröträd, komple tterad m ed sådd (plan
tering) där så erfordras. Ungskogen bör röjas 
fö rsiktigt och successivt och inte hå rdare ~in 
a tt trädens g renar berör varandra, och så au 
marken 1i:t1 les heskuggad. Uppfattningen 
att marken skulle La skada av so lijnset är en 
vanlig föres tä llning bland skogsmä1111en vid 
elen här Liden. 
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Hjäl pgall ring 
_ 2;rcppet hjäljJgallringförckommer ganska 

·1.1 i skogsli tterature11 unde r 1800-rnle t.s 
·,r, ta hiilh, men de r har ganska 1·äxla11de 
.n~· hal l. För många innebiir det bara au 
1'2;(\"a bort döda e lle r halvdöda träd rör a tt 
1ara prt ,·irke som annars skulle förfaras. 

"? ,r ,tndra iir d et ett siiu an dana beståndet 
h att hj älpa d e kva rvarand e kva litativt 

.hla träden. Af Ström, som i . in bok har ett 
, .rnska omfattande a1·snitt O lll gall ri ng, an
,er au denna bör säuas in "11~ir ma n finner 
• Ht träden bö1ja att tvinga lwarandra i väx
·c-n ... ~,; IIan menar at t gall ringen bara skall 
,ke underifrå n , d.v.s . au. bara behärskad e 
:r,1d bör ga ll ras ut, och framh å lle r att hjälp
.::;all ri ug m inskar ri sken för snö bro tt. eger
lahl vill vara mycket försiktig 1·id hjälpgall

-i ngarna och bara föregripa aj~ilvgal lring
<'11 .2' Så småningom utYecklades i bruksb)'g· 
r!erna en insriillni11g a lt gallring var dyn och 
.,n man genom gallring minskade m ängde n 
;,.oh-ed i de senare avverkningarna i bestån
--lc>L I'vlfoga såg det gallringsfria skogsbruket, 
,o m innebar att eu större stamantal b lev 
',1,1r ti ll slutawerkningen, som idealet för e n 
':>n1ksskog med inriktning på produktion av 
,r,1ko l. 

O bbarius for ett fangre teore tiskt resone
mang om värdet av att träden fä r tillgång till 
bacle luft och solijus,2" och att man också bör 
:Jn ka på rötternas viktiga roll för trädens 
\-äxt. inte minst från stabiliteL5synpunkt. Men 
de t ,·iktigaste med gallringen ä r a tt tillv~ixten 
;r.'intjas både kvantitets- och kvalite tsmässig t 
:ö r de härskande träde n . Enligt Obba r ius 
m inskas in te utfallet av gagnvirke vid slut
a1Yerkningen av au en de l virke tidigare gall
rat· bon . Gallringsvirket, a nvä ndbart till 
b rä nsle , gärdsel m.m. , är således ren vinst 
:-ör skogsägaren . Under åberopande av Har
tig menar Obbarius att u.tebliven gallring 
in nebär virkesförlust. 2\1 

En ofta d iskuterad fråga vid miuen av 
1 00-tale t är trädslagsvis rena bestånd eller 
b landskog. Bttde af Ström och i synne rhet 

egerdahl ivrar för rena bestånd av tall elle r 
gran u tan inslag av lövträd. Den sistnämnde 
a nser t..o .m. d e flesta lövträd vara att betrak-

ta som ogr~is, som bör rensas bon ur skogen. 
M~jligen bör undantag göras för bo k oc h 
ek_ :,n Lhre mot anses l~i rk vara e tt träclslag 
som borde visas stö rre intresse. Obba rius 
har e n a nna n inställ ni ng, äve n o m h an e r
känner au de flesta lövträd har e t.t fagre värde 
och e tt mer begrän sat a1wändningsomrr1de 
än barrträden. Han talar om "sällskapliga" 
trädslag, cl .v.s. srtdana so m rrivs tillsammans 
och som - räl! behand lade och använda -
hjälper Lill au d ana barrskogen. Ha n anser 
t.o.m. au tillv~ixten i blandskogen blir sLörre 
än i rena barrheståncl . 

Självföryngring 
Obbarius ger e n rad tips om hur man bör gå 
till väga för a tt e rh ålla goda självföryng
ringar, som verkar välbekanta för 1900-tale ts 
skogsmän: 
• Om man eftersträva r självföryngring ge

nom sådd från kantträden, bör hygget så 
förläggas i förh ållande t ill de n fö rhä rs
kande vindriktninge n, att fröe t. av vinden 
för ut över hygget, som ime bön·ara bre
dare ä n 80 alnar ( ca 50 m). 

• Stubbrytn ing på hyggena underlättar själv
föryngringen och ka n vara ett bra sätt att 
ge befolkningen tillgå ng till bränsle. 

• Hjälpplante ring, son1 kan bli erforderlig 
på mindre hyggen, kan m ed fördel göras 
m ed ~jä lvsåclda pla ntor, som tas upp på 
hygget.. 

• Skärmar med gran bör undvikas eftersom 
d e lätt utsätts fö r stormfä llning. 

• Frö träden bör avvecklas m ed stor försik
tighet så au inte ungskogen skadas. Arbe
tet bör helst utföras av "eget folk med stor 
ömhe t om skogen ". 

• Om man efte rsträvar bla n dskog av tall 
och g ran, bö r man beakta au talle n växer 
snabbare i ungdomen än g ranen. Vid 
hjälpgallringar bör man utnyttja granens 
förmåga att kvistrensa tallen. 

• Gran bör i frostkänsliga lägen dras upp 
under skärm av lövträd (bj ö rk), som av
vecklas efterhand utan att skada gransko
gen. 
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Självfö1Jngring efter trakthygge mt'd Jrötriid vid A lkvettern, \/ärm land, 1920. (Foto: G. Schotte, Sveriges Slwgs
värd.1/örbund/Skogen bild.) 

Plantering och sådd 
Typiskt för Obbarius sätt att motivera de åt
gärder han föreslår skogsägaren au vidta, är 
att h an försöker visa de e konomiska konse
kvenserna av olika sätt a tt handla. Det leder 
till att han är be redd a tt kompromissa när 
han förstår att den nutida uppoffringen för 
skogsägarcn kan bli för stor eller art den 
framtida avkastninge n kan te sig för avläg
sen och osäker. Han vill visserligen, liksom af 
Ström och Segcrdahl, sträva efter att skapa 
fullbestockade skogar med hög tillväxt, men 
han inser samtidigt att d e skogsägare han 
riktar sitt budskap till, måste väga investe
ringarna i skogen mot andra viktigare, men 
kanske me r kortsiktiga. Han är fostrad i en 
omgivning där praktiskt taget all skog a n
tingen var i offen tlig ägo e ller unde r stark 
kontroll av det allmänna genom skogso rd
ningar av olika slag.3 1 Trots de t har han för-
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stått att de svenska bruksägarna levde under 
andra förhållanden, som både gav större fri
het att hantera skogen - någon svensk skogs
vårdslag fanns ju ännu inte - och som kräv
d e att man hushållade med såväl skogen 
som kapi talet i övrigt. H an inleder därför ka
pitle t om plantering och sådd helt föijdrik
tig t med att försöka fö rklara varför de t är 
ekonomiskt riktigt att plantera e ller så ny 
skog när den gamla avverkats. I e n handfast 
kalkyl visar han vad vinsten kan bli exempel
vis av p lan tering jämfört med att låta mar
ken ligga o brukad.32 Typiskt är också att han 
visar att skogen blir huggningsmogen tidiga
re efter kultur än efter självsådd (i det a nför
da exemplet vid 80 år i stället för vid 100 år) . 

I tabelle n på s. 67 visar Obbarius på vilka 
ståndorter de olika trädslagen trivs bäst, bra 
och mindre bra med hänsyn tif'I klimat, fuk
tighet ochjordmån.:1:1 Man skulle kunna kal-
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:J. tabellen ett slags skogstypsschema långt 
:-öre Cajander och Arnborg.3'1 

I kapitlet om frö , som följer därnäst, ger 
8 bbarius en värdefull resume över frös an
;~affande, klängning och förvaring, som om
::mar de fles ta i Sverige förekommande träd
<lagenjämte lärk. Särskilt intressant är att ta 
del av de metoder, som Obbarius rekom
:-:,enclerar för att bestämma ett fröpartis gro
;)arhet. Bl.a. nämnes det s.k. vattenprovet: 
~agra frön lägges i e tt glas med vatten: "Ef
:er en eller två minuters förlopp framkom
:ner vid fröens speL5, hvarest grodden ligger, 
en liten vattenbubbla i följd av fröe ns luft
,m eckling, och denna bubbla kan anses som 
;)e\-is för att frökornet är godt."35 

\!arkens beredning inför sådd och plan
·ering anser Obbarius vara viktig. Han har 
en rad förslag till åtgärder, som ger olika 
?Tad av markpåverkan. Den mest radikala 
:netoden är plöjning, då hela grässvå len tas 
bort och mineraljorden blottas. Den linclri
?<!Sle är att bränna markvegetationen_:16 En 
_'åmförelse med af Ströms H andbok visar inga 
,wra skiljaktigheter ifråga om markbered
:1in gsmetoderna; möj ligen är af Ström för 
.J\-an lighctens skull något mera utförlig. 
Han sätter hyggesbränning i första rumme t 
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som förberedelse för föryngringsarbetet och 
kan tänka sig att ta en e lle r två spannmåls
skö rdar eller potatisodling före sådd e ller 
plantering (han p:1pekar att om självs:1dcl av 
träd p lantor kan påräknas, får säden inte skä
ras så nära marken a tt föryngringen skadas) . 

Markberedning genom handhackning e l
ler på ste nfria ma rke r genom harvn ing kan 
ocks{1 vara rekommendabel. Om besvärande 
markogräs saknas, kan man enligt af Ström 
lämna hygget utan åtg~ird och enbart lita till 
självsådd från frö träd en . Segerdahl föreslår, 
med e rfare nheter från kronoparken Hunne
berg som grund, att riset på hygget samlas i 
strängar och att d et fria utrymmet mellan 
strängarna markberedes med hacka eller 
med finsk svedjeplog .~7 

I kapitlet om sådd beskriver Obbarius me
toder för att få skog att växa på mossar. Han 
mena r au man efter dikning och ev. brän
ning kan v~inta sig en såd an förändring av 
d et översta markskiktet, att man utan mark
behandling kan så direkt, ev. föregånget av 
en spannmålsskörd. 

Han h ar också synpunkte r på sådd av 
blandat tall- och granfrö. Detta kan vara re
kommendabelt i frostlänta områden , där så
ledes d en mera snabbväxande tallen blir ett 
slags frostskydd för granen. Metoden är 
känd från skogsod lingskampanjerna vid 
rnitteu av 1900-talet, då man ofta erhöll 
frostskador på granplantor i frostkänsliga 
lägen. 

Ka pitlet om plante ring i Obbarius bok, 
Första Delen, är mycket omfattande, nära 50 
sidor.~8 Det inleds med att Obbarius ger n:1g
ra synpunkter på d e fall då plantering kan 
vara att föredra framför sådd: 
• om trädslaget är ömtåligt eller en snabb 

plantutveckling är önskvärd, 
• om p lante ringen skal l komplettera en 

a nnan trädart, 
• vid hjälpplan t.e r ing i lite längre komna 

plantskogar, 
• där det ä r svårt att freda k11lt11 ren för bet

ning, 
• diir marken är starkt benägen för g räs

växt., 
• i hårt klimat där frö inte vill gro, 
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• ,·id risk för snötryck, 
• på vattensj uka marker. 

Obharius ger utförl iga a nvisningar för 
h ur en plantsko la bör anläggas alltifrån val 
av markområde (jordart, fuktighet m. rn. ) till 
hu r jord e n skall bereclas."'1 H an anser att 
plantskolans jord bör ,·ara aY ungefär samma 
slag som där p lantorna så smån ingo m skall 
säuas 11t. Han är inte främman de for a tt an
vända till fälliga plantskolor i anslutning till 
det hygge som skall kultiveras. Sådana plant
skolor - bestå ndsplan tsko lo r i olika former 
- h ar använts framförallt i Norrland under 
1900-talets första hälft fo r att snabbt öka 
p la n tskolearealen och för att minska trans
portkostnaderna för plantorna till hygget. 
Metoden var särskilt lämplig vid odling a1· 
ro tade plantor med klim p . In tressant är au 
det finn s 11ppgifter om att Obbarius u nder 
sin verksamhet i Harzgerode a nvänt klimp
plan te ring i stor skala . Klimparna var hämta
de i beståndsplantskolor och kunde inneh:d
la ända upp till ~0- 40 plantor.'1" 

Själv liknar Obbarius odlingen av träd
plantor vid odling av kålplantor: först odlas 
plantorna täu i såddsängen, därefter plan te
ras de ut i önskat fö rband på viixtplatsen . 
Risken för uppfrysning kände han erfaren
hetsmässigt till, men det är knappast troligt 
att han hade kunskap om fenomenets sam
band med jordartens kornstorle k. Plante
ringen på hygget bör e nligt Obbari us före
trädesvis ske om hösten, e fte rsom risken att 
m an överraskas av att p lantornas knoppar 
bö1:jar skj uta under vårplanteringen är stor. 
Tidig höstplan tering kan lyckas, men är 
osäker. Planteringsforbandet avgörs enligt 
O bbarius av plantstorlek, trädslag och jord
a rt, men framförallt av kostnaden . Det är 
dyrt att plantera tiitt! Plantornas behandling 
vid upptagn ing och transport behandlas u t
förligt. Obbarius har he lt klart för sig vikten 
av att det rt1der balans m e llan plantans rot 
och den g rö na delen, och att detta vid beb o,· 
kan justeras genom rotbeskärning. 

O bbarius ägnar stort utrymme i sin bok ål 
att beskriva hur själva planter ingen bör gt1 
till. Beskrivn ingen skiljer sig föga frfo sena-
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Obbarius a nger i nedanstående tabell vad 
en man kan preste ra vid upptagning av plan
lcringsgropar me d h acka och spade. 

.-V-Ström har i sin lfandboken a nnan syn 
pa be hovet av sådd och plante ring. H an 
.i.2;na r en utförl ig beskrivning framförallt å t 
,ådc\ av ek och bok och hur lövträclsplanror 
kan odlas i p lant- och trädskola . Det är tyd
ligen af Ströms erfaren heter av ekplantering 
särskilt på Visingsö som ;ir unde rlag för 
framställ n ingen. Däremot anser han att od
ling av barrträdsplanto r i planLskola är helt 
onöd ig e fte rsom det i regel finn s gott om 
~iilvsådda a nvändbara p lan tor ute på hygge
na_ 11 

Af Ström vet d iiremot ganska mycket om 
hur man i plantskola drar upp o lika lönr!icls
plantor (bok, e k, alm, ask, lönn, avenbok), 
me n även silYergra n och weymouthta ll i 
,kogsmark. 

Plante ring av plantor frå n plantskola bör 
en ligt af Ström ske m ed barrotsplan tor, även 
0 111 han också ka n tä nka sig klim p plante
ring. Han föreskriver mycket de taijerat h ur 
planteringsg ropen skall grävas, vilket rnate-

ria l som bör a nvä ndas s0111 p la n tering~jord 
runt plantan och a tt. vaije pl an ta bör stöttas 
med en särskil t nedslagen kä pp. Planteri ng
en bör helst ske på kvä lle n då fuk tighetsför
hållande na ä r gyn ns,-1111111are. 

\'issa av hans regler för p lanteringen ter 
sig frä mmande för oss idag. Han menar 1.ex. 
all plantorna skall plantera · \"ända i samma 
väderstreck som de i plantskolan vuxit upp 
(en kvist riktad 111 01 söd er skäres bon från 
, ·arje planta i planLskolan som markeri ng) , 
oc h att pla n ter ingsgroparna skall tas upp 
minst sex månader före planteringen , "hvari
genom jorden mera förviuras och insuper 
födoäm nen af regn, snö och dagg". 12 

Af Ström n äm ner ingenting om ti dsåt
gång eller kostnader för planteringen , men 
m an anar utifrån besk1·ivningen av metoden 
all tidsåtgången fö r a tt plantera måste bli 
stor och dänn ed kostnaden för plante ring
en hög. 

Segerclahl är i sin bok ko rtfattad när det 
gäll e r att beskriva metod e r för föryngring 
genom kultur. Sex sidor ägnas åt sådd och 
p lantering . Plantsko lo r nä mn e r han över 
huvud taget inte. 

C:m/lflmes ;torlek / (11 flit i{!, arbf'tr11~ ka11 /J11 e11 r/11{!, 111n /p/;t Jwrk" och .1jJt1dr göm: 
Oia111rter Dj11/1l,h Uti lös bott,,11 Uti lem,,//,,,- an,,,11, l 'ti lnjo,r/ 

t ll lll tum 11t(l 11 stm jon/ ;tr,rht b!'växt blandad 1111'1I 
med griis. ljL111f<o.d . .,ten 

Styrkm Styr//m Styrkm 

G 4 I 000 800 7:,0 
8 5 600 550 r,50 

10 (j 500 ,150 400 
14 (i 450 400 350 
IG 8 300 250 220 
22 12 180 160 140 
30 14 100 80 70 

.~rbetsbniilmingför grävning av plnnteri11gsgro/1m; ur Liirobok i Skogsvelenska/m1, D,,[ !, 1845, s. )20. 
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Andra Delen -
Skogens nyttjande och 
vård 
I denna del av boken ingår följande under
avdelningar: 

• Trädarternas olika egenskaper. 
• Skogens hufvudprodukter. 
• Om biprodukternas nyt~jande. 
• Om de arbeten som förefalla vid de 

olika skogsprodukternas beredande. 
• Om Skogsteknologien. 
• Om Skogens vård eller beskydd. 
• Om Skogarnas bevarande mot allt 

intrång eller mot Skogsprodukternas 
ändamålsvidriga begagnande. 

• Om Skogarnas beskydd emot skada 
genom människor. 

• Om skogens beskydd emot vilda djur. 

Två tredjedelar av denna del av Läroboken 
ägnas åt virkets egenskaper och hur man på 
bästa sätt kan utnyttja träden i människans 
tjänst. Motsvarande uppgifter saknas helt 
hos af Ström och Segerdahl ( vilka förmodli
gen ansåg att detta tillhörde andra ämnes
områden, utanför den egentliga skogsveten
skapen). Med tanke p å att både Obbarius 
elever och skogsfolket ute på bruken , som 
han vände sig till med sin bok, merendels 
också skulle ta del i virkets förädling, i va1je 
fall sågning och kolning, var de t naturligt 
för Obbarius att lära ut vad han visste om 
träets teknologi. Och han visste en bel del! 

Men bakgrunden till a tt detta avsnitt får 
en så framträdande plats i boken är också, 
att Obbarius menar att ökade kunskaper om 
virkets egenskaper och användningsmöjlig
he ter bör leda till bättre hushållning. Han 
återkomme r gång på gång till den misshus
hållning med virke, som han anser föreligga 
i Sverige, och ger flera exempel på onödigt 
virkesslöseri , alltifrån att träkole t efter ut
rivninge n lämnas öppet för väder och vind 
innan det körs till bruke n (med risk att det 
blir fuktigt och försämras i kvalitet), till att 
spara bränsle genom att isolera husen bätt-
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re och att elda på ett riktigt sätt i riktiga eld
städer (ändamålsenliga spisar och kakelug
nar saknas ofta) . Att välja rätt slag av virke till 
olika ändamål är enligt Obbarius också ett 
sätt att spara virke, liksom att använda det så 
att det inte förstörs i förväg genom röta. 43 

Skälen till att Obbarius så energiskt i sin 
bok argumenterar för större sparsamhet vid 
all virkeshantering var f1era. Säke rt fanns 
hos Obbarius en "nedärvd" känsla för att trä 
var en ändlig vara. Med befolkningsökning
en och den tilltagande industrialiseringen i 
Tyskland blev konkurrensen kännbar om 
skogens produkter, i första hand virke för 
uppvärmning men också sådant som skogs
bete och skogsförna (använt som gödsel på 
åkrarna). Man försökte reglera användning
en genom s.k. skogsorclningar (ses. 25 ovan), 
vari stadgades hur virket skulle fördelas 
mellan olika grupper av brukare. Obbarius 
hade själv erfarenhet från sin tidigare tjänst 
hur t.o.m. awerkningsavfallet, cl.v.s. det av
huggna riset, buntades och såldes som bräns
le till järnbruk, glasbruk och salt~juclerier 
m. m :H Han hade naturligtvis också tagit del 
av elen diskussion om virkestillgångarna, som 
pågick i Sverige sedan 1800-talets början ini
tierad framförallt av rapporterna från lands
hövdingarna i länen söder om Dalälven (se 
Kapitel 1 Den skogliga situationen i Sverige vid 
sehelskiftet 1800). Af Ström redogjorde i sin 
Handbok för shogshushållare både för situatio
nen ute i Europa och för tillståndet här hem
ma, vilket gav Obbarius e n klar uppfattning 
om läget i stort. Han h ade inte heller kunnat 
undgå att iaktta det lättsinne, varmed svensk
arna enligt hans mening hanterade sina vir
kestillgångar, särskil t betänkligt mot bak
grunden av utvecklingen mot ökade energi
behov: "I en icke aflägsen framtid skola vi 
egajernvägar, till hvilkas anläggand e en stor 
mängd ved åtgår och på hvilka vedtranspor
ter sedan så mycket skall lättas att veden kan 
blifva en hanclelsvara så väl som andra rucli
mentarier." Det bör väl sägas att Obbarius 
farhågor för virkes brist delades av de f1esta i 
ansvarig ställning i Sverige. 

Obbarius inleder den virkesteknologiska 
delen med en allmän genomgång av virkets 
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egenskaper med hänsyn till textur, färg, 
t111gd , täthet, hårdhet, fasthet, seghet, elas
ticitet, förmåga att mer eller mindre stå emot 
;önderdelning, varaktighet, böjförmåga och 
:-örmåga att suga in vatten och kemiska äm
ne n, virkets brännbarhet och dess "fysiska 
eller naturliga fel". I förbifarten passar han 
också på att lära ut vilka redskap som passar 
:or olika behandling av virket, t.ex. hur bra 
·.~or skall vara beskaffade. 

.\1ed hänsyn till att Obbarius elever som 
j ru ksanställda skall vara kapabla att välja ut 
·irke för olika användning liksom för an
·,.indningen av övriga skogsprodukter, går 
Obbarius systematiskt igenom olika använd
ningsområden. Han börjar med virke för 
b~ggnadsändamål, där han skiljer på virke 
som ska användas på land, under vatten och 
unde rjord. Särskilt framhåller han att man 
fö r varje ändamål bör välja de delar av virket 
·om är bäst lämpade.4·' Med tanke på virkets 
mångsidiga användning ännu vid 1800-talets 
mitt, bör Obbarius redogörelse ha varit till 
nytta för dåtidens användare av trä i olika 
former. Man tänker då på de krav som exem
pelvis skeppsbyggare och timmermän i gru-
1·or, svarvare, snickare, tunnbindare och glas
mästare kan ställa på virket. 

Som exempel på detaljeringsgraden i 
Obbarius genomgång av olika användnings
områden för virke, kan nämnas att han an
ger att till stampar i oljekvarnar bör använ
das medelålders avenbok eller björk av seg 
beskaffenhet, och till skruvmuttrar den sega, 
fe lfria storändan av alm eller ask. Vagn
makarna rekommenderas att till hjulaxlar 
a m-ända bok eller ask och inte ek "emedan 
det icke bär stora tyngder". 

Även hur man kan använda skogens bi
produkter får sina redogörelser: bark, träd
saf te r (kåda, tjära, terpentin m.m.) , frukter 
och frön, löv och kvistar, "föremål på och 
under jordytan". 

Ba rk ka n i första hand användas vid garv
ni ng, men också som bast (asp och lind), 
som taktäckning m. m. ( björk och gran), i 
fä rgerier (al, vildapel, björk). I samband 
med att Obbarius nämner att lövkärvar kan 
am·ä ndas till kreatursfoder, passar han ock-

så på att ta upp frågan om skogsbetet, och om 
möjligheten att ta tillvara hö från vissa om
råden i skogen, en annan av Obbarius käpp
hästar. Han utesluter inte att skogsbetet kan 
vara nödvändigt for att föda kreatur, men på
pekar att föryngringarna måste skyddas an
tingen genom hägnader eller genom getare. 

De "föremål på och under jordytan" som 
Obbarius tar upp som skogens biprodukter 
utgöres av torv, sten, sand och grus och mär
gel. Ett längre avsnitt ägnas åt torv, som Ob
barius anser vara ett värdefullt tillskotts bräns
le för bostadsuppvärmning men också för 
järnframställning. Stora ansträngningar gjor
des under 1800-talets första hälft att försöka 
kola brännton1 för användning i masugnama.46 

Om virkets tillredning 
Ett relativt långt avsnitt i Del Il av Obbarius 
Lärobok ägnas som sig bör åt trädens avverk
ning, virkets transport och hur virket bör 
lagras för att inte skadas på o lika sätt. En
staka svenska författare kan tidigare ha tagit 
upp valda delar av de t här ämnet, men ing
en före Obbarius torde ha behandlat det så 
systematiskt och u tförligt.47 Af Ström tar vis
serligen i sin bok upp frågan om sågens an
vändbarhet vid skogsarbete (han anser att 
sågen bara bör användas vid kapning, medan 
fällning bör ske med yxa) . Segerdahl ger sig 
över huvud inte in på frågor som rör hur träd 
skall avverkas och virke tillredas och lagras. 

Intressant är att Obbarius förordar att 
träd, som passar till gagnvirke, bör utsynas av 
e n kunnig och erfaren skogsman, att träden 
skall märkas med yxa (bläckas) på två sidor 
och att en skogsstämpel med brukets märke 
skall slås in på stubben under det tänkta 
rotskäret. Samtidigt skall stammens dia
meter mätas. Förfarandet är således det
samma som tillämpats ända in i vår tid. Vid 
vedhuggning kan dock huggaren, enligt Ob
barius, få förtroendet att själv syna ut virket. 

I af Ströms bok nämns ingenting om hur 
u tsyningen av virke ("stämplingen") skall gå 
till. Detta kan möjligen tydas så att metoden 
att märka de u tsynade träden med ägarens 
märke har introducerats av Obbarius. 
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Intressant och lir.e överraskande är att 06--
barius föro rdar att trädet bör fällas med yxa 
i stället för med såg, även om man med rätt 
användning av sågen skulle kunna få mindre 
virkesförluster genom lägre stubbar och rakt 
s,°igskär. Den minsta virkesförlustcn får man 
dock enligt Obba rius om tr~iden rothugges. 

Skogens värdering 
Detta avsnitt i boken behandlar virkets vär
d e ring i sarnband med dess avverkn ing. 
Obbarius me nar nämligen, att även om vir
ket skall användas för eget bruk eller i det 
egna företaget, skall det åsättas ett värde så 
att detta värde kan balanseras mot kostna
derna för skogsbruket. Virkespriset bör sättas 
efter saluv~irdet om det finns en marknad för 
virkesslaget ifråga, i annat fall efter det upp
skattade värde det kan ha för användaren. 
Det här syns~ittet, som inte förekom mer hos 
cle bägge andra skogliga författarna, af Ström 
och Segerdahl, innebär att skogsbruket av 
Obbarius betraktas som en självständig 
näring, som skall bära sina egna kostnader. 

De nya skogse konomiska idcer, som lig
ger bakom Obbarius resonemang, hade bör
jat diskuterats i tyskt. skogsbruk av Hundes
hagcn, Pfeil och König på 1830-talet.•~ De 
kom så småningom att leda fram till marl!

ränteläran, som dock inte kan sägas vara ti.illt. 
utvecklad fö rrän 1849 i och m ed att von 
Faustmann lanserade sin berömda fonneJ.·19 

Det är kn appast troligt att: bruksägarna i 
gemen de lade Obbarius uppfattning om 
skogsbruket som en sj~ilvständig näring. 
Man såg elen egna skogen som en integrerad 
del av företaget. Däremot förstod m ånga att 
b;1de skogsmarken och det s r.åencle skogsför
råclet var kapital som måste förräntas liksom 
bruke ns övriga prod uktionsrneclel. 

Virkets transport 
Obbarius berör i sin bok de fles ta transport
sätt för virke som kan förekomma, och tycks 
även på detta område ha bäde stora teoretis
ka kunskaper och praktisk erfa renhet. Men 
han är mycket kortfattad när det gäller trans-

72 

port vintertid med kälkclon , trots att detta 
bör ha varit mycket vanligt i Be rgslagen. 
Gissningsvis kan det bero på att Obbar ius 
~innu inte sett så mycket av kol- och järn
transporter på vin te rföre , som ändock hade 
en stor omfattning i Bergslagen. Kanske ock
så hans ivrand e för byggande av vägar på 
fast.mark och för hjuldon har spelat in . Där
emot redogör han för transport.former som 
ka n lä mpa sig i bran t terrä ng, exempelvis 
li n tåg och tyska s.k. "Riesen"""-

Flottning av virke ägnas stort utrymme i 
boken, vi lket är intressant. eftersom trans
portsättet ännu på 1840-talet torde ha vari t 
ganska okän t i Bergslagen, där j11 transport
problemen g~illde träkol och olikajärnpro
dukter."1 Flottning är däremot känt i Tysk
land sedan medel ticle n, bl.a. på Rhen och 
dess bifloder ända u t till hamnstäderna i 
Holland.''2 

Obbarius skriver u tförl igt. om flottleds
rensning och anläggande av dammar för att 
trygga vattentil lgången och han diskuterar 
flottning av långved kontra kortvirke. 

Virkesbesparande åtgärder 
Som antytts ovan är Obbarius ständigt kritisk 
till det stora virkesslöseri som han anser för
siggå i Sverige på de flesta håll. Han framläg
ger förslag til l en hel katalog av å tgärder 
som han anser det vara påkallat att vidta. ''1 

Bland alla dessa skall bara några fä n~imnas, 
en del realistiska sedda med dagens ögon, 
andra m er spektakulära. 

Genom föriindrade byggrnetoder anser 
således Obba rius att man kan spara virke. 
Han m enar t.ex. att alltfö r m ånga hus byggs 
av trä i Sverige, n iir man i stället kunde an
vända sten och lera (korsvirkeshus) . - "Att 
bygga hns av trä är det mest slösancle af alla 
byggnadssätt." Golv i ladugårdar, stall och 
lador kan stenläggas och behöver inte bestå 
av trä. God ven tilation i ladugårdarna för
länger tr~iets varaktighet liksom brädfodring 
av timmerhus (med furuvirke ) . 

De många och 1:1nga gärdesgårdarna bör 
både minskas och e rsättas med stenrnurar, 
där så iir möjligt. 
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Ohbarius har också goda råd att ge bet.räl~ 
: ... rn cle uppvärmning av bosLadshusen, både 
ad giiller hyggnaclssäu (t.ex. d ubbla fönster 
.ch dörrar), e ldningsutrnstning (kakelugnar 
, 1ället för öppna spisar) och siittet an e lda. 

I-:..ritiken mot virkesslöscriet i de t svenska 
, ... un hället bygger på vad O bbarius kunnat 
-1'.,naga i sin närmaste omgivning och 11nder 
,.:1a besök p[t olika bruk. Hans förslag ti ll 

-<:,paringar kommer u r samma källa . 

O m kolning 
J bbarius är i Li.imboJwn relativt kortfattad ifrå
.::a o m kol ning, vilke t kan förvåna med tanke 
?å att han särskilt vänder sig till j ärnbrukens 
:o lk. Skälet härtill är helt enkelt att det redan 
existerade en omfat.tande flora av litteratur i 
i m net, framförallt genom.JernJw11lorets Anna-
1er . En välkänd lärobo k o m koln ing fanns 
dessutom redan, C.D. af Uhrs Handbok för 
kalare, utgiven år 1814. Obbarius, som ju tidigt 
engagerades av Brukssocie te ten både när det 
\;\"ällde kolningsförsök och u tbildning av kol
are, skrev i andra sammanhang om koln ing 
~enom artiklar bl.a. i .Jernlwntorets Anna1.er. De 
,enaste röne n från tyska försök att kola 
bränn torv delgavs ocks[t läsaren i Obbarius 
egen Tidskrijiför SlwgshushcUlning . 

O m pottaskeberedning, kåd
och beckberedning, tjärbrän
ning och kimröksberedning 
O bbarius beskriver kortfauat utifdn sina tys
ka erfarenheter vilka material som behövs 
och hur tillverkningarna av de olika prod uk
terna går till. Obbarius är tydligen okun nig 
o m elen svenska tjärbriinningsLraclitionen 
och förordar i stället tjärugnar. 

Skogens vård och beskydd 
Det bör observeras a tt Obbarim med rubri
ken ovan menar skogens skydd mo t allehan
da yttre skador och [iverkan. Han innefattar 
faktiskt i detta skydde t av skogens gränser 
och skriver därför om hur man miiter och 

markerar gränserna, sam L hur man åstad
kommer en ägokarta. Här skymtar fram au 
O bbarius, förståeligL nog med tanke på elen 
korta tid han vista ts i landet, iinnu inte gjort 
sig bekant m ed det förnämliga lantm äteri
v,'isen som Sverige förfogade över. Storskiften 
och laga skiften pågick j u som bäst över stora 
delar av vårt land under h ela 1800-talet . 

Obbarius Lar i kapitlet också upp frågor 
om räLLen att ta tillvara hyggesavl'all o.dyl. i 
skogen. Som ovan sagts ha r han ingenting 
emot au hö får hännas p å läm pliga ställen i 
skogen . H an kan också se vissa förd ela r för 
skogsbruke t med backslåuer på hyggen och 
liknande ställen där för att skogsplantering
arna därigenom rensas från gr~is. 

Ovan har antytls att Obbarius till n öds 
knnd e acceptera skogsbe te u nder o rdnade 
forme r, i motsats till de fl esta skogsmän vid 
denna tid. De t framgår inte av hans bok vad 
skälet är till hans liberala inställning i detta 
fall, som så påfalland e skiljer sig från hans 
ofta fram förda [isikt att lo kalbefolkning och 
skogsgrannar skall hållas kort och intrång i 
skogsägarens rättig h eter beivras. De t kan 
h elt enkelt vara s[t, att h an förståLt a tt i det 
åker- och betesmarksmarksfattiga Bergs· 
lagen vore boskapssköLsel en omöjlighet om 
man inte fick utnyt~ja skogsbe te t . Men h an 
ställer up p en lång rad regler för hur skogs· 
betet bör bedrivas. Framförallt måsLe man se 
till att betn ingen avbryts när skogsplant.orna 
kan komma a tt skadas. 

O bbarius viincler sig däremot med skiirpa 
mot au skogsförna användes som strö i ladu
gårdarna, vilket tycks föreko m ma på vissa 
bål!. H an menar - och anser det bestyrkt ge· 
nom tyska e rfarenheter dä r servitutsrätten 
att häm ta forna i skogen fö r j ordbrukets 
behov lett t ill utarmning av skogsjorclen - au 
fö rnatäkt bör förbjudas, 11 torn möj ligen på 
starkt ljttnghiivdade marker.·,., 

Om skogens bevarande emot 
"skadliga naturfenomener" 
De "naturfenomen" Obbarius tänke r på iir 
frost, d revsnö, rimfrost, storm, översvämning, 
torka och flygsand. Som tidigare niimnts har 
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han e rfare nh e ten a tt känsliga plantor och 
ungskog i frostbenägna o mråd en bör skyd
das av skärm av något slag. Snö och snödrev 
anser han däremot snarast vara e tt gott skydd 
för planto rna mot alltför stark kyla, och han 
varnar för att hå lla ungskogarna så täta att 
snön inte når ner Lill marken. Risken för snö
brott ökas också om stammarna står för tätt. 
I fråga om a tt skydda skogen mo t stormska
dor pekar Obbarius på hur viktigt de t är att 
skogsbryn hålls täta och stormfasta , och att 
rågångarna in te görs så breda att de kan or
saka stormfällning. 

Om skogarnas beskydd emot 
skada genom människor 
I 19 pu nkte r räknar O bbarius upp alla de 
former av skadegöre lse som han kan tänka 
sig utövas av männ iskor på skog: roffande 
eller stöld, okynnighetens tillgrepp , fördär
vande av fröträd , kvistning av växand e träd , 
huggning av torrved ur växande skog, virkes
stöld i ungskog, ristäkt, barktäkt, lövtäkt, 
förnatäkt, grästäkt och be te , bete i p lant
skog, ollon- och frötäkt, kådtäkt, flyttning av 
råmärke n, vårdslös fällning och skador på 
växande skog, vårdslöshet med e ld. 

Det kan tyckas ointressant för en nutida 
läsa re att ta de l av redogö relser fö r rent kri
minella handl ingar, som borde kunna rätts
Jigen be ivras. Men som vittnesbö rd om för
hållandena vid m itten av 1800-talet är upp
räkn ingen in tressan t. Det uppfattades näm
ligen av landsbygdsbefolkningen som helt 
legitimt att på annans mark hämta sitt behov 
av h usbehovsved där det var lägligast, om 
det så var fröträd på en föryngringsyta eller 
ungskog under tillväxt. Man kan därför med 
visst fog påstå att a ll emansrätten under 
natura hushåll ningens tid i praktiken hade 
en betyd ligt vidare innebörd än i våra dagar. 

Skogselden va,- naturl igtvis ett bekymmer 
in te ba ra fö r skogsägaren u tan för många 
andra som levde i skogstrakte r. O bbarius 
mena r att de flesta skogselda r förorsakas av 
männ iskan, och att re lativt li te är a tt göra åt 
detta förhållande. U töver bättre tillsyn me
nar han d ärför a tt skogsägaren bör lä ra sig 
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att släcka elle r begränsa skogseld och läm
nar en d el råd för de tta. 

Om skogars bevarande emot 
vilda djur 
Obbarius indela r de tta kapitel på sitt syste
matiskt stränga sätt i tre avsni tt: skador ge
nom fyrfo ta djur, fågla r och insekter. Men 
han har mycket lite att säga om ev. skador 
orsakade av de två första kategorierna, från
sett a tt ekorrar, möss och fåglar kan tillgodo
göra sig en del skogsfrö och a tt man vid be
hov bö r hägna mot j aktbara djur. I d et sist
nämnda fallet tycks han tänka mer på tyska 
än svenska förhållanden. Slutsatsen torde bli 
att viltskador exempelvis genom älg och rå
qjur inte var något problem i skogsbruke t i 
Be rgslagen vid 1800-talets mitt. 

Om skador på skogen genom 
insekter 
Del II av Obbarius bok avslutas med e tt u t
förligt kap ite l på 50 sidor om insekte r, som 
kan förorsaka skador i skogen . Kapitle t över
ensstämmer till stora de la r med motsvaran
de avsni tt i af Ströms H andbok forSlwgshushål
lare. Likhe terna ä r så stora a tt O bba rius text 
delvis framstår nä ra nog som en avskrift a,· 
H andbohen:'' 

De insekter som beskrivs i bägge böcke r
na är barkborrarna, märgborrarna, snytbag
garna, "blåörade tallmaske n", nunnan , tall
mä taren , "storä taren" och "sprättmasken". 
En systema tisk sammanställning öve r de då 
kända bevingade insekterna finns med lik
som en beskrivning av deras levnadssä tt och 
ut:vecklingsstad ier samt hur d e bekämpas. 

Att döma av den utförlighet varmed in
sekternas utseende och levnadssätt beskrivs 
och de de ta ijerade an visn ingarna för åtgär
der mo t hä1jningar var både af Ström och 
Obbarius ganska kun niga på område t. Som 
senare ska ll visas - i kapi tle t "Str iden med 
Överjägmästare Segerdahl" - ansåg sig tyd
ligen Obbarius vara entomolog med special
kunskape r ino m området. 
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Skador genom svampar har inte behand
lats av Obbarius i annan mån, än att han 
konstaterar a tt olika träd slag ha r olika be
nägenhet att angripas av röta, och a tt man 
bör beakta risken för röta vid virkeslagring, 
hu byggnad o.dyl. 

Tredje Delen - Skogs
hushållningens ända
målsenliga inrättning 
och värdering 
Del III inleds av ett förord, som ytte rligare 
:örklarar Obbarius intentioner med sin 
undervisning. Han säger till en början att 
:-?an kan förstå dem, som kommer att finna 
,ek.så denna del av Läroboken "vidlyftig" och 

::-iangordig, i jämförelse med tidiga re ut
p\·en litteratur om skogsskötse\. Men man 
bör då beakta, menar han, att medan tid iga
re författare "hafva inskränkt sig till d et prak
tiska och afhandlat detta populärt och i kort
het", har han själv vetenskapliga ambitioner 
för sitt verk. Skogsvetenskapen har inte stått 
stilla sedan 1820-talet, då af Ström skrev sin 
bok, och kräver därför nu en mer omfattan
de beskrivning. Obbari us "anse r tiden vara 
inne a tt höja Svenska skogslitteraturen till 
de n ståndpunkt tider och o mständigheter 
påkalla, och h vi lken d en i andra länder re
dan innehar", och - lägger han till - efte r
som boken är avsedd som lärobok (på högre 
nivå), måste elen vara allsidig och förkla ra 
inte bara hur man utför vissa saker utan ock
,å ··1ivarjöre".''1; 

Detta är utmanande och självsäkra ord, 
,om säkert fått en d e l personer knutna till 
Kungl. Skogsinstitutet att lystra och kanske 
också känna sig träffade. 

Obbarius skriver vidare i företalet att de 
elever som kommer till Brukssocietete ns 

kogsinstitut till en början är ganska okunni
ga om skogliga spörsmål, men de ha r kravet 
på sig att efter den tvååriga utbildningens 
slut vara kapabla att självständigt kunna "icke 

allenas t at:t skö ta en skog ändamålsenligt, 
utan äfven att.värdera den, uppställa en hus
hållningsplan för den m.m. , e ller med e lt 
ord, att Eleven skall uppfylla a lla de fo rd
ringar man bör göra af en bildad skogskun
nig". 

Obbarius två första d elar av Läroboken 
hade tydligen under hand utsatts för kri ti k 
för att va ra alltför omfattande till omfånget 
och onödigt ordrika. 

Kritiken hade dock ännu inte fått skriftl ig 
form och därmed gjorts offentlig. Men den 
skulle komma strax e fter utgivningen av 
Tredje Dele n i form av en recension i Tid
skrift för Lan dLmanna- och Kommunal-Ekono
mien 1848, häfte 3 och 4. Kritiken, som var 
hård, kommer att refereras i slutet av detta 
kapitel. 

Denna del av läroboken är indelad i följan
de avsnitt: 

• Om nödiga förberedande arbeten vid en 
Skogshushållnings regle ring. 

• Skogsvärdering. 
• Om värderingsverkets fullbordande. 
• Om värdering af Neder- och Medelskog. 
• Om värdering af en skogs kapitalvärde. 
• Om en skogsarts förvandling till en annan . 

Del III innehåller Obbarius viktigaste bidrag 
ti ll svenskt skogsbruk genom de nya meto
de r för skogstaxering, skogsindelning, upp
rättande av hushållningsplaner och skogs
värde ring som han inför. De tta avsnitt av 
boken är närmare beskrivet i kapitel 4. 

Tredje Delen av Liirobolien trycktes 1847. 
Obbarius stora be läsenhet i d en cyska li ttera
turen på området jämte hans långa erfaren
he t av skogstaxering och skogsvårdsplaner 
både i Tyskland och i Sverige återspeglas i 
framställn ingen och gör att boken framstår 
som förtroendegivande och allsidigY 

En jämförelse me llan vad Obbarius skri
ver i Tredje Delen och motsvarande avsnitt 
hos af Ström och Segerdahl är intressant, 
inte minst om man ser till de principiella 
ställni ngstagandena (Obbarius bör, när han 
skrev Tredje Delen , också ha känt ti ll Seger
dahls skrift Hand/,edningfdr skogars indelning). 

75 



Till öfvcrsigtens !ältande anfö1•a vi '!oljande tabell 

af H. C<,11a. Vid dess 11ppställa11dc har en skog af 3,600 

]l1orgens .,.) an~! blifvit anmgen, och tabellen visar l1u-

1·u stor al'kastnrn.g en skog af denna storlek kan lcmna, 

allt cl'tei· som don blifvcr h<,handlad i «fscende pA om

loppstuien. S\.oge.ns malc,·ial-innehilll ha1· blifvit beräk

nad.i efter de 111•lerial- och tillväxtbelopp, hvsilka ge

uom mångfaldiga rörsök hafva befunnits öfvercnsstämma 

med verkligheten. 

•i Emedan .det understundom vc,·k ligon händer att ; 
öfrigt kut>n:i~ och ·t,1,pp:tvsta s.kogsognre äro ef deu 
rnening, att de, gcnlDfl'l om loppstidens afk.o.rtning, 
kunna erl1fUla en stiön·c nf\aslni1.1g., och de s erna 
vilja vidhälla dcnnR fattade fördom, så är det nn
~elägct att wed största (ydligbct förklal'8 denna 
~ogsliusl1ållniogc11s yjgtib'W omständ-ighct. Vi vilja 
dcrföre, så noga vi l1.prna, bt'lysn ämnet genom bi
fogande af hosföJjande tabell, som är tagen ifrån 
H, Cctla& "Hiilftafdsn -h,O· Few;·1-twirthc und T:na
torcu ," och ar upp,tolld i Sauh~jsJ;,t mått, hvilket 
dock ic ke bör hin,fra att tydligt inse och bedöm
ma förJ1..i.lJandena. 

0
) Eu Morge.n omkriug ett Svensk l tunnl8i1d.. 

Dcruia tabell visar: 

1. All den liär exempc.l \' is anfiirda skogs:Hc.l1cn 

lemna.r största afkasln1ngcn \•ic.l en omloJ~p.,tid af tid 

pass 80 Ur, vid h vilken åldt:1· både de n .1limänna och 

ettåriga tillväx ten äl' stOrst.; 

:l. Att afkaslninf;sheloppc t l, li/'vec all t mmJre ju 

mct'a omloppstiden a()äg~nar sig antingen frn:m clle1· ti ll 

baka ifrån denna tidcrymd; 

3, Att högsta allmänna tillviixt,'.n å1· sednat'C än du} 

största ettås·jga, so,n infaller vid uugefä1· 45- 50 å1';S 

ölde,· '"). 

--3,600 

skogcn.s 
lilder. 

Å1· 
20 
25 
31J 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
fi5 
70 
75 
80 
85 
9iJ 
95 

100 
105 
1JO 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
14.5 
150 
155 
160 
165 
170 
175 
18U 

Mnrgcu 

Ett ,11'1ii;t 
h yggcs stor-

lek dicr 
bredvid 

slåe11Je 0 111-
lopp,tid. 

Morgeu, 
18() -
144 -
120 -
IO'l 257 
90 -
80 -
72 -
65 136 
60 -
55 115 
51 129 
48 -
45 -
42 106 
40 -
37 268 
36 -
34 85 
32 218 
31 93! 
30 -
28 240 
27 208 
2fi 2()0 
25 214 
24 246 
24 I -
23168 n iso 
2 f 245 
~1 53 
20 : 171 
w: -

Tallsk o~ 

Vedmängd All1n,intill-
Ettarig t il I på ett så- växt i ~nm-
vä;d på el dant ~·hs- l}Hl Hl<lcr poi Mtn·gen. )1y3"gc. clt J\:1orgcn, 

Kuuikf<JI, Kt1bikf,,1. K ubikfo1. 
28044{) 77,6 99 
29563'! 8"2,t2 103,2 
388280 85,6::1 HO 
3'20811,43 89,1 1 112,8 
331470 9'.!,07 115,6 
34()880 94;6:i 117,6 
3t91'28 96,0~ 117,6 
~55876,,7 98,85 1f5,o 
%0900 HJ0,25 1 tl,4 
J64264,6t to1,J6 110,0 
366531,43 101,81 107,i 
367824 Hl'.l,18 104,i 
368415 1<J'.',34 102 
368343 tO'l,32 97,4 
3117760 102,15 94,6 
366707,50 101,84 94,~ 
3653'18 101,48 90,4 
3634'18,57 100,95 86,6 
3M08O j()(),3 81,8 
358184,3:i 99,49 77,2 
354840 98,57 72 
351014,2 97,2s 117,2 
3%818,46 96,34 6? 
34224H 95,07 57,2 
337371,43 93,41 52 
33?193,1 9?,n 46,3 
326736 9O,4ö 41 
3~0957,47 89,1; 35,2 
314887,5 87,47 29 
308509,09 ~5,7 ~2,4 
3O18W,o6 83,8.l 15,6 
194788,57 8 1,~9 89,11 
~8,700 19,n1 92,6 

Avlwstningslabdl enligt Cotta, åte,givrm i Uiroboli i Slwgsvetmslwpen, Del fll, I 847, s 71-73. 

Af Ström och Segerdahl strävade i första 
hand efter att genom hushållningsplaner 
föra skogen till ett "regelmässigt fullkomlig
hetstillstånd" med ett stort virkesförråd, och 
var för den skull villiga att avstå från en del 
av avkastningen fram till dess att detta ideal
tillstånd uppnåtts. I extrema fall , om virkes
förrådet i en skog var långt under det "har
moniska", kunde det innebära kraftiga ran
soneringar av virkesuttaget och att detta för
sköts in i nästa trädgeneration."" 

Om synsättet möjligen kunde passa i sko
gar som ägdes av det a llmänna, kunde det 
däremot få förödande verkningar för andra 
skogsägare, t.ex. ägare till hårt blädade bruks-
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skogar, där u ttaget av kolved drastiskt skulle 
minska. Genom att i varje fall Segerdahl inte 
räknade med några uttag av (hj älp-)gall
ringsvirke - som ju ännu mer skulle förskju
ta tidpunkten då det "harmoniska" virkesför
rådet nåddes - skulle skogsägarens situation 
försämras ytterligare. 

Obbarius var naturligtvis influerad av 
brukspatrone rnas, hans arbetsgivares, syn
sätt, men ger i boken också starka skäl för att 
b ruksskogarnas omställning från oordnad 
blädning till trakthyggesbruk måste mc~jl ig
göra e tt r imligt virkesut tag under omställ
ningstiden. Ett medel, som kunde leda i rätt 
riktning, kunde vara an aktivt gallra skogar-
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Obbarius såg nämligen i gallringen ock
-~ möjlighe t an påskynda omvandlingen 

'..:id ningsskogen . 
\ ~an kan t~i nka sig att bruksägarnas kritik 
· ,\ nsät.tet hos af Ström och Segerdahl, 

-: ju \·ar normgivande för undervisningen 
. r-:.ungl. Skogsinstitutet, skapade underlag 

- · det drastiska beslutet 1839 att starta ett 
_-; ,kogsinstitu t, med en utbildning som 
·· · re motsvarade bruksskogarnas behov. 
· :Jari us motsvarade uppe nba rligen vad 
_:1 ö nskade t "t i utbyte i form av en u tbild
_J i egen regi. 
,bbari us hade redan under si tt första år 

3· ,a la skaffat. eu antal av af Ströms H andboli 
kog,hushållare för sina e levers räkn ing.''9 

...:_n har tydligen m ed stort intresse studerat 
.,en . \i lket säkerligen kostade en hel del 
·-0a med tanke på språksvårigheterna, inn

-· han satte sig au skriva sin egen lärobok. 
_-c[[a framgår också på m(mga st~illen av Ob
_nus framstiillning, där han - utan att direkt 

::. · ra invändningar mot af Ströms ås ikte r -
::er uttryck för en avvikande uppfattning. 

Tredje Delen inled s med en intressant 
s: ,kussion om skog som ett kapital som 
-:.i.s te förräntas. Obbarius menar au kunska

...-n om vad en skog uthålligt kan avkasta i 
rm a\· virke, som kan åsättas ett visst pris, är 

::-:-trnden både för skogens kapitalvärde och 
··r den hushållningsplan som man vill stäl
- u p p. Man bör först bestämma sättet för 
· _:r h ushållningen med skogstillgången -
.:-l..esförrådet_j~irnte tillväxten - skall g:1 till, 
~na n värderingen kan utföras och hushåll

~ingsplanen ställas upp. Obbarius kallar det 
..1ll skogen m:tste regleras inn an man går vida
-c- med planläggningen. I en oreglerad skog 
:,an man på sin höjd uppskatta vilka virkes
\ o lymer som omedelbart kan avverkas, men 
ma n vet inte vad avkastningen uthålligt kan 
bli . Bristilnde kunskap om den uthålliga av
kastningen kan antingen leda till för höga 
u ttag, som ptt sikt förminskar kapitalet och 
t\ingar till minskade virkesuttag, eller till för 
laga uttag, som gör att avnämaren måste 
A Ila sitt råvarubehov, exempelvis av kolved, 
pa annat håll, sam tidigt som skogen löper 
risk att få olika ålderskrämpor. 

Ohharius ~ir noga rned att p åpeka alt han 
med en noggrann skogsvärdering inte åsyt~ 
tar en matematisk noggrannhet, utan att 
mau noggrant - ute i skogen - undersöker 
varje bestånds förrn{tga all lämnil virke för 
oli ka ändamål och tillväxtförmåga.''' Denna 
undersökning bör u tföras av den ansvarige 
fö rvaltaren och inte bara utgöras av en teo
retiskt framräkn ad siffra i en plan. 

Med hänsyn till att bedömningen av be
stånden inför en avverkn ing är så viktig för 
resultatet, måste man förse sig med kunniga 
förva ltare, som är kapabla att bedöma den 
inbördes avverkningsorclningen mellan av
deln ingarna. Ha n menar här ordningsföij
den inom de närmaste 10-20 åren . 

Diiremot bör den långsiktiga planering
en , som kan komma att omfatta en hel om
loppstid, fasL5tällas i en avverkningsplan som 
förvaltaren har att föija . Men även nu iir Ob
barius bere dd att lita p{t förvaltarens om
döme. Han anser att. detaUer i planen måste 
kunna äuclras när så bedöms ändamålsen
ligt. 

Obbarius påpekar också att ULvecklingen 
mot elen fulländade trakthyggesskogen mås
te tas i många små s1.eg, och att omföri ngen 
därför kan ta lång tid, kanske mer iin en 
trädgeneration. De flesta skogsförvaltare 
torde inte under sin aktiva tid komma läng
re i genomförandet av "sin" plan, än att de 
får vara med orn start.en . 

Om värdering av en skogs 
kapitalvärde 
I "obbariternas" verksamhet ingick ofta att 
biträda sina uppdragsgivare, bruksiigarna, 
vid köp av skog, antingen det gällde avw rk
n ingsräller, a ll tså skog på rot, e ller hela 
skogsfastigheter. Obbarius behandlar olika 
tillvägagångssätt för värderin g och ge r ge
nom några räkneexempel synpunkter p{t 
frågan hur rramtida avkas tningar från sko
gen bör betraktas, d .v.s. hur räntan kan be
riiknas. H an påpekar att en kel ränta i regel 
ger säljaren för bra pris medan sammansau 
räuta ger köparen för· goda villkor. Aven om 
han ~ir t\1eksam om vilket säll för ränteberäk-
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ningen som skall användas tycks han viija 
förorda den sammansatta räntan (ränta på 
ränta) .61 

Om skogens förvaltning 
Tredje Delens sista avsnitt ägnas åt praktiska 
råd och synpunkter på hur man kan organi
sera en skogsförvaltning. Obbarius tar upp 
föijande områden, som kunde 0äna till led
ning för hans elever, när de anförtroddes 
uppgiften att som chef organisera en skogs
förvaltning: 

• Organisation. 
• Avverkningsplan. 
• Plan för övriga arbeten. 
• Kassafunktion. 
• Kontroll. 
• Försäljning av skogens produkter. 
• Skogsvårdsplan. 
• Korrespondens och registratur. 

Sist i Tredje Delen har infogats en rad bi
lagor som illustrerar den tid igare framställ
ningen, bl.a. ett exempel på en skogskarta, 
upprättad efter de rik tlinjer som beskrivits. 

Om man vill göra en jämförelse mellan 
de tidigare skogsindelningssystemen och 
Obbarius system, bör man inte försumma att 
granska kartexemplen enligt Obbarius och 
enligt Segerdahl. (Exempel på skogskarta 
enligt Segerdah 1, se kapitel 5, s. 133) 

Fjärde Delen -
Skogspolis-Läran 
(Skogspolitik och 
Skogslags tiftning) 62 

Underrubriker: 

• Skogspolitiken och ägande rätten. 
• Hur Tryggas landets virkesförsörjning? 
• Avskaffande av servitut som hindrar 

skogsbruket. 
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• Skogsbrukets betydelse fö r landets väl-
stånd. 

• Behovet av skogl ig utbildning. 
• Behövs ett statligt ägt skogsbruk? 
• Organisation av en statlig skogsförvalt

ning. 
• Instruktion för skogsstaten . 
• Förvaltning och tillsyn av andra offentl iga 

skogar samt kommune rnas skogar. 
• Om privat skogsförvaltning. 

Den sista delen av Obbarius Lärobok trycktes 
å r 1848. Därmed var den väldiga uppgiften 
att författa en lärobok omfattande hela skogs
vetenskapen fullbordad. 

Titeln p å sista delen låter för en nutida 
läsare något främmande. Vad menas med 
skogspolis? - Det visar sig, när man försöker 
tränga in bakom rubriken, att Obbarius vill 
redogöra för de lagar och regler, som han 
anser bör finnas när det gäller skog och nytt
jandet av skog, hur man bör organisera till
synen av att lagarna följs och hur över huvud 
en statlig skogsförvaltn ing bör se ut. 

Men framställningen växer ut och blir 
också ett inlägg i den vid mitten av 1800-talet 
pågående debatten om vem som skall få äga 
skog i Sverige, behovet av e n skogsvårdslag, 
om staten bör äga skog, vad tillsynen av de 
svenska skogarna bör omfatta och hur den
na tillsyn bör organiseras. Läsaren får dess
utom ta del av Obbarius tankar om förh ål
landet mellan jord- och skogsbruk. 

Debatten under 1800-talets första hälft 
om de svenska skogarna, risken för framtida 
skogs brist och hur skogarna skulle skötas 
och förvaltas, inleddes i samband med Böck
ers, Radloffs och af Ströms studieresor till 
Tyskland och Danmark. I sina redogörelser 
för resorna ger de förslag till hur skötseln av 
de svenska skogarna kan förbättras . Deras 
förslag har översiktligt skildrats i kapite l l, 
Den skogliga. situationen i Sverige vid sekelskiftet 
1800 ovan. Genom bl.a. Israe l af Ströms 
verksamhet och de jägmästare han utbilda
de mattades den liberala synen, att skogen 
sköttes bäst av privata ägare, och ökade in
sikten att det behövdes regler för hur sko
gen skulle skötas, om man vi lle ha största 
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möjliga avkastning i form av virke och trä
kol. 

1843 gjorde professor N .G. Sefström ett 
inlägg i de batten om de svenska skogarna i 
allmänhet och bruksskogarna i synnerhet i 
fo rm av en skrivelse till Kungl. Kom mers
kollegium. Skt1velsen trycktes några å r sena
re med t.i1.eln Asigter i frågan om. Fri Kolhandel 
orh Skogsh-usluWning i Sverige.''' 

Sefströms inlägg är intressant att studera 
som en kontrast ti ll Obbarius tankar i Läro
bolwn Del TV. Innehållet består av en lång 
och detaljerad redogörelse för vilka lagar 
och föreskrifter som varit gällande för bergs
han te ringens (inklusive _järn brukens) för
sö1jning med träkol och brännved, och för
slag till åtgärder för att trygga träkolsförsörj
ningen i framtide n. 

Sefströms grunclinställning kan samman
fa ttas i två punkter: 

l. Järnhanteringens behov av träkol kom
mer a tt bestå under överskådlig framtid 
och priset på träkol bestäms av priset på 
stenkol i England_,;,, 

2. Skogen i Sverige har egentligen som rå
vara bara betydelse för järnbruken. Att ex
portera trävirke i några mera betydande 
kvantiteter anser Sefström inte realistiskt. 
Därför bör Sveriges skogar disponeras på 
ett sådant sätt att de genom lagstiftning 
och andra statliga åtgärder reserveras för 
bergshanreringens behov, långsiktigt och 
till låga priser. 

Sefström är tydligen orolig att liberalis
men leder till utarmning av skogarna om 
skogsägarna får bestämma över sina egn a 
skogar, och han vill därför försöka stoppa 
den pågående utförsäijningen av statens sko
gar och återinföra regleringe n av träkol från 
böndernas skogar. Boken inne håller en bred 
redogörelse för tidens olika ekonomiska teo
rier från Adam Smith och framåt. 

H an diskuterar också ingående olika tyska 
uppgifter o m skogsbrukssätt, potentiella till
växtm~jligheter vid blädning respektive trakt
hyggesrnetocler och ekonomien i de olika 
metoderna. När det gäller m~jligheterna a tt 

öka til lväxten genom övergång till trakthyg
gesbruk och kostnaderna för detta åberopar 
han Pfeil, Hartig, Smalian och Scbulze, men 
också en rad andra tyska namn, som inte 
återfinns i tysk skogsh istorisk litteratur."'• 

Sefströrn inser fördelarna med trakthyg
gesbruket i dess tyska form "fackverk", men 
ställer sig kritisk till uppgifterna om att de 
nya metoderna skulle innebära avsevärt ökad 
tillv~ixt. Han ser också en rad svårigheter: 
"Allmogens skogsbrukssätt kan svårligen om
skapas" p.g.a. a tt böndernas kunskapsnivå 
var för låg och att de hade svårt att planera 
med sikte på e n hel trädgeneration på 80-
100 år."'; 

För b rukens del men ar han att en över
gång till ordnat trakthyggesbruk, i varje fall 
enligt af Ströms modell, skulle kunna inne
bära minskade kolleveranse r fram till dess 
att det nya syste met var helt in fört, vilket ju 
kunde dröja en avsevärd tid. Farhågorna 
härvidlag delade han med många bruksäga
re, som därför avstod a tt pröva det nya hus
hållningssyste met. Här bör inskjutas att Ob
ba rius, som var medveten om problemet, i 
Läroboken framh åller det nödvändiga i att 
hushållsplanerna utformas så att bruken ti ll
försäkras tillräckliga kolleveranser. '" 

Huvudbudskape t i Sefströms lilla bok är 
således att övergång till trakthyggesbruk 
kunde vara bra på sikt, men att det inte lös
te frågan om elen skogsbrist, som många be
farade. För detta krävdes en å tergång till 
gamla beprövade regler där bruken hade 
servitut på allt virke inom räckhåll. Sefströrn 
trycker dessutom på att Jägeristatens per
sonal måste ges en utbildning, så att de blev 
kompetenta att planera och kon trollera 
skogsbruket. Man kan väl också säga, att 
Sefström tydligen helt saknade förmåga att 
blicka u tanför sitt erfarenhetsomdöme och 
tydligen inte anade att träexporten bara 
inom några år skulle bli en j ämbördig kon
kurrent om virket. Det förefaller in te som 
om han haft möjlighet att ta del av Obbarius 
ideer om sättet för att införa trakthygges
bruk, sådana de framstår i Läroboken, innan 
han gjorde sin framställning till Kommers
kollegium. 
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Del fV av Obhari11s Uiroboh i Slwgsvetenslw
Jwn inleds med ell förela! , där förfaua ren 
gö1· läsaren uppn1 iirksarn p{t att de11 rätts
uppfattning betriiffande skog, som han fön 
med sig rr:rn "IYsklancl inte st~immer riktigt 
m ed den gängse i Sverige. 

Det var visserligen under första hälften av 
1800-talet inte så vanligr med lagenliga skogs
servilul i Sverige som i Obba1·ius hernland, 
cbr böndernas r~itt till slåtter, ber.ning och 
ströt.äkr och ofta även medborgarnas rä tL til l 
br~innved var reglerade i lag e ller avtal. Yle n 
Obbarius har noLeraL all här i landet tar man 
sig sådana rättigheter utan att fråga. I syn
nerhet gäller dett.a ved bränsle, där han fun
ni l all del är synnerligen sdrr att lagligen 
beivra vad han meuar är virkesstö ld. Dom
stolarna, om de över huvud ta r upp ärendet, 
bedömer fång av bränsle i skogen syn n e r
ligen milt, och att. beteckna deu a som stöld 
ter sig helt irrelevant. 

Obbarius a nser således förhållandena, ul
ifrån hans erfaren heter från Tyskland, vara 
helt oefterrättliga och att r~ittsmedvetandet 
när det gäller skog och skogsp rodukler mås
te skärpas. Del ä r i forsla band äganderätten 
till skog, som bör skyddas i lag, men också 
skyddel mol åverkan på skog bör förbättras. 
Han pläderar således för en skiirpning av 
lagstiftningen så att stöld av vir ke och växan
de träd kan be ivras och atl sLraffb estärnmel
serna inordnas i de allmän na lagarna. Det är 
enligt Obbarius den ständigt ökande efter
frågan på virke, som orsakat behovet av nya 
lagar. Brist på brännved föreligger redan på 
många slällen, framföralll i närheten av stö1~ 
re städer. Det bör därför undersökas om inte 
torv från de vidsträckta mossarna skulle kun
na användas som bränsle även i hushållen. 
H an framhåller också att ökande efterfrå
gan och därav stigande priser på brän nved 
kan öka intresset hos bönde rna att saluföra 
ved i städerna . 

Den övervakande statliga skogs
personalen måste utbildas! 
Obbarius menar att personal på alla nivåe r 
måste ges unde rvisn ing om d e lagar som 
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fakLiskL också gäller för skogen, och att kra
vel giiller alla kategorier statliga skogstjäns
tem;in. Bara etr fåtal av de högre tjänstemän
ne n hade ännu någon form av formell kom
pe te ns - Kungl. Skogsinstilll lel hade ju bara 
funnits i 16 år - och d t> lägrt> skogstjänsle
männen, o fta rekrylerade bland del militii ra 
11nderbefäle t, saknade som regel all utbilcl-
111 ng. 

Statliga skogshushållnings
prmc1per 
I de n pågående diskussionen orn det skog
liga tillståndet i Sverige och frågan hurnvida 
staten ski,lle äga skog eller in te, had e Ob
barius tagil livlig del genom artiklar och dis
kussionsin lägg. Utvecklingen hade ju, under 
inflytande av tidens liberala ström ningar. 
lett till att sta ten sedan 18~0-talet avvecklat 
avsevärda arealer skogsmark.''~ Nu, sedan man 
sett att de nya ägarna inte al ltid var så goda 
förvaltare , h ad e nya ideer börj al göra sig 
gällande. Diskussionernas vågor gick höga 
huruvida avveckl ing av statsskogarna verk
ligen varit. bra för !andel. Visserligen h ade 
stalen tidigare förvaltat skogarna dåligt, men 
med ny organisation och bältre utbildning 
borde resullalel bli annorlunda. Som an
ställ d hos Brukssocieteten, den kategori 
skogsägare som framfö rallt gynnats av d en 
statliga utförsäljningen av skog, kunde Ob
barius knappasl undgå att delta i debatte n. 
Under de kommande åren , fram till beslutet 
om atl inrätta Skogsstyrclsen 1857, gjorde 
han flera inlägg, b l.a. i sin egen och andra 
tidskrifter, som vann stor uppmärksamhet. 

"Om olika skogshushållnings
principer i en stat öfver hufvud" 
Under den här rubriken försöker Obbarius 
att granska skälen för och emot att svenska 
staten skall äga skog. Granskningen sker 
mycket systematiskt, och han tar upp de fles
ta av de skäl som framförts i den svenska 
debatten. 

Bland skälen för att staten skal I äga skog, 
menar han att de t kunde vara en styrka för 
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skogslandet Sverige, om sLaLen ägde mycket 
skog, som kunde göra lande l rikt och v~ilmå
eude. Statsskogcn kunde också e n ligt h ans 
mening utgöra e n garan1 i för all lillräcklig 
mä ngd bränsle for människors försörjn ing 
fanns tillgänglig. FöUde rna av brisLancle kun
skaper o m skogsh ush:tllning bland pri,·ar.a 
skogsägare - främsl m isshushållning med 
virke - skulle knnna kompenseras, om staten 
st~illde upp med erfaren för\'altningspe rso
nal, och om skötseln av de statl iga skogarna 
blc,· goda exempel fö r övriga skogs~igarc. [11 

a nnan 1nöjlighel all få ordn ing på de \'an
skötta bondeskogarna vore natu rligt\'is att 
dra in dem till slaten . 

Sk~ilen 1'1110/ ett stadigt skogs~igande, menar 
Obbari11s, är att eftersom ingen egentlig brist 
på skogsmark föreligger i landet, utan bara 
c11 va11skö tsel av skogen ocli ett slort virkes
slöscri, så föreligger ingen skogsbrist i egent
lig mening. Det kan d~irför hävdas att de an
svarsfulla privaLa ägarna - d .\'.s. hrnksägarna 
- v~il så bra kunde förvalta lande L5 skogsli ll
gångar som staten, i syn nerhet som state ns 
forelräclare, enligt mångas ås ikt, d ittills inr.e 
visat sig vara n:1gra föregåHgsrnäu. O m virkes
marknaden domine rad es av p rivata ägare, 
skulle vi rkespriserna b~ittre anpassa sig till 
elen verkliga efter frägan och man skulle där
med få en slörre sparsam hel med vi rke. Del
ta skulle kunna leda till att skogsmark blev till
gänglig för annan anv~inclning, och st~illcles 
till förfogan de exempelvis för uppodling. 

Det bör här skjulas in au. någon egentlig 
export av sågat tr~ivi1ke ä nnu inle slarLal i 
Sverige, och all Obba rius tydligen inte ana
d e den expansion , som sågverksnärin gen 
stod in för, inom bara n t1gra få år. 

Obbarius ställn ingstagande i statsskogs
frågan kan samrnanfaltas på följande s~iu: 

• En slallig skogsforvaltning som förvaltar 
statens skogar behövs. 

• De nna skogsförvallning hör ha ti llsynen 
över övrig offentligt ~igd skog, vil ken ut
görs av ecklesiastika skogar, militära och 
civila bost~illsskogar, rekogn itionsskogar, 
allm,'inna in rät.t.ningars hcuunall, städ
ernas skogar, häraclsallm~in ningar m.n1. , 

och ~i,·en öva viss kon troll av de11 privat 
ägda skogen . 

• Statens skogsma,·ksinnelia\· bör anpassas 
efler befolkninge ns och 11äri11gslin· 1s be
hov. 

• Statsskogsfönalt11i11gen bör ha fullmakt 
a tt bedöma det sLaLliga behO\·el a\· skogs
rna, k och n~ir så e rfordras både köpa och 
säU a ma rk. 

• Sta tsskogsfön·altningens o rganisation 
skall \·ara flexibel. 

Som ett bmpligt m ått på hur mycket skog 
slaten bö, äga angtT Obbarius, au det bör 
mots,·ara minst befolkningens hah-a hränsle
behoY. Skull e state n fortsätta a tt. a,-vttra 
skogsmar k bo,cle det i så fall ske till de trä
kolsfö , bru kaude bruken och motsvarande 
inclustrian l~iggningar samt till kornrnunerna. 

Hur bör statens skogsförvalt.
ning vara organiserad? 
Obbari us slår till en hö1jan fast att deu stal
liga skogsforvallningen i p rincip bör ha sam
ma struktur som övrig statlig fö rva ltning, 
d.\·.s. de t bör finnas en cenlral sl11relse, e n re
g ional organisation och c u lokal o rgan isa
tion. Därunder bör fi nnas '' beskyd clsp erso
nal", sorn S\-ai ar för den dagliga tillsyne n ute 
i skogen. 

Skogsstyrelsens direktör bö r lyd a cli rekL 
under statsrådet, cl.v.s. regeri11gen. Sl)'re l
sens personal bör ha kvalifice rad teore tisk 
utbildning inom verksarnlietsornråcleL. Krav 
på prakti sk e rfarenhet av skogsbruk anser 
Obbarius inte \·ara absolut nöclv~incligt, 111en 
påpeka r sam tidigt d e s\ årigh e t.e r som kan 
uppko m ma t.cx. n~ir rna11 skall u lfarcla in
strnklioner för arbetel ute i fält. 

Obba rius kan också tänka sig "provi ncial
clirectioner" direkl un der Skogsstyrclscus 
direktör, om a\stånden sk1tlle bli rör lfrnga 
me llan proYinserna/ hinen och hu\·11dstaden 
och om de t statliga skogsinncha\ et in om 
hinet skull e \ ara stort. 

Under styrelsen sk,tll nä rmast sortera 
"Ö \'eruppsynings- eller konlrollpersonal", 
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-ö\-c1jiigm~istarna", p lacerad på strategiska 
"'laLse r ute i landet. U tbildningskravet ska ll 
ara högre skogl ig exame n och praktisk e r-

--'re n hel av skogsb ruk. 
De11 lokala verksamheten bör enligt Ob

-11ius ledas av e n pe rson , ''.jägmästare", med 
-~r undlig theoretisk och praktisk kunskap i 
-~o~s\·etenskapens alla delar" samt oklander-

>! karaktär, god h älsa och kroppslig sL-yrka. 
Beskydclspersonalen, underställd ovanstå

-nde perso n, behöve r ingen teoretisk utbild
:--.,ng . men skall för övrigt ha de förträffliga 
-ze nsk;ip e r som ch efen förutsäus besi11a . 
Dessutom bör personalen , "kronojägarna", 
-\'ara härdad f'ör att kunna utstå kroppsliga 
besvär och tåla väderlekens ombyten" . 

Den organisation som Obbarius tänker 
, ig, har helt naturligt må nga gern ensamma 
drag med vad som förekom i tyska stater vid 
denna tid (och den organisation som i h u
n 1dsak ännu råder)."~ De n stämmer också 
\·äl med d et förslag som I 855 års skogsko m
mine lade fram sju å r senare, och som från 
1859 fram till h e lt nyligen kom au gälla för 
\·ån lands staLsskogar. Det är bara på en 
punkt som O bba rius förslag ti ll p la n skiljer 
sig från det som länge til lämpades i Domän
\·e rkeL, niimligen om "Provin cial-d irektio
ne rna", som ju inte direkt. h111nits i Domän
\ erket. Domänstyrelsens byråer för norra res
pektive södra Sverige kunde dock i vissa hiin
, eenclen liknas vid provinsiella di rektioner. 

Obbarins gick vidare med att föreslå cle
ra ijeracle direkti\' for de olika organisations
n i\'~terna: 
• Styrelsen sk11ll t' ha ansvareL för organisa

tio ne n i ston och ge förslag till alla tjänste
! illsäuningar. 

• \'idare skulle man ULfonna !ihärdiga for
\'altningsföreskrifter för hela den under
ordnade o rgan isaLione n , svara för a lla 
111arkfrågor, besl u ta om regler for utläm
ning a\ virke, bearbeta och ta stä lln ing till 
överuppsyningens rapporter. 

• Överuppsyn i ngen/ "Överj ägm ästa rn a" 
skulle konLrollera den Iokab personale n, 
'Jägmästarna", yttra sig över deras förs lag, 
bereda ma rkärenden ni.rn. Ca 5-6 'Jäg-

mästaredistrikt" borde lyda under varje 
"Överjiigmästare". 

• ''.Jägm~istarna" skulle utöva den d irekta 
ledn ingen av distr ikte n och normalt ha 
2-5 "kronojägare" til l sin hj älp. Något 
skrivbitr~ide ansågs inte behövligt. 

Intressan t ka n också vara att ta d el av vad 
Obbariu s ansåg vara norm ala förvaltnings
ornråden . H an anger följande arealer för de 
områden som o lika personalkategorier skul
le svara för: 
• En "kronojägares" o m råde b ö r omfatta 

1 000-2 000 tunnland . 
• En "jägmäsLares" revir bör o mfatta 

4 000-6 000 tunnland. 
• En "öve1jägmästares" område bör omfatta 

25 000-40 000 tunnland . 

O m förvaltningsinstruktioner 
Obbarius lämnar i Del IV förslag på hur 
statsskogsbru ket bör vara organiserat i stort 
och i smått. H an har synpunkter på vilka in
struktioner som bör gälla, d.v.s. vad skogsfor
o rcln ingen skall in nehålla, hu r vi rkesmät
ning och gränsmar kering skall ske, vilka sta
tistiska uppgift.er förval tn ingar och d irektio
ner bö r avlämn a, vi lka föreskrifter för skog
svården inklusive sådd och planter ing som 
bör utfärdas, vi lken övervakning mol olaga 
in trång som bör ske, föres krifler o m straff 
för olika förseelser, regler för virkets försälj 
ning, upphugget, på rot och genom auktion 
111. m. ELL omfattande avsnitt ägnas bokföring 
och kassaförvaltning, samt korrespondens 
oc h regis tra Lur. 

Förvaltning av andra skogar än 
statsskogar 
Huruvida och i vilken o mfaLLning Obbarius 
kände till hur förva ltninge n var ordnad av 
övriga allmänna skoga r av de typer som an
ges ovan, undandrar sig bedömande. Men 
han har en klar uppfauning om a tt staten s 
skogsförvalt.n ing bör ha "för myndarskapet" 
också över dessa skogar. T illsynen bör avse 
att säkersLälla dessa fastigheters användning 
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för avsedd a syften, vi lkeL enligt Obbarius 
kräver inflytande över skogarnas förvalu1ing, 
inklusive organisalion och skölsel. .Bokför
ingen bör också kontrolleras av d en statliga 
skogsförvalln ingen, som bör l~im n a råd och 
l~jälp i e rforderlig u tsträckn ing till d em som 
disponerar skogarna. 

Givetvis skall avkastn ingen oavkortat gå till 
huvudmänne n för respektive verksamhet. 

Den än nu i rn{mga tyska delsta ter rådande 
ordningen att de n regionala stalliga skogs
förvaltaren också har överinseendet Ö\·er 
övriga allmänna skogar, s.k. "Ei nheitsforst
a m t" , och som existerade red an när Obba
rius var verksa m där, har tydl igen tjäna t som 
mönster för hans försl ag. 

Privatskogarna 
Den stora fr ihet privata skogsägare i prakti
ken h ade i mitten av 1800-talet a tt. själva 
förvalta sina skogar - frånsett vissa inskränk
ninga r belräffande bärande träd , ekar, st.or
verksträd m .m. - in nebar att man kund e 
ha ntera sin skog t1ngefar som man ville. Som 
skyd d för gruvor och b ruk fanns fö rbud i 
vissa trak te r för bönder och andra privala 
ägare till skogsm ark att saluföra andra skogs
p rodukter iin sådana som gruvorna och bru
ken behövd e, d.v.s. i huvudsak gruvved och 
träkol.70 Det fanns också i 1805 års skogsord
n ing bestämmelser, som syftade till skogar
nas fortbestånd , men dessa bestämmelser 
saknad e tydligen betyd else i verkligheten. 
Man bör nawrligtvis komma ihåg att mark
naden för virke var begränsad till vissa delar 
av Sverige. 

O bbarius föreslå r i sin bok att privala 
skogsägare i lag för bjuds att "d evastera" sin 
skog eller d elar av elen, vilket väl ndste tol
kas stt, att skogsmarken inte skulle få han le
ras på ett sätt sorn omi~liggjorde virkespro
d ukti on .i1 Han förcsl{tr iiven an m älnings
p likt till Statsskogsförvaltn ingen orn man 
tänkte överföra skogsmarken ti ll annan an
vändning, t.ex. åkerbruk. H an menar också 
au privata skogsägare årligen skulle au rn ~ila 
huggna kvantiteter virke till iigmästaren, 
säkerlige n eu o realistiskt förslag. 
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Skogsägaren bör, e nlig t Obbari 11s, kunna 
straffas orn han avverkar skog så all föryng
ringen äventyras, o m skogen fälls p{t olämp
lig tid , om skogshetet sker p .°t sådant säu att 
skogen skadas och om skogs~igare n inte Yid
tagit rimliga fö rsiktigheL5åtgärder mor. storm , 
insektsskada, skogse ld och åverkan . 

Men - säger Obba rius lill slut - der. bästa 
är om state n köper upp elen bondeskog som 
riskerar all skadas e lle r förstöras. 

Nio år efte r sin ankomst till och etable
ring i S\·erige hade Obbarius fullbordat sitL 
stora verk Uirnboh i Slwgsvelmshafxn, som dit
tills saknade motstycke i vån land . Efter en 
tre\·ancle början i bokens första del, där ova
nan vid d et nya sp rå kel och bristen p{t en 
skogligl kunnig redigerare ledde til l klumpi
ga u ttryckssätt och en onödigt omständlig 
sp1{1kbehandl ing, blir hans frarnställning kla
rare och me ra stringe nt.. De inneh.°tllsför
teckningar, som inleder varje del av boken, 
är s{t utförl iga att de t förefalle r som om de 
rnrit disposition for hans föreläsningar och 
lektioner vid hans skogsinstitur. 

Boken tyder p å en enorm beläsenhet i 
den tidens skogliga liu.e , atur och en stor 
egen prakt isk erfarenhet. En jämförelse 
med af Ström är kanske inte rättvis, eftersom 
ele n nes storverk, Handbohför slwgshushcWare, 
skre,·s 25 år lidigare och af Ström inte hade 
tillgång till det m aterial som Obbarius för
fogade över. 

Segerdahls bok 1843, Hand{nfningförslw
grus IndPl11ing~ Afwerlrning och Återsådd, och 
ännu mer h ans senare bok 185 J, Lärnkurs uti 
Slwgshuslu1llni11g . .. , tycks vara skrivna med 
föresatsen a u bli de moderna hand böckerna 
i skogsbruk. I ett särskilt kapitel redogöres 
för den kritik som Obbarius framförde mot 
Segerdahls Liirolmr, uti Slwgslwshållningoch 
elen strid mella n de bägge som boken gav 
upphov till. 

Obbarius lärobok innebar en enastående 
sarn ,uanfattning av de t skogliga kunnandet 
hos d e n ma n som korn att i många stycken 
bl i den store nydanaren i svenskt skogsbruk. 
Hans lärosa tse r och synpunkter korn att 
domine ra den skogliga debatten 1111der lång 
tid fra må t. Överallt i Bergslagen kan man se 
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-par av de skogshushållningsplaner, som 
,.111s lä1jungar utförde, och det ~ir knappast 
.igon överdrift au det var i dessa bergslags-

, n~ar sorn den svenska skogsvete nska pen 
- 'ides. Det märkliga ä r illt han under 1900-
.t' t blc,· nästan he lt bortg lö md. 

l.:Sitik a\1 Obbarius \ärobok 
Det är egen domlig t att inge n m era inträng
ande bedöm n ing a,· boken frå n Obba rius 
ege n tid har :1terfunnits. Kritiken , frånsett 
en recension m· Del I och 11, som refereras 
nedan, u teble,· helt och hålle t. O rsaken till 
de tta är 11iirmast obegriplig. De t verkar näs
t,ll l all tför långsökt att tro att det var ett med
,·etet försö k a tt "tiga il0äl" Obbarius , ·erk. 
Hans franka sätt au framställa sig som den , 
,om sitter inne med lösuingarna på alla 
,,·e nska skogliga problem , kunde naturlig t
, is ha väckt o ppositio n hos mången "ä kta 
,,·eusk skogsman ... Det fö refaller också märk
ligt att Gustaf Segerdah I , som vid den aktu
ella t iden befanns sig dels i Finland, som 
,kogsbrukslärare i Mustiala och bi tr~ide å t 
fi uska skogsslyrelsen, och d el som lärare , ·id 
Be rgsskolan i Falun , iute fann anledning att 
unala sig om Obbarius bok. Inte he lle r sena
n.: . t.cx. i samband med d ispyten med Ob
ba rius om Segerdahls Liiroku rs uti Slwgshus
hdllning (se kapitel 5), nämn er Segerdahl ett 
1rd om Obbarius omfattand e verk. 

Rece nsionen av Del 1 och Il kom ganska 
,narc efter utgivningen a,· Andra Delen 1846 . 
De t skedd e i Tidshriji för L and/manna- och 
1'0111mu11al-Elwnomien 1847 utgi,·e n av J. Arr
he nius, i nr 3 och 4 av sign aturen -H-R-L.n 

Recensionen är i sak mycket kritisk. Den 
111leds med en förebråelse för att författaren 
efter så kort vistelse i Sve rige dristar sig ti ll 
a tt skriva en lärobok o m hur svenskarna skall 
,l..öta sin skog, och recensen ten förmodar att 
d et bara kan ha var it möjligt e konomiskt. 
genom det sröd som utgått från Brukssociete
i"II . vilken hade kö pt 300 exemplar av bo-
e n. De n betingade ett pris orn 9 Rdr Banco 

tör alla fyra d elarna. 
Recensen te n förväntar sig en redogörelse 

för ··en he lgjuten tillämpn ing af Tysklands 

Skogshushå llning på våra förhå llanden", 
eftersom "de n skogshushållnings-method de 
(= eleverna , ·id Kungl. Skogsinstitutet, förf:s 
anm .) blifrit unde rvisade uti var mycket enk
lare än de i Tyskland brukliga methoder". 

De t skulle leda för långt att ta upp alla de 
an märkningar som anförs mot in nehållet i 
Ohbarius bok. Bara några exero:pel, som ger 
e n bild av karaktären "" kritiken , komm e r 
att refere ras. 

Efre r att ha kritiserar Obbariu definition 
m· begreppet "skog" (jordyta beväxt med vil
da träd ), där recensenten skulle föredragit 
en beskrivning, som låg närmare det tyska 
ordet "Forst"' \ anmärks a tt. Obbarius måste 
ha missuppfattat begre ppet "sen·iwt", e fte r
som han anväud er de t- förutom i samband 
med rätten att härma husbchovsved i skogen 
- ~ive 11 för r~itten till torvtäkt m.m. och rätten 
a tt hämta forna i skogen som _j o rdförbätt
r ing på åkrarna, vilke t var ett fö rfarande 
som var vanligt i Trskland. De t senare är inte 
servitut, me nar recensenten. 

Efte r en rad anmärkningar m· samma ka
raktär som exemplen ovan , kommer signa
turen -H-R-L in på väsentligare spörsmål: frå
gan om vilken kom petens som krävs för att 
sköta bruksskogarna. -H-R-L menar att det 
för att se til l a tt ved avverkas oc h kolas och 
att erford erlig mängd kol tillföres bruken 
inte behövs någon vidlyftigare utbi ld ning. 
Inträdeskraven till Obbarius in stitut är så
ledes alldeles för höga och utbildninge n för 
lå ng och omfattande (Dessutom finns ju 
Kungl. Skogsinscitute t med en kvalificerad 
\llbildning. ) Så ledes är också Obbarius läro
bok med "sin tavtologiska vidlyftighe t" onö
dig. H an borde ägna sig åt att med en kor
tare kurs "af sina elever göra d ugliga p ra k
tic i, hell re än a tt sysselsätta de m med e n 
mängd affekterade lärda fraser och indel
ningar, hvaraf de ingen nytta hafva". Efte r 
att ha påpeka t au förfa ttaren till boken i sin 
förteckni ng över svenska t räd glömt aven
bok och oxel, och att p il och sälg också är 
träd - och inte buskar som Obbarius påstår 
- kom me r recensenten in på skogsskötsel
frågor: 
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• Eken kräver bara m ede lmåttigt fet jord -
inte fe t och djupjord, om Obbarius m e
nar, "som hela skaran af äldre tyska förfat
tare och forstmän kommit unde rfund 
med". 

• Bokföryng1ingar behöver ingalunda skärm 
för att u tvecklas bra. 

• Au den ka lla lufte n skulle kunna fås att 
gen om upptagna luckor i beståndet "rin
na ne d" från sluttninga rna är inte troligt. 

• "Lichtschläge ", som Obbarius sägs fel
aktigt ha översau med "ijushuggningar", 
som förberedelse ti ll självföryngring är en 
tvivelaktig åtgärd. 

• Hjälpgallring ä r i Sverige en he lt onödig 
åtgärd och kan L.o. m. vara skadlig om elen 
görs starkare än att elen föregriper ~jälv
gallringen. I va1je fall kan inga stön-e 
virkesmängder hämtas i gallringen. 

Recensen ten avslutar sin kritik med föijande 
salva: "Vå r litteratur har således ge nom de t
ra arbete icke gjordt någon vinst , och skulle 
d e i boken uppgifna reglarna fö\jas, så är 
Ref öfve rtygad att skogsh ushållningen sk11l
lc förlora a llt förtroe nde här i lande t, eme
dan dessa reglar dels icke äro för oss tidsen
liga, dels för alltid olämpliga, och ehuru vid
lyft iga och må ngsidiga de fo må ·ynas, än
dock icke så svarande e mo t de verkliga for
hållande rna att de kunna vinna tillämplig
het i det praktiska. De äro således icke heller 
egnade a tt bibringa oer farne ynglingar e n 
för lander passande bildning i ämne t, aldra
minst sådana som skola be handla bruks- och 
bergslags-skogar. " 

Obbari11s svarade på recensionen i en ar
tikel i de n nämnda tidskri ften 1848. Till e n 
bö1jan ,·änder ha n sig med skärpa mot på
ståendet att en "utlänning" m ed gedige n 
och vetenskaplig ur.bildning bakom sig inte 
e fter fyra å rs vistelse i landet skulle kunna 
bedöma behovet av skogsvårdande åtgärde r 
m.m. Kanske är det i ställe t så, att om m an 
saknar till räcklig utbi ldning och erfarenhet, 
har m an svå rt att se var svaghete rna fin n s 
(Ingen kan väl påstå, au Sverige - ;innu -
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kan erbj uda en vete nskaplig skoglig utbild
ning?) . - Be träffande d en nivå, som utbildr 
ningen för skogsförvaltare p{1 b ruken bör 
h a, e rinrar Obbari us o m må lsättni ngen au 
vede rböra nde självs tä ndigt ska kunna lösa 
uppkommande skogsskötselproblern. 

Alla detalja nmärkn ingar som rece nsen
te n gjort, be möter Obbarius en efte r en och 
ofta med polemisk skärpa. Frånsett anmärk
ningen för bristande korre kturläsning, vill 
Obbarius inte vidkännas e tt e nda fe l i sin 
framställn ing. Han påpekar också ar.t fl era m· 

de elever han utbildat, nu ~änstgör som 
högr. skattade förvaltare run t om på flera 
bruk, utan annat än goda vi tsord fr:rn res
pektive bruksägare . 

Tidskriftens redaktör,]. Arrhenius, tyckte 
tydligen au Obbarius var väl skarp i sitt för
svar mot re ce nsente n , och ingrep därfö1· i 
d ebatr.en m ed fotno ter i Obbarius artikel. 
Han an griper O bbarius för dennes o tillbö r
liga skrivsätt om recensenten: "inkompeten t 
a tt yttra sig öfoer det ämne han tagit sig före", 
och gör också svarsinlägg till Obbari us, som 
väl rätte lige11 recensenten borde gjo rt. 

-H-R-L:s recension och Obbarius skarpa, 
för a tt inte säga strids lystna, svar ger en för
sma k av ele n su-id som några år senare skul
le bryta ut me llan Obbarius och Seg·erdahl. 

Någon bedömning av Obba riu · Tredj e 
och Fjä rde De lar korn ald r ig i tryck, vilket 
är märklig t eftersom Tredje Delen rö r kun
skapsavsni u e t hush:dlningsp laner, som var 
synnerligen a ktuell,1 vid mitte n av 1800-tale t, 
och F:järcle Delen ju rnr ett inlägg i den på
gående deba tten om hur d e t svenska skogs
väsendet skulle vara o rgan i erat. I 1849 års 
Tidslu-ift för Landtmanna- och Kom11mnalPko
no111ie11 n~imns dock a tt F:järde Delen hade 
ko mmit 11t och dä r kommeme ras en del syn
puukter i boken beträffande ,·irkes ·tölder 
och laga skifte. Vad tyckte då andra skogs
män vid den här tiden om Obbarius Lärobok? 
Det vet vi inte, men många tecken tyde r på 
att Obbarius h ade en respekterad ställning i 
svenskt skogsbruk framföra llt inom Bruks
socie teten. En viss ·kepsis tycks dock ha rått 
bland statens skogsyänstemän och bland de 
vid Kungl. Skogsinsti tu tet utbildade. 
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Det tycks också ha varit så, att Obbarius 
L ärobok inte användes vid Instit.utet på Djur
gården så länge Segerdahl var verksam som 
lärare i skogshushållning. Man fick klara sig 
med af Ströms Handbok och Segerdahls skrif
ter - denne kom med en ny ve rsion av sin 
bok om skogsindelning först 1861. Övers~itt
ningar av några tyska läroböcker fanns ock
så tillgängliga, liksom ytterligare böcker på 
originalspråket av en rad tyska författare. 

Segerdahls efterträdare som direktör för 
Kungl. Skogsinstitutet, V.G.M. Thelaus74

, ut
talade sig positivt om Obbarius L ärobok, även 
om han ansåg elen något föråldrad. Men 
Segerdahls principer för skogsindelning 
korn au prägla undervisningen ännu några 
decennier. Frågan är om inte Uno Wallmos 

skarpa reaktion mot det stela trakthygges
bruket också var ett avståndstagande från de 
från Segerdahl emanerande skogsskötselide
erna. 7" 

Mot slutet av 1800-talet tycks Lärobok. i 
Slwgsvetenskaj>en ha fallit i glömska. I Tidskrift 

för Skogshushållning 1893, som innehåller en 
kortfattad biografi över C.L. Obbarius, får 
boken omdömet "ett för sin tid ganska full
ständigt och förtjenstfullt arbete". Skogs
högskolans rektor A. Wahlgren nämner inte 
Obbarius bok bland litteraturen som använ
des vid Kungl. Skogsinstitutct i sin historiska 
öve rsikt i festskriften Skogshögskolan 1917 . 
Inte heller nämns boken bland använd litte
ratur i boken Skogshögsk.olan 150 år, men där
emot Obbarius bok Skogsnaturliiran. 
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KAPITEL 4 

Indelningsverksamheten -
Hushållningsplaner och skoglig rådgivning 

Detta kapitel beha ndlar den näst viktigaste 
uppgiften för Obbarius, att införa ordnad 
skogshushållning i bruksnär ingens skogar. 
Ylot bakgrund av de tyska systemen för skogs
inclel n ing redogöres för af Ströms skogsin
clelningsmetod och Obbarius metod. Huvud
delen av kapitlet ägnas åt den senare. För att 
\·isa hur en hushållsplan kunde utformas vid 
mitte n av 1800-talet lämnas exempel från 
Garpenbergs b ruk och Uddeholms bolag. 

Obbarius uppdrag 
En ligt kontraktet mellan Brukssocieteten 
och C.L. Obbarius skulle denne som första 
uppgift "undersöka, gradera, till å rligt hygge 
indela samt der så erfordras på Charta upp
taga Svenska Bruksägares Skogar". 

Staclgandet innebar att Obbarius skulle 
fasLsLälla var respektive skogsägares skogar 
\·ar be lägna och om så erfordrades ri ta kar
ta över skogarna samt uppskatta hur stora de 
\ar till arealen och hur mycket skog de inne
höll. Han skulle också undersöka och gradera, 
cl.v.s. ange skogarnas fördelning på markslag, 
på olika typer av skog och på trädslag samt 
deras åldersfördelning och tillväxt. Slutligen 
skulle han på kartan och/ e ller i terrängen 
ange de olika årshyggenas belägenhet och 
tidpunkten för deras avverkning. 

Den sista punkten ovan innefattade att 
ifrågavarande skog skulle successivt omföras 
från oordnat blädningsskogsbruk till trakt
hyggesbruk. Obbarius skulle också skatta 

hur mycket virke som årligen skulle kunna 
avverkas samtidigt som kravet på framtida 
hög tillväxt bibehölls. Slutligen skulle de 
blivande årshyggenas belägenhet markeras 
på kartan, i va1~je fall för elen första perio
den, cl .v.s. 10-20 år. 

Ovanstående krav skiljer sig in te nämn
värt från de instruktioner som gällde för 
Kungl. Skogsinstitutets indelningar av de of~ 
fentliga skogarna. Däremot torde syftet med 
planläggningen vara skiljaktigt på en viktig 
p unkt. Bruksägarnas inclelningsverksamhet 
syftade i högre grad än Kungl. Skogsinstitu
tets till att inventera virkestillgångarna för 
att se om man möjligen kunde fi nna några 
som kunde öka tillgången på tillgängligt trä
kol. Bruksägarna hade således e tt kortare 
perspektiv, eftersom man upplevde bristen 
på tillgängligt t räkol som en hinder för att 
ökajärnproduktionen. Kungl. SkogsinsLitu
tets indelningar syftade till att långsiktigt 
omforma de allmänna skogarna till alt uthål
ligt ge så stor tillväxt som möjligt. I bägge 
fallen häm tade ma n sin inspiration från 
Tyskland. 1 

Utvecklingen i Tyskland 
Hur såg man då i Tyskland på sina skogstill
gån gar? Till en början betraktades skogen 
som en mer eller mindre statisk tillgång av 
samma karaktär som malmen i gruvorna. 
Det gällde därfö r att vara sparsam med sko
gen, att använda virket på e tt ansvarsfullt sätt 
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och att förde la det rättvist mellan alla som 
var beroende av det. Redan i slutet av 1400-
talet utfärdades s.k. skogsförordningar eller 
"Forstordnungen" som föreskrev hur myck
et virke och andra förnödenheter som varje 
år fick tas ut ur skogen och hur virket skul
le fördelas mellan olika brukare. Skogsför
ordningen reglerade inte bara uttaget av vir
ke utan också boskapshållningen, i synner
het ollonsvinen i skogen, stängselskyldig
heten m.m. Jakträtten tillhörde ända in på 
1840-talet de härskande i samhället (Landes
herren). Det bör observeras a tt de tyska 
"Forstordnungen" hade en annan karaktär 
än de svenska skogsordningarna. De var 
överhetens reglering av hur de samlade 
skogstillgångarna, som man hade förfogan
derätten till som "Landesherren", skulle för
delas mellan olika be hov och sysslade egent
ligen inte med äganderätten till skog som de 
svenska skogsordningarna.2 

Brukningsformen var oordnad blädning, 
d.v.s. man hämtade frå n skogen den mängd 
virke och de virkesslag, som man behövde 
och den aktuell a skogsförordningen tillät. 
Dessutom förekom s.k. lågskogsskötsel fram
för allt i lövskogen , vilket innebar att man 

t.ex. som bränsle nyt~jade de uppslag som 
sköt upp från stubbar och rötter allteftersom 
de nya stammarna nå tt användbara dimen
sioner. Metoden medgav a tt man med rela
tivt korta mellanrum (7- 30 år) kunde å ter
komma med avverkningen till samma be
stånd.:i 

I skogar som var avdelade för bergverken 
och saltutvinningen (salinerna) kunde knapp
het på virke bli besvärande när man, t.ex. på 
grund av ökad avsättning, ville öka produk
tionen och erforderliga mängder träkol och 
bränsle inte fanns tillgängliga. Även nya 
konkurrenter om virkestillgångarna kunde 
bli besvärande . Skogsförordn ingarnas be
stämmelser om hur mycke t virke som fick 
huggas var rigorösa och medgav inte (lagli
ge n ) uttag av virke utöver vad som stadgats. 

Det rådde naturligtvis osäkerhet om hur 
mycket skog som i verkligheten fan ns. Bätt
re metoder a tt uppskatta virkestillgångarna, 
både vad gällde skogsmarkens areal och dess 
virkesförråd, var därför eftertraktade och 
ledde till o lika sätt att kartera och arealmä1a 
skogen. Även data om hur fort skogen växte 
bö1-:jade efterfrågas och e r fa renhetstal in
samlades. Så småningom fick man således 

Brukrl Magcfrsjm111g i A 11 /w /t-Bernlm rg med gruvm: hytta, !ta 111 m a ,., m. 111. Foto frå n m ! 900. ( foto: Staatlic:hPs 

Furs/amt I larzgerodr. ) 

90 

NÅG 

I sin verksa 
författare 
full tyska s~ 
män, som, 
talet, fick s 
ni ng , ve te 
kom i Tysk 
f orstwisser 
ens föregå 

Johann 
född i Th 
ha haft de 
ka och äv 
skapen. I
versite tet 
grundade 
skola, där 
de som li 
Tha randt 
sachsisk : 
di rektör, 
Han ledd 
det med 
nisation e 
rare, fors 
görande 1 

erfarenh, 



:a~ so m 
-:';:ersom 
. åime n
ed re la
de1,h er-
1ma be-

o;::,·erken 
E.'~app-
i..ex. på 

produk
;.'. ol och 
en n\·a 

:. ~und e 
~as be-

m fick 
.e lagli
..adgats. 
om hur 
as. Bäu
ngarna. 
xh dess 
Lde och 
ea.lrnä ta 
:n ,-äxte 
;:sral in
såled es 

ailiches 

NÅGRA TYSKA SKOGSMÄN - OBBARJUS FÖREBILDER 

I sin verksamhet som lärare och läroboks
författare hade C.L. Obbarius en hand
full tyska skogsmän som förebilder. Dessa 
män, som verkade under början av J 800-
talet, fick stor betydelse för skogshushåll
ning, vetenskap och organisation och 
kom i Tyskland att kallas "Koryphäen der 
F orstwissenschaft" ( ung. "skogsvetenskap
ens föregångsmän"). 

Johann Heinrich Cotta (1763-1844), 
född i Th uringen, var den som kan anses 
ha haft den största betydelsen för den rys
ka och även den europeiska skogsveten
skapen. Han fick sin u tbildning vid uni
versitetet i J ena. Redan på 1790-talet 
grundade han i Zillbach en privat skogs
skola, där han under två decennier verka
de som lärare . 1816 flyttades skolan till 
Tharandt vid Dresden och blev en statlig 
sachsisk skogsakademi med Coua som 
direktör, senare med titeln Obe rforstrat. 
Han ledde uppbyggnaden av skogsväsen
det med skogstaxering, mätningso rga
n isation etc., och hans verksamhet som lä
rare, forskare och skriftställare var e pok
görande med sin kombination av praktisk 
erfarenhet och vetenskapligt tänkesätt. I 

fråga om skogsindelningsmetod med av
verkning efte r en bestämd hushållnings
plan under längre tidsperioder förordade 
Cotta "das Flächenfackwerk", den på yt
vidden grundade fackverksmetoden . Elev
erna i Cottas skogsakademi kom förutom 
från alla tyskta lande stater även från de 
flesta europeiska länder, inte minst från 
Skandinavien (28% av eleverna var utlän
ningar), och Cotta kom därigenom att 
utöva ett genomgripande inflytande på 
skogsbrukets utveckling i Europa. Hans 
böcker, bland vilka kan nämnas Anweisung 

zum Waldbciu (l uppi. 1817) och Grunciriss 
cierForstwissenschaft (l uppi. 1832) , utkom 
i många upplagor. 

Georg Ludwig Hartig ( 1764--183 7) , stam
made från samma del av Harz som C.L. 
Obbarius. Efter studier vid universitetet i 
Giessen kom han att som skogsindelare 
och skogsförvaltare verka i flera tyska län
der (clelst.at.e r ), t.ex. Oranien-Nassau där 
han drev en skogsskola och där h ans sto
ra organisatoriska begåvning uppdaga
des. Han kallades till kungadömet Wurr
ternberg för att som Oberforstrat organi
sera och leda förvaltningen av de statliga 
skogarna. Slutligen blev han år 1811 Ober
landforstmeister i Preussen, vars landom
råden och skogar kom att u tökas högst 
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betydl igt til l arealen å r 1814 (Wienkon
gressen) . lian arbeta<lc med orga niser
ingen av den statl iga domän- och skogs
l"ö rvaltninge n som genom ho no 111 erhö ll 
en förträflli g o rganisat io n. Ha ns be tyde l
se ligger mindre i stora nya upptäckter ä n 
i han · förm åga all o rd na hela de t mång
faldigt spridda materi ale t e nhetlig t. Inom 
skogsi ndelni ngen var H a nig \'ar den för
ste som an\'ände "das Massenfachwe rk·', 
d e n p å virkesmängdcn grundade fack
verksmctoden . Han föreläste ,·id Bedins 
uni,·ersitet och vid den r1r 1830 inrättade 
skogsakademien i Ebc rswa lcle, och han 
skrev lä roböcker som utkom på fl e ra 
språk och i flera upplagor. De n mest be
römda är Lehrbuch Jur Förstl'r ( l uppi. 
1808). Tillsammans med sonen Theodor 
ga\' han ut de t stora uppslagsverket Forst
liches wid forstnalurwissensclwftliches Co11-
vf'rsat ions-l.l'xikon (] u ppl. 1834-35) . 

Friedrich Wilhelm Pfeil (1783-1859) var 
även han född i Har? .. Pfcil kom e fter sin 
u tbild ning förs t i kurländsk tjä nst och 
därefter till Schl esie n. 1821-30 var han 
professor i skogsvetenskap vid un iversite
tet i Berl in vid de n av Hartig grundade ut
b ildningen . 1830 utnämndes ha n till rek
tor för den nyinrättade skogsakade mien i 
Ebe rswalde som senare kom att bli känd 
även i utla ndet. H an utvecklade. tåndons
lära och marklära, och inom skogspoliti
ken kom han , liksom Hartig och Cotta, 
a tt \'ara representant för en liberal inrikt
ning. Pfe il , som var autodidakt, hävdade 
vikten av att studera d e lokala förhållan
dena innan man fastlade skogsskötsel
principerna och tillskrivs begreppet "det 
lokala järnhårda lag". Han var de n förste 
skogsmanne n som hävdade sambande t 
me llan skoge n och nationalekonomi e n 
och som framhöll skogens skö nhetsska
pande betydelse. Pfeil var e n framstående 
lä rare och skriftstä llare och gav unde r 
åre n 1822- 59 ut si na Kritische Blätterfiir 
Forst- und.Jagdwissenschaft i 42 band. 

Johann Christian Hundeshagen ( 1783-
1834), föddes i Hanau och fick sin utbild
ning vid Hartigs skola i Dille nburg. Efter 
tj i"mst b l.a. som överjägmästare i West.
falen blev han 1818 utnämnd till profes
sor i skogsvetenskap vid universitet.el i 
Ti.ibingen, från 1821 ledare för e n högre 
skoglig utbildning i Fulda, 1824 direktör 
för skogsins t.ituter i Giesse n och fr.o.rn . 
1831 professor vid universitet.el dä r. Hun
d eshagen vann som systematiker al lmänt 
erkännande och var e n av de första som 
be tonade nödvändigheten a,· ett skogligt 
försöksväsende. Han utgav en miingd skrif
ter inom skogshushållningens o mråde. 
Ha n var en iderik fö rfattare av me ra ve
tenskapliga än p raktiskt in riktade böcker. 
Särskil t högt i anseende har hans stora 
U"ebandverk nåu - Metlwdologi.eund Grund
riss der Forstwissenschajt, linzyhloj)iidie der 
Forstwissenschafl (1 uppi. T i"1bingen 1821-
22) - som har sagts inleda e n ny skogsve-
1enskap. 

CarIJustus Heyer (]797- 1856), född i 
Bessunger Forsthaus vid Darmstadt, kom 
alt efter sin egen ut.bi ldning tillsamma ns 
med några kolleger öppna en privat skogs
u tbild ning. H eyer blev därefter revirför
valtare samt lärare vid utbildningen i 
Ciessen under Hundeshagen på 1820-
taleL och kom J 835 att bli hans efterträda-
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re som professor. Fram till 1843 var han 
o ckså Fo rstmeister vid forstinspekLionen 
i Giessen . Som forskare gjord e han sysLe
matiska och metodologiska undersö k
ningar och var e n av d e första som gjorde 
skogliga försök. Han uppfann eu viktigt 
instrument, en tilh·äxtborr. Genom hans 
o ch H11ncleshage ns a rbete n tick uni\'er
si tetet i Giessen ett goLL rykte , även utom
lands. (i\ven några svenskar fan n \'~igen 
ti ll hans un iversiteL.) Han p11bliceracle 
många skrifter inom flera ornr~1den, fr{m 

skogsstatistik till boLanik. Bl.a. författade 
han Die WaLdvertragsregelu.ng ( l uppi. 1841 ) 
och /Jn Walclbau oder die Fo1:stjJroduhte11 -
z1.u:h./ ( I uppl. l 8S4) . 

Gottlob König (1 776- 1849), född i Har
cl isleben, var en av Cottas första el ever 
och blev 180'.1 lärare vid cle nnes skogsin
stitut i Zillbach . 1805 b lev han revir förval
Lare i Ruhla, där han upprättade ett eget 
pri\'a L skogsinstitllt. 1830 kom denna sko
la att u1u.ler Königs ledn ing flytta Lill Eise
nach o ch om\'andlas till en statsinstitu
tion för Sachsen-v\'eimar. König verkade 

som direktör för instituLionen till sin död. 
1829 b lev h an medlem av Oberforstamt i 
Eiseuach och 1837 OberforsLrat. Förutom 
sin insats som lärare reformerade h an 
även skogsväsenclet och skogsförvaltn ing
en i \Neirnar. Hans vetenskapliga gärning 
fick stor betydelse för behandling av skogs
matematiska prob lem, tillväxtrnätning 
etc. KönigYar en av grundläggarna av elen 
Lyska skogsvetenskapen, särskilt den gren 
som beha ndlar skoge ns uppskattnin g. 
Han utbildade de s.k. b rösthöjclsform

talen och utgav (1840) skogsuppskatt
n ingstabeller. Av hans andra skrifter kan 
nämnas Anleilung zur Holztaxation (1813) 
och DieForstmathematih, förs t utgiven l835. 

Referenser 
Hasel, Karl, Forstgesch.ichte. L in Grundriss 

jiir Studium 1uul Praxis. H amburg & 
Be rlin , 1985. 258 s. 

Hausratl1, Hans, Geschichte des cleutschen 
Waldbm1s. \lon seinen Anfiingen bis 1850. 
Freiburg im Breisgau, 1982. 4 16 s. 

LrmrllPxilwn. L'in Narhschlagewerk des alL
gemeinen H'issens unter besonderPr B1'rii.ch
sichtigu.11g der Landwirtschajt, Forstwirt
scha/i, Cärtnerei, der Ländlichen Industrien 
mu/ dn Liindlichen .fu.stiz- uncl \lerwaL
t u11gsjm1xis. Heramg. von Konrad zu 
PutliLz u ncl Lothar Meyer. Bd 1-6. 
Stuttgart, 1911-14. 

l\fante l, Kurt, DPutsche.forstLich.e BibLic•gmjJ
hic 1560-1965. T. 1-3. Freibur;; im 
Breisgau, 1967- 72. 

Nordiskfamiljebok Konvn:sationslexikan och 
realencyldo/1edi. Ny, revid e rad och rikt 
illustrerad upplaga. Bel 1-38. Stock
holm, 1904-26 



hjiilprnedel art planera virkesuttaget ur sko
gen p[1 hingre sikt. Hushålln ingsplaner, d .v.s. 
o lika former av skogsinde lning, lanserades 
av flera skogsmiin under hela 1700-talct. ' Be
g ,-eppen omloppstid och uLhållighet blev 
också vedertagna. 

År 1795 publicerade G.L. Han ig" boken 
Anweisu.ng zur Taxation cl er Fonten (Anvisning 
i skogstaxering) som var en sammanfattning 
och systematisering av de tidigare e r fa ren
heterna på o mråde t. Hanigs bok kom att b li 
normerande för p laneringen av skogsbruket 
inte bara i Preussen, där han främst var verk
sam, utan också i m ånga av grannländerna. 
Boken var också känd i Sverige, bl.a. av Sef~ 
ström, Böcker och Radloff, som alla gjorde 
resor i Tyskland onikri ng år J 800. Även om 
dessa in te fäste någon större vik t vid skogs
inclelningsLanken, så intresserade de sig desLO 
mera för frågor som hur man skulle kunna 
åstadkomma en stö rre tillväxt. genom ändra
de skogsbruksformer såsom trakthyggen .6 

H anig pläderade för sina ideer både som 
läroboksförfattare ocb som lärare vid priva
ta skogsskolor, vilka han drev vid sidan av sin 
tjänst som j ägmästare, och inte minst när han 
å r I 8 Il som högste skoglige a nsvarige fick 
uppdrage t au omorganisera skogsbruket i 
Preussen. Han tog också in itia tivet till att en 
kval ificerad skogsundervisn in g in rättades 
vid universitetet i Berl in , vilket så småning
om utvecklades till Skogsakademien i Ebers
wal<le . 1830 tillkorn där ell skogsinstitut, som 
ersau f' skogsutbild11ingen ,·id unive rsitetet i 
Berlin. Genom Hartig och v\'. Pfei l blev skogs
institutet med sin fo rskning ett ,11· de 111es1. 
betydande vid sidan al' Tha randt i Europa. 

T\'.ågra år efter Hartig , 1804, gal' den t idig
are niimncle a ncl r<:' förgrundsfiguren i tyskt 
skogshrnk, H e imich Coua\ 111 sin lärobok i 
skogstaxeri ng, Sys/nnatische A11leit11 ilg :ur 7r1xa

l io11 df'r Wolr/1.111?,;en (TTancll edn ing i skogstax
e ring) , som kom arr bl i 11on11givande fö r 
k11ngariket Sachsen . Coua ledde diir si11 pri-
1·ata skogsakademi i Tharandt. De nna aka
demi blev statlig 1816. 

Cottas akademi w g emot elever inte bara 
från o lika delar av Tyskland u tan också från 
en rad andra länder- även från Sverige - var~ 

igenom hans skogsindclningsme toder vann 
spridning långt utan för Sachsen. 

Både Hartig och Cotta var l'örespr~1kare for 
det so m senare korn att kallas fadwer/is-meto
den för lå ngsiktig och u thållig hushå lln ing 
med skogen, och som innebar e tt renodlat 
trakthyggesbruk med eller u tan fröträd. Sko
gen eller skogsskiftet - blocket - sk11lle in
delas i e tt antal avdelningar, var och e11 på sikt 
omE111.ancle skog av samma ålde r. En optimal 
omloppstid skulle fas tställas, och man skulle 
sträva efter att skapa en skog där alla åldrar 
var representerade på ett likform igt siit t. 

Hanigs syste m syftade till e n plan som 
möjliggjorde att man va1~je år på sikt skulle 
kunna t.a ut samma virkesmängd ur skogen, 
huv11dsakligen i form av kalhygge. H yggena 
skulle i varje fa ll för de n första 10-årsperio
de n stakas ut på marken och om möj ligt ges 
raka kanter och en regelbunden form. De 
o lika årshyggena borde liiggas intill varand
ra och samlade i s.k. /Jeriodl'romfattande 20-
30 årshyggen . 

J tysk li tte ratur brukar H artigs metod be
tecknas som e n volym-Jaclwerksmetod.~ Den 
kom så småningom att överges, efte rsom 
elen uppfattades som al ltfö r omständlig i 
pra ktisk användning, framförall t när man 
försökt e kompensera o lika bon iLe ters väx
lande produktion med o li ka tillviixt per 
arealenhet, genom a tt i beräkningarna kor
rigera den verkliga arealen en lig t vissa teore
tiska be räkn ingar. 9 

Cottas meLOd , som kallas arfal:facfwerhs
l!lcloden, syftade till e n plane ring som inne
bar att man \'arjc :°1r skulle slu tawerka samma 
areal. Härigenom skulle mau på sikt skapa en 
lfö1gsiktig arealmässig o rdning i skogen, som 
ansågs ge elen uth(d lig t sLörsLa 1ilh·äxten. I 
sin s1rängas1f' mformning ledde sysLemet. ril l 
c11 stel indelning a, · skoge n i t rakthyggen. 
b<:'lägna intill varandra i löpandt' åldersföljd. 
Re lativt li ten hänsyn kunde 1as ri ll skogssköt
selns kra\', när de t g;illde au ta va ra på till
väx tmöjlighete rna. 

Cotta korn så små ningom sj iilv att ändra 
sin metod, så au den i stö rre utsträckn ing 
tog hänsyn till de e nski lda beståndens 1·äxt
kraft, b l.a. till boniteten. Metoden blel' ock-
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:11,rn försökte an passa s ig ti Il båd e areal och 
'oh·m, och normalförråds111etoden. Enligt ele n 
,i ,rn~imncla fö rsökte man med hjälp m· nli
~.1 111alema t iska for mler oc h produk lions
·,1b cllcr räkna fram e rr normalför råd, som 
,kngen borde inneli{dla när man genomfört 

1111\andlingcn till e n "harmonisk'' skog llled 
.1ka stor a real, reducerad efter o lika boni te
·n. i \·arje [tider under beståndets op timala 
n !ll loppstid . Så läuge man ännu inte upp
:1,llt d et "harmon iska" norm alförr{1det bo r
d e a n 'erkningarn,1 till vnlyrne11 reduceras. 
'>\·{11 igheterna all med hjä lp av cr fa n°nhets
·al för tillväxt i planlöst b läclade bestånd fasL
,tä lla storle ken på d e framtida normalför-
,1clen g jorde 111etocle11 s1·årha n tcrl ig, i sy11-
xrhet sedan 1narkränteläran fått be tyd e lse 

- -,r tiinkandet. 10 

I [artigs och Cottas skrifter nådde också 
\clr t land. l några fall ledde det till st11d ic
besök p ;, o rt och ställe, som påpekats ovan. 
\"ä lkänd är elen omfarrandc res;i som Ku11gl. 
Skogsinstinnets bliva nde direktör, Israel af 
Slröm , gjord e 1824 till Tyskland, d å lian bl.a . 
tog del ;iv hur ol ika skogsindeln in gs- och 
lrnshå llningsmeLOcler praktiskt tillämpad es, 
oc!t då han fönn odligen ocks{1 trä ffade b{1dc 

Hartig och Cotta. 11 

Det af Ström \'ille åstadkomma i det S\'ens
ka skogsbrukel \'ar dels att få ett grep p om 
,kog,m1as omfattn ing, i syn nerhet Lillväxtens 
sto rlek, och d els att ö ka skogstillgångarna 
genom e n effe ktivare skötse l, d.\·.s . gen om 
a tt in föra trak thyggesbru ket. De ledande 
m;in 11 e n i Rrukssocieteten , sådana som af 
'.\°ordin och Sefslröm, de lade h ans uppfa u 
ni11 gar härYicl lag. 

Af Ströms skogsindelnings
metod 
I liirnbo ken H andbvk förslwgsh11shållruP, so111 
länge \'ar g runde n för utbildninge n i skogs
,kölsel och skogsindelning Yid K11ngl. Skogs
insti tuLet., beskriver af Ström li ur man borde 
~a ti llväga fö r an f"ram släl la e n husb[dln ings
p la n . ;\\· elen relatin knapph ändig:-1 fra m-

stiillningen p;\ 13 sidor, ll io la bel ler och en 
kana. fra m går a tt m å let för h ush ållniugsp la
nen e nligt afSlrÖm bo1·de vara all m ed hFi lp 
av trakthyggcsmeLOden skapa e11 skog bes tå
end e a\· lika 111å n ga likåldriga bestånd som 
anta le t {1r i elen fastställd a om loppstiden, 
eller rnultip lar av o m loppsliden . I-fan syfta
d e alltså lill en arealp lan när mast i Couas 

a nda. 
lVIed hjälp av kart.läggn ing . taxering, av 

skogen e1hålles unde rlag för au. d e la in sko
gen i s .k . perioder, \'ar och en o m faltande 
fem til l tioårshyggen . O m om loppstiden 
1astsLä llts till 120 å r blir a ll tsft antalet p e rio
de r tol\' \id ti oå riga perioder. Avverknings
följde n inom \ a 1je period bestiimmes bara 
för första perioden. Ordn ingsföljde n ino m 
ÖHiga perioder blir en fo ij d av bcsti'1uclets 
11t\-cckling, praktis ka h ~iusyn rn .m. För af 
Ström är lydligen de t stora problcrnel llllr 
man på b~is ta sät.L förvandlar en oordnad 
blä cl n in gsskog till e n 1-cu trakLhyggesskog, 
och han ger e n rad r:1cl hur man b ör gå ti\ \
\·äga. Del viktiga ~ir atL ständig t under p lane
r in gsarbetets gång ha fo r ögo nen h ur de 
olika perioderna ka n in o rdnas som d e lar i 
d e n framti da skogen med likå ld riga beslånd 
i en löpa nde föl jd upp rill sluta\'\e rkn ings
åld e rn. Förgäves letar man i hans bok e fte r 
p rinciper fö r hur denna åld e r bör fasts tä l
las. J:! !Ian lalar om begrepp som ,.n ä r sko

gen är mogen" satnl au "granskogens hugg
ni n gsperiocl infallen-id 100 a 120 års {tid e r", 
men precise rar det inre n~irmare än så. Som 
en slags säkerhetsåtgärd for att inte åstad
komma för stor årlig kalhyggesyta föreslår 
h a n a tt man, innan man utför räkneopera
tiouen au räkna ut denna yta. lägger t.ill 10 
år ti l l d e n uppskattade lämpliga o nilopps
liclen tumus. Af Ström rekommenderar ock
så att rn a n be r~ikuar den å rl igen utfallande 
vi rkesrnängclen snålt genom atr reducera 
d e n rnecl 10-1 5% . De n kub ikmassa som på 
d et:ta sätt s.a.s . ,.blir över " får stå har som en 
s lags r<>se r \'. H ~ir n ä rmar h a n sig alltså H ar
tigs rnocle ll för rnlymfacherk. Men i a llt 
Yäsentligl år hans mode ll a realbaserad m ed 
sin h å rda knytn ing till att va 1je å rsyta ska ll 
uts ta kas på marken. 
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Af Ströms modell är ganska grov och tar 
li te n hänsvn, exempelvis till skogsmarkens 
oli ka goclhetsgrad. /\fan bör dock obsen·era 
föij ,111de regler som af Ström stiiller upp för 
i11 del11ingen i periodiska hyggen: 

·• 1. :\tt elen ä ldsta skogen, e ller den som gif~ 
W' r minsta tillväxt<"n, eller elen s0111 öfver
, kärmar ung, i vi.ixt varande, skog, först 
blir huggen, och således kommer i 1 :s1.a 
1wrioden. 

') Att hyggena stt mycke t som möjligt följa 
tätt vid hvaranclra, p,'\ det stä11gselkost11a
den kr ing de bdröade hygg<"na måne 
hlifra lindrigare, derigenom att sfiugseln 
blir i ett s,uum,mhang . 

'.t Att perioderne för grön ell e r viixande 
skogs huggning icke utan i nödfall börjas 
förr än all maskskadad skog, vindfallen 
e ller förtorkade triid först äro borthem
rack i den ordning, som de nu här b lifvit 
uppräknade. 

-l. Att man icke, för att få skogsh yggena i eu 
samband , bort.hugger e n i stark tillväxt 
varande skog, och clerigenom förminskar 
afkastningen . 
De r d essa reglors följande komma i strid 
med lwarandra, utväljer man den fördel
akt:igaste rillämpningen ." t:l 

.-\fStröms regler fö r skogsincleln ing bö1jade 
t illämpas f'ramföra llL i kronoskogarna redan 
på 1830-taleL i den mån kunniga förriitt-
11 iugsrniin fauns att tillg.'\ . Det blev alltså 
friimst de nyutexaminerade cle\'erna från 
E.tmgl. Skogsinstilutet som ble\' de nya skogs
indelarna, förstä rkta rned ett au tal lantrniita
re. \'ilka efter e n kortare kompletteringskurs 
kunde vinna kompetens för uppdragen. 
S0111 exempel b1111~imuas att hushMlui11gs
plancn for skogstrakten Flinsberget, tillhö rig 
Ö\erstebostället Näs Kungsgård i Koppar
bergs bn, som 1849- 50 utfördes a\· Ö\ erlan t-
111ätaren Georg de La\ al. 1•

1 

Behmen a\· hush{tllningsplaner \'ar siir
skilr sro ra när der gällde bosrällsskogarna, 
d är det gällde au fastställa elen \'irkesmängd 
, o m bost~illsinnehavaren eller a rre ndatorn 
, ktille få nyuiggöra sig. Men även tör Ö\Tiga 

skogar i offentlig ,'igo - kronoparke1·, allmän
ningar av o li ka slag, gru\·skogar m.fl. - inne
bar uppr~ittade hushållningsplane r e tt stort 
steg på vägen 11101 en bäure förvaltn ing. Del 
fanns \'isserligen en skoglig admin istration, 
J ägeristaten, med Ö\'erj:igm;israre,_jiigmästa
rc, _jägare, 11nde1jäga re m.f-1 . au andincla för 
uppdragen, men praktiskt taget alla saknade 
skoglig utbildning - de var i regel avdanka
de mi li tärer - och dessvärre saknade de ock
så skogserfarenhet. Däremot kunde de vara 
goclajägare! På grund av dessa omstä ndig
heter varj ägcristatens infhtandc ptt för\'alt
ningen av de allrn;inna skogarna marginell. 

Indelningsplaner uppriittade av de n ya 
_Figmästarna inne bar så ledes etl ston fram
steg för a lt ås tadko111ma e n biittre fön-alt
ning a\' d e a llmiinna skogarna. Frå n 18'.)0-
talct u tfördes o ckså el.t ganska stort an tal 
b ushållningspla ne r, som h1stställcles av res
pektive landshövding att läggas til l grn 11d för 
virkesuttagen . Men hjiilpen kom i många fa ll 
\'i1l sent, cltcrsom man hade - i liberalismens 
anda - bö1jaL sä lja ut krouoparker och re
kogn itionsskogar söder om Dalälven en lig t 
ett riksdagsbeslut å r 1823. 

Aven om det finns exempe l p{t att af 
Ströms indeln ingsmode ll fan n använd n ing 
~iven hos andra skogsägare än staten, van 11 
mode llen ingen störr e framg{rng i. de priva
ta bergslagsskogarna. Exempelvis indelades 
Horndals bruksskogar 1848 av Kungl. Skogs
institutet elever. T värtom hördes en hel del 
kritiska röster bland de bruksägare, som led 
brist på träkol och som \·ille utn yttja sina 
skogar cffcktiYare utan att ge avkall på den 
l{mgsiktiga produktionsfö rmågan. Man fann 
af Ströms modell vara väl försiktig och me
nade sig inte kunna vänta till en avlägsen 
fram tid för a u tå skörda de k\·an Li te ter som 
skogen uthålligt kunde ge (se kapitel 2 s. 
22) . Af Strö ms metod t illämpad i gruv- och 
rekognitionsskogarna - avsatta för gruvor
nas och _j~irnhante ringens behov - kunde 
befaras leda till minskade uttag av kolved , åt
m instone temporärt, b rist på kol och där
med ruiuskad produktion av_järn. 

Kritiken a\· af Ströms fackve rksrnoclell , 
som 11ppfattades som en "dogmatisk sche-

D7 
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rnatisering" '"', fanns rnecl i diskussionen när 
Brukssocie teten på 1830-talet vid de årliga 
fullrnäkligernötena diskuterade behovet av 
en annan typ av utbildning och rådgivning 
för bruksskogarnas del än den Kungl. Skogs
insti t.u tet kunde erbjuda. Det bör i detta 
sammanhang nämnas att det i bruksägar
kre tsen redan fanns viss egen erfarenhet av 
tyska p lanläggni ngssystern utöver det man 
eve11tuelh sett ,·id besök i Tyskland. Så hade 
exempelvis Lesjöfors b ruk och Uddeholms 
bolag tyska jägmästare anst{illda som bl.a. 
sysslade med att kartlägga och p lanlägga 
skogarnas skötsel så tid igt som på 1830-
talet. 1" Dessa pl aner Log i första hand sikte 
på au framställa kartor över skogsinnehavet, 
att göra e n uppskattning över den sam lade 
virkesmiingden och art. göra en relativt enkel 
plan över i vi lken ordning skogarna skulle 
avverkas på det mes t ekonomiska sättet. 

Bruksägare, som biu{itt beslutet i Bruks
societeten om anställningsvillkoren för Ob
barius 1839, avsåg troligen art det därige
nom skulle åstadkommas en utbildning av 
persone r kapabla att. utföra skogsplanlägg
ning av ungefär samma slag som de tyska 
jägmästarna exempelvis utfört i Uddehohn 
och Lesjöfors. 

Obbarius och obbariternas 
skogsind elnin gsmodell 
Carl Luclwig Obbarius hade, 11är han kom 
till Sverige, en lång e rfarenhet bakom sig a" 
tyskt skogsbruk och tyska skogsinclel11ings
meLoder. Som framgått man var han någor 
,1,· en spec ialist_jusr på att göra hushållnings
planer (se kapitel !'i ) : H an hade t idigare 
yänstgjort i både Preussen och Sachsen och 
\'ar väl förtrogen med 1-lartigs och CoLLas 
rankar om skogl ig planering. Av Obbarius 
senare skriftf'r a tt döma föUcle ban också 
noga den tyska skogliga d ebatten , som ,·id 
n1.i LLen a\' 1800-ralet ,·ar ganska I ivl ig med 
deltagare som H undeshagen 17

, Pfcil '", Hey
er och König"l, alla i sannna generation som 
Obbarius. De två sis tnämnda var, liksom 
Obbarius, e!e,·er till Cotta. C.L. Obbarius Lvå 
äldre söner, Georg och I-le rman, som efter 

I 00 

utbi ldning och skogliga ansLällningar i Sach
sen respektive Lauenburg under faderns 
ledning korn au syssla med skogsindelning 
bl.a. i Bergslagen, förde naturligtvis också 
med sig värdefulla erfarenhet.er. 

Obbarius h ade ajälvständigt lett skogsin
dclningen och frarnsLäll ningen av en hus
h ål lningsplan för skogsförvaltn ingen i An
halt-Bernburg. En redogörelse för hushåll
ningsplane11 finns återgiven i en historik över 
skogsförvaltni ngen.~0 Dessutom har Obba
rius själv redogjort för hushålln ingsplanen i 
en tysk skrift som blev publicerad år 1839.~1 

Den hushållningsplan Obbarius fått i 
uppdrag au utarbeta skulle uppfylla flera 
krav. Först och främst önskade skogsforvalt
ningen i H arzgerodc öka uuagen för att 
mot.svara ökade behov av triikol i hyttorna . 
Så ville man bö1ja överföra skogsbrukssiittet 
från lågskogssköt.sel till i varje fall me llan
skogsbruk. Slutligen ville man introducera 
rena granbestånd för au därigenom öka till
växten (se kapitel 2) . På grund av att avverk
ningarna ganska snart korn att ökas ut.över 
p lanen , råkade hushålln ingsplanen, enligt 
skogsförvaltningens hisLOrik, i oordn ing när 
man försökte anpassa den till de n ya vill
koren. Författaren till skriften från år 1900 
menar att Obbarius hushållningsplan efter 
några å r råkade ut för fullständigt sam rnan
brott.- "der vollständige Zusammenhrucb" -
och till slut, sedan han lämnat fö rvaltning
en, måste man starta p{1 n ytt och göra en n y 
plan. 

Obbarius ge r i den ovan näm11da skriflen 
e11 annan version av händelseförloppcr, sorn 
d et skulle fora för l{1ngt att ge en ful lständig 
redogörelse fö r. 2

~ lnrressant iir dock au ta 
del a,· det ,uycket speciella förf:.uande s0 111 
han a1wände , ·id indelninge n . För au för
bi lliga ;irbetel med a ir ber{ikna befintliga 
skogstillg:111gar och uppskatta fram tida utfall 
,uwäncle man erfarenherstal ur bokföriugen. 
Det fauus nii1nlige n da1a båd e över virkes
mängd och över salu,·iirden för de senaste 
16 åren fördelade på olika avverkningstrak
ter. l\1led ltjälp av den ansvarige skogvaktaren 
och genom syn på p latsen klassad es va1:je 
trakt efter ett poängsystern , sorn beskrev 

mark och s 
fallet. Man 
som jämfö1 
byte i virke 
ment, och i 

Genom a 
trakte r son 
å rens avve1 
jämförelser 
a1· hur bes 
under elen • 
ningstillfä ll 
av de t fraIT 
pengar. Un 
m iissiga hä 
samman lär 
,·isa avvcrk 
ö nskernåle 
,w virke fot 
och vad fö 
Bernburg) 

Skälen t 

uppskattni 1 
i skogen , v; 

1. Sort.irne 
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mark och stående skog vid avverkningstill
fället. Man fic k således 16 års avverkningar 
som j ämförelsemate rial både vad gälle r ut
byte i virkesvolym , fö1delat på olika sorti
me nt, och i pe ngar. 

Genom att okulärtjämföra de avverknings
trakter som var tänkta för de kommande 
åre ns avverkning med en liknande trakt i 
_jämförelsem aterialet, och med bedömning 
a,· h u r bestånde t kunde tänkas utvecklas 
under elen kommande r.ide n fram till avverk
ningstillfället, knndc man skapa sig e n bild 
av det fram tida utfalle t i virkesvolym och i 
pengar. Under iakttagande av skogsskötsel
mässiga hänsyn kunde man så kombinera 
samman lämpl iga avverknings tra kter till års
visa avverkningar, så a t t dessa motsvarade 
önskemålen, cl.v.s. vad avnämarna behövde 
av virke för o lika ~indamål och som bränsle 
och vad fö rvaltningen (h e rtigen i Anhalt
Bernburg) behövd e i int~iktcr. 

Skälen till a tt man valde d et förenklade 
nppskattningssättet, hel t u tan mätningar ute 
i skogen, var flera: 

l. Sortimenten var svåra att mäta , särskil t i 
elen täta unclerväxten av hassel, som fan n 
avsättning som ved, korgrna ka rvirke och 
risbun tar (bränsle bl.a. i salinerna). 

2. Erfarenhet saknades av vad gallring i tidi
gare lågskog kvan titativt kunde ge i ut
byte. 

3. I den skog som skulle omföras ti ll hög
skog, b l.a. efter granplantering, saknades 
erfarenhetstal om framtida utveckli ng. 

Förutom alt uppskattningen av del fram tida 
utfalle t blev osäkert, förrycktes utfallet genom 
ägarens efter hand ställda krav på större uttag 
(se ovan), genom misslyckade föryngringar 
exempelvis vid dåliga o llonår, samt genom 
ändrade omloppstider. O bbarius menar ock
så att oerfaren heten vid det använda sättet att 
utarbeta en h ushållningsplan ledde till miss
tag, som det funnits möj lighet att korrigera 
under avverkningarnas gång. 

Att döma av skogsförva!Lningens bedöm
ning i dess historik 80 år e fter det a tt hus
hållningsplanen utfördes, blev O bbarius in-

delningssystem e tt m isslyckande sell ur 
skogsförvaltninge n i Harzgerodes syn vin kel, 
men de t var ett m isslyckande som gav Ob
barius värdefulla erfarenheter. Han kom 
nämligen att använda elen oklllära uppskalt
ningsrnodellen med stor framgång i Be rgs
lags-skogarna i de fall skogsägaren kunde 
nöja sig m ed en mera summarisk p lan. Flexi
biliteten i Ohbarius metod gav såled es möj
lighet att anpassa hushållningsplanen till de 
aktuella behoven. 

Obbarius hade tyd ligen en ovanlig för
måga all snabbt sätta. sig in i nya förhålla n
de n och gav sig nästan omedelbart efter an
komsten till Sverige i kast m ed uppskatt
ningsuppdrag av o lika slag. Som exempel 
kan nämnas indeln ingen av Karmansbo 
bruks skogar 18402

" och Fernaverkens skogar 
1841. Strax dä refter uppskattade Obbarius 
även skogarna åt Vikmanshyue bruk? 1 

Med ta nke p!1 a tt en av Obbarius huvud
u ppgifter j u skulle vara a tt bistå bruksägarna 
m ed skogliga råd och att göra skogliga hus
h ålln ingsplaner, är det in te förvånande att 
avsn ittet om skogsindelning, eller "reglering" 
som Obbarius kallade de t, skulle upp ta e n 
betydande del av hans Lärobok. På 375 sidor 
be handlas kartläggn ing av skogen, skogs
uppskattning, planläggning av skogsbruket, 
skogsvårdsplaner och d riftsuppföljningen. 
Framställningen i boken är mycket nära det 
handfasta utförandet av olika moment i hela 
p lanläggn ingsarbetet. Man fö rstår att O b
barius avsikt vari t att skriva en handledning 
att sätta i händerna på den som skulle utföra 
själva arbetet med kartläggning, uppskatt
ning av virkesmängde r och hushållnings
planen. 

I de t följande ges en redogörelse för Ob
barius indelningsm etod sådan den fra mgår 
av hans Lärobok Del III och av dokum en t 
från indelningar utförda av honom själv och 
h ans e lever. 

Hushållningsplanens syfte 
En förutsättning för planeringen är att hus
hålln ingssätteL, varm e d O bbarius menar 
blädning eller trak thyggesmetocl, först be-
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stäms. Därefter krävs en noggrann invente
ring av tillgångarna och hur mycket skogen 
kan avkasta under överskådlig tid. Han an
vänder sig gärna av ekonomiska termer som 
kapital och ränta, och framhåller att plane
ringen måste ta hänsyn till ägarens situation 
och vad denne förväntar sig i u tbyte av sin 
skog. i;; Obbarius har tydligen klart för sig att 
den egna skogen är en viktig komponent 
när det gäller att skaffa fram träkol till rim
liga priser, vilket kan komma att påverka 
uttagens variation under olika tider. Han 
framhåller att ändamålet med planen är "att 
utröna den högsta möjliga afkastningen hos 
en skog, och bestämma det sätt att sköta sko
gen, på hviket detta ändamål bäst kan upp
fyllas" . Det bör observeras att med "högsta 
möjliga avkastning" avses störs ta nyttan för 
skogsägarcn, vilket långt ifrån alltid är det
samma som den högsta möjliga volymtillväx
ten. Redan här skiljer sig Obbarius från af 
Ström, som j u strävar efter att bygga upp 
skogar med stort virkesförråd och stor abso
lut tillväxt. 

Obbarius pekar också inledningsvis i sin 
lärobok på svårigheterna att göra en prog
nos för en skogs utveckling för en så lång pe
riod som en hel omloppstid, i synnerhet när 
man också skall omföra skogen från bläd
ningsskogsbruk med dess osäkra värden be
träffande virkesförråd, åldersfördelning och 
tillväxt till en skog med likåldriga bestånd. 
Den långa tid som omställningen kommer 
att ta ökar också osäkerheten i planeringen, 
vilket talar för att man bör gå framåt med 
små steg. 

Obbarius delar in indelningsarbetet i sju 
moment: 

1. Bestämma skogens omfattning och even-
tuella indelning i block. 

2. Fastställa brukningssättet. 

3. Göra en preliminär hush ållningsplan. 

4. Göra en kulturplan. 

5. Bearbeta elen preliminära planen till en 
slutgiltig plan. 

6. Framställa skogskana med beskrivning 
och skötselanvisningar för förvaltaren. 
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7. Inrätta ett system för uppföljning av gjor
da virkesuttag 

Skogstaxeringens utförande 
Obbarius börjar med att redogöra för d e 
olika redskap som används för skogstaxe
ring. Han nämner teodolit, astrolabium ( ett 
slags sextant), kompass, korstavla, mätked
jor, klavar och måttband (för omkretsmät
ning). Rutpolett användes för arealberäk
ning av mindre kartfigurer. Lantmätarnas 
kartmaterial, där sådant finns, bör användas 
som underlag för kartfigurerna. Triangel
mätning kan behöva tillgripas (jämför kra
ven på kunskaper i trigonometri vid Skogsin
sti tutet). Rekommenderad skala för skogs
kartor 1:4 000, för översikter 1:8 000.2

" 

Därefter redogör han för metoder som 
kan använ das för uppskattningen av virkes
mängden i olika bestånd - Obbarius pläde
rar för okuläruppskattning av erfarna skogs
män! - och därvid rekommenderar han ett 
slags linjetaxering, men kan också tänka sig 
representativt utlagda provytor. 

Vilka objekt inom skogen som bör tas 
med på kartan, hur de bör anges och hur 
skogen skall beskrivas, t.ex. karaktär, träd
antal trädslagsvis, ålder i genomsnitt, virkes
förråd och bedömning av skogens "växtlig
het" , räknas upp. Likaså nämner han meto
der för hur arealberäkningen anges, också 
hur marken bör klassificeras. Bestånden av
fattas på kartan med stöd i ett rutnät av baser 
och paralleller i skogen med en metod som 
senare skogsmän väl känner ige n. 

Obbarius m etoder för att uppskatta trä
dens volym skiljer sig inte i princip från vad 
som af Ström lär ur. Han nämner dock att 
sektio nsmätning, antingen man indelar trä
den i stympade koner eller cylindrar, inte 
ger en exakt volym, för vi lket erfordras en 
omräkningsfaktor (form tal), som tar hänsyn 
till både rotansvällning och toppavsmalning. 

Obbarius förordar att va1je förrättnings
man med hjälp av fällda provträd skaffar sig 
ett eget ögonmått, eventuellt förstärkt av en 
egen volymtabell för olika träclslag och träcl
längder. Han är medveten om att befintliga 
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kuberingstabeller, ofta efter tysk modell , är 
alltför o till förlitliga. 

Alclersbestämningen i de bläclade bestån
den vållade naturligtvis problem. Ofta mås
te man nöja sig med en ganska grov angivel
se (40-80 år eller80- 120 år). Viktigast är att 
bedöma till vilken awerkningsperiocl avde l
n ingen bör föras, cl .v.s . skaffa sig underlag 
för avdelningens inordnande i hushållnings
planen. 

Som underlag för tillväxtberäkning för en
skilda träd behövs dock en mer exakt ålders
bestäm ning liksom uppskattning av längd
och grovlekstillväxt. Genom stamanalys sek
tionsvis kan trädets utseende tio år tidigare 
bestämmas och således tillväxten under de 
senaste tio åren uppskattas, ti ll ledning för 
förrättningsmannens okulära skattning. Ob
barius varnar för att genom inhugg i veden 
bestämma grovlekstillväxten , eftersom års
ringarna kan vara olika breda på trädets o lika 
sidor. I va~je fall bör inte mindre än tio års
ringar räknas för att få ett säkrare medeltal. 

Fältarbetet enligt Obbarius modell resul
terade alltså i en karta över skogen och en 
beskrivning, som talade om hur skogen såg 
ut, och utgjorde således en slags preliminär 
inde lningsplan. 

För at t fastställa trädan tal och virkes
mängd för hela skogen eller skiftet anvisar 
Obbarius fyra olika modeller, ordnade efter 
olika grad av exakthet: 

a/ total stamräkning på hela ytan , 

b/ stam räkning inom utvalda och represen
tativa provytor, 

c/ jämförelse med skog med kända värden, 
eller 

cl/ värdering efte r ögonmått. 

Metoderna a/ och b/ kan givetvis erhålla 
olika grad av noggrannhet, beroende på hur 
man uppskattar de enskilda räknade träden : 
genom mätning av varje Lräd, genom okulär 
uppskattning av va~je träd eller genom skatt
ning av träden i o lika klasser, i vilka sedan 
provträd tas. Metoderna var mer eller min
dre gångbara i Sverige ända in på l 950-talet. 

När det gäller okulär uppskattning av en-

skilda träd eller klassvis lämnar Obbarius en 
rekommendation som bnns välbekant för 
dem som sysslat med stämpling av rotposter 
framförallt i Norrland: Gamla vana skogs
arbetare är ofta de bästa okuläruppskattar
na, i varje fall o m skattn ingen också skall 
omfatta u tbytet i ol ika virkessortiment. 

Obbarius har tydl igen en viss förkä rlek 
för okulär uppskattning "efter ögonmått", 
särskilt om man då och då har möjlighet att 
stämma av ögonmåttet mot bestånd med 
kända värden. H an menar alltså att förrätt
ningsmannen med utgångspunkt i data från 
kända bestånd skall öva upp sin bed öm
n ingsförmåga, så att han direkt kan skatta 
virkesförråd, medelhc\jd och medeldiameter 
samt ålder i olika avdelningar av taxerings
objektet. 

De tabeller över skogars "normala" virkes
förråd som under 1800-tale ts första hälft 
började publiceras i Tyskland av H artig, 
Cotta, König, Pfeil m .fl. omnämns i Läro

boken men rekommenderas inte till använd
ning, eftersom de avser likåldriga bestånd 
under helt andra klimatförhållanden än de 
svenska. En tabell som ställts upp av Hartig 
och anger virkesförrådet per Morgen (= ett 
svenskt tun nlancl) i kubikfamnar för o lika 
godhetsgrad hos marken, d.v.s. bon itet, visas 
som exempel på hur en tabell med erfaren
hetstal kan ställas upp.27 Israel af Ström har 
i sin lärobok också med en tabell med lik
nande innehåll, som verkar inspirerad av 
H artig.~8 Af Ström nämner dock inte be
greppet bonitet, varför O bbarius måste an
ses vara introduktören av detta begrepp i 
svenskt skogsbruk. Vanligt var att han angav 
boniteten i tio klasser, där klass 1 omfattade 
elen bäsla skogsmarken. 

För att hålla erfarenheterna av uppskatt
ning av stående skog vid liv, ger Obbarius 
den ganska självklara rekommendationen 
att låta mäta de u tfallande virkesmängderna 
vid avverkningarna när träden ligger på 
marken. På så sätt, menar han, kan man 
ganska lätt skaffa sig en lokal erfarenhets
tabell till glädje inte bara för det dagliga 
arbetet utan också för de kommande revi
deringarna av hushållningsplanen. 
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Bestämning av omloppstiden 
Obbarius konstaterar in ledningsvis beträf
fande ett bestånds ti llväxt under omlopps
tiden att "en högskog lemnar elen största 
vedmängden då dess omloppstid är så be
stämd au träden kom ma att fällas uti den 
ålder, då deras allmänna tillväxt blifver lika 
stor som den t rädet äger i sista året".29 Han 
menar med årlig tillväxt den ahuella tillväx
ten och med allmän tillväxt mede l tillväxten 
und er bestånd ets hela växttid. Därmed an
ges riktpu nkten for vilken växttid som borde 
e ftersträvas och även på vi lket sätt man kun
de skaffa sig kunskap om den optimala om
loppstiden . Både för af Ström och för· h ans 
efterträdare vid Kungl. Skogsinstitutet, Se
gerdahl, var detta ännu okänt. De talar i stäl
let 0111 att högsta tillväxt uppnås när bestån
d et enlig t af Ström "blivet moget" eller en
ligt Segerdahl uppnått sin "manbarhetsål
der". Obbarius exem plifie rar sitt påstående 
genom att hänvisa till Cottas tillväxttabeller, 
byggda på praktiska undersökningar.~0 

Men Obbarius nöjer sig inte med konsta
terand et ovan, som ~ir en ny kunskap i Sve
rige, utan för in en rad andra omständig
h eter som kan påverka valet av omloppstid. 
Han tar t.ex. upp det ganska självklara falle t 
där beståndet p:1 grund av gleshet eller andra 
omständigheter in te kan ge fullgod produk
tion, vilket bör fö ra nleda att det avvecklas i 
förtid. 

Ha n påpekar också att blädningsskogens 
sam mansättn ing av o li ka tdclrar, t.ex. liten 
andel äldre, mogen skog, stor an del medel
ålders skog och liten andel yngre skog, kan 
göra det förmån ligt för skogsägaren att av
veckla beståndet något "i förtid" för att där
igeno m förd ela nackdelen av lägre avkast
ning även på nästa trädgeneration. Om sko
gen inte ~ir huggningsmogen, menar Obba
rius att det ändå för en p rivat skogs~igare bör 
vara tillåtet attföryngringshugga (kalhugga) 
en viss del för att möjliggöra en lämpligare 
åldersfördelning i fram tiden och för att ge 
ägaren ett rim ligt utbyte från sin skog. Han 
menar också att det i vissa fall kan vara rim
ligt att förlänga omloppstiden beroende på 
andelen yngre skog, som behöver lång tid på 
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sig att bli huggningsrnogen. Skog som läm
par sig för produktion av grovt timmer bör 
också enligt Obbarius ha en förlängd om
loppstid. Han anser det alltså ändamålsen
ligt att planera hush:dlningen s:t att ägaren 
bereds en riml ig och jäm n avkastning, även 
om skogen ännu inte kommit i balans när 
det gäller å lde rsfördelninge n. I statens sko
gar föreligger inga sådana behov, varför kor
tare omloppstid än som motiveras av högs ta 
möjliga tillväxt inte bör få före komma <lär. 

Slutligen påpekar Obbarius att den för 
hela skogen fastställda omloppstiden aldrig 
fa r bli enda rättesnöret fö r beslut n~ir det en
skilda best:mdets skall avvecklas. Den aktuel
la tillväxten, skadefrekvensen, marknaden -
här nämns också förräntningen av det ståen
de kapitalet - är exempel på andra fakto re r 
som bör vägas in när man skall avgöra om ett 
bestånd skall avverkas eller inte. Han företrä
der således en m ycket mer flexibel stånd
punkt ~in de som benhårt håller fas t vid fack
verksmetodens principer med i förväg ut
stakade hyggesgränser för hela tioårsperioder. 

Indelning i perioder 
Inledningsvis påpekar Obbarius det omöj
liga i tan ken all i hushåll ningsplanen ange 
årtalet när va1je best:md i skogen skall slut.
avverkas. Man har hel t enkel t inte underlag 
för att göra en sådan plan, med tanke på allt 
som kan hända under hela omloppstiden, 
hävdar han . 

Däremot bör man i grova drag försöka 
bilda sig en uppfattning om i vi lken ordning 
skogens olika delar bör avverkas och föryng
ras. Obbarius talar om att placera avdelning
arna i o lika "fack" som har olika angclägen
hetsgrad ifråga om avverkn ingstidpunkt. 
Han kallar "facken" för perioder, och anslu
ter sig således till af Ströms tan kegångar.:11 

rvten medan denne fö reslår att perioderna 
skall omfatta fe m i tio årshyggen, vill Ob
barius däremot all perioderna skall omfatta 
en betydligt längre tidsrymd, 20 i 30 å r. 
Antale t perioder reduceras på s:1 sätt till tre 
till fem för hela omloppstiden, varigenom 
planen fär en mer översiktl ig ka raktär. 
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Obbarius anser inte au i planen skall fast
ställas avverkningstidpunkl för de enskilda 
årshyggena, u tan överlämnar dessa beslut till 
den för skogen ansvarige förvaltaren . H ela 
indelningsplanen får därigenom mer karak
tären av ett slags beslutsunderlag, som tjänar 
till ledning vid förvaltningen av skogen -
inte av en av Överheten fastställd ordning.''1 

Obbarius synsätt, med stor frihet för den an
svarige förvaltaren att fatta beslut i fråga om 
beståndsbehandli ngen, ski ijer sig framför
all t från Segerdah ls. Denne menade nämli
gen att hushållningsplanen skulle gälla utan 
avvikelser, "gi llad och stadfäst" av om inte 
Kungl Majt, så i vaije fall hans lokale företrä
dare, la ndshövdingcn.·1:< 

Obbarius menar att perioderna, facken, 
bör utgöra hörnstenarna i planeringen av 
skogens hushållning. Han menar också att 
om samtliga åtgärder för skogens skötsel 
koncentreras till den för tillfället aktuella pe
rioden, underlättas samordningen av sköt
seln. Återkommande revisioner av hushåll
ningsplanen bör ske när va1je period är slut
behandlad, och sedan man således skaffat 
sig erfarenheter av skogens Lllveckling un
der en hel period som enligt Obbarius syn
sätt är 20- 30 år. 

Det bör observeras att han i skogsskötsel
åtgärclerna också innefattar "hjälpgallring", 
,·armed menas inte bara att ta vara på sjuka 
och döda träd uta n också att aktivt genom
gall ra bestånden för all främja tillväxt och 
kvalitetsutveckling. Gallringen kan också, 
rnenar han, användas som ett medel för att 
omföra bestånden till likåldrighet. Om be
stånden är mycket oregelbundna, rekom
menderar Obbarius därför flera gallringar 
under perioden då möjligh eterna attj~imna 
bestånden tas tillvara. Gallringsstyrkan mås
te n aturl igt härvidlag anpassas. Men han 
,·arnar samtid igt för att om gallringarna sker 
för ofta, blir gallringsuttagen små och gall
ringskostnaclen hög.3

' 

Synpunkten förefaller anmärkningsvärt 
modern! 

Af Ströms och Obbarius syn på hur de 
olika avdelningarna (bestånden ) skall sam
manföras till perioder skiijer sig åt. Af Ström 

drar räta linjer på kartan, helst så att perio
dernas figurer bildar rektanglar, medan Ob
barius följer inte bara naturliga gränser (oli
ka markslag o .s.v.) utan ~iven beståndsgrän
ser. Hans "perioder" får därför oregelbunden 
form och likformigheten inom periodens av

delningar blir större. Obbarius kan också låta 
en period omfatta flera olika områden, vari
genom h an ytterl igare poängterar att perio
derna är skötselområden, som, åtminstone i 
en framtid, skall hante ras på ett likartat sätt. 

Obbarius ser dock en fördel i att p erio
dens årsavverkningar kan läggas någorlunda 
samlade, inte minst från den praktiska syn
pun kten att det därigenom blir lättare att 
anpassa uttagen till ägarens behov. 

När perioderna formas och ännu mera 
när man bestämmer var avverkn ingarna 
skall börja och i vilken riktning de bör föras, 
vill Obbarius ta stor hänsyn till rådande vin
dar, trädslag och markförhållanden - även 
topografin - för att minska risken för storm
fällning och torkskaclor. 

1 samband med att Obbarius d iskuterar 
hyggenas form och placering tar han också 
upp något som tydligen var ett problem för 
skogsskötseln , enligt hans men ing, näm
ligen den allmänna sedvanerätten till h us
behovsved . Alla de anställda vid bruken til l
läts tydligen att var och en hämta sitt vedför
råd i skogen på enklaste sätt och utan anvis
ning från någon för skogen ansvarig. Det 
ledde tydligen till att man gjorde sitt "ved
hugster" där det var lättast att avverka och 
transportera veden hem till den egna ved
boden . Obbarius påpekar att förfaringssät
tet kunde medföra att skogsskötarens inten
tioner försvåras. Han vi ll härvidlag ha en 
striktare o rdning: H emved bör i första hand 
hämtas från det som blivit kvar efter brukets 
normala awerkningar i form av hyggesavfall 
och icke brukbart virke eller inom av skog
vaktaren anvisat område! 

Speciellt reagerade Obbarius mot att 
kolarna själva fick bestämma område och 
omfattning for att hämta kolved en till sin a 
milor, vilket ha n "anser oförenbar(t) med 
en iindarnålsenlig skogsskötsel". Varningar
na för oordnad vedfångst och kolveclh ugg-
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ning i bruksskogarna torde bottna i de nega
tiva erfarenheter han gjort i Harzgerode, 
där hushållningsplanen mer eller mindre 
trasats sönder av awerkningar, som inte föijt 
planen. 

Ar Obbarius fackverksmetod 
inriktad på volym eller areal? 
Det kan förefalla som om Obbarius, liksom 
af Ström, vore inriktad på att i planen anvisa 
den areal som årligen skall slutavverkas, och 
att planen efter omloppstidens slut skulle 
resultera i en skog med ett antal lika stora 
och likåldriga bestånd. Men Obbarius metod 
är mer nyanserad än så. Han utgår nämligen 
från att den växande skogen representerar 
ett kapital, som skall ge största möjliga för
räntning, och att det är tillväxten som gene
rerar räntan. Uttaget av räntan, d.v.s. avverk
ningen, mi~te ske så, att kapitalet(= skogen) 
inte minskar i värde utan helst ökar. Det år
liga uttagets storlek och sammansättning 
påverkar alltså kapitalets storlek och värde, 
och därmed också den framtida tillväxten/ 
räntan. Enligt Obbarius är det därför väsent
ligt att bestämma uttagets volym på rätt sätt. 
Volymen går sedan att översätta till en mot
svarande areal för de enskilda åren. Det gäl
ler alltså att behålla tillräckligt kapital ( = 
virkesvolym) i varje Jack (=period) så att rän
tan(= tillväxten) blir optimal. 

Konsekvensen av detta sätt att tänka blir 
att man inte får gå för fort fram i sin strävan 
att omvandla skogen till trakthyggesbruk, 
utan att man driver förändringarna så, att 
man hela tiden behåller ett tillräckligt stort 
virkesförråd som genom sin tillväxt förrän
tar (virkes-) kapitalet från den ena perioden 
till nästa. Obbarius varnar föUaktligen både 
för att "spara" gammalskog med dålig till
växt, och för att i förtid awerka äldre skog, 
som ännu växer. 

Man kan säga att Obbarius indelnings
metod visserligen ä r arealmässigt organise
rad, men att den lägger huvudvikten vid att 
skapa en skog med hög tillväxt och därmed 
tillräckligt stora förrådsvolymer. H ans me
tod syftar därför inte till en renodlad areal-
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fackverksplan (se ovan under rubriken U t
vecklingen i Tyskland ) , utan mera till lik
värdiga uttag av virke under de olika åren, 
med beaktande av en tillfredsställande till
växt. 

Praktiska råd för indelningen i 
perioder 
Genom beståndsbeskrivningen och den 
klassificering som därigenom skett har man 
i stora drag klargjort till vi lken period ett 
visst bestånd bör föras. Men om bestånden 
har stor åldersspridning, vilket ju är typiskt 
för en blädningsskog, ställs förrättningsman
nen inför en rad intrikata problem. Obba
rius ger en mängd praktiska råd hur man 
kan lösa problemen. 

H an förordar t.ex. att man bör börja med 
att sammanställa vi lka bestånd som bör föras 
till första respektive sista perioden. Huvud
principerna är ganska enkla: Avdelningar 
med huvudsakligen äldre skog, som slutat 
växa, föres till första perioden och avdel
ningar med en övervikt av yngre skog förs 
till sista perioden. Därefter fördelas åter
stoden av bestånden på de mellanliggande 
perioderna. Obbarius påpekar att det vid 
första försöket till periodindelning ofta finns 
en tendens till att för stor areal placeras i för
sta perioden, beroende på att behovet av för
ändring är så stort. 

Ett vanligt problem när man skall omföra 
lågskog till medclskog eller högskog är att 
avgöra i vilken ordning avvecklingen av de 
gamla bestånden och anläggning av de nya 
bör ske. Obbarius föreslår följande tillväga
gångssätt för omföring av en blädad barr
skog till en trakthyggesskog med likåldriga 
bestånd: :I'> 

Skogen delas in i fyra avdelningar med en 
periodlängd om 30 år ( omloppstid 120 år). 

Under första perioden 
• kalhuggs avdelning l och 4, varvid i avdel

ning 4 sparas träd yngre än 30-40 år 
• gallras avdelning 2 och 3, varvid i avdel

ning 2 borttages träd som bedöms inte 
kunna klara ytterligare 30 år och i avdel-
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ning 3 borttages träd som inte uthärdar 
längre än 60 år. 

Efter första periodens slut består skog·en av 
• i avdelning 1: ungskog 1-30 år 
• i avdelning 2 : blädacl skog 
• i avdelning 3: bläclacl skog 
• i avdelning 4: ungskog 0- 30 år jämte 

något äldre skog. 

Under andra perioden 
• kalhuggs avdelni ng 2 
• gallras avdelningarna 1, 3 och 4. 

Under treqjc perioden 
• kalhuggs avdelning 3 
• gallras avdelning 1, 2 och 4. 

Unde r fjärde perioden 
• kalh uggs avdelning 4 
• gallras avdelning 1, 2, 3. 

Hela skogen skall nu bestå av likåldriga 
bestånd fördelade på fyra perioder. 

Omföringen är avslutad. 

Indelningen och kulturplanen36 

Som framgår ovan anser Obbarius att e n 
kulturplan, som omfattar åtgärd er i alla av
delningar med oti llfredsställande bestock
ning, bör utföras så att e rforderl iga data in
samlas i samband med den övriga bestånds
beskrivningen . Kulturplanen kan omfatta 
befintlig kalmark men också alltför g lesa 
områden eller områden med fel trädslag. 
Han menar att del är av vikt att d essa ytor 
blir beaktade när man gör periodindelning
en så att de nybeskogade besr.ånden, som för
hoppningsvis blir en följd av kulturplanen, 
på e tt riktigt sätt kan infogas i rätt period. 

Mest angeläget är det g ivetvis att ta hand 
om de befintliga kalmarkerna inom första 
perioden, som därmed ges möjlighet att ut
vecklas parallellt med nyupptagna kalmar
ker. Men även sådana marker som vid indel
ningen hänförs till ele n sista perioden, bör 
förses med ny skog så fort som möjligt, så att 
de kan växa samman med övriga bestånd. 
Obbarius uppmärksammar också behovet av 
d ikning i mossar och sumpskogar för att ska-

pa nya skogbärande marker. Han menar att 
kulturplan en även bör om fatta detta -liksom 
igen plantering av obehövliga hagmarker. 

Obbarius har även en rad synpunkter på 
vad kulturplanen bör innehålla, utöver tid
punkt, period, när åtgärderna bör verkstäl
las: Val av trädslag är naturligtvis viktigt men 
också sättet för ku ltivering, d.v.s. plantering 
eller sådd. H an påpekar att plantering, sär
skilt av lövträdsplantor som i regel är ganska 
stora, kan innebära en tidsvinst på fem-tio 
år, och därför kan vara att föredra om man 
snabbt vill å terbeskoga ett område. 

Med hänsyn till det allmänt förekomman
de skogsbete t m åste alla kul turer e nl igt 
Obbarius hägnas, vilket bör beaktas när man 
lägger ut h ygget, så att gränserna bli r så 
korta som möjligt. Ett alternativ kan vara att 
ägarna till betesdjuren åläggs en sådan till
syn att åverkan på plantorna un dvikes, 
exempelvis genom vallpojkar. Men Obbarius 
inser att kravet inte är genomförbart i Bergs
lagen där man är van att lå ta boskapen löpa 
fritt i skogen . Ett annat, orealistiskt, förslag 
som han för fram är att, exempelvis gen om 
en Ian tmäteriförrättning, ta bort skiftesvägar 
som kan beröra kulturerna. 

Om "hjelpgallringar"37 

Även om huvudintresset bör ägnas avverk
n ingsplanens första period, d.v.s. de första 
15- 20 åren, menar Obbarius att man i p la
nen också bör beakta behovet av gallring i 
bestånd som hänförts till de sen are perio
derna. 

Begreppet hjäljJgallringkan i det samman
hanget behöva förklaras. Åtgärden syftar till 
både att höja kvaliteten i d et kvarvarande 
beståndet och öka tillväxten fö r de värdeful
la sortimenten samt att ta till vara ett tillskott 
av virke som annars inte skulle komma till 
nytta. Af Ström och Obba1ius är eniga om nyt
tan av gallringen, även om den sisrnämncle 
går ett srycke längre såtillvida att han även räk
nar med att galhingsvirket ökar avkastningen. 

H ur ska d å gallringsmängden beräkn as? 
Obbarius känner ingen annan väg än prak
tiken, d.v.s. a tt mäta utfallet vid o lika gall-
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ringar och att a nviiucla resultaten som re
fere ns vid kommand e uppskattningar av 
gallringsuttag. Man bör o bservera a tt nä r 
Obbarius disku terar gallring, iir hans ut
gångspunkt gallring i olikåldriga bliidnings
best.ånd. Det fö rsta gallringsingreppet, som 
ju också in nebär första steget att omvandla 
beståndet mot ett likåldrigt bestå nd, kan 
därför få mycket växlande karaktär och vit-.. 
kcsuttaget kan bli högst växlande. Obbarius 
a nger eu spridning mellan 200 och 700 ku
bikfot per tunn land, d .v.s. cirka 10- 40 kubik
meter per hekta r. De diirpå följ a nde gall
ringarna får ett mera likartat u ttag och upp
skattas av bon om till 30- 50 kubi km eter per 
hektar, vilket väl få r anses vara ett något sva
gare uttag än de idag brukliga. Han rekom
m e nderar alt man gör tre gallringar m ed 
10-20 å rs m ellanrum under beståndeL5 livs
tid. 

"Några observanda" för en ung 
skogsman 
Obbarius poängterar att "skogshushållning
e ns syftemål (är) att bibringa skogen elen 
största möjliga afl<.astning", och att detta stän
digt måste vara förrättningsrnannens rätte
snöre. Han påpekar vidare att omloppstiden 
bara kan bestämmas i grova drag och kan 
komma att ändras under den fram tida b e
stånclsut-vecklingen. Han har alltså en betyd
lig t försiktigare inställning till långsiktiga 
prognoser när det gäller beståndens utveck
ling än flera av de samtida svenska skogs
männen. 

En samvetsgrann skogsförvalcare, som 
helst själv bör ha utfört hushålln ingsplane n 
för den "egna" skogen, bör enligt Obbarius, 
noga följa skogens utveckling inom dess olika 
delar och vara beredd att göra de j usteri ng
ar som efter hand kan visa sig e rforderliga. 
Hans varning till förrättningsmannen för 
alltför stor självsäkerhet sammanhänger sä
kert med att han väl inser svårigheten att 
föru tsäga skogens utveckling utifrån iakt
tagelser i elen existerande blädningsskogen. 
I motsats till af Ström och hans efterföljare 
menar Obbarius att elen lokale förvaltaren 
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normalt är den som biist utifrån givna förut
sättningar kan besluta om åtgärderna i sko
gen . 

H ans inställning att hushållningsplan en 
är ett Juälprneclel och inte en ovi llkorlig lag, 
som r.ill varje pris skall föl jas, framgår ocks{1 
av hans syn på att avsiitta så kallade reserv
skogar. Både af Ström och hans efterföljare , 
som tyrlligen ändå kän de e n viss oro huru
vida de ras plane r skulle hålla i en avlägsen 
framtid och som dessutom ville gardera sig 
mot olyckor av karaktiiren skogse ld och 
storm fällning, fö rordade att en viss del av 
skogen, cirka I 0- 15%, lämnades orörd som 
en slags reserv. Af Ström föreslog också all 
man skulle välja "försiktiga kube ringstal" för 
att ytterligare förstärka reserven .3~ 

Obbarius förkastar reservskogsiclen och 
m enar a tt de t är förvaltare ns sak att efter 
in träffade o lyckor göra sådana förändringar 
i hushållningsplanen , att skogen återföres 
till normal produktion och skogsägaren fort
löpande kan erhålla de vi rkeskvantite ter, 
främst träko l, som han behöver för brukets 
drift. Obbarius förräntn ingskrav på skogen 
gäller all mark. 

De e nda fall då han kan tänka sig ett över
hållande av skog är när före taget/ äga ren 
lider brist på vissa virkesslag, t.ex. grovt bygg
n adsvirke, vilke t således kan tvinga till sär
skild sparsamhet med grova träd. 

Om Hushållningsplanens 
slutliga uppställning 
Efter det att skogens eller blockets a lla avdel
ningar uppskattats och preliminärt samman
förts i perioder beräknas det sammanlagda 
uttage t (slutavverkning och gallring efter 
tillägg för tillväxt under hela omloppstiden) 
för varj e pe riod samt medel uttaget för alla 
p e rioder. Enligt Obbarius gör man nu en 
u~ämn ing mellan perioderna så att de kom
mer att omfatta ungefär samma avkastning i 
virkesvolym . De tta sker genom att föra över 
avdeln ingar mellan p e riod erna. Syftet ä r 
alltså a tt försöka organisera uttagen ur sko
gen så, att skogsägaren skall kunna räkna 
med att det under varje period faller u t sam-
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ä\'en skogsägaren. 

Obbarius föreslå r till sist att till den slut.
liga planen fogas en översikLlig, allm~in "hand
ledning" hur skogsskötscln bör utformas . Ett 
exempel på en sådan "handledning" lämnas 
nedan s. 116: "Bihang till de å r 1868 upprät
tacle Hushållni ngsplaner öfver Garpenbergs 
bruks sko gar''. 

Uppföljning av planen 
Efter tyskt mönster föreslår Obbarius att en 
s.k. "Con troll- e ller hushållningsl_)ok" föres 
över alla gjorda uttag ur skogen . Aven vind
fällen och andra kalam iteter so m förorsakat 
förlust av virke bör tas 1ned i boken, so m 
o rdnas efter år och avdelning. När en avdel
n ing avverkats, skall man allts{1 med 1-uälp av 
bo ken kunnaj~imföra den avverkade kvanti
te te n med hushållningsplanens och på så 
sätt skaffa sig underlag för att fo rtlöpande 
fö rbättra indclningsrn aterialet. Obbarius 
skriver: " I synnerhet vid oregelbundna sko
gar ä r [ d e t] omöjligt a tt u ppnå ett tillräckligt 
noggrant resultat genorn speciell värdering 
utan att e tt sådant först e fter någon tids för
lopp kan e rnås med begagnande af en til l
räckli g, på samma skog in hemtad , erfaren
het." Uttrycket '\·ärd e ring" som Obbarius 
använder, sdr för vårt beg1epp "skogsindel
ning". 

Obbarius sammanfattning av 
sitt skogsindelningssystem 
De rnetocle r i olika \·a rian ter som användes 
i Tyskland under 1800-talets första hälft för 
a tt planlägga skogsbrnke t \·a r e nligt Obba
ri11s sdra att iiYerfora till vårt land, efterso m 
skogarna här gen o m bl äclningsbrnker bli\·it 
alltför oregelbundna. E11 fullstii!ldig hushåll
n ingsplan e nl ig t exem pe lvis Hartigs modell 
skulle, trots den större detaljrikedomen, bli 
mind re anviindbar på grund av den mängd 
osäkra faktore r so m skulle inverka på resul
tatet. Hanigs m odell \"ar dessutom m ycket 

kostsam at:t genomföra. Obbarius menar att 
h ans egen modell , som bygger på okulära 
skattn ingar av erfarn a skogsm iin och som 
in te ställe r krav på exakthet för utfallet un
der de sen a re perioderna, blir både bill iga
re att genomföra och m era lämplig au u t
veckla och föränd ra alltefter som nya data 
tillförs via hushållsboken. Han anser alltså 
au man inte borde stä lla kraven hög re ~in att 
planen skulle ge ungefärlig uppskaun ing av 
skogens långsiktiga produktionsförmåga el
ler årliga tillväxt, och att p lanläggningen i 
detalj bara skul le omfatta elen första p e rio
den, d .v.s. de närmaste 10-20 åren. Därefter 
skulle man i en ny h ushållningsplan p lanläg
ga avverkning och skogsv{1rd för de kom
m ande åren, som då genom d e und e r den 
första perioden vunna erfarenh e terna skul
le få e tt s tö rre värde som prognos för fram
tiden . 

O bbarius betonar ånyo starkt plan l~igg
ningens syfte a tt trygga skogsägarens/ bruks
iigarens jämn a tillgång till råvaran virke och 
träkol. Anyo fram träder skillnaden i målsätt
ning i förh ållande till Kungl. Skogsinsti tutet, 
som ju genom skogsinclelninge n syftade till 
att på sikt omföra skogarna till ett optimalt 
ti llstånd med jiimn och hög tillväxt och som 
för att nå cleua syfte ku nde tänka sig h årda 
avverkningsrestriktioner unde r en avsevärd 
tidrymd. 

Betecknande är att avsnittet om skogsin
d clning i Obbarius bok följs av några kapite l 
o m hur m an ekonomiskt värderar skogen 
som ett kapital, som skall förräntas _:;•, Just 
när ban förfauade Del III av sin bok p[1g ick 
i Tysklan d - och kanske främst i den del av 
lande t \·ari från Obbarius kom - d iskussionen 
mellan företrädarna för skogsränte läran och 
m a r kräntcläran.40 Utan att nämna några 
namn på dem som uttalat sig i frågan fram
g:1r d e t a\· Obbarius framstäl lning i ! ,äro

bukm, au han noga följde vad so m publicera
clcs på området. Det förefalle r som om han 
äve n här hade e tt mod e rn t synsätt, d.v.s. att 
han skogseko nomiskt ti llhörde dem som 
fö rfäktad e markräntelärans ås ik ter. 

Som redan påpekats i kapitel 3 i sam band 
med red ogörelsen för Obbarius indelnings-
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system, st rävade han efler att göra systemet 
flexibelt, så a tt brnks~igarnas skilda behov och 
önskemäl kunde tillmötesgås. H iir nedan 
visas tv:1 exempel på indelningshandlingar 
och h ushålln ingsplaner, som illustrerar 
fl exibilite ten . 

Exempel Garpenbergs b ruk 
- Skogsindelning 1868 
Rland alla de hushåll ningsplaner som utför
des av C.L. Obbarius och hans söner och 
e lever har u tvalts d els en plan for Garpen
bergs hrnk, upprättad 1868 av Ernst Obbari
us' ' , och dels en plan for Uddeholrns Bolag 
(Gustafsfors Skog), utförd 1866 av \ ,Vilhelm 
Obbar ius·1~ . Urvalet motiveras av att dessa 
planer är bevarade i fullständ igt och m 
sprungligt skick och att de förefalle r ha upp
rättats helt i enlighet med Obbarius Lärobok 
i Slwgsvetenshafm1 Del fil. Här följer en redo
görelse för Garpenbergsplanen . 

Garpenbergs bruk i söd ra Dalarna växte 
fram från en rad bergsmanshyttor, samlade 
kring koppargruvorna och senare kring 
järnrnalmsgruvorna i trakten. Gustav \fasa 
fick tidigt ett intresse för kopparu tvinningen 
som e tt komplement till Falu Koppargruva 
och var väl den ege ntlige initia tivtagaren till 
att en kungsgård anlades och alt e r.t. bruk 
byggd es upp vid H errgårdsströrnmarna i 
Garpenbe rg. Platsen var mycket l~impad for 
ändamålet, först och främst genom god och 
kontinuerlig tillgång på vattenkraft men 
också genom d e stora och re la tivt växtliga 
skoga r sorn Kronan disponerade i direkt 
anslutning till bruket. Först syftade m an till 
au enbart föräd la kopparmalmen, me n in
tresset kom successivt au föras över på järn
hante ringen, som dominerade brukets verk
samhet under 1700- och 1800-t.alen. Till e n 
bö,j a n ägdes a nläggningarna av Kronan, 
som arrenderade ut dem. Släkten Funck, 
som övertog arrendet 163.5, inves terade sto
ra summor i utveckling av bruket och kom 
e fterhan d att bli iigare t ill deu.a inklusi,,e 
gn1,·or och de stora skogstillgångar som om
gav bruket. 1782 byue Garpe n berg ägare, då 
be rgsrådet Salomon von Stocke nströrn träd-
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de till. Produktionen vid gru\'Or och bruk 
fortsatte att öka under 1800-talets första 
h~ilft. 1850 blev Garpenbcrgs bruk aktiebo
lag och drevs under ol ika konstellationer 
fram till 1913, då Kronan köpte skogarna. 
Kopparve rket var då sedan länge n edlagt 
och järnframställningen hade upphört någ
ra år tid igare. Gruvorna ingick inte i sta tens 
köp."1 

Skogsmarken låg väl samlad kring bruket 
och omfattade knappt 6 000 ha, vilket var 
n~ira 60 procent av sockne ns yta. Trots de 
stora skogstillgångarna var Ga rpen bergs 
bruk långt ifrån självförsö1jande med träkol, 
hela 70% av behovet m åste an skaffas från 
annat. h åll. Även om bruket tilldelats stora 
kvantiteter s.k. skattekol från bönderna i 
trakten, var bristen på träkol tidvis bes,·äran
de och ledde til l att den egna skoge n utnytt
jades mycket h å rt. Vid va1:je an sökan om 
ökning av j ärnproduktionen m åste bruks
ägaren visa att han dispone rade elen erfor
derliga mängden träkol. Detta skedde i regel 
genom besiktning av n ågon betrodd man, 
ofta bergmästaren . Sådana besiktningar sked
de ,id llpprepade t illfällen i Garpenherg, 
och även om slutsatsen alltid tycktes bli att 
tillgången på skog var tillräcklig, fram skym
tade att skogen var hårt an] itad och sällan 
fick tillfälle au växa upp till grö,-re d imensi
oner. A.A. H Cilphers som besökte Garpen
berg vid sin Dala-resa 1757 skrev att "Skogen 
bestod mest av ung Tall och Gran, dock är 
den genom kolning nog forrninskad". 11 

Inom "riickvidd" rr:m kolbotten avverka
cles alla t räd som lämpade sig för kolning, 
ut.an hiinsyn till framtida å terväxt. För i var
_je fa ll vissa d elar av skogen räknade man 
m ed att kunna återkomma för ny koln in g 
redan efter 40 år. I samband med bolagsbilcl
n inge n 18!'i0 blev det a ktuell t a tt närmare 
unde rsöka skogstillg:rngarna, och e n skogs-
taxering och hushållningsplan kom at.t upp
rättas 1853 av Alf Palmcranu '". Bara kartan 
som hörde till planen finns bevarad och den 
ger inga led trådar for bedömning skogstill
stå ndet. 

Ernst Obbarius skogstaxering 13 år se na
re , då bruket ånyo rnu nya ägare, ger belägg 
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för all skogarna ime var i bästa skick. Förrä1 r
n i ngsmannen skriver sammanfattn ingsvis: 
"Garpen bergs bruks skogar haf\:a bl ifvit 
mycket vanv:trclade, mindre derigenom art 
de for mycket anli tats, utan mer igeno m del 
v[trdsliisa och det emor all vetenskap stridan
de säu hvarmed de årliga behofren blifril 
Lagne." Det var tydl igen välbetänkt av de nya 
~igarna a tt ordentligt unclersiik,1 skogarnas 
tillstånd och h ur mycket träkol man kunde 
forv~in tas erh)\ lla från egen skog. 

Skogstaxeringen hade blivit utförd efter 
alla konstens regler. Med hjälp av lantmäteri
karlorna fr:tn laga skiftet hade µara llella lin
jer stakats ut, med vilkas hjiilp skogens be
stån d kart lagts och virkesfön·:tclets vol)'lll, 
sam m ansättning, till\"äxt m .01. uppskattats. 
(Se utsn itt från kartan över Block VU, Finn
hyttans och Fun khyuans skog,u·, samt 11101-
svarande bestå nclsbeskrin1ing för hela block
et. ) Uppskattni ngen torde i huvudsak ha 
skett oku l~irt . Därefter har best:rnden in
delats i fyra perioder, var och en omfattande 
15 å r. Förrättningsmannen hade tyd ligen 
tänkL sig 60-:trig omloppstid, vilket ha n 11t
forligt motiverar i det ti ll bushåll ni ngsp la
nen ovan nämnda bihang. (s. 116). Så har 
taxeringsresultatet sräll ts samman i tabeller 
över skogens areella åldersförde lning och 
den beräknade avkastningen under de o lika 
pe rioderna. Förutom ka rtor ö,·er skogens 
olika block eller skiften finns också tabeller 
med beskrivn ing av markens fördelning på 
ägoslag och med beskrivn ing av de o lika be
st:rndens areal, virkesförråd, möjlig framtida 
virkesavkastni ng, skogens kval itet m .rn . 

Tyngdpunkten i hushåll n ingsp lanen lig
ger på uppskattn ing av hur mycket virke 
man under varje period kan avverka uthål
ligt med bibehållen eller ökad tillväx t. Fö r
rättningsmannen har också försökL utforma 
planen så att uttage n under ,,a1j e pe riod 
skall b li ungefär lika stora. 

Det ovan nämnda bihanget är mycket in-
1 ressan t.. Det innehåller motiven till dt> ol ika 
:1tgärcler som föresl ås i plane n och illustrerar 
mycket klart de olika synsäu på ändarn:tlet 
med husbållningsplanen , som skilj er af 
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Ström ocli Obbarius (11:. I Obbarius-planen 
ä r in riktninge n mycker klar mot att tillmö
tesg,'\ ägarens önskemål on1 ett hög1 , ,irkesut
tag under de fötjancle 60 åren, så auji1rnbrn
ker kan erhålla så rnvcket träkol som möjl igt 
fr{rn egen skog. Ernst Obbarit1s är tydligen 
m edveten om a u en 11{1go1 mindre av\'e rk
ning nu skulle kunna leda till en större till
v~ixt på sikt, oc h i \'a1je fa ll grövre virke, 
lämpligt som ti m mer. l'Vlen han accep terar 
si11 uppdragsgivares - bruksägarens - må l 
för virkesproduktionen. 

Må lsältn ingen fra mgår ä,·en klart av al.l 
Ernst Obbarius också, fö r all fä enjforn a,,_ 
kastning, föreslagit en utFimning m a1Yerk
ningarna me llan o lika delar m· skoge n . 

Det fin ns dock gränser för h ur l,'t ngl han 
är ,·ill ig au gå för a11 til lfredsställa ägarens 
korts iktiga virkt>sbehm·. Inom eu skifte a,· 
skoge n, det område där man tidigare tilläm
pat 40-årig omloppstid , är briste n på medcl
[t!ders och :ildre skog så stor, att det skulle 
leda till b ris1 på mverkningsbar skog redan 
efter halva omloppstiden , om man höll fast 
vid 60-årig omloppstid . H ä r vill Ernst Ob
ba rius förlänga om loppstiden till 75 år ge
nom a ll l~igga rill en period . På det siittet 
m inskas den årliga fö ryngringsytan inon1 
skiftet med en f]ärdedel. 

i'vlen han avstår inte fdn att: visa på andra 
vägar att effektiYisera produ kLionen: ,-A hyg
gena iiro mångenstäcles qva rlern11ad e en 
rniingd mindre träd och buskar, odugliga 
och oti ll räckliga au. bi lda en ny skog, och till 
binder for nya plantors framko rnst. Dessa 
träd och buskar bö ra boruagas och falleu 
sed an med första besås. Afkastn ingen af så
dana a realer ä ro ej beriiknacle, och det iir 
tydl igt att dessa aflxeckn ingar blifra clyra,ja, 
kanske kolen efter dessa blifra li ka dyra som 
köpkol, så är del dock all tid en vinst för sjel-
1·a skogen til lr;icklig au. betala de kostnader 
dessa efterre nsningar förorsakaclt." 

Ernst Obba1·ius 1·illc såled es genom att 
höja haliteten på foryngringsarbetet åstad
komma t~ita re och jämnare bestå nd på de 
nya hyggen som togs upp . 
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Hushållnings Plan öfver VII Blocket 
innefattande Finnhyttans och Fnnhhyllans Skogar 

I. Perioden 
Från o med 1869 till o med år 1884 

Q,·a rk 11111a<lc rrötriid o l lo l111ar 11 ti Nr 15. 29, 88, 90. 11 :,, 139 

rc r: ;\losse: g,11111 11,d Gran o Tallskog lem nar 50 kbh per ref 

re f: D.o : c;ran o I.öfakog le rnnar 180 kbft per re f 

60-årig Gran o Tallskog lc111 11ar '\60 kbft per ref 

Gks 60-årig Tall o gra11skog le mnar 360 kbft per ref 

G0- 70-årig G ran o Tallskog lem na r 530 kbf1 per ref 

Gles 70-å rig Tall o Gra nskog lcm11ar 'l(iO kbft per ref 

Fall. bc riik1 rns ,j 

Gammal Tal l o Gra11 skog lcmnar .~30 kb f't per ref 

Ga111111al Tall o Granskog lc111 11ar 530 kbfl per ref' 

Gammal Tall o Crnnskog lemnar 530 kbft per ref 

Fall, beräknas ej 

Fal l, beräknas ej 

60, 70-årig Gran och Tallskog lemnar 800 kbfL pe r ref 

40-årig ·r,, 11 o Granskog lemnar 620 kbft per ref 

Gam111al Gran o Tallskog le rnnar S30 kbft per ref 

Gammal Gra 11 o Tallskog !t,mnar 890 kbft per ref 

Ca1111na l 60-ärig Ta ll o Granskog lemnar 530 kbft per re f 

GO-årig Tall o Granskog lernnar 710 kbft per ref 

60, 80-årig Tall o Granskog lemnar 620 kbft per ref 

70, 80-årig Tall o Granskog lemnar 530 kbft per ref 

Fall, beräknas ej 

30, 40-årig Ta ll o granskog lcmnar 620 kbft per ref 

5, l 0-å rig Tall o Granskog, be räknas ej 

5 , l 0-årig Tallskog, beräknas ej 

30, 40, 50-årig Tall o Granskog lemnar 620 kbft per ref 

10, 20-årig Tall o Granskog, beräknas ej 

30-årig Tall o Granskog le mnar 600 kbft pe r ref 

40, 50-årig T<11l o Granskog lem nar 620 kbft per ref 

40-årig Tall och Granskog lemnar 620 kbft pe r ref 

Ntmnal 
Fa11111ar 
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70 

428 

1117 

1534 
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430 
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4 17 
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Il. Perioden 
Från o med 1885 till o med år 1899 

.\ 'r !t/P{{/ j\'ormal /\lr11Jw11.1 

Frnnurn /l,,shajjmhel 

so 2,9 fal l: bcrii knas c:j B, 

2 131, 7 40. i"iO-årig Gran o T,dlskog lcrnna r :;30 kbft pc1· rd 698 Be 

11 80.8 -10,30-,trig Tall o Granskog le 11111;11· 620 kbft per ref 501 B, lk 

,7 '.\3.'. 

_l~l 212,: 

w, 21 6,6 Gammal. 50.60-årig Tal l o granskog lemnar 620 kbft per rC'f l 343 B, Be 
,) 71. 

86 2,G -!0-åri.r Tallskncr k11lll ar 560 khft p<"r re f 15 B 
" <;'.I 

,:_? 9· .,. 

92 G.'l Fall; hl'räknas ej Be 

93 3.5 h1ll: beräknas ej Be 

126 402,'l r,o. 60, 40-;'\ rig Tall n Granskog le11111,1r 620 khft per re( 2494 B, lk 

-.. :) 22) 

ill2 •1. 

JI U 2~, 

12-! 
.. . 1 2'1 . 

12:; "i-l 2 1. 

128 r,-1.'i Fall: beräknas ej B ill 9 '.1. 
uo 
J '.-11 ',) \) 

132 gr,.1 50-,, r ig ·n,11 n Granskog k11111ar ti20 kbft pe r ref 590 Rr , B 
,., •1 1 

l 'l'.-1 
,;o l9 

137 46,0 0. I 0. 20-arig Gran o Ta ll skog: hC' räknas ej I\, lie <i'.1 29 

44 15,7 Fall; beräknas ej B ti I I ,; 

42 37,3 30-åri" Tall o Granskoo-
<;) 0 

k11111ar 500 kb[t pe r ref 186 B ti) 24 

-17 88.7 20. 30. 40-å rig Tall och Granskog le mnar 450 kbft per ri-r 399 13, Bc 1'.! •I 

l -l 30 
S:a l 184,G Summa 622G 

17 63 

l,, 29 

'!'.) 7 1 

1:\9 26'i 

9:'J 3~ 

10 -! 2: 
106 l '. 

1 O:'J 

'>:a 119 
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III. Perioden 
Från o mecl 1900 lill o med åi I 914 

I " h • ! ,\"r A rNtl .\'onnol 1\ lrniil~11., 

B, F tlJJJll (Jr IJ,,,l/(/fji<11hel 

Be 97 :n.2 '.l0. -H) ari~ Tall o gr;11 1skog lc11111ar fi.10 kl,f1 p<·r rc-f '.212 B 

B B, ()() ~ I ~.:1 c,o. GO o ~ildre Tal l u granskog k1n11a1· 7 10 kbl"t per ref 1509 lk 

B Be 8 1 71,7 .j()_ :~O-c°irig Tall o Cra11~ko~ k rnnar 500 kh/1 per ref" :F,8 Be, C 

8 82 :1.2 5 . I 0-arig Tallskog lcrnnar ,lOO kbf't per ,·cf ] () C 

Be tn 22.:, 10. I :,, '.',0. -lO-,hig Tal l och Cra11Skog lcn111ar -IO0 kbf't per ref 89 Be 

Be 102 ",, 
,),.) Fall lrn111ar 3\'0 kbft per ref 11 B 

B B, 109, 22 ,:) 20. '.10-,i ri g G ran n Ta lbkog lc 111 n,11· -l 'iO kbf't pe r re f' 11 2 I\ 

. ):"J 2'.l .li 20 . lO-arig Tall o Cranskog lemnar 3-!0 khfl p,-r ref 7(i C 

5-l 2 1,H 0.10 , 20, 30-;°i rig T ;i ll o Cr~n1skog Iemnar 3-lO kbfl per rc l 7-l Be 
B 

.-il) 93.3 60. 70-,irig G ,·an o Lallskog if"m nar , ,30 kbfl per r<"f :188 C. Be 

n 95 20-arig Bj i"H k. Till o C ranskog lcrn n ar 'l'.20 kh ft per ref '10 lk 

Bc. B 75 '.11 .3 :)tklrig Tall o C r<1 11skog lem n a r 500 kbft pc 1· ref' 157 I\ 

(i() 19.9 30. ,JO, 'iO-å r ig Granskog krnna r ,t "JO khft per rd .~9 8c 

B.B, 63 2DA ~o. 30-c:'irig Cra11 o T'a.llskog le,nnar 430 kbfl per ref 126 Be 

B GI 13.G Fall: k-rnnar 320 kbfl per ref Il Be 

B ()'i 24,'l 'lO, 40-:?irig Ta ll o Cranskog lc11111a r 4,,0 khfr p <' r ref Il 0 lk 

B. Be 12 ,1.5 10. 20. '.lO-å r ig Gran o Tallskog lcrnnar 3-10 khfr pc·r rC' f l 'i Be 

1-1 30.9 J 0, 20, '.\O, 40, 50, 60-,irig Gran o "Ell lskog le111nar 540 kbfl per ref 167 Be 

17 63,0 40-tirig Tal l o Granskog le11111ar 7 10 kbft per re f 44 7 Be 

I:'., 29,:i Fall; le mnar 320 kbft per ref 9-1 Be 

23 71 ,7 20, 30-årig Gran o,h Tallskog lcmnar 430 khfl per re f 308 Be 

) 39 267,6 30.40 - 20.30 Björk o Barrskog lc11111a r 430 kbft per re f 1204 Rcrgig B 

95 34,1 10. 15-å rig Tall o Granskog le mnar 340 kbft per re f 116 B 

104 2:~. :1 Fall; lernnar 300 kh fr per ref 70 B 

106 17,0 20-årig Tal l o Granskog le n111 a r 400 kb ft per ref 68 B 

105 6.7 AJhrukat för 2dra gången lemna r 300 kbft pe r re f 20 B 

S:a 11 90.1 Summa 'i981 
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IV. Perioden 
Från o mecl 1915 till o mecl år 1929 

1\'r Armt 

25 152,2 I 0,20-tirig Granskog 

26 4 ,4 Fall ; 

29 78 ,7 Fall; 

30 :,,o AO)fltkas andra gången 

31 67,3 Fall; 

32 76,7 50-,trig gles "fall o Granskog 

33 21,7 Fall; 

35 './7 .o Fal l; 

36 47,0 40-å rig Ta ll, o Gra11skog 

88 322.7 Fall ; 5,J0- l0,'./0-20,30-årig Gran o Tallskog 

90 266,8 Fall; 5,10-10,20-20.30-årig Gran o 'fa llskog 

113 5,1 AJbrukas fö r 2dra gå11gc11 

115 29,2 0, 5, 10-årig Gran och Tallskog 

114 6,0 40, 60, 70-årig Gran och Tallskog 

22 276, l 0, 10, 15-årig Gran och Tallskog 

S:a 1286,2 

Som en särskild skrivelse fanns inlagt i in
delningshandlingarna n edanstående "b i
hang" utfärdat av Ernst Obbarius som e n 

Nunna/ 1\larlm1s 

Fomnn1 Heslwj(mhf./ 

lcmnar 510 kbft per ref 776 Be, B 

lc·mnar 420 kbft per ref 18 B 

lem11ar 400 kbft per ref 3 1~, Ik , B 

lcmr,;11· 320 kbft per re f" 16 Be 

lemnar 420 khf1 pn ref 283 B 

lcmnar 570 kbft pe r ref 437 B 

len,mn 4'./0 kbft per ref Dl B 

lemnar 420 kbft per ref 113 B 

lcmnar 620 kbft per re f 2\)1 B 

lemnar 450 kbft per ref l 4•,2 B, Bc 

lcmnar 450 kbf"t per ref 751 B, Be 

lcm 11ar 320 kbft per ref 17 B 

lem nar 420 kbft per ref 123 B 

lcm11ar 800 kbft per ref 48 B 

lernnar 420 kbft per ref 1999 B, Be 

S111nma 67'\0 

slags bruksanvisning för hur skogen borde 
skötas och hur hushållni ngsplanen borde 
användas. Det åter·ges hår i sin helh et. 

Bihang till de år 1868 upprättade Hushållningsplaner öfver 
Garpenbergs bruks skogar 
Garpenbergs bruks skogar hafva blifvit mycket vanvårdade, mindre därigenom att de för myck
et anlitats, utan mer igenom det vård~liisa och emot all vetenskap stridande sätt hvarmed de 
årliga behofven blifvit tagne. Ä hyggena ära mångenstädes qvarlemnade en mängd mindre träd 
och buskar, odugliga och otillräckliga för att bilda en ny skog, och till hinder/är nya plantors 
frmnkornst. Dessa träd och buskar böra borttagas och fallen sedan rned första besås. A Jkastningen 
af sådana arealer ära ej beräknade, och det är tydligt att dessa afbreckningar blifua dyra, ja, 
hansl<e kolen efter dessa blifva lika dyra som köf,kol, så är clet dock alltid en vinst för sjelva sko
gen tillräcklig att betala de Jwstnader dessa ejlerrensningarförorsalwdt. 

De olika slwgarne hafva äfven blivit olika anlitade, så att i en del den gamla skogen är 
iifvervägande, åter i andra fallens och den yngre skogens areal iir den största; men som det iir 
af vigt för ett verk att årligen hafua en jernn tillgång på kol, så har periodernas mrnmmiska 
ajk.astning äfven blifvit j ernnad för hela omloppstiden. 
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OmlojJpstirl.en hm; rned undantagför Dormsjö skog, eller Villde blocket, bli/vit antagrw till 60 
å1: Detta kan väl tyckas vara kort, men om man betänker slwgarnes nuvarande ringa kaf1ital och 
omdnade beskaffenhet, så bör man kunna vara iifuertygad, att de efter omloppstidens slut, - dock 
underjörutsättning att de härejier kornrna att skötas enligt vetenskajJliga grunder - ega ett stiir
re kafJital än de nu innehålla, hvmföre denna omlopjJstid ansågs som den fördelaktigaste och 
rättvisaste såväl för närvarande som ejterlwmmande generation. 

Vidkommande Dormsjö skog, ökades pnioderna till 5 af den rrrsak, att det rådde ett alltför stort 
missförhållande i åldersklasserne, hvilket synes af nedanstående classifikationstabell. Haifva are
alen utgöres ajfall och ungslwg till hög1t 20 års ålder, sarnt attfo;ga rner än en sjeUedel för när
varande ärfällbar. Skulle nu en 60- ärig omlojJjJsticl der och blifvit använd, hade de äldste 
c'Uclersklasserne icke räckt till rner än halfva omlojJpstiden, eller 30 lh; hvarefter den yngsta klas
sen ensammen hade f ått underhålla den andra hälften, och rnan hade clå varit nödsakad afbruka 
slwg aj 30 års ålder; hvarigenom en stor misshushållning ujJjJkommit. Men derigenom att här 
nu 5 perioder, a 15 år lwardera, antog1·, avhjelj1tes denna olägenhet till en betydande del, ehuru 
hanske med någon förlust för nuvarande egaren. 

Ännu sämre framställer sig Stigsbo skog, Xlde blocket, hvarfiire cler enda.st 2 fJerioder blifvit 
uPfJställde, emedan det derefter han vara temmeligen likgiltigt i hvilken ordning af brukningen 
fortsättes, och i alla fall kan efter dessa båda fmiodn:~ slut bättre än nu bedömas huru afbruh
ningen bör fortsättas, ock om elen kan undn·stödjas i någon stäm: mån genom gallringm: 

Nedanstäende tabell visar åldersklassernas förhållande till hvarandra i de olika blocken 

0-20å,ig 20- 40årig 40-60 r,rig 60-80årig S111mna arffll 

I Hlocket 3622,35 l 326,30 1066,85 45 I J,50 10527,00 
Il d:o 3024, 70 2261,85 1907, 75 2062, JO 9256,40 
fil d:o 1249,50 1549,50 569, 70 3075,90 6444,60 

IV d:o 1179, 90 1219,65 476,50 1238.60 4144,65 
\f d:o 1523,60 1283,20 2549, 40 /260,30 6616,50 
\Il d:o 946,05 1173,40 1546, 70 635,80 430J, 95 
\Il! d:o 1601, 70 795,70 J l 77,20 1540.50 5115,30 

Summa 13147,80 9609,80 9204, 10 14324, 70 46376,60 

VIil d:o 3173,75 1500,35 746,65 1233,05 6653,HO 
I X d:o 2553,90 234,90 378,15 961,70 4128,65 

Summa 18875,45 11343,05 / 0418,90 /6519, 45 57158,85 

Om man betraktar de första 7 blocken så synes att proportionerna i dessa växla än åt den ena 
än åt den andra sidan, men att deras summa ger ett ganska gott resultat, ty å dessa block upj1-
tager den skog som är 60-årig och derutöfuer 14 300 (kvadratref), den yngsta 13100, och de båda 
mediers la något öfuer 9000 ref hvarje. Visserligen är den yngsta hlassen for stor, jörsvarliga hus
hällningsjJlaner låta dock uppställa sig af de forsla blocken, clå dmmot de sista begge blockens 
arealerforändra utseendet betydligt, hvilk.en olägenhet doch bli/vit avhjelpt så gott sig göra lät på 
forut anfört sätt. 
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Samtliga Blocken lemna fiiljande ajlwstning under de särskilda /Jerioderna: 

I I [![ !V V S:aja111n11r 
periden ri 100 wbf 

I Fitockct 1320] 11427 11989 J / 101 17720 

I I d:o 10155 10187 10600 10901 41843 

[// rl:o 8581 7697 7039 7227 305-14 

N d:o 5098 565 1 5228 5534 21511 

\I d:o 9739 8628 8825 8745 35937 

\il d:o 3819 4126 3838 3440 15223 

\Il/ d:o 7712 6226 .5981 6730 26649 

VIII d:o 554-1 6239 8242 6616 8731 35572 

Snmma 63851 60081 6 t7,t2 (j()294 8731 2.54699 

IX Blocket 384 1 3690 7-0 I 

Summa 67692 63771 6/ 742 60294 8731 

Af ovanstäende jj-amgår att ajkastningen i hvarje J1eriod utgör af de första Vfll blocken nä got 
öfuer 60000 famnar och som hvm7·e period är beräknad till 15 år så blir cle-n årliga afka.stning

en omkring 4000 famnar årligen. 
Under fönta perioden utgör ajlwstningen per årfi/m f tom Vlll Blocket 425600 hbft 

!X B lochet 25600 " 
Eller tillsammans 4 51200 " 

H ela arealen utgör 57158 Ref 85 St" ren slwgsrnark, och erhåller säledes /Jer ref 7, 89 eller jJer 
tunnlancl 44, I 8 hubj),. Ofvanstäencle ajlwstningförvanrllad till kol med en åtgång af 90 kubjt 
fast vedmassa per stig, 5013 stigar ärligen. 

Under närmaste tid kommer dock denna mängd dock ytterligare alt förökas genom en mängd 
fJå hyggena qvarlemnade träd, samt shog i sådana mossar och kärr som voro fiir obetydliga alt 
beräkna. L ikaledes i.ir ingen gallring ej heller hagarnas ajlwstn ing beräknad. 

Kolmängden torde derigenom dock ej komma att iika, emedan det som således erhålles, torde 
åtgä till vedtimmer och annat vid(e. 

Uti huslu1llningsplanema bega,gnad.e bohstäfver A,B, C, beteckna m.arlums beskaffenhet, hvaraf 
A bemiirker god, B medelmåttig och C dålig mark. T venne bohstäfver betyda att jordmånens 

beskaffenhetsgrad ligger emellan bägge dessa två. 
i-I.vad slutligen slwgen skötsel beträffar är del niiclvändigt att de tomma arealer med snaraste 

besås, Jiireträclesvis med tallfrö, emedan granen på }lem block visat att elen vid 40 a 60 års ål
der torkm: Hvid fällningarna bör n oga iakttagas att alla mindre buskar borthugges, emedan 
dessa dock aldrig kunna bilda en sluten skog, alltifrl blifva krymplingar och hindra ungskogens 
_jernna och snabba ufJpväxancle. Deremot är det nödvändigt att pr1 hyggena qvarlenma tallar rif 
god beslwjfenhPt, 5 a 7 per lunnlanclför att i fram.tiden kunna blifva brukbara till timmer; lwilket 
vid en så kort omlopfJst-icl eljest ej hunna erhållas. 
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Avslutande kommen tar till 
1868 års hushållningsplan för 
Garpenbergs b ruk 
Ernst Obharius har i sin plan inte räknat 
med några egentliga virkestillskort från gall
ringar, vilket. inte st~irnmer ri ktigt med in
struktionerna i faderns lärobok. Orsaken till 
au inga gallringar förest°ts, torde vara att de 
blädade skogarna var så glesa och uthuggna 
att det inte fanns mycket att gallra, och att 
behovet att gall ra för att höj a bcståndskvali
teten knappast förelåg. 

I hushållningsplanens beståndsbeskriv
n ingar ingår också e n vårdcring av markens 
beskaffenhet, ett "betyg" över markens god
hetsgrad, där A betecknar god mark och C 
dålig mark. Vad förrättniugsmannen lägger 
in i begreppen god respektive dålig m ark 
framgt1r inte, men av Liiroboli i S!wgsvetenslw-
1Jen framgår att man avser ett begrepp som 
närmast mor.svarar mar kens produktionsfö1~ 
mt1ga d.v.s . bonitet:. '16 Lärobokstörfattaren 
är skeptisk till möjligheterna au u tifrån oli
ka geologiska marktyper, fuktighetstyper 
och vegetationstyper göra några mer exakta 
bedömningar o m markens produktionsför
måga, men inser markens stora betydelse. I 
Skogsnaturlärnn ger C.L. Obbarius en mer ut
förlig beskrivning av vilka faktorer som på
\·erkar markens och jordmånens bördighet 
och påpekar t.ex. aLL vegetationen inklusive 
trädbeståndet påverkar bördigheten. J ämför 
\'ad som sagts ovan om bon itet. 17 

Förräuningsmannen ger det ganska be
ska omdömet '\•anv,'\ rdade - \·årdslös - mot 
all vetemkap st.ridande" om kvaliteten p :1 
brukets tid igare skogskötsel: , m en ger ä ndå 
[örhoppningar för framtiden : Om hushå ll
ningsplan (:' n följs hör rnede lförrådet per 
hektar efter o mloppstidens slut !ta höjts till 
drygt 150 rn" per lia. 

Ernst Obbari us b·arstannade som skogs
f'önaltare för Garpenbergs-skogarna ända 
fram till 1898 d å han erhöll pension. Unde r 
de 30 ,'\i-en genomgick bruket flera kriser 
som sammanhängde med de sviktande kon
junkturerna för de mindre järnverken . . Med 
konknrsen 1910 upphörde all järnframställ-

ning och skogarna såldes till ett värmländskt 
konsortium, som i sin tu r upplä t avverk
ningsrätter inom en trectjedel av arealen . De 
omfattande skogsavverkningar som startade, 
avbröts genom ingripande enl igt den nya 
skogsvårdslagen . .Jo rdegendomarna och sko
garna förviirvades 1913 av Kronan genom 
Domänve rket. Vid den skogstaxering som 
omedelbart startades, konstaterad es au sto
ra arealer gammal skog hunnit avverkas men 
att utanför dessa delar av brukets skogar var 
skogstillståndet mycket goLL. Framförall t var 
ungskogarna välsköua och med god föryng
ring, bl.a. eu ganska stort inslag av lärk. Gall
ringarna var däremot eftersatta, bl.a. på 
grund av det minskade behovet av träkol. 

I vi lken omfattning Ernst Obbarius haft 
inflytande på skogarnas skötsel nnder sina 
30 år i bolagets tjänst - förmodligen en del
tidssyssla - undandra r sig bedömning. 

Exemplet Uddeh olms bolag -
indelning 1866. 
1 boken Om våra barrskogar, skr iven av då
varande skogschefen i Uddeholms Bolag, fil. 
dr Fredrik August Loven, i avsnittet "Udde
holms bolags skogshistoria" och även i skrif
ten "Viirmlands skogsbruk", utgiven till Värm
landsuLsLälluingen år 1929 lämnas e n redo
göre lse för hur skogsindelningsverksam
heten startade i Värm land:18 Brukspalron 
Gustaf' Ek man på Lesjöfors inkall ade 1842 
elen tyske "förstern" C.H. Beerrnann för au. 
organisera skogsskötscln efter tyskt mönster 
inom brnkets skogar. TTan föl jdes a\ en rad 
Lvska skogsmän som tog sig an skogarna i 
Storfors, Gammelkrop1;a, Mölnbacka, Öst
an:1 och Hellefors. 

C. H. Beermann gick 184.>i över till Udde
ho lrn som han blev trogen till 1883. T il lsam
mans m ed två andra tyska skogsrnän åtog 
han sig uppgiften a tt. indela och förva lta 
bolagets skogar efter tyskt mönster. Ganska 
snart lämnades i ndelningsuppgifterna över 
till de s.k. obbariterna, d .v.s. C.L. Obbarius 
e lever. Särskilda kartor för de omfattande 
skogarna - över 80 000 ha - hade bolaget 
dock börjat upprätta redan 1840 med ytte r-
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Ufanill ur slwgskarlo över Funkhylle och. Fi1111hy111, slio[J;w; i 'll:e b/ochPI, 1868. 

ligare e n tysk skogsman som förräLLnings
man . 

År 1867 var arbeteL avslu tat. Då hade man 
utarbe tat hushållningsplane r för 49 skogs
b lock om sammanlagt niira 77 000 ha. A\' 
dessa hade Wilhclm Obba rius ~jäh indelat 
nä ra 55 000 ha under åren 1862- 67. Planer 
och motsvarande kartor finns bevarade 
\ ' iirrnlanclsarkiv i Ka rls tad (Forshaga) . 

l '.20 

vVilhclrn Obbarius h ar lämnat en a.11 män 
deklaration eller motivering fö r sina skogs
bruksplaner i Udcleholms-skogarna : 

"Det torde hiir vara på sin plats att i sin all
m~iuhet anföra de n riitta betyd else n af de 
hushålln ingsplaner, som nu för Uddeholms 
bolags skogar blifvit upprättade . Man inser 
l~itt a tL en hush ålln ingsplan bör uppst~illas i 
enligheL med de fö rh{t!la11 den , som äro i 

o rten rådande. V 
minutiös plan fö 
än nu hafva ringa 
te stundom äro , 
man e Lt fe l. Plarn 
enkla, men d od 
rill sin g rund val, 
delser skulle intr 
änd rar den1. Al l 
,·ikits, men därf, 
speciellare beh a 
gifver bör iaktta 
den tillåter en b~ 
Så t. e x. fö refall 
1·äx tlig och vackc 
da inom I :a per 
härvid ej a lltid f; 

mot skogsförval1 
att trakten bör 
kvars tå och utb; 
skog. Dylika för 
och bö ra alltid 
mån kan ske":''' 

Wilhelrn Obb 
ningsplancn sb 
där detaljerna l 
rörvaltare, som , 
at t göra de ändr 
de fö rhMlanclen 
ger h elt i linje r 
lärobok. 

O rnlo p pstide 
skogar föreslås v 
pen bergs-skoget 
till är naturl ig t1 
betydligt m ind1 
handlacl) och h 

När man n ;i 
innehåll finner 
en är iden t iskt 
Garpe nbergs-pl 
a rna innehå ller 
ncrna: avd eln ir 
st/inger", ,1lclers 
samt huggn ing 
1 erkn ingslilll'äll 
- bon itet - anvä 
skogen bokstav 
gör för Garpenl 
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orten rådande. Ville man uppställa en alltför 
minutiös plan för h ithörande skogar, där de 
ännu hafva ringa värde och där tid och arbe
te stundom äro dyrare än skogen, beginge 
man ett fel. Planerna hafra d~irför upprättats 
enkla, men dock så att de ej kunna rubbas 
till sin grundval, äfven om betydligare hän
delser skulle in träffa, som i någon mån för
ändrar dem. Alla enskildheter hafva und
vikits, men därför iir icke sagdt att icke en 
speciellare behandling än elen planen upp
gifver bör iakttagas, ty denna är sådan au 
den ti llåte r en bättre skötsel utan att rubbas. 
Så t. ex . förefaller ofta a tt m indre delar af 
v~ixtlig och vacker yngre bestånd äro förlag
da inom .1 :a periodhygget. I planen kunde 
härvid ej all tid fästas afseende, hvilket däre
mot skogsförvaltaren bör göra. Fin ner han 
att trakte n bör bibehållas, kan elen gärna 
kvarstå och utbytas mol någon oväxtligare 
skog. Dylika förändringar rubba ej planen 
och böra alltid göras, där sådant med för
må n kan ske"."'' 

v\'ilhelm Obbarius menar alltså att indel
ningsplanen skall vara ett rättesnöre i st.ort 
där detaljerna bör fastställas av respektive 
förvalta re, som ocks[t bör vara bemyndigad 
att göra de ä ndringar av planen som ändra
de förhållanden kan motivera. Tankarna lig
ger helt i linje med vad fadern skriver i sin 
lärobok. 

Omloppstiderna för Uddeholms bruks
skogar föreslås vara betydligt längre än i Gar
penbergs-skogen, 100-120 år. Orsaken här
till är naturligtvis att: Värmlands-skogen ii r 
betydligL mindre uthuggen (m indre miss
handlad) och har liigre bonitel. 

N;ir man närma re studerar planernas 
innehåll finner man att sättet för indelning
en iir identiskt likr del som kan utläsas a\' 

Garpe n bergs-planen. Bestå ndsbesk rivning
armt innehål ler samma element i bägge pla
ne rna: cl\'dclningsnummer, areal i "ref och 
'il,i nger", :ddersklass, rrädslag, virkesfor råcl 
samt: huggningshar volym vid planeraL av-
1·erk11ingstillfälle. För markens godhetsgrad 
- bonitet - aiwiinder \!Vilhelm i Uddeholms
, kogen bokswvsbeteckningar liksom Ernst 
gör för Garpenbergs-skogen, men eftersom 

boniteterna genomgående är lägre i norra 
delarna av Värmland än i södra Dalarna, 
kommer andra bokstäver till användning. 

Wilhelm Obbarius h ushållningsplan blev 
något mer än bara en uppskattn ing av skogs
tillgångarna och ett förslag hur dessa kunde 
disponeras utan att produktionsförmågan 
minskade. I hans uppdrag ingick nämligen 
också att göra en fördelning av virket på de 
o li ka förbrukarna, en generalplan för bru
kens vi rkesförsörjning. 

Vad som flera gånger framhålli ts som en 
grundläggande skillnad mellan Kungl. Skogs
institutets synsätt på hushålln ingsplaner, 
som de p resenterats av af Ström och Seger
dahl, och C.L. Obbarius synsätt, framstår 
genom Uddeholmsplanerna ännu klarare. 
Obbarius plan är ett hjälpmedel och ett in
strument varmed man försöker utnyttja pro
duktionsmedlet skog på för företaget bästa 
sätt i både tid och rum. Hushållningsplanen 
skall med andra ord hjälpa den ansvarige 
fö rvaltaren att, under iakttagande av prin
cipen om ett uthålligt skogsbruk, så variera 
uttagen av virke att före taget får största möj
liga nytta p å kort och lång sikt. \i\' ilhelm Ob
harius har i en Lill generalplanen fogad kom
mentar sökt klargöra sin tankar om detta: 

"Man inser liitt att en hushållningsplan 
bör inrättas i enlighet med de förhållanden 
som är rådande i orten. Vil le man t. ex. upp
ställa en i specialitete n sig utgrenancle plan 
uti en Lrackt, dcr skogen ännu h ar ett ringa 
värde, der tid och arbete ä r dyrbarare än 
skogen, der skulle en cletalierad plan icke 
allenast , ara olämplig, utan till och med all
deles oduglig,_just emedan man för mycket 
beror af yttre förhå llanden, hvilka icke äro 
förenliga med dess utförande. En p lan för 
denna ort bör derföre vara enkel, och af en 
st1dan beskaffenhet, att den icke l;itt kan 
rubbas til l sin gnmdval, äfven om be1:ydliga
re h än delser skul le in t räffa, samt , ttt den 
icke för mycket inskränker förvaltaren . 

Ifrågavarande planer h afl-a äfren efter 
denna grundsats blifvit uppställda, cch a lla 
enskildheter blifvit undvikna. Men clerföre 
ii r dock icke sagt att en specielare b ~l1ancl
ling icke bör iakttagas, åu p lanen uppgifver. 
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Ty denna är sådan att den tillå ter e n bättre 
skötsel, utan att blifva rubbad. 

En bushålluingsplan ;ir nödvändig der
före, att m an dcrigenom lär känna skogens 
afkastningsförmåga, så att man säkerställe r 
sig såväl för en för hög, som tör en tör låg af~ 
brukning; men iifven derföre, att en väg de,~ 
me d är utstakad till ledning för skogsförval
tarena som efterhand under tidernas lopp 
aflösa hvarandra; ty intet ;ir fördcrfligarc för 
en skog, ä n om han planlöst öfverlernnas 
från d en ena förvaltaren till den andra, der 
hvarje af dem söker att göra sina ideer gäl
lande. Detta är n u förekommen , men ho
nom är derigenom icke bet.agen ha ns n ytti
ga verksamhet, utan tvärtom fordras den uu 

om så mycket mera att verka i speciali teter
na. Så t.ex. förefaller det ofta att m indre 
delar växtlig och vacker yngre skog äro i pla
nen, för deras läges skull , b es tämda att af
brukas under första 10 åren. I planen kunde 
icke gerna något afseende fästas h ä rvid, 
men förvaltaren kan och hör göra en änd
ring häruti och låta en sådan trackt stå, för 
en början till slutet af perioden. Finne r han 
sedan atr t:rackten med fö rdel kan längre 
bibehållas, så kan elen Litt utbytas mot n å
gon annan trackt från Il perioden . Dylika 
förändringar rubba icke planen, och böra 
a lltid göras där sådant med förmån kan ske. 
Dock bör detta icke urarta i småaktighe ter; 
ty eijest kunde detta i framtiden lätt medföra 
mera besv;ir och omkostnader, ;in vinsten 
kan utgöra. Sådana förändringar såväl som 
öfriga omständigheter som förefalla i sko
gen , böra dock å rl ige n införas i controll
boken , och c1:1 afdelningen fonnligeu u t
bytes från olika pe rioder, hör de tta äh·en på 
kartan anmzirkas. 

Sålunda kunna afdclningar öfverhål las 
o cli flyttas från d en e na p e riode n till ele n 
andra; m en man bör. som sagt är, icke drif~ 
,·a cle na för lå ngt, samt a ll tid göra sig förvis
sad derorn, att til h-äxte n här är bä r.rre, än i 
ele n rracktjag går att afbruka i dess ställe. 
Äfven m å jag be tänka, att de t icke ~ir skäl att 
lemna en tallskog med gott ut.seende men 
svag växtlighet fö r att i framtiden cleraf er
hålla timmer, ty tillväxten minskas i så fall 

hastigt och man kund e slu tlige n finna sig 
gäckad d å man b li r öfvenygad derorn, au 
skogen a ld rig uppnår den groflcken som 
fordras för att vara försvarligt sågtimme r. 

J ag tror mig nu hafva varit t ill räcklig t ut
förlig och tydlig med att framställa planer
nas rätta nytta och ändamål, sanll huru de 
böra förstås och uppfattas. 

Geijersholm den 23 augusti 1866/ L.W. 
Obbarius." 

De b~igge b röderna Ernst och \Vilhelm tycks 
sålunda fö ija iden tiskt lika indclningsin
struktioner, utgåe nde från fade rns lärobok. 
Om ö vriga obbariter varit lika "bokstravs
trogna" torde man kunna tala om en särskild 
"indelningskultur" u tgående från Brukssocie
tetens Skogsinsti tu t. Mycket talar för att så 
verkligen var fallet i bruksskogarna, och att 
denna kultur påverkade skogsbruke t änd a 
in p{1 1880-ta let. Först med järn hanteringens 
til lbakagång då nya avsättningsbara sorti
ment tillkom såsom massaved och timmer, 
ökade möjligheterna att ekonomisera gall
ringarna. Då korn även kritiken mot den 
"schablonartade" fac kve rksm e toden , b l.a . 
frå n Uno Wallmo. 

Omfattningen av "obbariter
nas" skogsindelningar 
Genom att studera var Obbarius söner vari l 
va raktigt bosa ua från mitten av 1840-ta let 
o ch intill bö1ja11 av 1900-talctkan man fä en 
bild av deras ,·erksamhet som skogsindelare 
och skogsfön a ltare (se bilaga l: Carl Ludwig 
.Johann Obbarius orh hansjä111ilj). Upplysning
ar orn , ·ar övriga e le ,·e r frå n Flrnkssoci ere
t.e ns Skogsinstitut haft sin \"e r ksa mhet ha1-
Yarit s,·[1rare att spå ra , m e n ,·issa data har 
samlats i e n bi laga. 

l\fan finner att Obbarius elever varit cnga
genicle i bruke ns skogar frå n Ångerma n
ä lve ns dalgå ngar i norr till norra Östergöt
land och Västergötland i söder, d .v.s. överallt 
d;ir gruvdrift ochjårnfrarnställn ing var loka
liserade under 1800-talc ts senare hälft. Någ
ra skogskartor och hushåll ningsplaner har 
åter funnits i olika bruksarkiv - fler än de 
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som här återgivits . E 11 o bekant auta l s{1clana 
har säkert. fö rsn1 nn it i och med de om,·~ih'
ni ngar som hela b rukshanteri nge n uncler
g:ttt, men många p laner liggt>r antagligen 
gömda i o lika arki,· 111.e i lancleL. 

Ar 1857 - några fä år före sin död -skre,· 
Obbarius C l \ artikel ijnnlw11toie/s r\rmalnclär 
han red ogjorde fö r ,·ad han och ha11s Skogs
ins t i L ul åstad konnn it som "skogsreglerarf' .. 
d.,·.s. skogsindclarc . På 4:'iO 000 wnnlancl 
had e 20 a,· hans tid igare ele,,er iufort ordnat 
Lraklliyggcsbruk en ligt hans normer. Dessut
om hade aju i Tvsklancl utbildade skogsmän 
,·ä1Yals a,, Obbari us och insans som fön al ta
re på skogar, som indelats på sam ma säu.-··0 

Det anges i artike ln också au 47 a,· d e 
skogvaktare som 1nhildats a,· Obbarius, a n
st'älhs på oli ka bruk. Obbarius a nger ajälv au 
cliuills ungefär 900 000 m nn lancl euskild,1 
skogar indelats en ligt hans metoder och att 
de n u sköttes efter principern a i f.iimbol! i 

Slwg~me/rn skape n. 
Del frall\g~tr inte klan om man ö,·crallt 

gjort f'11 lls1.ändiga planer. l vissa fa ll nöjde 
man sig tyd ligen med en f'örenklacl p lan, 
som bara omfattade förs ra fasen i O bbarius 
srstem, den s. k. p rel imin~ira hushåll n ings
p laneu, som innehöll e n (okulär) uppskatt
ning av skogens mognaclsgracl och som 
hänförd e Ya1je bcst:rncl till en viss (avverk
n ings-) period. 

Någon tillförlitlig statis tik sorn omfattar 
,·ad obbari t.e rna sammantaget presterat, har 
in te p nbl icerals. Möjligen kan f'öl jancle sum
me ri ng göras: 

Skogsi ndeln ingar utförda t.o .rn . 18:'i7 enligt 
Obbarius 
- a,· hans t>lt>,·t>r 450 000 tid n.::i 000 ha 
- e n ligt hans indcl-

ningsmetod av 
and ra förrätt-
uingsm~in 450 000 tid '.225 000 ha 

Skogsindt>ln ingar 1857 -1900 a,· Obbarius 
t> lever, tyska skogsm~in 111.n. 
L1dcleltolms Bolag 
.-\ndra skogs~igare (ap rox .) 

75 000 ha 
75 000 ha 

l.i'iO 000 ha 
Summa 600 000 he ktar 

Dena kan jämföras med den sarnman lag
da art>alen a,· bruksskogar som vid mitten av 
1800-talct torde ha 11ppgåt1 ti ll 1- 2 miijoner 
ha.-·• 1 

Rådgivare och skogsförvalta re 
När C. L. Obba,ius anstäUdcs n1r avsikte n 
med hans verksamhet in te bara at.L han skul
le meddela 11nclen·isn ing i skogen s skötsel 
ura n ä,·en a u bau skulle , ·erka som bruks
iigarnas rådgiYa re i skogliga frågor. framför
al lt unde1· de fö rsta :1rcn i S\'erige, innan 
ä n nu 1111de 1·,·isn inge n och fö r faLta ndet tog 
s.°1 stor del a, · ha ns Lid, ,·ar han ocks:1 ofta ur.e 
pi1 resor till olika bruk för att b istå med råd 
och dåd om hur skogarna skulle skötas. Med 
hjiilp a, · sina söner och Skogsinsrir11re1s ele, 
c r sva rade lia n d irekt för skö Lseln första,, 
Fernaverkcns skogar, när skolan ii11nu \'ar 
kvar i B,·sala, senare for skötseln m' Väsrsnra
skogen och övriga skogar t:ill höriga Ramniis 
bruk och slutligen för brukspa tron \;\'ccl
bcrgs Hammarby-skogen vid Nora. De näm n
da skogarna tjänade naturl ig t\'is som uncler
visn ingsobjekt för skolans e lever men säkert 
ocks{t som fö rsöksfä!L för d e nva metoder 
som Obbarius vil le införa . 

Vad som ingick i O bbarius å tagaudcn be
triilland e skogsskötsc lt i framgår t.ex. a,, av
talet mellan J ern kon to re ts f11ll mäklige och 
''Egaren till Ram näs bruk". Det. stadgades a tt 
Västsura skog skt tl le slå under "Skogsiusti tu
tcts och lärares närmare vård och tillsyn ", au 
skogen skulle uppn1äLas och ''graderas" samt 
skötas "efter rcglo rna för en god och efter 
oncu passande Skogsh11shåll n ing". Bruket 
skulle stå för a rbeLskrah och erforderliga 
körslor medan skolan s,·aracle för forvalL
n ingcn. Obbari11s skulle också i mån av tid 
se til l skötseln a, den ö ,riga Ram11~is-skogen 
och även svara för att denna b le,· indelad . 
Ett mots\'arancle avtal tecknades för ön1ings
skoge n u tanför Nora, som kom att gälla för 
Skogsinstitutets sista fe m å r fram till all sko
lan upphö rde 1860. 

Skogsegendo rn arna cfar Skogsi11stitutet 
, a r födagcla tj~inade all tså som ell slags ö,·
ningsskog för e le,·erna, och Obb;i rius lade 
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Lydligen stor vikl au han sj~ilv sku lle ha besl u
tanderätten i alla skogliga frågor. Arrange
mangeL innebar att ha n fick en direkt kon
LakL med alla a rbete n förknippade med drif-~ 
ten, vilke t ökade hans möjlighete r au göra 
sig väl förtrogen med inre bara den SYenska 
skogen utan också de m e toder som bn1kade 
ti llämpas fö r dess skötsel. Framförallt under 
tide n i Väs tsura kom han att pr~igla skoge n 
som omgav SkogsinsLi Lu ter. 

Tyvärr finn s praktiskt taget inga exempel 
kvar som ka n vis;i h u1· Obbarius sköLLe sko
gen . Alla bestånd som anlad es unde r ha ns 
tid har avve rka ts . Men i den del avJPrnlwnto
n>ls historia, som be handlar skogsfr:1gorna, 
finns !lågra rader, som antvder hur de av 
Obbarius på 1850-talct anlagda bestånden 
kunde ha tett sig. t\fan ser framfö r sig e n lik
åldrig skog av ta ll och g rnn , viilgal lrad och 
därför med höga vi rkeshaliteter, så som ofta 
välskött brnksskog i Bergslagen ser u t ~in 
idag.''~ Samtidigt måste man ha klan för sig 
att förändringsarbetet under de drygt tio [1 r 
( 1843-55), som h an svarad e för skogens 
skötsel, inte kunde bli särskilt genomgripan
d e, hu r energiskl han ~in drev nydaningen. 

Rådgivningsve rksa mheten ute i olika 
bruksskogar gällde i stor utsträckning att 
"säij a" de nya ideerna Lil l b ruksägare och 
brukspatroner och deras skogvaktare. I ett 
brev från brukspatron Carl Östberg"" skild
ras eLL besök av C.L. Obbarius, å tföijd av en 
av sönerna, förmodligen Vilhelm, p å Öster-
by bruk 1843 för att bl.a. demonstrera gall
ring. "Den trevlige gubben" Obbarius ledde 
gallringslaget som bestod av 12 man . Del
tagare i demonstratione n var bl a Österbys 
ägare, P.A. Tarnm. Tydligen lyckades Obbari
us övertyga deltagarna om att man genom 
gallring kunde avsevärt h~ja bestå nde ts kva
litet, samtidigt som man fick ett värdefu ll t 
tillskott av bristvaran kolved. Av Östbergs 
brev fra mgå r också a tt Obbarius tyd! igen 
imponerat geno m sina kunskaper och sin 
stora erfarenhet och dessutom lyckats sprida 
trevnad och entusiasm omkring sig.',-1 

Fö rm odligen foijcle Obbarius samma 
m önster som i Österby när h an besökte 
andra bruksskogar i Bergslagen, och rcsul ta-
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C(/d Ösilmg ( 1806- 1865 ), IJii 11s/e111a 11 i Bng ,kollf'-
gium, jiiflmiihli[;e i .fi?:11lw 11lurel, bruksägare vid ,\lv
karleö, disj)o11m/ vid Ostnby orl, Södnjim; brnh. (Folo 
i.Jemkon/on'/s arkiv) 

1.et blev ofta detsamma. M:mga gre ps av hans 
ideer och ville veta villko re n for au få skogar
na indelad e till traktbyggesbruk e n ligt Ob
barius modell. 

Allte ftersom SkogsinstituLe L kunde st~i lla 
kompetenta in delare och förvaltare till för
fogande, ku nde O bbarius också p lacera 
dem p(1 olika bru k, till en bö1:jan som skogs
indclare men efterhand också som skogsför
val tare. De två söne rna, som redan var fä r
digutbildade och hade er farenhet av skogs
indeln ing i Tyskland, inkallades och fick 
omedelbart ta sig an bruksskogama i Skinn
skaueberg respektive Färna och Karmansbo. 
Efterhand kunde de av Obbarius själv utbil
dade tre sönerna ställas till förfogande; vid 
Simonstorp, p å Älvkarleö bruk och pt1 o lika 
h åll i V~innland. Uppdragen i Värm land 
samordnad es ti ll en början m ed skolverk
samhet:en, eftersom en av sönerna m åste 
hjälpa fadern med nndervisni ngen. 

Allteftersom åren gick kom id eerna om 
trakthyggesbrukets överlägsenhet gentemoL 
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bfadn ingen a u fä allt större spridn ing. Här-
1·idlag fanns inga motsättningar mellan 1·ad 
som lärdes ur från Kungl. Skogsinsti tutet på 
Djurgården i Stockholm och det som pre
dikades från Obbarius ka teder. Men ut, eck
lingen gick snabbas t i Bergslagen, där ju 
bruks~igarna kunde konstatera att man kun
de följa de nya signalerna utan au behöva 
minska uttaget av träkol u r skogarna,ja, det 
s:tg faktiskt ul som om uuagen genom de 
nya metoderna skulle ku 1111a ökas i fram
tiden. Snart sagt i va1je del av det vidstr~ick
ta område, där h )'ltorna och hamrarna fanns, 
kunde man se spåren av obbariternas age
rande. Samtidigt som järn bruken sökte sig 
norrut i jakten p{t de orörda skogarnas trä
kol, upp hings Norrlandskusten och in i lan
det längs flodcla]arna, spreds de nya lärorna 
om trakthyggesmetodens fördelar och bläcl
ningens fördärvlighet. Först när rushen ef~ 
ter sågtimmer startade i och med att export
sågar bö1jade anläggas, blev det en viss åter
gång til l elen form av blädning, som innebar 
art bara den rikligt grova skogen avverkades, 
d.v.s. tilmrwrbläd11ing. 

I Kungl. Skogsstyrelsens instruktion för 
de allm~inna skogarnas indelning till ordnad 
hushållning 1867 föreskrevs , att huvudprin
cipen för indelninge n skulle vara trakthyg
gesbruk, men att för Norrlands del, där bara 
flottbart sågtimmer kunde avsättas, skulle 
uppskattningen endast avse den grövre sko
gen."'' Kronoparkerna i Norrland indelades 
relativt tidigt, ofta som sommararbete under 
lärares ledning av Skogsinstitutets studenter. 

När motsvarande indelningar startade på 
sågverksbolagens skogar i norr är för författa
ren obekant. Känt är att Woxna Bruks skogar 
blev indelade för trakthuggning av Ernst 
Obbarins i början av 1860-ralet, då han i fyra 
år var anst~illd vid järnbruket i Voxna.'\li Man 
kan också på goda grunder a nta att Georg 
Obbarius, som var anställd av Graningever
ken 1852- 77 och hade Graninge respektive 
Gärde gård i Strömsund som bostadsort, även 
till viss del var sysselsatt med att uppskatta vir
kesförråclen i brukets skogar och att planera 
deras skötsel, även om hans huvudsakliga 
uppgift var au svara för avverkningarna."7 

/lerman Obbarius ( /814-1880), äldste sonen till 
Carl Ludwig, hade tysk slwgsu.tbilclning varförs/ yr
kesverksam i '/}sk/and. Han bodde i Bysala från 
1851, ejier skolans flyllning, och var slwgsjurvaltare 
v id frrn averken och Kannansbo bruh 1844- 1880. 

I Cästrikland och Dalarna var flera av 
obbariterna verksamma, bl.a. i Kungsfors, 
Hammarby, Forsbacka, Limå bruk (Siljans
näs), Långshytlan, Garpenberg, Vikmans
hyttan, Grängshammar och Silvberg. I Upp
land fanns de i bruksbygderna u ppe i nord
ost. I Västmanland och Värmland var obbari
terna jämnt spridda över alla bruksskogarna 
med en viss koncentration i Värmland där 
Uddeholm tidigt drev en målmedveten skogs
vård, och i de västmanländska trakterna kring 
Skinnskatteberg , Fagersta och Ramnäs. H e1~ 
man Obbarius var förvaltare av Färna bruks 
och Karmansbo bruks skogar hela sin aktiva 
tid. Obbariter fanns även tidvis som skogs
förvaltare i Skinnskatteberg, Fagersta och 
Västanfors, Malingsbo, Kloten, Seglingsberg, 
Svanå och Skultuna. Också bruksbygderna i 
Närke, Sörmland och norra Östergötland 
utnytgade obbariternas 9änster, b l.a . Ham-
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marby vid Nora, Villingsberg, Hasselfors, 
Lassåna (Laxå) och Simonstorp. Att några 
elever från BrukssocieLetens Skogsinstitut 
skulle ha varit verksamma söder om Öster
götland, Västergötland och Värmland är dä
remot inte belagt. 

I slutet av 1850-talet kunde C.L. Obbarius 
stolt rapportera till Brukssocieteten all 21 av 
hans gamla elever var verksamma som skogs
förvaltare i Sverige och två i Finland. Dess
ut:om hade han förmedlat anställning av sju 
tyskajägmästare som skogsförvalt:a re . 47 ut
bildade skogvaktare hade också skickats ut. 
Obbarius bedömde vid sam ma till fälle att ca 
4E>0 000 ha skog (900 000 tunnlancl) sköues 
i enlighet med Skogsinstitutets principer.08 

Trots det imponerande resultatet uttrycker 
Obbarius i skrivelsen till Brukssocieteten sin 
oro för framtiden. Han påpekar att många 
bruksskogar ännu inte kommit under ord
nad förvaltning: 

"Våra flesta bruksskogar befinnas der
emot i del mest oregelbundna skick, till föl
j e af det så länge följda, men ändamålsvid
riga bruk, att låta dem afkolas af unclerhat: 
vande på det sätt, att hvar och en af dem fåll 
sig tilldelad en del af skogen, hvarest han år
ligen skolat afkola en viss qvantitet utan an
nan föreskrifL om ordningen, än elen hans 
egen beqvämlighet och fördel kunde före
stafva. Derföre äro våra skogar så sönder
styckade och visa elen mest brokiga omvex-
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ling af ung, medelålders och gammal skog, 
nyligen afbrukade, ännu obeväxta kolfal l, 
samt emellan eller på dessa, vid afbrukning 
af de sLörre träden, qvarlemnacle holmar 
och remsor af äldre och yngre skog, _jernte 
en mängd vindfällen, ska tar af fällt ti mmer 
och annan ännu brukbar ved , liggande 
spridda i skogens alla delar, obegagnade och 
öfverlemnade åt förruttnelsen. Alla d essa 
smärre holmar ocb remsor äldre skog samt 
allt brukbart, som ligger qvar i skogen, böra 
först användas och komma til l nytta samt 
skogens oregelbundenhet genom bonskaf~ 
fande deraf åLrninstone minskas. 

Men för dessa p reparativa arbeten åtgå 
ofta flera,ja vid många skogar 8 a 10 år, hvar
efter först en ordentlig skogsskötsel och re
gelbundna fällnin gar kunna införas. Dessa 
åter måste fortgå minst lika lång tid innan 
den verkliga nyttan deraf blifver nog tydlig; 
ty alla förmånerna af en på samma principer 
stödd regelbunden skogshushållning, t.ex. 
jordmånens fö rbättring, en öfver hela sko
gen utbredd större och frodigare växtlighet., 
skogens större rikedom och högre verkliga 
afkastning visa sig först efter en tid af20 a 30 
år för elen mindre skogskunn ige eller den 
som icke kan följ a skogens förändring med 
beständig uppmärksamhet." 

En sammanställning av den verksamhet, 
som de från Skogsinstitutet utexaminerade 
bedrivit, finns som bilaga 2. 
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KAPITEL 5 

Striden med Overjägmästare GustafE-son 
Segerdahl 

Som fra mgår av föreg{icnde kapiLe l fan ns 
omkring 1840-50 i progressiva skogsrnanna
kretsar i Sver ige e n gem ensam inställn ing 
att trakthyggesbruk efter tyskt mönster b or
de införas. Meu man va r inte ense om h u r 
elen nya skogskötselrnetoclen sku lle genom
föras. 

Å e na sidan fa n ns elen strikta fac kverks
meto cle n, såd an den företräddes av Israel af 
Ström och hans efterfiiljare vid Kungl. Skogs
iustitutet, däribland GustafE-son Segerdahl. 
rvletoden var i första hand avsedd au genom
föras i de al lmänna skogarna och syftade til l 
att bygga 11pp skogar med likåldriga bestånd 
likformigt förd elade över åldersklasserna . 
H ushållningsplanen skulle successivt bygga 
upp ett "idealiskt" virkesförråd, och elen led
de i de fl esta fall till kraftiga minskni ngar av 
avverkn ingarna fram till dess att det idealis
ka tillst{mdet uppstått, d .v.s. efter e n trädge
nera tion. Systemet lade fas t p lats och om fa tt
n ing för avverkningarna under h ela om 
loppstide n och tillä t inga avvikelser från p la
ne n. 

Den andra skogssköt5elmetoden, som före
träddes av representan ter för Brukssociete
ten och C.L. Obbarius, syftade visserligen ti ll 
samma slu tresul tat som den ovan relate rade 
modellen, men man vill e gå tillväga på ett 
anna t sätt för att nå målet. Ur bruksägarnas 
synvinkel var de t inte acceptabelt med mins
hade virkesu ttag unde r uppbyggnadsp erio
de n, d.v.s. e n träclgeneration . Tvärtom var 

Gmtaf E-son Segerdahl (I 803- 189 I), officer både i 
fiol/an, vid Värmlands Fälljägareliår orh i Fiiltmät
ningskåren, examen (Med berömgodkänd)jrån Kungl. 
Slwgsinslil-utet I 828 oc!z lantmätarexamen I 829. Han 
blev överjägmästare i Alvsborgs och Götebu1gs och Bo
hus län, lärnrr vid bl. a. bergsskoloma i Filij1stacl ot/1 
Falun samt iVIustiala Lanlbr-uksskola i Finland, utred
de det finska slwgsväsendets organisation 1849-51 och. 
engagerad i inriillandet av statligt understödda shogs
slwlO'I: Fö1fa1tare av handböcker i slwgshushållning, 
1855- 69 direklörfar Kungl. Slwgsinstitutel med tillsyn 
över indelningsve1ksamheten i de offentliga skogarna. 
(Foto i Jernlwnl<rrels a,Jziv) 
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ambitionen i m:111ga fall au d en förvämade 
t.illv~ixtökuingen a\" metoden skull e kunna 
nyuiggöras omedelbart . Dessutom menade 
Obbari11s att det iu te var ,·are sig möjligt el
ler lä1npligL att vid skogsinclelningstillfallct 
fastställa alla kommande avverkningar un
der omloppstiden utifrån det. bristfälliga e1~ 
farenhetsniat.erial , som den gamla blädnings
skogen erbjöd. Han ville därför att cleu mera 
detaijerade hush{dlningspla ne n skulle avse 
en kortare period, exempelvis 20 å r, varpå 
planen skulle revideras ut.ifrån vwrna erfa
renheter av den nya skogsskötselrnetoden . 

Upprinnelsen t ill SLride n mellan Obba
r ius och Segerdahl var deras olika uppfäll
ningar om skogsindelninga rnas syfte och 
hur de borde utföras. St.riden sLartacles a\" 
Obbarius efter det att Segerdahl publi cerat. 
sin skrift Läroku.rs uti Slwgsliushå/lning, som 
användes sorn lärobok vid Bergsskolan i Fa
lun, och som innebar att. de bl ivande bruks
förva ltarna ifråga o m skötseln av brukens 
skogar bibringades en undervisn ing som av
sevärt skilde sig från vad som lärdes ut vid 
Brukssocietet.ens eget skogsinstitut. Obba
rius ansåg sig alltså tvungen att ta upp Scger-
dahls ;1sikLer Lill granskning. 

Eflersom diskussionerna kom att föras 
mellan representanterna för de Lvå skogsin
stit.uten i Sverige, varav det ena, Brukssocie
tet.ens, var tillkommet i opposition mot det 
andra, fick striden också karaktär a,· en kraft
mätning mell an företrädare för två o lika 
skogsskötselmetocler. Till saken hör också 
au Obbarius inte sågs med blida ögon i alla 
skogsrnannakretsar. Han uppfattades uppen
barligen av många som en inträngling och 
mottogs med en ,·iss misstänksamhet. Sär
skilt bland de etablerade skogsrnännen,jäg
mäst.are och överjägmästare i Kronans tjänsL, 
och i synnerhet de som utbildat5 ,·id af Ströms 
skola, Kungl. Skogsinstitutet, var misstänk
samheten stor. Aven i Brukssocietet.en fanns 
de som hellre hade sett att man satsaL på 
Kungl. SkogsinstituteLs elever än på elever 
från Västsura. Obbarius sjäh·säkra upprr~idan
de och ständiga häm·isande till tysk skogs
vctenskap, som han ansåg helt ÖYe rlägsell d<" 
tre,·aude svenska försöken på om rådet, bi-

drog säkert till att han fick en del motstånda
re. 

Att Brukssociete ten i sina Annaler- ett 
slags tidskrift för återkommande informa
Lion om järn hanteringen - lät trycka en läro
bok om skogsbruk, som i m ånga stycken av
vek från Obbarius lärobok, var naturligLvis 
också eLL uttryck för de ol ika åsikter 0 111 

Obbarius som härskade bland de styrande i 
Brukssocieteten. 1 Bruksägarnas majorite t 
uppska u ade dock Obbarius insatse r fö r 
svenskt: skogsbruk i s{1 hög grad att han 1850 
til ldelades J ernkon Lorets stora gulclrnedaU. 

Som ovan beskrivi ts fick Carl Ludwig Ob
bari us eu ganska besk kritik när Del II av 
hans lärobok kom ut 1846. Bl.a. kritiserades 
han för au inte ha läst Gustaf Segerdahls 
bok Hand/ed11i11g i Skogan indelning~ Afwerk
ning och Å tersådd, som hade tryckts tre år ti
digare. Boken, som i förs La hand var avsedd 
all användas vid 6-veckorskurserna i skogs
bruk vid Bergsskolan i Filipstad och vid 
Degehergs Lantbruksinstit.ul, där Segerdahl 
var lärare 1840-43, var ett slags modernise
ring av af Ströms bok. Den behandlade hu
vudsakl igen ämnet skogsindel ni ng och hus
hållningsplanering. 

Segerdah l var också u Lbilclad lantmätare 
och hade tidvis även tjänst som sådan på oli
ka h åll i ]anclet.2 Det är nog ingen tvekan 
om atL hans la ntmiitarcrfarenheter påverka
de hans syn på metoderna vid skogsinclel
nillg, ,,ilke t än nu me ra skulle framträda i 
hans senare verksamhet. Segerdahl var över
jägmästare i Elfsborgs, Göteborgs och Bohus 
län och förvaltade Hallebcrgs och H1111nc
bergs revir 1839-55 och var samtidigL kom
missionslantrnätarc i samma län. 

lian var tydligen en mt111gfrestare som 
hade flera sidouppd rag. "l)änstcu ijägeri
sLaten tillät att vederbörande också hade en 
del sådana sidoåtaganden. BL1. anli tades han 
nä r det. kejserl iga finska skogsväsenclet skul
le organiseras 1849-51 och var dessförinnan 
i ett par {1r lärare i skogshushållning vid 
Mustiala lantbruksinstilu t i F inland . 

Tidigare har redogjorts för hur Segerdahl 
korn att ersätta Obbarius som lärare i skogs
bruk vid Bergsskolan i Fal 1111 , som var en två-
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[1rig utbildning för b livande bergsmän och 
bruksförniltare. Eleverna <Lir skulle uuder 
några 1·eckor bibringas skogliga kunskaper i 
en omfauning som kunde behö1·as för att 
fö rstå skogens betydelse för j;irn framsLä Il
ningen . Kursen i skogsbruk 1·ar således av 
o r ienterande karaktär. 

N~ir Segerdahl tog ö1·cr undervisningen . 
korn L01wikten att läggas på skogsbrukspla-
11cring. H.1 11 l;it bl.a. eleverna göra en hns
hållningsplan e nl igr den modell han utveck
lat utifr[111 af Strörns indeln ingsrnerod och 
efter ingående studier av tvsk litteratur p{t 
ornr.°1det. Hela liirokursen i skogsbruk sarn
rnanfauade Segerdahl i en bok som trycktes, 
först 1851, iJemlwntoreta A.mrnfer", och sedan 
1852 som en bok om 230 sidorjärn1 e 8 b ila
gor. Roken h eue T.iirolrnrs uti Slwgshushåff-
11i11g. Jöredragm vid Fahlu 13erg5Siwfa åren 1846 
och 1850, samt derefter utföriip;are bearbetad. 

Segerdah ls Uimbol! är indelad i fyra a1clel
ningar och 54 ''paragrafer'' (kapitel). Avdcl-
11i11garna omfattar följande: 

l. Översikt ,I\' skogsbruket i världen och Sve
rige, o lika skogsskö tselmetocler (främst 
tyska), 111etodcr för att uppskar.ta och in
dela skogen till rrakthyggesbruk, "begrepps
förklaringar'' till skogliga uttryck som nor
malrillsrån d, pe riodiska hyggen, normal 
g rundmassa m .fl . 

Syftet med skogshushållningsplane n 
anges vara att orn\'ancl la skogen så att. de n 
uppnår normalti llståncleL. 

2. De o lika tr~iclslagen och deras egenskaper. 
Hur man mäter trädens volym och ti llväxt. 
:Metoder att ber;ikna skogens volym och 
tillväxt för det ef'te rsrrä\·acle normal ti ll
ståndet. 

3. Skogens skötsel, olika former för skogsut
nyr.tjande. 
Skador på skogen. 
Skogsföryngri ng. 
Koln ing, torvkolning ( 1), hjälpgall1·ing, 
traktliyggeu, ''kittelliuggHing'''. 
Virkesmärn ing av stående träd och awer
kat virke. 

I. "Skogens taxation och inde lning'· . 

Den sista a\'Cleln ingen, om skogsindel
ll i ll g , 0111fattar n~istau halva sidantalet i 
boken . 

Segercbhl ger e n bred skiklring av skogs
brukets stiillning i Europa och Sverige under 
1800-talets fö rsta hälft. Han re fere rar till de 
berömda tyska skogsmiinnen Cotta, Hanig, 
Klippsi:ein m.fl., men också 1ill Röcker som 
var verksam i Finland. AJ Strö1ns l~irobok 
anges som grunden för framstä llningen, och 
Obbarius bok n~irnns iute alls. 

J ärnb rnkens behov a\' skog för simi kol
lli11gar behandlas liksom behm·et av plane
ring a1· skogsbrukeL så a l l 1irkestillgången 
räcker även i f ramtiden . Olika former av 

koln i ng redovisas, ,i1 en kolning a1 tOn', som 
n1r föremål för må nga försök ijernkonto
rets regi Yic\ mitten a\' 1800-talet. 

Segerclahl ä r nawrligt\'iS e n ,·arm före
språkare för traklhyggesbruk och ser !llfa1ga 
fördelar i att så snabbt som möjl igt o mröra 
den bläclade skogen ti ll likåldriga beståud. 
Samtidigt 1arnar han för att a1Yerka mer iin 
tilh·äxten , varmed han menar d e n akluella 
tillväxten i de blädade bestånden . Stor vikt 
bör läggas \id at t bygga upp ett virkesförr:id 
som mots\·arar vad Segerdahl kallar elen nor
mala gruudrnassan. I-farmed menar han de t 
tillst:md som i nr.räder när alla å lde rsklasser 
ä r företrädda i skogen med fullbestockning 
efter sin .'dder. fram till dess att detta ideal
tillsdml uppnås, bör skogsägaren ålägga sig 
restriktioner, d .1·.s. m inska de årliga av\ erk
n i nga rna en I igt en formel som Segercla lil 
också anger. 

I avsaknad av svenska skogl iga tabeller 
över vi rkesförråd och tillväxt till passade för 
o lika förhållanden, försöker Segerdahl att 
tillämpa tyska erfarenheter på området. 
:'vlen han gör också försök all med data från 
elen svenska skogen räkua fram vad produk
tionen skulle kunna bli om skogen omvand
lades till ''normaltillst{md". Han gick då till
väga på föl jande vis: Genom att i blädnings
skogen - som ju \'ar elen enda referenskällan 
- mät,t representati\a träds 1oly111 och tilkixt 
samt tr~idkronornas projektion p[1 marken \·id 
olika ålder, 1·arigenom va1je träds 1nnyt~jade 
mark; La kunde uppskatLas, konstruerade han 
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bestånd av varje ,°ildersklass, där han angav 
st.amantal, virkesförråd och tillväxt per areal
enhet. Genom att summe ra värdena för alla 
år i en tänkt omloppstid, kunde han således 
ange det totala stamantalet för skogen, lik
som virkesförråd och total årlig tillv~ixt. 

När det gäller skogens skötsel ansåg Se
gerdahl att hjälpgallring - om den över
huvud skulle förekomma- inte borde göras 
starkare än att den nätt och_jämt föregrep 
sj~ilvgallringen. I sina avverkningsheräkning
ar in begrep han därför a ldrig något gall
ringsvirke. Hans negativa inställning till gal l
ring motiverade han med att gallring mins
kar tillväxten och försämrar virkeskvali t:eten 
genom ökad kvistighet. 

Eftersom Segerdahl strävade efter att ska
pa bestånd som alla kunde ge samma volym 
virke vid slut.avverkningen , beredde skogs
markens olika bördighet honom vissa be
kymmer. Samma areal skulle ju ge olika slut
avverkningsforråd om tillväxt.förmågan var 
olika. Han indelade därför skogsmarken i 
sju o lika bördighetsklasser, där klass VII a n
sågs avkasta fyra gånger så mycket virke som 
klass I. Bördighet.sklassen fi ck sedan utgöra 
grund för att justera den uppmätta areale n 
ungefär på samma sätt som lantmätare an
vände vid fördelning av j ordbruksmark efter 
bördighet, d .v.s. storle ken på avdelningarna 
(de rektangulära hyggena) reducerades så, 
att avverkningsbeloppen vid slut.avverkning
en blev lika stora i va1:je avdelning." 

Segerdah l försökte således på detta sätt 
åstadkomma e n fackverksplan som skulle ge 
lika stora årl iga volymultag. Han anslöt sig 
här till tankar hos Pfeil och Hundeshagen, 
och menade själv att hans metod var en an
passning till svenska förhållanden av dessas 
s.k. "kornbinierLes Fachwerk".'; 

Segerdahl tyckte sig finna två behov för 
bergverksskogarnas skötsel vara mera fram
trädande ä n andra, nämligen: " l :o att ge
nom åsatl ändamålsenlig omdrefsticl och en 
regelmässig behandli ng bl ifva befriade från 
öfverafverkningen, .. . samt 2:o att få de för 
niirvarande luckiga och ojemt beväxle skogs
bestånden biittre reglerad e till tätslutenhet 
och ålclersbeskaffenheten".7 
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Eftersom ingen närmare förklaring ges a, 
vad begreppet berg-verhsslwgarna avser - det 
kan betyda anti ngen alla skogar som leve
rerade triikol till järnbruken , inklusive bru
kens egna skogar, eller bara de skogar som 
utan äganderätt var upplåtna till _j ärnhan te
ringens gruvor och hyttor - kan det vara 
svårt att. avgöra vad Segerdahl egentligen 
menat med de citerade raderna. 

Om han bara avsåg de sistnämnda skogar
na, för vilka staten fasts tällde uttagens stor
lek och beskaffenhet, d .v.s. de s.k. rekogni
tionsskogarna, b lir innebörden ganska klar: 
Han menade att hushållningsplanen skulle 
leda ti ll en skog präglad av trakthyggesbruk 
med ett u ttag som så fort som möjligt skulle 
leda lill att normalskogen skapades. 

Om han däremot menade att det. analyse
rade behovet avs[1g all skog som nyttjas för 
järn hanteringen, alltså ;iven j ärnbrukens 
egna skogar- till arealen betydligt större än 
rekognitionsskogarna - blir innebörden 
tv·eksam. Menade Segerdahl att bruksägarna 
i första hand skulle sträva efte r att åstadkom
ma en idealskog, m.ed bonseende från det 
för dagen aktuella behovet av kol? Tillgång
en p [1 träkol var ju ofta den faktor som be
gränsade järn produktionen, vilket återspeg
las i alla de försök som gjordes för a tt b[1de 
effektivisera kolningen för a tt få e tt större 
kolutbyte och minska kolåtgången i själva 
järnframställ ningen . 

Segerdahl iignade mycken möda åt att 
kla rgöra vad han menade med en skogs nor
malt illstånd. Med normalskog menar h a n 
att skogen är arealmässigt fördelad på ål
dersklasser så att största möjliga ti llväxt er
hålles uthålligt. Det innebär också all va1:je 
bestånd har elen ideala ( naturliga) samman
sättningen och virkesmassan och at.t man be
räknar den normala kubikmassan för varje 
åldersklass och bonitet (börclighetsklass) . 
Han samm anfattade sin definition på av
verkningsplanens huvudsyfte i definitionen 
"au bringa den å en förevarande skog befint
liga grundmassan till normal beskaffenhet 
och normal sLOrlek .. . ".' 
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Obbarius kritik 
Obbarius to rde haft anledning att ifrågasät
ta BrnkssocieLetens åtgärd at.t låta publicera 
Segerdahls lärobok i Jernlwritorels A11naln. 
Först och rr;imst d;irför att Obbarius som 
föreståndare för Societetens eget skogsinsti
tut borde uppfattas som dess auktoritet på 
skogsskötselområdet - han hade _ju året in
nan Lilldelats .JernkontoreLs gulclmeclalj för 
sina förtFinster om svenskt skogsbruk - men 
också därför a tt Segerdahls bok kom att kon
kurrera med Obbarius egen lärobok. 

Av elen kriti k Obbarius riktar mot Seger
dahls bok förstår man all han var djupt 
kränkt: över a tt Brukssocieteten, som han så 
lc~jalt tjänat sedan han kom till Sverige, till
lå ti t sig au offentliggöra en skrift som i vä
sen tl iga hänseenden stred mot de ideer han 
förfäktat och fortfarande förfäktade. Ob
barius tog sig emellertid samman och gjorde 
en inträngande analys av Segerdah ls bok, 
som han tre år senare , 1854, publicerade i 
sin egen tidskrift.'' 

Artike ln i tidskriften, som omfaLt.ar över 
60 sidor, ä r en syste matisk genomgång av 
Segerdah ls verk. Man får intrycket att Ob
bari us verklige n tagit god tid på sig och lagt 
sig vinn om att göra kritiken saklig. 

Inledningsvis ullalar Obbarius sin för
vån ing över att en så omfau.ande lärobok, 
som d essuLOm h ar tonvikten på skogsin
dclniug, fram läggs som läromedel för en 
fjortondagars kurs vid en skola för bergs
och bn1kstekniker. H a n menar all bokens 
innehåll i stället borde ägm1Ls ål "skogslrns
h(tllningens hufv11dsakliga syfte111:t1, dess 
gr11nddrag och hufruclreglor" samt rent 
empiriskt unde rvisa om hur man a1wänder 
en hush:tllningsplan för att försörja ett bruk 
med träkol. Enligt Obbarius är skogshushåll-
11ingen en alltför svår konst för att skötas av 
skogligt outbildade tjänstemän vid sidan av 
den egentliga bruksverksamheten. Han be
tecknar skogsskötseln som vetenskap, \·ilket 
enligt hans åsikt ännu inte gåll upp fö r 
många i ansvarsfull ställning i Sverige. 

Obbarius ger dock Segerdahl ett erkän
nande för hans ambition au försöka tränga 
in i elen tyskspråkiga skogslitteratur·en, och 
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säger sig förstå svårig heten all ur den göra 
det rätta urvalet , när man inte haft möjl ig
h eten att su1de ra det. 1.yska skogsbruket på 
o rt och ställe. Obbarius me nar också att det 
är läu. generalise ra och missuppfaua vad 
man faser. Som exempel på sådana felaktig
h eter i Segerdahls framställning tar Obbari
us t.ex. upp: 

Det förment föredömligt goda tillst[mdet 
i Österrikes skogar, som enligt Segerdah l 
fr~imst skulle bero på att man anv;int deu 
s.k. kameralmeLOden 10 för att bestämma 
de (trl iga uttagen . I verkligheten hade me
toden, enligt Obbarius, lett ti ll stark över
avverkn ing i ber1:,rverkens och saltgruvor
nas skogar. Metoden hade därför över
givits av de kejserliga skogsmännen som i 
ställe t nu (1848) sökte efte r bättre meto
cler.11 

De tyska kraven på j ämn årlig avkastn ing 
av virke var inte så ka tegoriska och likrik
tade som Segerdahl ville göra gällande. 
Tyskland bestodjn av er.I. stort antal själv
ständiga stater rned olika geografiska och 
näringsmässiga förh{tlla nden, där skogs
bruket fått utveck las under olika förut
särrningar. Skogsbruket i södra Tysklands 
kuperade o mråden, r.ex. i Bayern och 
Sachsen, bedrevs på ell annat sätt än p[1 
de 0acka markerna i norr, framför a ll t i 
Preussen. 

Art uttaget från skogarna skulle , ara så hårt 
reglerat: an myndigheterna bestämde vi lken 
kYan ti Lel av va1je sortiment som fick tas ut 
varje år, dementeras bestämt av Obbarius. 

- Siitten att planera skogshushålln ingcn iir 
in te heller så enhetliga som Segerdah l på
står. Fle ra olika system anviindes sida vid 
sida, t.ex. Hanigs, Cottas, Hnndeshagens 
och Kön igs, ut.an art n{1got av systemen 
kan sägas ha visat sig bäure än de andra. 

Obbarius tar här tillfället i akt att framföra 
sin kungstanke, att del bör vara varje skogs
mans plikt att v;dj a det skogsbrukssätt och 
det skogsh ushållningssystem som bäst tar till 
vara produktionsmöjl igheterna och som 
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häst motsvarar 1·ac.l 1·irke l skall använd as ti ll 
p.'\ kort: och lång sik t, men som också beak
rnr skogsägarens speciella behov av virket.ex. 
för sin i ir11framställn ing . 

Aven mot det avsnill i Segerdahls bok 
som b eha ndla r d e olika t r~idslagen, d eras 
egenskaper och krav på växtbetingelser, och 
som han kallar Skogens l!ännec/0111, har Ob
barius en rad anmärkningar. Han vänder sig 
ti ll e n början mot Segerdah ls påstående att 
"P il och Videsonerna, Gråal , Klibba l och 
Björk såsom naturliga inkriiktn ingar på barr
skogarnas omdde, hvilka \'icl reu barrskogs 
h ushållning böra betraktas såsom ogräs".1~ 
Obbarius upptr~ider till lövträdens försvar 
med moti veringen all de kan lämna virke 
som b mpar sig för olika specia ländamål s,1-
som slc~jdvirke, giirdsel, briinsle clfi de kan ut
göra en u tfyllnad i beståndet där ingenring 
annar vill växa, t.ex. på sumpiga ställen eller 
d~ir luckor uppstå tt. Han menar också att 
f"ramför al lt b jörk och asp - tro ts nackdelen 
au den senare skjuter rotskou - kan ha e n 
gynnsam inverkan på barrskogens 1·äxt, Lex. 
som frostskyctd. Me n det är vi ktig t , anser 
Obbarius, a ll lövskogen gallras i tid innan 
skador på den \'ärclefullare barrskogen upp
st~ir! Att Obbarius tar upp saken sarnrnau 
hängcr nog ocks:1 med hans principiella syn 
att gall r ing var nödvändigt för att reglera till-
1iixt och kvalitet i beståndet, medau Seger
clahl å sin sida hävdade att gall ring i yngre 
skog h elst inte borde före ko m ma om m an 
1·ille uppnå e n god virkeskvalitet. Ideale t fö r 
honom var egen tligen d e t helt gall r ingsfria 
skogsbruket. H an ansåg också virkcsu tbytet 
1·icl gallring he lt försumbart i förhållande till 
elen samlad e virkesskörden, medan Obbari
us såg förd elar i att få något slags skörd före 
elen avlägsna slutavverkningen. 

N;ir Segerclahl beskriver tr;idens fysiolo
giska byggnad, har Obbarius en rad anmärk
ni ngar som med dagens kunskaper kan te 
, ig lika fe laktiga som Segerclahls påståe11-
cle11. D iskussionen clern em ellan har därför 
ba ra intresse om man vill skapa sig eu bild av 
\'ad dåtiden visste om cxcmpch·is trädens 
inre byggnad. Obbarius sätt au u ttrycka kri
tiken , e h uru saklig, rn{iste dock ha g_jon Se-

gerdahl rasande. Obbarius skriver r.ex.: "Fö r 
att icke göra f örf. m;itt, genom missförstånd, 
hafva \'i fö rbigått fö ljande sats: ' under det 
knopparne utl'eckla i luften blommor och 
barr, ned skjuta d e kn ippe n af baströr i sal-:. 
ven till roten afträdet, de r dessa uLbilda sig 
till nya sugrötter' ,._ 

Teorier om trädens tillväxt 
En kungstauke hos Segerclahl är j u att om 
man Lm fastställa e LL bestånds totala t illv;ixt
förrnåga under livstiden har m an nyckeln till 
d et optirnala skogsbrukssättet, innefattand e 
omloppstid, s!t1tenhet. o .ss. 

Obbarius delar inte alls bans uppfattn ing. 
Han menar att man inte, med observationer 
och mätningar i d e me1· e ller 1nindre osköt
ta blädningsskogarna, och med hjä lp av ald
r ig s,'t må nga tyska procluktionstabel ler, kan 
bilda sig e ns e n mycket grov uppfattn ing om 
d e n framtida Lilhäxten i likåldriga bestånd. 
llan förkastar ocks[i helt Segerdahls vidlyfti
ga beräkningar av vad den harmon iska och 
no rmala skogen skull e kunna komm a att 
producera. 

Obbarins stöder sig, förutom på egen er
farenhet, på Hartig, Cotta och König , d .v.s . 
på samma auktoriteter som Segerdahl åbe
ropar. I varje fall för svenska förh ållanden, 
och i sam band med att m an strävar efter att 
omföra skogen f"rån blädningsbruk till trakt
hyggesbruk - en process som tar åtm instone 
en hel o mloppstid -, kan man enligt Obba
rius inte med någon större säkerh e t s tr äcka 
sig lä ngre vid ti llväxt.be räkningen än 1-1 1/ 2 

pe ri od, d.v.s. J:'5-30 år. Dä refter måste en ny 
uppskattning av skogen göras, sorn ger rner 
tillförlitliga värden än den första u ppskatt
n ingen . Genom a ll också föra noggrann sta
tistik över vilka virkesrnängder sorn tagits ut 
under den gångna period e n , erhåller man 
s[i småningom ti llräcklig erfarenhet for att 
göra prognose r . 

En for dagens skogsmän omöjl ig tanke , 
som Segerdahl hävdar, näm ligen att trädens 
relati1·a volvmtillväxt sku lle vara li ka stor 

I 

nncl t>r hela levnaden t ill st rax innan t r;idet 
~jälvd ö r, kan vara fö rkla ringen till vissa av 
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Segerdahls, från Hu ndesh agen m.fl. hämla
de, ideer om den harmoniska och normala 
skogen . 

Både Scgerdahl och Obbari us har klart 
för sig marke ns betyd e lse fö r ti llväxte u. Se
gerdah l inde lade ma rken i sju bördighets
klasser (se ovan) medan Obbarius använde r 
bo kstavsbetyg för det han uttryckligen kallar 
bo nite t. Sege rdahl ulläser börcl ighetsklassen 
både efter markskik teLs arrsammansättning 
och efter Lrädens längd vid ol ika å lde r. Ob
barius däremot u tgår enbart från markskikte l 
och bestrider att trädhöjcle n är en indikator 
på boni te te n. De olika uppfattningarna leder 
till att Segerdahl kan ge ett m era clistink1 ut
tryck för bördigheten, upph~ingd på t rädens 
längd , medan Obbarius bon ite t synes sakna 
direkt samband m ed ti llv;i.xte n. Synsätten 
stärke r Segerclahl i hans str;ivan att uttrycka 
skogens utveckling i siffror och formler. 

Denna strävan ger Segcrdahl också uttryck 
för när han kritiserar vissa svenska skogsmäns 
bristande intresse för att konstruera svenska 
produktionstabeller, och när han mena r att 
"våra skogsteorister alltför mycket förbisett 
de nna maktpåliggande sak". 13 

Obbarius, som redan tidigare givit uttryck 
för tveksam h et om nyttan av att i Sverige stäl
la upp p roduktio nsta be lle r för likåldriga 
trakthyggesbestånd innan man hade några 
praktiska exempel a tt tillgå, kände sig tydli
gen träffad . Inte minst elen ironiska (?) be
teckn ingen "teorister", som han ville ändra 
till "teoretiker", kom honom a tt ge en omfat
tande motivering för att det var bäst att skyn
da lå ngsann: "Om således Fö rf:s förme nta 
theorisLe r ändock hade vela t uppställa såda
na Labeller, så hade d et med rätta mås1 anses 
anti ngen såsom ett tomt skryt, e ller för elt 
be\'is på okunnighe t, och för båda d e larne 
liira de icke vilja utsätta sig.'' 11 

Obbarius ägnar i sammanhanget inte min
dre iin n io sidor å t att bemöta Segerdahls plä
dering för sina egna och andras "er faren hets
tabel ler". IJan påpeka r den stora möda som 
exempelvis Coua lagt ner för att ta fram tabel
le r för skogarna i Sachsen . me n att d en ne 
också fram håll it tabellernas begränsade an
vändningsområde. Segerdahls metod au kon-

sLruera tabeller gällande för e n s.k. "fullkom
lig" skog u tifrå n data inhäm tade i b läclnings
skogen (se ova n s. 131), förkastar han helt. 

Obbarius kritik av Segerdahls 
indelningsmetod 
Kritiken iir mycket omfattande och behand
lar stort som smått. ivler i förbig~tende rättar 
han d etaljer i Segerdahls redogörelse lör 
hur utvecklingen a,· ol ika skogsinde lnings
metoder i Tyskland har skett. Väsentligare är 
att ta upp d e n prin cipiella krit iken som 
Obbarius framfö r. 

Segerda hl strävar ef'te r a tt skapa ett skogs
incleln ingssy te m med e n enda given om
loppstid för alla avd el ningar i kogen , och 
en så fast struktur att de o lika årshyggena 
kan pålas u t på marken flera år före awerk
ningstillfälle1. Liksom af Ström vi ll han he lst 
att hyggena liiggs ur. kant i kant med bö~jan 
längst upp m o t d en fö rhiirska nde vinden. 
Om inga kala m iteter inträffa r skul le man 
således, sedan alla avdelninga r bli vit avver
kade och försed da med ny skog, ha skapat 
d en nya trakthyggesskogen m ed ett stegvis 
fallande kron tak frå n e na änden av skifte t 
till den andra. Avsikten är att i idealfa llet e r
hålla en skog med årsklassvis fallande kron
tak i vindriktningen. 

Om planen uta rbetats och fastställts av e n 
kvalificerad skogsm an, kan åtgärd erna se
dan verksLällas av någon med lägre kompe
tens som således kan be tros med att verkstäl
la beslutade å tgärder inom d e uppsa tta 
hörnpålarna. Det skulle bara beh övas e n 
pe riodvis å1erkom;na ncle kontroll av d en 
kvalificerade skogsmannen att å tgärd e rna 
utförts e nligt planen. 

Obbarius däremot ville visserl igen att 
man skulle u tgå från en genomsn ittlig om
loppstid fö r hela skogen som e n grund för 
indelningen i perioder och för beräkning av 
ungefärlig å rsavverkning . Men han vi lle 
överlåta till den ansvarige skogsförvalla ren, 
som g ivetvis skul le vara utbildad för sitt upp
drag, a u bestä mma niir det enskilda bestå n
det skulle avverkas. Tndelningsplau en _jämte 
skogskartan skulle a lltså vara det hjälpmedel 
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som stod till förvaltarens förfogande för att 
nå uppsatta mål. 

Skogsindeln in gskartan enligt Obbarius 
modell får därför ett annat mönster än Se
gerdah ls rutmönster, en mosaik av till for
men oregelbundna stora och små avdelning
ar, som så småningom skall b~ira likåldriga 
bestånd . 

De två indelni ngsmetoderna var anpassa
de till två helt olika brukningsfo rmer och 
olika modeller för att styra skogsbruket. Se
gerdals metod passade e tt skogsbruk där av
\'erkning och efterföUancle föryngringsåtgär
der "salles bort ", eventuellt mot avgift, till 
en nyttjanderäw;- eller uppclragstagare, som 
fick använda virket efter eget gottfinnande. 
Exempel p,'.t sådant skogsbruk vid mitten av 
1800-tale t var ecklesiastiska och militära bo
ställsskogar, men också kronans skogar med 
försäljning av virket p å rot. Metoden passa
de säkert bra in i Segerdahls erfarenheter av 
skogshushålln ing. 

Obbarius metod var l~impad för brukssko
garna i första hand, m e n också för större 
privata skogsägare. Anmärkningsvärt är emel
lertid all både Segerdahl och Obbarius var 
övertygade om att respektive modeller var 
generellt användbara . 

Obbarius huvudinvändning mot Seger
clahls metod för hushållningsplaner, elen 
"rationella traklhuggningsmethoclen", är 
knuten til l osäkerheten i de framräknade 
siffrorna för normalt virkesförråcl och normal 
tillväxt: "En vetenskaplig bildad Forstrnan 
\'ågar icke skapa siffror, hvarefter han befal
ler skogen atl växa, utan han bemödar sig a tl 
lära känna naturens mångfaldiga lagar och 
olika sätt att verka, samt söker lämpa sina 
förfa randen och inrättningar derefter så 
godt han förmår .. . läran om skogsh ushåll
ni ng bör vara grundad på vetenskapliga 
principer, ty alla empiriska förfaranden kun
na icke leda till något resultat. "15 

Obbarius sammanfattning av 
kritiken 
Segerdahls Lärokurs innehåller enligt Ob
barius inledningsvis 

- en skiss till Tysklands skogsh isloria, som 
Obbarius efter vissa korrigeringar kan 
god ta, 

- e n alltför knapphändig redogörelse för 
naturhistorien "som visar att Förf. icke 
räknat naturläran till sina studier", 

- icke godtagbara anvisningar för o lika för
arbeten för elen slutliga indeln ingen till 
trakthyggen, sann 

- en m elod för att utarbeta hushå llnings
planen som Obbarius finner olämplig i 
Sverige. 

boken saknas väsentliga avsnitt. om kol
ning, om hur mossar och försumpad mark 
görs skogbärande, om skador som kan drab
ba skogen och om elen ändamålsenliga an
vändningen av skogens produkter. 

"Hela l~irokursen liknar elt recept, eme
dan den tyckes u ttala elen mening, a tt del 
icke behöfs mer än att indela en skog till 
trakthuggning på sätt elen visar, och eterefter 
s~iga t ill egaren, låt nu afverka årshyggena 
efter chartans och afverkningsplanens före
skrifter, lemna så och så må nga fröträd qvar 
per tunn!., låt hjelpgallra på sin höjd de 
öfverstamm iga distrikterna och reducera de
ras stamtal efter växttabellen, mera behöfs 
icke för all efter omloppstidens slut ega en 
normalt best{mclen skog, som clerefter för 
all tid lcmnar den största möjliga afkastning 

Segerdahls gensvar på Obba
rius kritik 
Reaktionen på Obbarius artikel i '/Idskrift för 

SlwgshusluUlning läl inte vän ta på sig, och 
den blev våldsam . Som en bilaga till.Jernhon
torr!ls Annaler 1855 trycktes Segerdahls svar 
på Obbarius kritik. Svaret omfattade 47 sidor 
och är synn erligen ordrikt. 1

,; 

Segerclahl är tydl igen djupt kränkt över 
Obbarius kritik och spar inte på kru tet när 
han försvarar sig. Han inleder med en karak
täristik av Obbarius artikel: " ... en serdeles 
omständlig, skarpt tadlanclc k ritik af de sat
ser och det sätt för skogsinrättningen, som 



denna Jårokurs innefauar, ll\rars både upp
drifna och m issledande beskaffen heL p!1kal
lat en närmare belysning af lärokursens för
fauare. " 

På de första nio sidorna i sitt gensvar för
söker Segerdahl genom talrika cita t från o li
ka Lyska skogsmän visa att hans redogörelse 
for utvecklingen av skogsincleln ingsrneto
derna, varp{t han grundar sin egen indel
ni ngsmetod, ä r riktig, och att Obbarius på
ståenrlen o m talrika missuppfattningar är 
felaktiga. Samtidigt delar han ut rallarsvingar 
både m ol tysk skogsvetenskap - som san ner
Jigen in te är överlägsen svensk, enligt Seger
dah 1 ! - och naturligtvis mot Obbarius, vars 
kunnighet på o m rådet ifrågasättes. 

Därefte r följ er Segerclah ls försvar för sin 
metod a tt beräkna avverkn ingsbeloppen 
och särskilt d e res triktioner man enligt ho
nom bör lägga på vi rkesuttage n in till dess 
skogen uppnått sitt norma lfördel, vilkeL 
beräknas imräffa efter e n omloppstid som 
en ligt Segerclahl är ca 200 år. Avsnitte t inne
håller egentligen inga kompletterande för
klaringar utöver vad Segerdah l skrivit i sin 
brobok. Obbarius beskyl ls för okunn igheL 
och uppblåsthet, bl.a. genom föijande fan
tasriska tirad: " ... skulle hans högt och skryt
samt uppstaplade Tyska veten skapligh e t .. . 
kunna skäl igen lå ta sig hänföras til l samma 
an som t.ex. kyrktuppens då h an från torn
spirans upphöjda ståndpunkt undervisar jor
dens barn om h immelen s vind, e ller som 
den H arn marspikiad iska te legrafens, o m 
hvilke n Tegner skrifver: 'vet ej hvad du för
kunna r ', men vi viija tills vidare innehålla 
med vårt omdöme och låta Hr O:ii s.k. Tyska 
ve te nskaplighet fullständigare tala för sig 
sjelf ' . Så uttryckte sig direktören för Kungl. 
Skogsinstitu tet! 

Segerda hl kände sig tydligen angripen i 
egenskap av direktör fö r Kungl. Skogsinsti
tutet; ha ns auktori Lel som såda n blev ifråga
sat t. H ans därav föijande öve rd rifte r och 
kränkand e omdöm en om Obbarius ka n 
göra det svå rt au förstå innebörden i hans 
argumentation . Hans skäl för att. ma n trots 
all t bör försöka skaffa sig erfarenhetsunde r
lag för att exe rnpe lvis ko nstruera prod11k-
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tionst.abeller anpassade till svenska skogar är 
11Lan tvekan väl motiverade; alla skogsrnän 
hade nat11rligtvis in te, som Obbarius för
ordar, möj ligheterna att skapa egna e rfa ren
heu;rabeller. Bristfäll iga tabdlcr kunde vara 
bättre ~in inga tabeller al ls, om de användes 
med sunt förnuft. Dessutom kunde ju bris
terna botas allt eftersom e r farenhe terna 
ökade. H är ärj u egentligen de b~igge kom
bauamerna en iga: Tabeller ~ir bra nä r de är 
fotade på e LL relevant u nderlag. 

Därefter kommer Segerda hl in på de krav 
som bör ställas på en ändamålsenlig "inräu
ning", varmed han menar e n skogsindd 
ningsplan, för att "upphj e lpa vr1ra ojemna, 
m isshandlade och derigcnom h ögst oregel
bundna skogsbest.°md från d eras nuvarande 
förfall till e tt regelmässigt fullkomlighet.sLi ll
stånd". Han förkastar helt Obbarius modell, 
som han uppfattar som alltför d iffus och 
kallar "en indelning i periodiska hyggen på 
måfå, en u tkastad hus h{tllsplan på m åfå, 
kontroll genom avverkningen år från år, för
bättring av plane n efter va1je periods slut 
o.s.v.", rnen som han ä11cl{1 tycks ha uppfattat 
och återger på etl i övrigt hel L korrekt sätt. 
Det yu ersta målet med h ush{tll ni ngsplanen, 
att förvandla den svenska skogen från en 
planlös blädningsskog ti ll en av trakthygges
bruk präglad högproduktiv en hel är dock 
gemensam t för de bägge. 

:.farkligL är att de bägge pedagogerna har 
så olika uppfattning om kapacite ten h os d e 
elever man utbildat: 

Den .°tld rige Obbar ius, up pvuxen och 
fostrad i del tyska hierarkiska skogsbru
ket, tror sina dever om all kunna fatta de 
riktiga förval t.ningsbesluten med hjälp av 
sin u tbildning och i hög g rad även sin a 
ute i skogen förvärvade erfarenhe ter. 

- Den betydligt yngr e Segerda h l, nybliven 
d irektör for Kungl. Skogsinsti tutct, f.d . 
lantmätare och revi1:jägmästarc, med er
faren heter som skoglig lii ra re i både Sve
rige och Finland och med ambitionen att 

för t illfä llet vara Sveriges främste expert 
på skogstaxering och skogsindelning, m iss
tror d e kvalificerade skogsmännens fö r-
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rrdtga att själva fatta beslu l, och är in te 
beredd att: överlämna skogarna ti ll , som 
han u trycker det: "desse vl'lens!wpligt bilda
de män, som står högt öh-er al la undersök
ni ngar, e r f"a ren h eler, siffer ber~ikningar, 
tabeller 111 . 111 . Och som på g rund af en 
inre, högre u ppenbarelse, så snart de få 
se skogen, kunna direk t best~imma lrnm 
man med densamma skall bära sig åt." Se
gerdahl likna r också Obbarius metod "vid 
e n lek af skogens trollnymfer, ell er en 
gycklande uppen barelse afskogsfru n" .1; 

Ånyo försöke r Segerdah l å bero pa en rad 
tyska auktoriteter på skogstaxeringsornrådet 
til l sitt stöd, namn som Beckmann, Lange, 
Vierenklee, Oeuelt och von Wedel, alla verk
samma under an d ra hälften av 1700-talc t 
och före trädare for de n s.k. kamerala sko lan 
inom skogsbruket och fö regångsm än inom 
fackverksme toden. 1" 

Segerdahls analys av H anigs och Co ttas 
skrifler är intressan t och ganska imponeran
de . H an h ar lagt ner sto r möd a på a u för
söka tränga in i de bägges säll att tänka. 
Framförallt Cotta rogju med åren e tt visst av
stånd från elen mer doktrinära inriktningen 
av fackverksmetoden. Segerdahl har observe
rat de u a, och han tolkar Cottas ändrade in
ställning som e n följd av att han inte lyckats 
··bringa skogsvärder ingen och öfrige taxa
tionsåtgärder till en punktlig noggrann hel", 
d .v.s. au Cotta hel t enkelt gav upp när han 
inte kunde rn den exaktheL i skogsuppskan
ningeu som ha n efte rsträvade. Underför
stått: menad e 1yclligen Segerdahl a t t man 
(d.v.s. Segerdah l själv) med de ökade kun
skaperna man nu besatt, 35 år efter Cottas 
bok Anweisung zur Forsteinrirhtung und A.b
sdtälz-u.ng; b~ittre kunde bemästra elen skog
liga matematiken och taxeringstekniken . 
Segerclahl menad e sig tydligen ha utvecklat 
Hartigs och Cottas icleer ti ll en i vårt land an
vändbar planeringsmodell. 

Som stöd för sina tankar om det normala 
virkesförråd el och vikte n av att fö rsöka be
rä kna detta och att sedan genom skogsskö t
seln nå ideal t illståndel åberopar han också 
den efLer TTarrig och Cotta ledand e tyske 

skogsman nen , professor \!Vi lhel m Pfei l1\' , 

och hans hirobok i skogs taxering.~" Det citat 
u r boken som han anför, bekriiftar svårig
heten att be riikna en skogs uthåll iga ideala 
p rodu ktion ;iven u nder preussiska, relalivl 
kontrolle rade förhållanden . Citatet framstår 
dä rför mer som ett stöd för Obbari us kritis
ka inställn ing till långsiktiga prognose r. Kan 
d et möjl igen vara så, att Segerda hl genom 
ci ta te t från Pleil vela t. visa a lt han var bevand
rad även i nyare 1ysk skogslitteratur? 

Så försöker Segerdah l bemöta O bbar ius 
kritik av lärokursens brister ifråga om natur-
läran. Ha n gör del genom att angripa Ob
bari us för bristande natu rvetenskapliga kun
skape r, vi lke t den ne skulle ha visat när han 
1844 var engagerad som l{i rare i skogsbruk 
vid Bergsskolan i Falun . Han anspelar på de 
svårigheter som O bbarius då haft: "Skiiligen 
bord e hr. 0 . icke så lä tt hafva afglörn t sine 
egne föreläsningsprof i skogsnarnrläran vid 
bergskolan , hvilka derstäd es ännu mgöra en 
mun trande traditio n. Fö rf:n anser sig icke 
ega skäl föreslå Hr. 0. att vi å b{tda sidor för
skona allmänheten från d etta kapilel, som 
förf:n h;ir skulle h a le mnat orördt, om det 
icke gif\1i L det b~ista tillfalle att i räu d ager 
framställa hal ten af h r. O :ii kunskaper,just då 
han an tager den strängaste skolmästanon ." 

Segerdahls uppfanning om hj älpgallring
arnas nytta - eller snarare onytta - i nästa av
snitt av Crmsvaret ställs som kontrast till Ob
bari us menin g att gallringen kan användas 
för att påskynda u tvecklingen mot lik,'ildriga 
ell er i varj e fa ll likform iga bestå.ncl. Sam
tidigt varnar Segerdahl för au den synen p å 
gal lr-i ngen kan fresta skogsägaren att ta u t 
för mycket i gall ringen och därmed hota be
stånd ets utveckli ng. 

De sista sex sidorna i Gensvar!'/ ägnar Seger
da hl åt att ånyo försvara sina teser om sko
gens "gr undrnassa", om hu r ma n kan kon
stru era beståndens utveckling utifrån den 
för va1je år lika stora tillviixten, och om vik
ten av att a ll t id sträva mot idealtillstå ndet 
enligt h ans modell. Efte rsom egentligen 
inga nya synp un kter 1il lföres d iskussionen, 
lämn as här Gensvaret. 
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Obbarius svar på Gensvaret~1 

År 1856 satte den 76-årige Obbarius för sin 
del punkt fö r rneningsulbyre t med Seger
dahl. Så många nya argume nt framfördes väl 
inte. Man kan tänka sig att Obbarius kände 
sig tvungen all försvara sitt livsverk i Sverige, 
vars fortbcst:md hade bö1jat sättas ifråga. 
Det fanns etl motstånd mot honom och 
hans Skogsinstilllt framfö rallt bland de ut
examine rade fdn den slatl iga lä roanstalten, 
Kungl. Skogsinsr.ir.ute t, men ~iven bland 
bruksägarna fanns d e som Log aYstå nd från 
att BrukssocieLeten skulle ägna sig åt högre 
skoglig utbildning. 

Naturligtvis var det. också svårt för Obba
r ius att utan vidare lämna Segerdahls äre
röriga angrepp utan bemötande. I sill nya 
inlägg tar han ånyo upp Segerdahls argu
ment och fördjupar och förklarar sin kritik. 
Stoff till meningsbytet fick både Segerdahl 
och Obbar ius i de diskussioner som samti
d igt förekom i tyska skogstidskrifter. Diskus
sionen om olika metoder för skogsraxering 
och hushåll n ingsplaner, alltifrån den s.k. ka
meral-taxalionsmetoden till normalförråds
metoden, kan te sig främmande för oss. Bak
om diskussione n låg dock fr:1gestä ll ningar 
som behållit sin aktualitet in i vår tid: Skogs
produktionens uthållighet, massa- kontra 
värdeproduktion, de framtida behoven av 
virke i olika former. Begreppet skogsekono
mi bö1jar också göra sig gällande. 

De båda debanörernas beläsenhet impo
nerar, även om naturligtvis Obbarius genom 
sin bredd och sin erfarenhet är Segerclahl 
helt överlägsen. Tydligt är att Obbarius sam
lat ett omfattande skogligt bibliotek att döma 
av a lla de citat av tyska forstrnän som han 
åberopar.n Segerdahl förtjänar också res
pekt för sin ambition att föija med vad som 
rör sig i de n skogliga debatLen nere på kon
tinenten. Obbarius har också uttryckt sin 
erkänsla för detta, även om han inte kan låta 
bli att rätta och lägga tillrätta en del av Se
gerdahls läsefrukter. 

En del av Segerclahls person liga angrepp 
hade Obbarius svårare att stå ut med än an
dra. Dit h ö rde Segerdahls försök att skapa 
motsättn ingar mellan Obbarius och ar 
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Ström. Obbarius tillbakavisade med hetta 
alla sådana insinuationer. Af Ström är enligt 
Obbarius elen store grundaren av en svensk 
skogsvetenskap, och att utvecklingen till en 
d el h11nnit förbi honom - han dog f.ö . 1856 
- förringar inte det omdömet. 

Samma slags indigna tion kände Obbarius 
när han tyckte att Segerdahl apropå erfaren
hetstabellcr visade ringaktning för Cotta: 
"Att Hr S ... . älven vi ll besrnutsa Coua, lwars 
stora förtjenste r ... 20 år efter hans död, ot~ 
fentl igen bli fvit erkände, och vars skorem 
H r S. som Forstman ej ä r värdig att lösa, 
motsvarar Herr S;s öfriga beteende." 

Detta omdöme om Segerclahl är det skar
paste som Obbarius tillgriper, vilket bör jäm
föras med de invektiv av betydligt grövre slag 
som Segerdahl kostar på sig. Men i sak kan 
han vara desto mera dräpande. 

Efter att kritiskt ha granskat e n hushåll
n ingsplan, som Segerdahl utfört til lsam
mans rnecl Bergsskolans e lever, och som 
Obbarius - och tydligen också den bruksäga
re som ägde skogen - helt unclerbnner, 
skriver Obbarius: "Huru är det möj ligt, att 

en Kongl. Öfve~jägmästare, som har prakti
serat en temrnel igen lång foijd ar år, som 
skryter med att hafva reglerat ell par hund
ra skogar och åtager sig att uppträda såsom 
lärare i skogshushållning, kan uppställa en 
sådan afverkningsplan? Den enfaldigaste 
bonde fäller i si n skog de träd först, som trå
na eller icke mer hafva någon tillväxt, eme
dan han inser, att om de qvarstår, de icke 
läm n a någon vin st, tvei-tom skada, och att 
de t är skäl att afbruka dem förr än de upp
ruttna." 

Obbarius avslutar silt inlägg, som omfatta
de 26 sidor, med ett angrepp på elen statliga 
skogsadministrationen, som han finner h elt 
undermålig. Här bör upplysningsvis påpekas 
att debatten om en ny organisation, samord
nad unde r en riksomfatlande skogsstyrelse, 
pågick som bäst. Tre å r senare, strax före 
Carl Ludwig Obbarius död, inrättades Kungl. 
Skogsstyrelsen som övertog ansvaret för de 
statliga skogarna och hela skogsstaten från 
landshövdingarna. Obbarius hade på intet 
sätt deltagit i utredningsarbetet, men hade 

fö rordat en lö 
som blev R.iks< 
bok.~:, 

Striden m 
Segerdahl 
\lär Obbariw 
an ledni ng av 
n og förlorat 
Diskussionen 
pågick för fu ll 
rn med att sko 
so m han sjäh 
inte fullt ut ly 
som fadern . 
honom i Kuni 
att officiellt f~ 
re. Villkoret\ 
kapitel 2, atL 
kännas av di r 
tutet, d.v.s. de 
fört den bittr 
ningen inte k 
kan bero på 
sin tidigare v, 
tare, lärare o, 
cialstudier i 
dokumenter 
enligt praxis 
fåLt dispens f 

Gustaf E-s, 
förordnad di 
tet. Han blev 
re i Skogsko 
förslag om cl 
nen med äm 
sen i spetsen 
gel att u tforr 
ordade att. di 
lika skulle va 
rclsen och at 
i anslutning 
Själv hade h; 
verksam hete 
ralclirektör 



ed he LLa 
ir enligL 
·n sYe nsk 
m ti ll en 
f.ö. 1806 

\ 

)bbari11s 
erfaren
r Cotta: 
:ui. h,·ars 
död. of~ 
sko rem 

3H lösa, 

ået skar
;xirjäm
-~Te slag 
. :-ak kan 

hu håll
i.illsarn

Kh so m 
iruksäga
-kän ner, 
)igt. att 
r prakli
ar. som 

II ht1 nd-
2 såsom 
--..älla e n 
~di gas te 
som trå
:x,. eme
de icke 
och att 

ce upp-

omfa tta-
1 :,tatl iga 
ner helt 
påpekas 
samord-
5L°\Telse, 
-ax fö re 
s h.ungl. 
-~för de 
:en från 
pa in tet 
~ hade 

förordat en lösning som låg mycket nära det 
som blev Riksdagens beslut, redan i sin läro
bok_~:i 

Striden mellan Obbarius och 
Segerdahl - vart ledde den? 
När O bbarius skrev sitt sista genmäle med 
anledning av Segerdahls lärobok, hade han 
nog förlorat en hel del av sitt inflytande. 
Diskussione n om hans skogsinstimts framtid 
pågick för fullt och skulle ino m något år slu
ta med att sko lan lades ned. Sonen Wilhelm, 

som han själv utsett till efterträdare, h ade 
inte ful lt ut lyckats vinna samma förtroende 
som fadern. Försök gjo rdes att in lemma 
honom i Kungl. Skogs- och J ägeristaten, d .v.s . 
a tt officiell t få honom erkänd sornjägmästa
re. Villkoret var emellertid, som framgår av 
kapitel 2, att h an skulle fö rhö ras och god
kännas av direktöre n för Kungl. Skogsinsti
tutet, d .v.s. den man med vilken fade rn hade 
fört elen bi ttra striden. Orsaken till att pröv
ningen inte kom till stånd vet man inte. Det 
kan bero på att Wilhelm Obbarius geno m 
sin tidigare verksamhet som läroboksförfa t
tare, lärare och skogsinclelare och med spe
cialstudie r i Tyskland ansåg sig redan ha 
dokumenterat. si n kompetens och därför 
enligt praxis i andra liknande fall borde ha 
fa tt dispens från tentamenskravet. 

Gustaf E-son Segerclahl fortsatte som till
förordnad direktör för Kungl. Skogsinstitu
tet. Han blev 1855 leclarnot av och se kretera
re i Skogskomrnitten, som i juni 1856 lade 
förslag om elen nya skogliga administratio
ne n m ed ämbetsverket Kungl. Skogsstyrel
sen i spetse n. Segerclahl, sorr1 haft uppdra
get att u tforma elen nya o rgan isationen, för
o rdade att direktören for Skogsinstitute t till
lika skulle vara generaldire ktör för Skogssty
rclsen och att styrelsen skulle erhålla lokaler 
i anslu tning ti] I Institutet på Djurgårde n . 
Själv hade han tänkt sig att bli chef för hela 
verksamh e ten.~·1 Så blev det nu in te. Gene
rald ireklör blev iställe t landsh övd ingen i 

Norrbottens län Anders Emanuel Ros, en 
ämbetsman u tan Leoretiska skogliga meriter. 
Segerdah l fi ck bli hans skogsvetenskapliga 
biträde vid sida n om chefskapet för Skogs
insti tulel med uppdrag bl.a. att granska alla 
nya inclelningsplaner för de offen tl iga sko
garna. Först 1861 kom han iväg på sin första 
och enda studieresa till Tyskland. 

Avsatte striden m ellan Obba rius och Se
ge rdah l några spår i utvecklingen av det 
svenska skogsbruket? I Bergslagen fortsatte 
diskussionerna om skogsskötselmetoclerna 
och skogsindeln ingssätten i ytterligare I 0-

1S år. Genom de bergsrnannaföreningar, som 
bi lclacles i södra Dalarna och i Värmlands, 
Örebro och V~istmanlancls län, avhandlade 
man vid årliga samman komster olika teknis
ka frågor med betydelse för j ärn h an tering
en, däribland också skötse]n av brukens sko
gar. Fle ra av C.L. Obbarius elever och även 
sonen Wilhelm, alla verksamma vid bru ken 
som skogsindelare och skogsförvaltare, plä
c-lerad e för hans m e toder. Diskussionsrnot
stånclare var ofta unga j ägm ästare med exa
men från Kungl. Skogsinsti tutet. Bergsrnan
naföre n ingarnas diskussione r i skogliga frå
gor kommer att ytterligare beröras i kapitel 
7, so m behandla r Obba r ius betydelse fo r 
svenskt skogsbruk. 

Det st.å r emellertid helt klart a tt O bbarius 
in flytande över skogsbruket i Be rgslagen var 
obrutet trots striden m ed Segerdahl , och 
hans modell för skogsbruksplaner levde kvar 
ända in på 1880-tale t då Skogsstyrelsens re
vide rade anvisn ingar började tillämpas. 

Professorn i skogsskötsel vid Skogsinstitu
tet och sedermera Skogshögskolan A. \.·\'ahl
gren har i boken Slwgsh.ögslwlan I 917 skild rat 
Segerclahls hårda regemente och omvittna t 
d e sli tninga r som uppstod mellan honom 
och Skogsstyrelsen i samba nd med att han 
utövade sin uppgift som e n slags skogsveten
skaplig kontrollör. Wah lgren, liksom senare 
Carbonnier25, hade en hög uppfattning om 
Obbarius betydelse för utveckli ngen av trakt
hyggesbruke t i Bergslagen . 
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KAPITEL 6 

Obbarius författarskap 

Obbarius var en flitig skribenl. I Cnattingius 
förteckning Ö/venigt afsvenslw slwgsliUeralu
ren är C.l. Obbarius den i särklass mest pro
duktive författaren under åren 1840-60. Det 
har känts angeläget an redogöra för vad Ob
barius skrivit. utöver läroböckerna för Skogs
institutet och att pröva en analys av skri fter
na. En förteckn ing över alla Obbarius publi
cerade skrifter återfinns sist i de tta kapite l. 

Författarskap på tyska före 
ankomsten till Sverige 
Redan innan anställningen hos Brukssocie
tete n var påtänkt hade Carl Lnclwig Obba
rius förfauat två ganska långa artiklar med 
anknytning till hans tidigare tFinst vid Skogs
förvaltningen i Harzgerode. De publicera
des dock först l 839 respektive 1840. 

Den första artikeln, Darstellung eines ... \le1° 
fahrens .. . in J\llittelwaldungen, var en redo
görelse för den hushå llningsplan , som Ob
barius svarade för på 1820-ta lct. Siirskilt 
skriver han om hur låg- och skottskogar kan 
omföras till mellanskog och högskog. En 
redogörelse för huvudinnehållet i artikeln 
finns i kapitel 4, lndelningwerhsmnhelen, sid 
96-98. 

Den andra artikeln , Die Wrtldlw.lh- unrl 
Hälc/stre-unulzung; avhandlar konsekvenserna 
för skogsbruket av skogsbete och förnat~ikt i 
skogen. I !,ii:mbok i SlwgsvelenslwjJen A11rlra 
Delen har problemen av ifrågavarande slag 
utförligt behandlats. Se även kapitel 3, s. 73. 

Författarskap på svenska 
Det torde ha frarngMt av vad som berättats 
tid igare, att de första åren i Sverige var svå
ra för Obbarius. Inga elever anmälde sig till 
hans Skogsiusti tutoch intresset b land bruks
~igarna att få hushållningsplaner upprättade 
för skogarna var litet. Även om det siikert 
krävde både tid och möda att göra sig be
kant med de skogliga förhåll andena i det 
nya hemlande t - och Obbarius ägnade sig 
,·e rkligen med kraft åt detta - blev han så 
sm~tningom orolig över sin framtid . För
utom de utförl iga årsberättelser och rappor
ter, som motiverades av hans verksamhet, 
bö1jade han skriva långa promemorior till 
Brukssocieteten, som föredrogs inför full
mäktige l'id årliga möten med Societeten i 
Stockholrn .1 

T ill en bö1jan skrev han på tyska men han 
försökte redan efter ett drygt år i Sverige att 
göra sig förstådd på knagglig svenska. Ovan 
har redogjorts för elen omfångsri ka skrivel
se på svenska han skickade till Brukssociete
ten i_januari 1841 - året dessförinnan avfat
tad på tyska - där h an ingående redogjorde 
för sin syn på svenskt skogsbruk i allmänhet 
och brukens skogar i synnerhet, vilka kra\' 
som borde ställas på brukens skogsförvaltan
de personal och hur pla nläggningen a, c.irif
ten borde ske. Två av promemoriorna lät 

J ernkontoret publicera som artiklar i sin 
skriftseriejemlwnlorels Annaler 1845 och 1846. 

I den första artikeln, med titeln Om Mil
vedens lwlning, diskuteras olika ,·ägar att 
effektivisera kol n ingen och att erhc'dla en 
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bättre kolkvalitet. Som tidigare berättats in
gick i Obbarius uppdrag även att göra försök 
med och bedriva undervisning i milkolning. 
Obbarius menar i artikeln a tt man bör söka 
e u likvideringssystern n~ir man köper kol så 
att det kan betalas inte bara efler mängd 
utan också efter kvalitet. Han påpekar vikten 
av att kolen förvaras skyddade för väta när 
de lagras före leverans och kritiserar i förbi
farten kolarna för bristande kunnighet och 
omsorg 0111 kolningen.~ Han pläderar också 
för au koln ingen bör samordnas bättre, så 
att arbetet inte sker spritt över hela skogen 
varj e år. 

Den andra artikeln, betiLlad Några betrah
tl'lser öjver skogens skötsel i och.för bergshandtl'
ringen, är en p lädering för biittre skogsvård 
och för ökade kunskaper om vetenskaplig 
skogsskötsel. Den inleds med en ganska pes
simistisk sammanfattning av de senaste sex 
årens verksamhe t i Bysala och Västsura. Till
strömningen av elever ti ll Skogsinstitutet var 
fortfa rande dål ig och intresset för indel
ningsplancr l~1gt. O bbarius säger sig vara 
oroad när han ser det: hänsynslösa urnyttjan
det av skogarna i Bergslagen och när han tar 
del av rapporter om skogsbrist i övriga delar 
av södra och m ellersta Sverige. 

Obbarius försöker i artikeln analysera or
sakerna till skogsvårdens brister och tycker 
sig då i första hand finna, förutom oviija n 
mot fö1·ändringar i största allmänhet, at.t det 
fattas folk för att utföra de nödvändiga syss
lorna. Bruke n var alltför försi k tiga med att 
anställa större arbetsstyrka beroende på de 
omfattande sociala åtagande n som fö lj de 
med anställningen ( ! ) . Obbarius, som anser 
att det tillämpade dagsverkssystemet medför 
alltför låga arbetsprestationer, pläderar for 
ackordsarbete e lle r att det i varje fall skall 
lämnas tidsbundna beting på de uppgifter 
som skall utföras. 

Han framhåller å nyo att skötseln av bru
kens skogar k räver kvalificerade kunskaper; 
sådana fordras också för a tt göra en tillförlit
lig hushållningsplan. Många bruksägare har 
uttalat tveksamhet beträffande hushållnings
planen, som de menar tvingar de m att be
gränsa avverkningarna och därmed kolning-
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arna till de i p lanen för enskilda år fastställ
da virkeskvantiteterna, även när en gynnsam 
_järnkonjunkcur möjliggör ökad produktion, 
som kräver en ökad kolmängd. Obbarius 
lugnar dem med beskedet att hushållnings
planen är långsiktig och till ledning, och att 
elen medger avvikelser ifråga om avverknings
belopp enskilda år. 

Därmed ger Obbarius inte avkall på prin
cipen au skogen gen om övergång till trakt
hyggesbruk successivt bör omskapas till lik
åldriga best{md, och att avverkningarna bör 
koncentreras ti ll de planerade perioder, som 
planen fö reskriver. 

Aren därpå ägnades ti ll stor del å t att för
fatta den stora läroboken i fyra delar. Em
bryot till broboken torde ha varit 1841 års 
skrivelse till Brukssocieteten. Första delen av 
läroboken u·ycktes i Viisterås 1845, andra del
en I 84(), trecije delen 184 7 och fjärde delen 
1848. 

Obba rius huvudsakl iga fö r fatta rskap u t
över läroboken skedde åren 184()- 56, med 
tyngdpunkt 1850-51. O rsakerna till att han 
korn att skrivaj 11st under de här åren är säker-
1 igen flera . Först och främst had e han ett 
omfattande mate ria l att hämta stoff ur: läro
boken . Om denna kunde göras mer läu
tillgiinglig genom ell enklare språk, borde 
Obbarius idee r vinna en stö rre spridning. 
Eu annat skäl torde ha vari t au genom det 
tryckta ordet göra Brukssocietetens Skogs
institut mera kän t och stärka dess ställning 
för fram tiden. Visserl igen stod skolan vid 
den här tiden på höjden av sin aktivitet med 
god tillströmning av elever. O bbarius själv 
hade nått en viss berömmelse - han tilldela
des 1850 J ernkontorets stora guldmed aij för 
sina förrjänster om svenskt skogsbruk - men 
skolans framtid var ingalunda tryggad. Ett 
tredje skäl borde rimligtvis vara att Obbarius 
tyckte att han hade kunskaper och erfaren
heter som bo rde vin na beaktande. Han 
hade nått upp till "normal" pensionsålder -
var född 1780 - vilket ju in nebar att slutet på 
den aktiva åldern närmade sig. Mänskligt att 
döma borde Obbarius känna en viss brådska 
att fö ra fram vad h an hade på hjärtat innan 
det var för sent. 
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Möjligheterna att fin na kanaler som nåd
de ut till den vidare krets av skogsfolk, som 
Obbarius ville nå, var dock begrä nsade. Någ
ra skogst:idskrifler fann s ä nnu inte . Israel af 
Ström hade gjort e tt försök 1832 m ed Sl<ogs
och.fagdcnliiv jor Sverige, som ko m ut 111ed e tt 
e nda nnmrn e r. '' Däremot fanns några la n t
brnkstidskri f te r, som ocks{1 då o ch d å tog 
upp skogliga frågor, Tidsliriji /örLandtman11a
och Kommunalelwnomir'n och Tidskriji for Svens
lw Landtbruhrl oclt dess Biniiringm; och O bba
rius tog kontakt m ed bägge. Men bristen p:1 
r en a skogsticlskriftcr väckte hos O bbarius 
tanke n att starta e n egen tid n ing . 

Tidskrift för Skogshushållning 
I förord e t till t ids krif te ns första nummer, 
som t1-ycktes i Väs terås 1851 , a nge r O bbari
us som redaktör syf"t:et med den ll )'a publika
tionen . De n 1·ände r sig till två kategorie r 
läsare, dels skogsägarc och dels "de n te cl1-
uiska skogshush!tl lningspersonalen". Skogs
iigarna skulle genom tidskriften bibringas 
närmare kunskaper om skogens na tur och 
1 ärde samt regler fö r skogsskiitsel n. De skul
le också kunna få svar på skogliga frågor. 
Skogshushållningspersonalen skulle genom 
tidn ingen stimuleras till att bilda e n "veten
skaplig före ning", som skulle ge tillfälle till 
kollegia lt e rfare nhetsutbyte och informa
tion om nya rön inom skogsvetenskapen. 
Sedan vederbörande meddelat sina "rö n" till 
tidningens reda ktör, skulle denne i tidskrif
ten föra rönen vidare . 

Ett tredje syfte m ed tidskriften torde ha 
varit, att Obbarius vi lle bygga e n särskild 
plattform för sin egen verksamhet. Det fram
går på flera sätt att han ville vidga sin verk
samhetssfär utanför den av Brukssociete ten 
utstakade, och tidskriften liksom inbjudan 
att bilda en skoglig förening var ett ini tiativ 
i den riktningen. Hans ambitioner för 
Skogsinstit:utets del var tydlige n att skolan 
skul le bli en läroanstalt öppen även för an
nat privat skogsbruk. För sta tens skogsbruk 
1·arju föreskrivet som ett villkor för de högre 
anställn ingar i J ägerista ten som motsvaran
de öve1jägmästare och j ägmästare, att exa-
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af 

<Il, , ll., $lBllH\UH!'Yl1l, 
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T redje flä ft,t. 

WES'fERÅS, 
D. T oassE LL, 

1851. 

'J'itelsida I il/ C. L. Obbrunu Tidskrift f ör Skogshus
hr1llning, Tredje Häftet, 185 I , återgiven i ritlw halv 
slorlPI!. 

m en var avlagd vid Kungl. Skogsinstitute t i 
Stockholm :1 

H uruvida Brukssocieteten sanktionerat 
t idskriftens tillkomst är oklart. Det finns i 
var je fall inga belägg för att man försökte 
stoppa den under dess sexåriga tillvaro. O r
saken ti ll att ingenting från Obbarius penna 
publicerades i j ernkontorets A nnaler unde r 
den tid då hans tidskrift utgavs, behöver inte 
bero på a tt han avvisades. Det kan ju helt. 
enkelt vara så , att Obbarius genom sin tid
skrift räknade med att nå en bredare läse
krets, än vad han kunde göra genom att få 
sina alster tryckta i.fernlwntorets A nnaler, som 
främst lästes av järnbrukens folk. 

Polemiken m ed Gustaf Segerda hl , som 
skildrats i föregående kapitel och som för 
Obbarius del bestod av två ganska långa 
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aniklar, lät han trycka i sin egen t idskrift 
Segerdah ls svar däremot trycktes som en 
bilaga t.ill.Jemlwntorets Annaler- och är därför 
ganska svårt au fä tag i idag. 

Obbarins förebilder for tidskriften kan ha 
varit fl era. Det var ganska vanligt att. man i 
Tyskland vid elen h~ir tiden gav ut periodiska 
tidskrifter, L.ex. Pfeils Kritisdw Blättem, som 
korn ttl i Eberswalcle, och Cottas Tharcmdtn 
Frrntliches.Jahrbuch. Det är bekam att bägge 
dessa ingick i Obbarius eget b ibliotek. 

Någon vetenskaplig förening för de skog
ligt utbildade, som Obba rius ville bilda, kom 
aldrig till stånd . Det skulle dröja ännu ett 
halvsekel innan en sådan bildades i Sverige. 

Alla ani klar i 'f'idslnift för Slwgshushållni11g 
skrev Obbarius ajälv. Han behandlade varje
handa ämnen i sammanlagt över 30 artiklar 
av varierande längd. Artiklarna var avpassa
de för de två kategorier av läsare som han 
vände sig ti ll, skogsägarna respektive de 
skogligt. utbildade. 

I fråga om skogsskötsel behandlas frågor 
som: Försilitighetsmått vid plantering, ltjälpgall
·ring i allmänhrl och iför lrr1nga. ung11wgw; skogs
kulturer och en rationell slwgsskötsels krav, om 

slwgsma.rkensförbällring. Innehållet skiljer sig 
mycket lite t från vad som framförts i Liiro
boken. 

Som förut framhåll it~ var Obbarius en vän 
av gall ring och påpekar ofta att bestånden 
danas genom ett omso rgsfullt urval av stam
mar. Gallringen är också eLt hjälpmedel att 
göra bestånden mera li kåldr iga. Båda syn
punkterna framfördes också i Uirobokm. 

För avverkningsarbeLet i skogen liksom 
for kol n ingen har han en del goda råd au. 
ge, som fö r oss idag ibland ter sig ajälvklara. 
Det gäller s:1dana frågor som att virket bör 
läggas upp för torkning före koln ing och an
vändn ing som bränsle; att timmerträden hör 
tas tillvara bäure för undvikaude avvirkesslö
seri ( man bör ta ut flera stockar ur träden än 
bara rotstocken!); att gärdesgårdar med klu
vet virke leder till virkesslöseri eftersom 
många stammar, som är svårkluvna, ratas(!). 
Vad gäller sådd av dg på de brända hyggena 
framför Obbarius en del åsikter som säkert 
var kontroversiella p:1 hans tid. I och för sig 
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ogillar han att hyggen a användes för spann
målsproduktion, eftersom han anser att barr
plan1orna, antingen de är självsådda e lle r 
uppkomna efter kult.ur l~itt skadas vid sådd 
och skörd av spannm,"tlen, men allvarl igare 
~ir art huvudsyftet med hyggesbränningen, 
au förbättra föryngringen med barrplan tor, 
motverkas om skogsfröet. blandas med råg, 
särsk il t om man därti ll tar flera höskördar 
efter rågskörden . Han menar därför att man 
bör avstå från m etoden. 

Beträffande skogs betets vara eller in te 
vara är han försikt igare i sina uttalanden, väl 
medveten om vikten för bruksbefolkningen , 
ja landsbefolkningen över huvud, au hålla 
djuren i skogen under sommarhalvåret för 
att över huvud klara mjölk- och kö ttförsörj
ningen. Obbarius godtar skogsbetel. Men 
bara om djuren kan hållas borta från föryng
n ngarna. 

I Läroboken ägnar Obbarius stort utrymme 
åt att plädera för bränslebesparande åtgär
der, all tifrån att isole ra husen bättre, skaffa 
b~ittre spisar och låta veden torka innan den 
används, till att endast använda mindervär
digt virke såsom toppar och annat avver k
ningsavf'a ll , minde rvärdigt lövvirke m .rn . för 
uppvärmning. I tidskriften ger han ytterl iga
re tips att spara virke, bl.a. genom att ta vara 
på stubbarna efter avverkningarna. Därige
nom kan man få mater ial för tjärbränning 
och dessutom förbättras möjlighe terna fö r 
både självsådd och p lantering e lle r sådd. 
Han lämnar också tips på en ny modell av en 
apparat för stubbrytn ing, hämtad från Kar
rnansbo bruk. 

Inlägg i den skogliga debatten 
Som framgår av Liirobol!en intresserade sig 
Obbarius rnyckeL för problemet med statens 
inflytande över hur landets skogar skötres, 
h ur mycket skog ett land som Sverige skulle 
ha som statsegenclom .'' U tifrån sina tyska 
e rfarenheter och den tyska debatten i frå
gan ansåg han sig ha en del synpunkter att 
b idra med. Främst genom tidskriften tar 
Obbarius till orda. Han deltog också med ett 
inlägg vid det andra Allmänna Svenska Lant-
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"fi-edje l--liif/PI. 

bruk. mötet i Stockholm å r 1847. In lägget 
p ublicerades också i Tidsllrift för Landt111an-
11a- orh lw111mu11a/elw11omien under tite ln 0111 
5/alens rä1tiglz,,1 all öjiJertaga ö/veruppsigtf'/1 öfaer 
/Jrivalslwgm; och togs också nästan o rdagrant 
in i sista delen av O bbarius Lärobok, aYsn iuet 
om priva t skogsfö1Talming. Frågan om staL5-
skogsbruke t gm· också upphov till två artiklar 
i 1idskrif'ten , i Nr I / s. 58 Nägot om ojJinion, 
och i >!r 3/ s. 43 Ännu 11r1got 0111 Statens åfvn 
ujJ/Jsigt öjvPr ronnnu.nal- och privotslwgw: 

Det framgå r av Obba rius u ttalanden att 
han anser a tt staten bör äga e n betyd lig d t:" I 
a,· landets skogar: 

''Samhället, det hela , eger ännu och b ibe
haller c,·igt si na af naturen stadfästade a n
,pr:1k på de i sam ma land varande skogar. 
Om det ii r ohe trid lig t, a tt en stor del af den 
fö r m e nniskan här bestämda sällhet beror 
p:1 en proportionerlig mängd skog, ända
målsenl igt inde lt utöh1e r hela landet, så kan 
ej nekas a tt denna mängd äfren bör bibehål
las a llt framgent.. e meda n skogen e j ä r 111e n-

niskans, utan rnenn iskoslägteL5 egendo111 , 
o um b~irl igt för d e tsamma, och rnen nisko
slägte1 for t\·arar. Det är således för nu ,·aran-
de generation en skyldighet au b ibehålla en 
nödig mängd af skog, och denna skyldighet 
är tillika en räuig he t. all hi nd ra enskildas 
vi nn ingslystnacl a tt fö rstöra d et allm~innas 
v;il och till intetgöra det s0111 ;ih1en 1111 dagliga 
be hofvet kräfver, medlen ti ll förb;ittrancle af 
fysika liska förhållanden och jordyta ns frugt
harhe t. Omsorgen att beva ka de nna det all
mänm1 · rättighet åligger staten .. . " 

Som framgår av kapitel 3, a,·snittet o m 
skogspoli tik och skogslagstiftuing, ansåg Ob
barius dessutom au skogsbruket bo rde reg
leras i t:'ll skogs ( vårds-) lag och föregrep där
m ed 18:)6 års Skogshus1t:1llningskommiucs 
fö rslag. Au O bbari us uppb:11.tn iugar inte stigs 
med blida ögon av många bland Bnrkssocie
Lctens medlemmar kan man lätt förstå. 

O bbarius sö kte ocks{1 ge no m Tidskriften 
informera läsarna o m vad som skoglig t sett 
tilldrog ·ig ''i d<"11 stora vida v~irlden". Genom 
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utländska tidskrifter och böcker försöker 
han föija elen skogliga debauen, framförall t 
i Tyskland. Med å ren blev också hans biblio
tek ganska omfattande, att döma av fakta 
som han återger både i läroböcker och i sina 
artiklar.'; Han hade ambitionen att vara en 
av de främs ta, om inte den främs te, exper
ten på tysk t skogsbruk i Sverige. 

I Ti.dskri/iens andra häfte ger han t.ex. ett 
omfattande referat från Allmänna Lanth1ts
hållningskongressen i Wien 1849. Obbarius 
beskriver de skogliga förhållandena i Ö ster
rike, och framhåll e r särskilt att det finns 
beröringspunkter mellan Sveriges och Öster
rikes skogsbruk. Bägge länderna är utpr~ig
lade skogsländer med de största andelarna 
skog av de europeiska staterna, med vid den
na tid relativt lite statlig skog och med stora 
privata skogar, i Österrike godsskogar, i Sve
rige bruksskogar. Han redogör för vilka lagar 
som styr skogsbruket i Österrike, hur till
synen av lagarna ske r, hur goclsskogarna för
valtas med hjälp av utbi ldad personal och 
för förslagen att sammanföra skogen till för
valtn ingar över ägogränserna. 

Obbarius drar också paralleller med 
skogsbruken i Frankrike och Tyskland. En 
svårighet att införa rationella skogliga meto
der i Sverige anser han vara elen stora ande
len bondeskog här i motsats t:ill förhållande
na i de beskrivna länderna. De restriktioner, 
som det är möjligt att lägga pt1 skogs~igarna 
på kontinemen, anser han icke genomför
bara här p.g.a. del svenska bondeståndets 
starka ställning. Som exempel nämner han 
skogsbetet, som i de nämnda länderna kan 
åläggas restrik tioner e ll er helt för~jud as 
utanför egen mark. I Sverige förefaller ho
nom den fria hetesrätten som helt omöjlig 
att rubba. 

Obbarius p{tminner om byggningabal
ken : "Skattebonde må nyttja sin enskilda 
skog till hustar f och salu, dock det s{t spar
samt att skogen icke utödes och hemmanet 
förclerfas. Vare ock skyldig att först tagas 
vindfällen, torra träd, qvistar och stubbar till 
vedbrand innan friska träd därtill fällas". 
H an menar s[decles, vilket också framgått 
ovan, att tillsynen av skogsbruket i Sverige -
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liksom reda n skett i Österrike, Tyskland och 
Frankrike - bör skärpas genom en organisa
tion av utbildade skogsm;in. Skogen bör ses 
som ett "statsekonomiskt föremål". 

Skogarnas tillstånd i Sverige 
I sina artikla r i Ti.dskri/ien ta r Obbarius gång 
på gång upp frågan om skogarnas tillstånd i 
Sverige. Han är inte ensam om att vara oro
ad över den totala årsavverkningen , som 
enligt bl.a. landshövdingarnas rapporter, i 
många län avsevärt översteg tillväxten. Isra
el ar Ström hade l 8.10 gjort en ber~ikning av 
la ndets skogstillgångar i förhållande ti ll de 
årliga uttagen och funnit en vttlclsarn överav
verkning: Den å rliga avverkningen sku lle 
en ligt honom uppgå till 7,7 miij . famnar vir
ke medan tillv~ixten bara skulle belöpa sig på 
5,7 milj. famnar. 7 Segerdahl hade hållit ett 
föredrag vid (:i:te Allmänna Lantbruksmötet, 
d~ir han likaledes uttalade oro över avverk
ningarna och krävde skogslagstiftning.~ 

Ludvig Falkman 9 försökte strax clärefrer 
att på andra vägar bilda sig en uppfattn ing 
om skogstillstånclet i Sverige. I sin egenskap 
av överclirektör för lantmäteriet i riket hade 
han kunnat besöka d e flesta lancls;indar i 
va1je fall söder om Dalälven och hade dess
utom låtit granska landshövdingarnas fem
å rsber~ittelser för 1843-4 7 vad giiller deras 
bedömning av skogstillgångarna i respektive 
län. Han hade också rådfrågat de regionala 
cheferna för lantm~iteriet i länen. Utifrån 
sina iakttagelser skrev han :,r 1852 en bok 
med t iteln Om svenska skogrzrnrzs nuvarandP 
tillstånd och cleras injlytamle på landetsfrarntid 
och med undertite ln H ar Sverige att befara 
skog~brist? Skriften hade underställts af Ström, 
som godkänt Falkmans slutsatser.1

'' 

Landshövdingarnas ber~ittelser samman
fattas av Falkman på föijande sätt: 

- Skogbrist r{1der redan längs västkusten 
fr.o.m. Skåne t.o.m. Bohushin samt i Upp
sala län. 

- Skoglösa områden finns i södra delarna 
av Småland och Östergötland samt i Väs
terbotten och Norrbotten. 

~·kogsbetr' i hårt bl, 
i /)alarna. Foto.fi 

- Skogbrist ä 
Skåne, Bleki 

- Skogarna i I 
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Shogsbrtr, i hårt b/iidad skog och /H1 ('(( hyggP .,om pmktiskt togr'I helt s11h11ar shogsplrm/01: I balignmden sjii11 Viggl'/1 
i Oolarna. Fotojrfin 1908. (Foto: Torva/d Cdm11a11, Nordiska Musfels aikiv) 

Skogb rist är nära förestående i norra 
Skåne, Blekinge och norra Västergötland. 

- Skogarna i Dalsland o ch Värmland oc h 
på Gotland liksom i .Jämtland är starkt 
medtagna. 

- I d e flesta län föreligger brist på grov 
skog. 

Bara i Gävleborgs och Kopparbergs län är 
, kogstillgången tillfredsstäl lande m ed h än
;;\·n ti ll befolkningens behov. 

Landshövdingarnas berättelser bekräftar 
således enligt Falkman vad af Ström kommit 
till i sin mer teoretiska beräkning. Skogsbrist 
r'ö relåg. Falkman må la r så upp de t skräm
mande scen a rio som skulle kunn a bli följ
de n om u tvecklingen inte stoppas och ger 
,ludigen sin syn på åtgärder som bör företas. 

Bla nd alla de förslag han lämnar, to rde föl
jande vara av särskilt intresse: 

- Jäge ristaten bör utökas högst väse ntligt 
och ställas under ledning av en hela lan
det o mfattande skogsstyrelse. 

Den nya organ isationen skall ha kapacitet 
och befogenhet att även ha tillsyne n över 
privatskogarna. 

- Trakthyggesbruket bör ersätta bläclning
en som skogsskötselmetod. 

- Brän nvinsbränn inge n för husbe hov bör 
stävjas ( ! ) . 

- Skogsbete med geuer bör inte tillåtas. 

- Landets bränntorvstillgångar bör tas till 
vara. 
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Kalmark niira IggP.rnnrl i I lälsingla11d. M edPlnldns skog som nyligen avverkats. (Foto ur Slwgsvårdsföreningens 
Tidskrift 1904, .1. 236.) 

Ge nom kakelugna r och j ärnsp isar bör 
vedåtgången m inskas. 

Straffe n fö r skogsåverkan bör skärpas. 

Kommuni katio nsmed len bör fö r bä ttras 
så au virkesLillgångarna bät tre ka n fö r
delas. 

Obba rius, som Lydligen övertygats av h ote L 
om skogsbrist, tar upp ar Ströms och Falk
mans skri ft till g ranskning i fem Le häftet av 
sin Tidskrift under rubriken Är i Svrrig-P skogs
brist förhanden ella irlw, och huruvida han det 

ma el!!'r rmrira af dessa båda fall h.afva inflytan
de /1å de mc1tt och steg man bör anse nödiga till 
mojligast allmän t införande af en ändamålsenlig 
skogsskötsel? Obbarius instämmer i Falkmans 
alla syn pu nkter som j u sLärnde väl med vad 
h an h ade p läderat för framförall t i Uiro
boken, bara med de n li lla reservat ionen all 
bruksskogarna - fö r vilka ju Obbarius sj älv 
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var ansvarig - var i något bäure skick än öv
r iga skogar i Sverige. Han lägger till några 
synpu nkter på skogen som ett kapital, som 
m åste förvaltas så att d et ger skälig avkast
n ing. Som stöd för tanken att staLen genom 
sina skogstjänstem än också bör ha tillsynen 
över bönd e rn as skog som då u tgör 2/ 3 av 
Sveriges skogsareal, anför han som Lidigare 
böndernas låga bildn ingsgrad och konserva
tism - lynne, från far och far far ärvda vanor, 
ås ikter, fördomar - samt erfare nheten från 
andra länder och atL allm ogen alltid ser till 
sitt kortsiktiga intresse när det gäller skog 
och har svårt att överblicka e n hel omlopps
tid . 

De t bör kanske upplysas om att när Ob
barius skrev sin artikel i Tidshriften pågick ar
betet i 1856 års Skogskommitte med att 
reformera skogsväsendet i Sverige. Medlem
mar av komm itten var bl.a . Israel af Ström, 
ovannämnde Falkman och Obbarius gamle 
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institute t, Gw 
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an tagonist, t.f. direktören för Kungl. Skogs
ins titu tet, C11staf Segerclahl. Den sisrnämn
de fick förtroendet att formule ra ko111mi1-
1ens förslag, som förelades Kungl. M;(jt i_j11ni 
1856. 

H uruvida Obbari11s inlägg i debauen ge
nom sin a rtike l i Tidsluijien, ko m all få någon 
be tyd else iir svårt a tt bedöma. Förm odligen 
hade hans tidigare uttalan den om reforme
ri 11gen av skogsbruket, 1.ex. i lä robo kens Diir~ 
de del. spela! en större rull för opinionsbild
ningen. AuFalkma11 citerat honom på fram
trädande plats i sin skrift 1852 tyd e r på. a tt 
O bbari 11s betraktades som aukr.oritet ,·id elen 
här tidpunkten . Ma n kan ocks:1 konstatera, 
au den orgauisatio 11 som Skogsst-vrelsen lick 
, ·id s1anen 1859 had e många drag gemen
samma med Obbarius idccr, framförda fra m
fö1·all t i Läroboken men också i hans ÖHig;:i 
fö r fattarskap . 

;\xen o m Obbarius Ti.clshrij/ fick en relativt 
blygsam sp ridning - hur stor upplagan , ·;:ir 

~i r inte känt - LOrd e den ha betytt ganska 
mycket för d å tid ens skogs män , inte minst 
för att hävda skogshushåll n ingen som en 
självständig ve te nskap. De n ger en n u tid a 
l~isare v~irdefull insyn i dåtidens debatt och 
Obbarius sätt a ll tänka. Det sku lle d röja ti ll 
1873 innan ett nytt försök att starta en skogs-
1 idskrift gjordes. 11 

O bbarius medverkan i andra 
tidskrifter 
O b bari11s fi ck e mellert.id m qj lighet a1 1 fram
fö ra sill budskap även genom d e två andra 
tidskrifte rna som d å och d å tog upp skogliga 
frågo r, näml igen 'fidsl<rift för Land! 111anna

och Ko111munal-l:Jw11omie11, som gavs ut av J. 
.\rrhen ius, och Tidshri{I för Svmslw Lrm.Lbru
l<el mrrl Binäringar me d ]. Bergelin som ut
gi\'arc. 

l d en förs tnämnda tidskriften skrev Obba
rius fyra artiklar, 1847-51. Den första h ;:icle 
titeln Om skoKrtmes inflytande på åkerbruhet och 
ett lands fruktbarhet. Obbarius försökte förkla
ra de t ,·i idag kallar fotosyn tesen på ett för 
e n nutida liisare inte h elt enkelt s;itt.. Även 
o m han inre had e klan för sig att växterna 

n1r cte stora syreproducenterna och inte 
helle r begrep ko ldiox idens ro ll i samman
hanget, had e han en klar uppfa1tn ing om 
vattnets och luftens be t)'clelse for kretsloppet 
i nat.11re11. Han ,·isst.e ocks:1 att skogen - i 
motsat · ti ll åkern - klaracle sin egen närings
försö 1jn ing geno m nedfal le t av förna och 
utan til lförsel utifrå n , medan åkern m åst<" 
gödslas tör all fortsätta ge goct skörd . Ha11 
p:1pekar också vi ttringens be1ydelse (,·ia v,ttt
net ) fö r skogen men äYen rör marken 
utanför skogen, som ge11om de i gntndvatt· 
net lagra(k vitt.r ingsprodukt.e rna fick e tt 
n;iri ngstillskott. 

O b barius artikel ä r intressant so111 exe1 11-
pel på e n dåt ida uppfauniug o m til lväxtför
loppet i naLUren. T iclskr iftens redak1ör, som 
va r utbi ld ad agronom , hade tydl ige n inga 
mera Yäsentl iga ;:inmärkni11gar m or bud
: kape t. 

1ästa art ikel av O bbar ius i Arrhen ius 1icl
skrift va r ett inlägg i debatten om i ,·ilken 
må n sta ten s ku lle ha kon trolle n över den 
p1·ivarägda skogen och har be rörts tidigare. 

De n t re rtje art ikeln i sam ma t idskrift är 
ka nske elen intressan taste. Den har titel n 0111 
111indre slwwirs shötsel och ä r e 11 mycket kon 
ha ndledning fö r m ind re skogsägare i skogs
,·ård. De n är a,-passad för att kunna först.ås 
~iven av d en som saknar skoglig utbild n ing . 
Obbar ius strävan att föra ut sitt budskap på 
ett bredare sätt fram står här helt kla rt. 
Naturlig tvis phiderar Obbarius för trakth rn
gesbruk, som , under förut.säuning av a tt sko
gen gal lras på e tt iincla målscn ligt s;ir.r, kom
mer a u ge både grövre träd och t räd m ed 
bäurc kvalitet. Men gallringen får inte vara 
så star k au kvistrensn ingen upphör. 

En annan synpu n kt som han rvcker kan 
vara n yttig fö r de mindre skogsägarna ä r att 
om man systematiskt vi ll ö,·erföra skogen ti ll 
likåldriga bestån d, bör man starta OrnYancl
li nge n i de d ela r av skoge n där tr;iden växer 
sämst. Eljest bör ma n sträva efter att förläg
ga föryngringshuggningen i lä för den för
härskande vinden. Hur t;itt frö träd ;:i,- ta ll 
bör st.ä llas kan vara wå n att ange. me n Ob
barius regel ;ir t>n kcl: Länrna en fröträd fo r 
, ·an 15-20 steg ö,-cr hygget. Hygget bör för 
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övrigt rensas frå n a ll underväxt, eftersom 
undertryckta träd eller buskar kan reagera 
for friställ ni ngen på ett icke önskvärt sätt: 
ra llbuskar blir lätt spiirrvuxna vargar (yviga 
och grovgreniga) och smågranar, som oftast 
är mycket gamla, kan visserl igen reagera på 
fris tä llningen genom att ånyo skjuta skott , 
men når sällan önskad grovlek. 

Obbarius har flera praktiska råd a tt ge 
småskogsägaren . Granar är inte lämpliga 
som fröträd , eftersom de lätt blåser omkull. 
Om man önskar föryngra hygget med gran 
på naturlig väg, bör man göra hyggena lång
smala, 70- 80 alnar ( 40- 50 m) , så att insådd 
kan ske från elen kvarvarande äldre skogen 
i vindriktningen. Men man bör undvika att 
lägga dessa långsmala hygge n inti ll varan
dra, eftersom avståndet ti ll fröträden då kan 
bli för stort fö r att en tillräckl ig beså n ing 
skall erhållas. 

Fröträden kan i regel tas bort när plantor
na är tre-fyra år gamla. Avverkningen bör 
göras på vintern när p lan torna är skyd dade 
av snön. Under föryngringsskede t bör hyg
gena betesskyddas tills plantorna h ar stabili
serat sig. Om självföryngringen skulle utebli, 
bör sticksådd tillgripas. Fröåtgången vid så
dan sådd beräknas ti Il 1 /~ mark frö per t id 
(0,2 kg per ha) och "ett halft gosse- eller 
qvi n no-dagsverke" . 

Ungskogen bör vårdas genom upprepade 
gallringar, även innan träden nått avsätt
n ingsbar ålder. I snörika trakter bör gall
r ingarna ske försiktigt för att undvika snö
brott. 

Avsikten hade varit- enligt kommentar av 
tidskriftens redaktör - att Obbarius skulle 
återkomma med ytte rligare undervisning i 
tidskriftens kommande nummer, men så blev 
inte fallet. I stället kom Obbarius några år 
senare, 1855, att medverka i elen andra lant
bruksticlskriften i samma ämne: Om tall- och 
granslwgs uj1pdragande, vård och afverlming. 

Den här gången är han något utförligare. 
När det gäller naturlig beskogning har Ob
barius denna gång lagt till ett par nya meto
der, kan tföryngring och kulisshuggning, 
som han a nser i vissa fall kan användas vid 
föryngring av granskog. Metoderna nämns 
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inte i Läroboken, förmodligen därför att d e 
ännu inte var så kända ens nere i Tyskland. 
Obbarius är i själva verket långt före sin tid 
i elen här frågan. 

Kanthu.ggning har fördelen att man kan und
vika skador på plantorna när kantträden 
avvecklas, men har nackdelen att ge en 
ojämn föryngring om goda fröår saknas. 

Kulisshuggninganser Obbarius vara så litet 
prövad att en bedömning av metodens 
lämplighet bör anstå. Han kan dock tän
ka sig vissa komplikationer när man kom
mer ti ll att kulissen skall avverkas och av
ståndet till fröproducerande träd blivit 
för stort. 

Föryngring genom fröträd används en! igt Ob
bar ius lämpligen i ren tallskog och i 
blandskog. Om marken är stenig så a tt 
sådd eller plante ring kan vara svår a tt 
utföra, kan granarna efter självsådd bli 
ganska storm fasta. Som fröträd bör väljas 
t räd med lummig krona, som kan ge en 
god fröskörcl. Avståndet mellan fröträden 
kan variera mellan 20 och 40 steg. Redan 
efter ett par år hämmas plantorna och 
växer sakta, om frö trädsställningen är för 
tät. Fröträden bö r helt avvecklas när tall
plantorna blivit 4-5 år gamla. Mistor i fö r
yngringen bör bättras genom plantering. 

Obbarius för åter skogsbetet på tal. Han 
anser det inte vara lönsamt att låta kreaturen 
livnära sig på skogsbete i ett rationellt j ord
bruk, om man tar hänsyn till både det ringa 
foclerutbytet och skadorna på ungskogen . 
Han förordar i stället hägnade beteshagar. 

Så kommer Obbar ius in på spörsmålet 
plantering eller sådd och har en rad nya syn
punkter som inte återfinns i Lärobohen. Vissa 
råd låter välbekanta även fö r en 1900-talets 
skogsman: Plantering ger snabbare föryng
ring än sådd, vilket ökar avkastningen. Det 
mindre plantamalet ger inga kostnader för 
att avlägsna "onyttiga" plantor, som fallet 
kan vara både vid sådd och självsådd. 

Obbarius anger fröåtgången vid bred
sådd till 16- 20 skålpuncl per tid (ca 12-16 
kg/ ha) , vilke t onekligen är en ansenlig 
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miingd. Mängden frö vid sticksådd anger 
Obbarius den na gång till 6- 10 skål pund pe r 
tid (2,5-8 kg/ ha) , d .v.s. avsevärt mer än i 
artikeln for fyra år sedan och än de värden 
som fö rekommer i Läroboken. 

Som en markberedande åtgärd rekom
menderar Obbarius p löjning eller bränning. 
Att man med hacka tar upp remsor i mark
betäckningen underlättar också för de späda 
plantorna att överleva. Obba rius har tydl i
gen också gjort elen erfarenheten, a tt tall
och granfrö inte bör b landas när man vill 
åstad komma blandbestånd, eftersom de två 
trädslagen har ol ika utveckling i p lantsta
d iet. I stället bör tall- och granfrö sås var för 
sig på lämp liga lokaler. 

Plantering anser Obbar ius vara en mer 
tillförl itlig metod än sådd - och dessutom 
sparsammare med frö . Han ställer upp föl

_j ancle krav för en bra plantskola: Fritt läge 
men skyddat för b låst, medelgod mar k u tan 
alltför mycket svartmylla och lera, utan risk 
för uppfrysning och med god tillgång på vat
te n. Vid utplanteringen på hygget, föreslår 
han alt man för säkerhets skull sätter två 
plantor i samma grop med förhoppning att 
å tm instone en av dessa skall överleva. 12 

Täta självföryngringar bör röjas till ett för
band om fem-sex fot. Röjningen kan ske 
redan när p lantorna är sex år gamla. Ung
skog som röjts, kan sedan lämnas till första 
gall r ingen i 30-å rsåldern. Obbarius anger 
också några regler för gallring i ungskog. l 
förs ta hand gallras bort sjuka och svagt väx
a nde träd, därnäst träd som tränger andra 
träd.Jäm n stam fördelning skall efte rsträvas 
och gall ringen får inte vara hårdare än att 
ma rken förb li r beskuggacl. Som ett skydd 
mot markens uttorkning kan de t ibland vara 
lämpligt att i rena självföryngringar plante
ra gran som markskydcl. Lövträd tas bort om 
de iir till hinder för barrträden, men på öpp
na platser bör "h ellre ett lövträd än ett tom
rum" lämnas. Obbarius påpekar också att al 
har en gynnsam (göclslande ?) inverkan på 
marktillståndet. 

Luckor i u ngskogsbeståndet bör plante
ras igen, eventuellt med lärk som anses ha 
en snabb ungclomstillväxt. Om lövskog över-

skärmar granskog, bör den avvecklas innan 
grantopparna når upp i björkarnas kronor. 
Gråal iir etl d åligt skogsrräcl men duger bra 
til l bränsle. Risken för rotskott gör att man 
bör vänta med att ta bort elen tills gransko
gen har slutit sig. 

Obbarius slutar sina råd om gallring med 
att upprepa vad han flerfaldiga gånger tidi
gare sagt: (Hjälp-)gallringen är det viktigaste 
medlet en skogsh ushållare har att form a 
skogen som han vill ha elen. 

Av det u tförliga referatet om tall- och gran
skogs upf1dragande, vård och avverlming torde 
framgå att Obbarius modifiera t: sina rekom
mendatio ner i Lärobollen en bel del under de 
tio år som förflutit sedan bokens Del I och Il 
skrevs. Man kan väl an ta aLL det är erfarenh e
terna av praktisk skogsvård i Bergslagen som 
motiverat modifieringarna. De t bör också 
p åpekas att de praktiska råd som Obbarius 
framför i den senaste skriften inte skiljer sig 
särskilt mycket från nutida uppfälln ingar. 

Samtidigt bör nog erin ras om att cirka 30 
å r efte r Obbarius kom en period i Be rgslag
ens skogsbruk, då åter det gall ringsfria och 
stereotypa trakthyggesskogsbruket på många 
håll van n insteg i en sådan grad , a tt b l.a. 
Uno Wallmo reagerade. 11 

Skogsnaturläran 
Efter artikeln om skogsvård i Tidskrift för 
Svenska Landtbruket 1856, p roducerade O b
barius bara två ytterl igare verk, bägge av stor 
betydelse vart och ett i sin art. 

De l första verket var en lärobok, som 
Obbarius säkerligen länge kämpat med: 
Skogsnaturläran, ämnad såväl till undervis
ning vid Skogs-läroverk, som till sjelfstudium för 
ungaforstmän och agronomer, tryckt i Ö rebro 
1857. 

De t andra var en redogörelse i .fernlwnto
rets Annaler samma år, Om Bruks-Societetens 
Skogs-Institut, som i prak tiken blev en slags 
sammanfattning av C.L. Obbarius verksam
het på skogsun dervisningens område. Redo
görelsen behandlas på annat ställe i boken . 

Några ord bör sägas om Slwgsnaturläran, 
elen lärobok på drygL 180 tättskrivna sidor 



j ämte illustrationer, som Obbarius sk1-c,· för 
Skogsi nstitutets behov och gav u t i tryckt 
fo rm 1857. Boken omfattar ,·ad som \'äl mo t
sn1racle inst illltets undervisning i geologi 
och marklära, kli mato logi, v~ix tfys io logi och 
trä dk~innedom. \1an kan undra rnrfö1- bo
ken trycktes så sen t s0111 1857 när den tydli
ge n - att dörna av Obbarius fö retal - an\'ä11t~ 
,·id skola n sedan den nas stan för 18 å r se
dan . Ett skäl kan ha varit att det fu 11n its an
nan an\'ändbar littera tur. 1 Obbarius li\'l iga 
skriftväx lin g med sina principaler i Stock
h olm finns dock ingen ting som tyder på 
dcna. Däremot har han från Brukssociete
te 11 begii rt läroböcke r i mate matik och e ll 
antal a,· af Ströms Handbok för skogshushll//a-

1'1'. Handboken inneh:tller ett litet antal sidor 
om t räde ns byggnad och I ivs,·illkor och ett 
något l~ingre m·snitt (60 sido r) om d e olika 
skogstr~idens egen skaper. 1 1 Ocks:1 Seger
d a hls bok Liirok11rs 11/i Slwgshus/uUlningm 
innehålle r några sidor om träde ns fysiologis
ka egenskaper, huvudsakligen om vedens ke
m iska beståndsdelar. 

Ytterligare e tt skäl till att Ohbarius läro
bok inte kom att tryckas, ka n ha , ·ari t far
hågorna art boken inte sku lle finna läsare. 
Eleverna vid Brukssociete tens Skogsinstitu t, 
s~i llan fler än tio per å r, kunde ju inte ge 
underlag för e n rimlig bokupplaga , inte ens 
o m ma n skulle lägga t il l e leverna \'id Kungl. 
Skogsinstitmet i Stockholm. 

Obbarius bok inleds med en allmän infor
mation om kolets , syre ts, , ·äteL5 och kvä,·ets 
fö rekomst i na turen. Därefter följer ett av
snitt om o lika rnineral och be rgarter. Så be
skri\'s o lika jordarter och deras förekomst 
och i samband därrnecl redogöres fö r "salter, 
syror och meta lle r" som ingår i bergarter 
och jordar. Ett ganska långt avsnitt handlar 
o m vattne t och dess fun ktion för träd en, 
,·arpå O bba rius kommer in på samsp elet 
mellan sol, vatten, "kolsyra" och syre. H an 
kiin ne r dock inte till fo tosyntesen, och även 
o m han näm ne1 klorofyll , ä r han inte be
kant med dess betydelse för viixterna . Bägge 
upptäckterna ,·ar tämligen okända u tanför 
specialiste rnas krets vid elen här tiden. Han 
beskriver triide ns olika delar och kommer 

slutligen in på de olika triidslage11s och andra 
vedartade ,·äxters speciella egenskaper. 

Slwgrnalurliimn är intressant som ett 
exempel på hur 1:mgt kunskaperna 0111 mark 
och natur h ,1de nå tt vid 1800-tale ts mitt, 
me n !tar na turlig t,·is för ÖHigt föga att til l
fö ra vår tid. Kanske man änd:1 kan beund ra 
Obhari us för hans ambition att fö \ja med i 
k u nskapsförrn cell i nge11. 

Carl OlofTamm har ganska utförl ig t be
rön Obbarius bok i ele n sam111an ('au11ing 
han gör i Slwgshögslwlan 150 r1ra,· kunskaps
läget be träffande bio logi och marklära vid 
1800-talcts mitt. Tamrn anser nämligen att 
Obba rius på e tt utm:irkt sätt beskrive r ,·ad 
man ,-ct: " \,!a rkens fruktbarh e t samman
hänger med dess halt a\' niirings~im nen och 
med d essas tillgängligh et ... ,·äx te rna be
ltö\'er bundet k\'ä,e ur marklösni nge n ... 
bränn it 1ge ns ell<>kt/ förklaras/ av att tillgång
e n p:1 ka li till fä ll igt ö kar··. Ta111m noterar 
också att Obbari11s skil jer pf1 olika slags hu
mus, exempe h-is "mild h umus"(mylla), som 
ä r fru ktbarast, och ··adstringerande burnus" 
(!j11ngjord) som är karg, sa111 t an han kän
ner till att j ordbea rbctning ökar humusned
bryrningen . i:, 

O bbarius iir ocks:1 e nligt Tamm förtrogen 
med olika metoder för markundersökning
a r: slamn ingsanalyser, syrapro1· på kalk, 
g lödgningsförlust o.s.v. , men påpekar - vilket 
t)'d ligen Tarnm gillar- att skogsmannen har 
ett vida säkrare medel fö r börclighetsbeclöm
ning än "agronomen'', genom au iaktta \'ad 
som v:ixer på marken. 

Tam m framhålle r att O bbarius stöder sig 
på för sin tid goda auktoriteter, inte minst 
när det gäl ler att ta upp o lika växtfysio logis
ka proble m ti ll behandling. Han påpekar att 
det in te fin ns något a nna t svenskt arbe te 
från denna tid, som s~1 ,·äl belyser det aktuel
la skogsbiologiska ,·etanclet. 

Den sista artikeln 
År 1858 ga,· Obbarius i Tids/1riftjörSvenslw 
Lrwlbrukel och df.H Binäringarsitt sista bidrag 
till d en skogliga folkupp lysningen. Det var i 
a rti keln l\lc1[!;ra a/lmii1111a beiml<idser ö/vn Sve-
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riges Sl<ugsh.ushållning. De synpunkter han 
fr;:imförde är inte nya, de har må nga gånger 
tidiga re framförts i ha ns p11hlicistiska verk
samhet. Men d e t ä r en intressant sarnrnan
fatlning av det aktuella läget i Skogssverige 
\id slutet m· 1850-ra lct. Artikeln visar också 
Obbari11s utveckli ng under de 18 åren i Sve
rige till en driven skribent. 

Obbarius inleder med en resurne över 
de senaste å re n s utveckling inom skogs
näringen, sedel mot bakgn111den av de snab
ba tekniska framstegen bl.a. i form avjärn
\'ägarnas tillkomst . Ha n ser möjligheter till 
111.veckl ing av skogsbruket genom att nya 
produkter kan avsättas via de nya transport
viigarna. H an har redan observerat att "slee
pers" kan avyuras till de nya banlinjerna, e tt 
sortiment med måttliga kvalitetskrav, och 
förutspår en snabbt växande marknad fö r 
sågtimmer inte minst från de än nu i stort 
sett orörda skogarna norr om Dalälven. Spå
domen förefalle r inte märklig för dem som 
få tt erfara den senare utvecklingen med såg
\erksepoken i Norrland, men är märklig 
mor bakgrunden av Obbarius ställning som 
BrukssocieLetens representant och med 
uppgift art främst främja träkolsproduktio
nen i Bergslagen. 

Obbarius drar vissa slutsatser om de p riva
ta skogsägarnas situation , som han anser ha 
avseviirt förbättrats genom att en alternativ 
användning av virket möjliggjorts. En föru t
sättning är dock att skogskapit.alet kan han
teras på ett flexibelt sätt så att exempelvis 
avverkningarna kan fl yttas till timmerskog 
närjärnkonjunkLUren iir svag. Han far här 
anledning att ånyo plädera för sin egen skogs
indclningsmetod, som ger utrymme för såda
na åtgärder i motsats till den mycket stelbenta 
metod som Kungl. Skogsinstitutet och Gustaf 
Segerdahl företrädde, och som ju föreskrev 
avverkning a\· e n viss avdelning ett visst år 
e nligt e tt schema för hela omloppstiden. En 
förutsättning för avverkning enligt Obbarius 
mera flexibla metod var naturligtvis a tt "över
awerkning" inte blev följden. 

I detta sammanhang påpekar Obbarius 
att man in te som skogsägare få r stirra sig 
blind på det aktuella ekonomiska rillskottet 

från skogen. t\fan måste också tillgodoräkna 
sig det ökade fastighetsviirclet som erhålles 
om ingre ppen, b l.a . genom att planterin g, 
röjning och gallri ng göres på ett ändamåls
enl igt säu. 

Han anser sig också kunna förklara varför 
det långsi ktiga synsättet på skogsbruk fort
farande tycks vara så obekan t och o imressam 
för cle pri\·ata skogs~igarna. Fr~irnst tord e 
orsaken vara att de p rivata huvudsakl igen 
ser de omedelbara kostnaderna för den plan
läggning av skogsbruket i form av indelnings
plan, som måste till för att undgå övcravverk
n ing, men in te vinsterna som en målmed
veten plan läggning kan ge i framtiden . Han 
refererar hiir till yttra nden som fäll ts vid 
sammankomster med bruksägare, där man 
frågat sig: " Huru stort värde skola slwp;sjJrorluh
tionema hajiw.för att biira lwstnadema för in
.fiirrmdet af en rationrl slwgslmshållni11g?" 1

" 

Under hänvisning till erfarenheter i 
andra länder påpekar han au d et också lig
ger ett värde i "en större och hastigare orn
sättn i ng af sina fabrikarer" som man kan 
åstadkomm a om en del av virket avyttras 
idag i stället för i en slutavverkning i en av
lägsen framtid . Man sku lle också kunna ut
trycka det så, att det kan vara ekonomiskt 
fördelaktigt att realisera e n del av kapitalet 
idag för att skaffa sig resurser att pl anera 
den långsiktiga produktionen. l samband 
härmed påpekar han också att möj ligheten 
till i tiden näral iggande avverkningar har 
nationalekonomisk betydelse för SYerige. 
där "den skogsegancle a llmogen .. är d e n 
största skogsägaren sam manraget. H an an
ser således, att statens möj ligheter att regle
rande ing ri pa i boncleskogsbrnket för all 
främja både den e nskildes ekonomi och 
del allmännas måste förbät tras. Det är ock
s~t rimligt menar Obbarius. att .. regeringen·' 
bevakar att o lika näringsgrenars bchm· a\" 
råvara tryggas. I de ännu o rörda skogarna i 
no rra delarna av la ndet, som gm· lite n till
växt och låg förräntning, men också på de 
stora kalmarkerna i södra Sverige, som i 
både bokstavlig och överförd betydelse låg 
för fäfot, behövdes å tgärder för att förbätt
ra tillstå nde t. I det senare fa llet föreslog 
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han ökade statliga förvärv och krafrf"ulla 
föryngri11gså lgärder. 

Obbarius kunde också l~i.nka sig en åt
minswne temporår fördelning av procluk
t iousansvaret för skogsråvara s,hi llvida att 
slaten tog på sig den långsiktiga uppgiften 
att procl11cera grm·l och långt virke för spe
cie ll a ~inclamå l, medan framförallt bonde
skogsbruket skulle IYlla befolkningens be
hov av bränsle, stängselYi rke och virke rör 
enklare byggnadsii11damål. 

Den avvittringsYerksamhet som pågick i 
de norra delarna av !andel i syfte att fördela 
skogsmarken mellan bönderna och staten, 
hade gi\·it de n ye tablerade sågv erksägarna 
möjlighet att fön·ärva råvara på gynnsamma 
villkor. Fnligt Obbarius hade detta redan 
resttlte rat i lokal brist p{t vedbränsle och sto
ra kalhyggen. H an framkastade tanken att 
elen uppkomna kalmarken borde överliin1-
nas till staten for beskogning, vilket måste ha 
förefallit elen tidens st:yraude mycket \·erklig
he tsfrämmande. Han föreslog också ändra
de direktiv för fördelningen av skogsmarken 
i den framtida avvi ttringsverksamheten i så 
måtto, alt bönderna inte tilldelades mer 
skog än sorn kunde anses skäligt för deras 
husbehov, och att resten, s.k. kronoöverlopps
marker, behölls av Kronan tills vidare. De 
kunde senare försäijas till sågverksägare el
ler förvaltas av skogsstaten . Härigenom skul
le staten tillförsäkras ökade inkomster som 
åtminstone till en bö1:jan borde användas för 
att öka skogspersonalen i statens skogar. 

Obbarius avslutar sin artikel med en öns
kan - eller är det e tt krav? - att "äfven stats
skogarnas skötsel måste komma i fråga och 
höjas på en vetenskaplig ståndpunkt i li ka 
bredd med andra civiliserade länder". 

Den 78-årige Obbarius hade all tså en vi
sion om det svenska skogsbruket som långt 
b redare och m era framtidsinriktat än de 
snävt skråinriktacle brukspatronerna. 

Sammanfattning av Obbarius 
författarskap 
Främst genom Lärobok i Slwgsvetenshapen och 
Slwgsnaturläran och i någon mån genom de 
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inlägg han gjorde med anledn ing av polemi
ken med Gustaf Segerclahl bar Ohharius 
med sitt författarskap vela1 föra ut eu skog
ligt kunnande ä\·en till en krels utanför elen 
lilla gruppen professionella, som huvudsak
ligen bestod a\· hans ele\'er. Han a\såg ocks[1 
m ed publiceringe n att påverka opinionen 
för a u åstadkomma f'tt bättre skogstillstå11d 
i Sverige och därmed en bättre skogshushåll
n i ng. Så \·i lle han förstås IJ till stå nd en de
bau i det då\·ara11cle Skogss\-c rige. Man kan 
nog inte frå nk:'inna ho nom att han dess
utorn h ade amhi tio11e11 au göra sig sjiilv och 
sin skola kända i Sverige . Huru\·ida han lyck
ades i dessa strii\·anden kan \·ara svån alt 

avgöra, eftersom hans verksamhet naturligl
vis \·,u underordnad \·ad han uträtLacle som 
föreståndare för SkogsinstiLUtet och som or
ganisatör och idegivare för de t omfattande 
i nde lningsarbetet. 

Ulan tvekan bidrog han positivt till a tr nya 
idecr och ny kunskap fördes in i Sverige . 
Lika klart slår att han lyckades få igång e11 
debau om o lika skogliga frågor. N~ir del gäll
de frågan om au. ändra skogsskörselrnctod 
från bläclningsskogsbruk ti ll trakthygges
bruk spelade Obbarius artiklar e n stor roll. 
De gav argumem för att genornföra föränd
ringarna och många tips för det praktiska 
handlandet. 17 Som skall visas i nästa kapitel, 
bidrog Obbar ius skrifte r ti ll att övertyga 
bruksägarna om det fördelaktiga i att byta 
skogsskötselsätt och i att ändringarna kom 
att genomföras relativt snabbt i bergslags
skogarna. Man brukar siiga att skogsbrukets 
vagga stod i Be rgslagen, och om man med 
detta menar att elen moderna skogsvetenska
pen föddes i de mellansvenska järnbrukens 
skogar, finns en hel del sanning i påståen
det. 

Även när det gällde frågan om hur myck
e t statsägd skog vårt land behövde, och i vad 
mån staten skulle ha överinseende över allt 
skogsbruk, gjorde Obbarius tidigt inlägg i 
debatten, främst i sista delen av Läroboken. 
Att landet behövde en skogsvårdslag stod 
också tidigt klan för honom. 

Huruvida Obbarius skrivande verksamhet 
på ett positivt sätt bidragit till bilden av 
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honom sjä lv ~ir inte hel t klan. Å ena sidan 
stärkte hans artiklar hans stiillning som skog
lig auktoritet i Sverige, vil ke t bl.a . visas av att 
Ludvig B. Falkrnan cite rar honom på första 
sidan i sin betydelsefulla skrift Om Svenska 
Skogarnas nuvarande Tillstånd. Å andra sidan 
kan den uppmärksamhet som striden med 
Segerclahl väckte - en strid som huvudsak
ligen fördes i spalterna - hos många ha givit 
ett blandat in tryck, förstärkt av att Obbarius 
var utlänningen som kritiserade svenska för
hållanden. Att han dessutom var en hetleY
rad pers<rn som knappast t{ddc en oförrätt 
förbättrade in te hans situation . Det sätt var
på Kungl. Skogsinstitutets företrädare under 
tiden fra m till 1870 ignorerad e Obbarius bi
drog säkert till att h ans namn föll i glömska. 

Tillägg 

Wilhelm Obbarius: 
Enkla Reglar för 
Praktisk Skogsskötsel 
Till tjenst för Skogvahtare och ägare aj 
mindre slwg:slotter 

Vid Brukssocietetens Skogsinstitu t bedrevs 
ju också utbildning av skogvaktare . Någon 
närmare uppfattn ing om vad d e nna utbild
n ing omfattade framgår in te av efterlämna
de handlingar, varken av undervisning~jour
nale r e ller e levförteckningar. Av Carl Lud
lfig Obbarius artikel i Jernlwnlorels Annaler 
1857 frarng{tr dock att 47 skogvaktare u t
bildats under institu tets verksamhet dittills . 
. .\.nsvarig fö r skogvaktarutbildningen under 
större delen av tiden var Wilhclm Obbarius. 
Den ne skrev också {tr 1852 en lärobok för 
kursen . Boken trycktes i en andra upplaga 
1857. Eftersom skogvaktarutbildningen var 
en integrerad del i u tbildningen av skogsför
\altare/ skogsindelare, kan d et vara motive
rat att kor tfattat redogöra för innehåll et: i 
b1hla H.eglo1; i synnerhet som boken med 

största sannolikhet var resultatet av e tt sam
arbete mellan fa r och son. 

Boken (andra upplagan ) inleds som sig 
bör med ett avsnitt om skogens het-ydelse för 
Sveriges natur och klimat, varvid det b l.a. 
framh å lls de olägenheter som ett skoglöst 
land kan råka ut för. Exempel frånjylläncl
ska och hol ländska hedar, från Frankr ike 
och Afri kas öknar nämns. De vid mitten av 
1850-talet publicerade undersökningarna av 
d e n befarade skogsbriste n i Sverige anförs 
som sbil för a tt skogarna med det snaras te 
måste komma under ordnad skötsel. IR Det
ta kan enligt författaren enbart ske om man 
väljer trakthyggesrnetoden med självföryng
ring fdn fröträd. 

Trädslag 
Så följer en kort och koncis r edogörelse för 
d e vanligaste skogsträclens - tall , gran, lärk, 
b jörk, a l och asp - egenskaper samt d eras 
krav på växtplats. Beskrivn ingen visar att 
kunskaperna på den na e le rnentiira n ivå väl 
överensstämd e med vad vi idag vet. Anmärk
ningsvärt är att lärken visserligen sägs vara 
ett infört träd slag so m då huvudsakligen 
förekom i träd gårdar och parker, men au 
vi rkets kva litet, elen goda tillv~ix ten och de 
därigenom högt ställda förvän tn ingarna, 
m otiverar a tt träden nämns bredvid d e in
hemska tr~idslagen. Asp n;imns diirför att 
skogsägare n bö r se upp så att den inte får för 
stor spridning . Den skj u ter rotskoll i mäng
der, ger d åligt virke och dåliga kol. 

Skogsvård och gallring 
l kapitlet d~ircfter ad1andlas hur avverkning
ar bör planeras och genomföras, bl.a. med 
hänsyn till föryngringsmöjligheter och risk 
for stormfällning . \'id utsyningarna bör all
tid eftersträ\'aS att "efter hand göra skogen 
jemn, att de wäxtligaste och mest samman
hängande skogstra kte r bö ra sparas till sist, 
o ch a tt fä llningen alltid börjas på östra si
dan "."' Huggningen och kvistningen, even
LUellt ä\·en ranclbarkni ngen, bör ske senast i 
mars om virket skal l kolas kommande höst. 
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I annat fall löper man risk att få både insekts
och rötskador p~t , ·irke t, som försämrar ko l

li tbyte t. 
Gallring, menar författaren, är e u av de 

viktigaste hFilpmeclle n ime ba ra för att o m
föra skogen till lik:tld riga bestån d passande 
för rrakthyggesbruk, utan också för att höja 
tillväxten och kvaliteten på virket.. Ha11 fram
hå ller med skärpa att syftet med a ll gall ring 
bör vara att förbäur a d e n kva rstående sko
gen och inte att skörda virke.~0 Som en fö ljd 
av de nna rege l bör gallringen ske under
ifr:m, så att d e största och ,·~ixtl igaste träden 
gyn nas, en p rincip som s,·är mot elen g~ingse 
bliidniugen . Så ger \Nilhelm Obbarius råd 
om hur man bör gall ra i o lika gammal skog 
med h änsyn till hela skogens ålde rsfö rde l
ni 11g. Syfte t bör också var,t att till fö rsäkra 
skogsiigaren ett utfall av virke i fram tiden, 
a n t ingen han nu ska ll nyttiggöra sig detta 
som träkol el le r på annat sä tt. Besvärligast 
blir det o m skogen ba ra bes tå r av ungskog, 
eLL tydl igen inte ovanligt förhållande i Bergs
lagen vid 18:50-taleL5 mitt. v\'ilhclm Obbarius 
re kommendera r i sådana fall relativt b ?1rda 
gallringar i syfte att så sna rt som mö jligt 
åstaclko mma grovt vi rke, så att man kan på
bö1:ja föryngri ngshuggningarna i föni d , d .v.s. 
före elen ö nskvärd a slutavverkningsålde rn 
p å c irka 100 år. H an ger e n mängd råd av 
praktisk art, som avslöjar förfauarens stora 
e r farenhet av all handgripligen utföra åtgär
d er na ute i skogen. Generell t anser han a u 
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skogen bör gallras van 20:e år, och all d e 
tidigare gallringarna i första hand bör ta s.ik
te på e n j ä n111 stamförde lning m ed an de 
senare bör främja de kval itativt biista träden . 

De råd och anvisn inga r för beståndsvår
den som Wilhclm Obbarius ger I 8f>0-talets 
skogs~igare, torde inte skiUa sig mycket från 
den råd givning som ges idag. 

Föryngring, sådd och 
plantering 
Erfarenheterna a,· sådd och i syn ne rhet av 
plantering var tyd li gen ännu inte så stora . 
Ylen det fra m går ä ndå att Wilhclm Obba ri
us de ltagit i kul turarbeLen av olika slag och 
alt han har en de l a tt l~ira ut, byggt på egna 
erfareuheter. 

Insamling och klängning av frö sker tyd
ligen med o lika uier e ller m indre improvise
rade m eLOcle r. Sådd i skogsmark föreslås ske 
med stid1såning: ":tvlan uppställer de sående, 
som kunna bestå af qvinnor och ba rn i en 
rad, tnecl omkring tre a lnars a fs tån cl em ellan 
dem, hvar och en försedd med en liten påse 
med frö uti. Hvar och en n edsätte r framför 
sig några frön på e u. passande ställe och 
nedrnylla r de m n[1got litet i jorden, så att de 
få ungefär e n fjerd ed els tums tjock betäck
ning. När detta ske u , tager den sående två 
steg framåt ... ·• .~1 

P lanLskolo rna är av enkelt slag. Wilhelm 
Obbarius föreslå r någo t som man skull e 
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kunna kalla bes1å ndsplanrskolor: En lämp
ligt plats i skogen i närheten av h ygget som 
skall planteras sten- och stubbrensas nöd
tor h igt, varpå sådd sker direkt utan vidare 
markberedning. Fröet strös ut i srnå grup
per. De n sålunda etablerade plantskolan 
skyddas för betn ing och vattnas vid behov. 
Efter två år skär man med spade ut to rvor, 
var och en in ne hållande ett anral p lantor. 
Torvorna fraktas Lill hygget och sönderdelas 
där i mindre klimpar, som placeras ut i upp
tagna p lan Leringsgropar på h ygget, eventu
e llt med lite fylijord. 

Även plantskolor på van lig åkerjord kan 
komma till användning för odl ing av två
iiriga barrotsplantor. 

Skogars värdering och avkast
n ingsförmåga 
Wilhelm Obbarius är mycket kortfattad om 
det här ämnet och säger i stort set.L bara a tt. 
för värdering och upprättande av hush åll
ningsplan erfo rdras stö rre kunskaper än vad 
som kan meddelas i hans bok . 

l:ktriiffande avkastn ingen från skoge11 
n1äLer ha n den i lunrtor träkol J;er turmlan c/22, 

vil ket väl får anses naturligt för en skogsman 
anställd av Brukssocie t.eten . Fyra tunnor trä
kol pe r tunnland, husbehovsvirke o räknat, 
anses vara e n knappt godtagbar avkastning 
för en bergslagsskog . föittre skogar i Bergs
lagen anses kunna ge ä nda upp till åua tun
nor. 

O m skogars beskydd 
Under den här r ubriken tas upp alla d e ka
lamiteter som kan int riiffa i skogen och hur 
man kan skydda sig mot dem . vVilhelrn Ob
barius börjar med sådant som kan uppko m
rna på grund av människans oförstånd: Bark
o ch nävertäkt, bete av get te r oc h få r (m e n 
in te kor ), täkt av tall r is som foder till gette r 
och får, täk t av hässje- och gärdselvirke och 
skogse ld. 

Skogens skadeinsekter får ett kon om
nämnande, som enbart gäller olika bark bor~ 
ra r. Vikten av vad vi med ett nutida begrepp 

ka llar skogshygien påpekas och möjl igheten 
ti ll bekämpning genom fällo r, fängstbarkar, 
nämns förmodligen för först a gången i 
svensk skogsl itt:e ratur. 

Svedjande, som tydligen fortfarande före
kom på sina håll i Bergslagen, framförallt rör 
att förbättra skogsbetel men ibland också för 
au ta en e lle r an nan rågskörd, betecknar 
Wilhclrn Obbarius som skadligt för skogs
m arken . H an a nser att svedjandet bränner 
upp ma tjorden och - om det upprepas - u t
armar jorden på näring. Sve c~jand e av h yg
gen bör bara föreko mma om eld en kan be
gränsas til l avverkningsavfallet och om riset 
dragits bort fdm fröträden. Obbarius erkän
ner dock all ell rikl igt plantuppslag kan 
uppkomma efter brän n ing. 

Skogsbruk på mossar 
Wilhelm Obbarius har skrivit ett ganska utfö,~ 
ligt kapit:el om dikning av mossar för art göra 
dem skogligt produktiva. Han behandlar hur 
d ikena bör utföras för att ge en effektiv avvatt
n ing och hur mossen kan förses med skog. 
H an har helt klart för sig att mossens förmult
ningsgrad ä r avgörande för resultatet och 
berättar a tt d ikning av sluttningar o ftast ger 
god effek t: och påpekar också att man vid d ik
n ingen bör ta h änsyn till all förm ultningen 
gynnas, vilket kan ge ganska stora n ivåföränd
ringar på mossen n~1gra år efter denna å t
gärd. På mossmark föred rar Obharius ta ll 
och björk framför exempelvis gran. 

Skoo-skolninff b b 
Bokens sis ta 30 sidor, av totalt 105 , ägnas en 
mförlig redogörelse för ko lning . Ma n mär
ker au Wilhclm O b barius h an dgripligen 
de ltagit i kolning oc h ä, ·e n ,·a rit lärare på 
o mrådet. H an redogör för o lika me tode r för 
mi lkolning, hur ,·irke t bör a\Yerkas, hur kol
bounarna bör göras i o rdnin g, hur inres
ningen aY 1-irket bö r ske och hur kolniugs
processe n på\'e rkas a\· kolare n. 

Slutlige n framhålle r han hur 1iktigt det är 
att de t nyutri111a färska ko let hallleras på rätt 
sätt, så att det inte får tillfälle att ta åt sig fukt 
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KronotorjJwe rPSPr P/1 kolmila 1921 /H1 Ösinds hrono/Jmli, Svinhults sochen i Östergöt/a nd. ( Foto: CA . Hultgren.) 

unde r lagringen och under transporte n till 
_jiirnbruket. Träkol ta r nämligen lätt upp lut~ 
tens fuktighet och "fuktiga kol är dåliga kol". 

Genom Jern kontorets försorg har ju 
mycket skrivits om framställning av träkol, 
och Wilhelm Obbari us b idrag i form av 
Enkla Reglorfår väl närmast be traktas som en 
sammanfattning av tidigare kunskap på om
rådet, tillämpad för undervisningsändamål. 

Men han tillför tydlige n också en d el ny 
kunskap genom redogörelsen fö r sina er
fa.renhetcr av kolning i "Norra Kalmar län ". 
Efter att ha j ämfört kolningsm e toderna i 
Linde och Nora bergslag, som han starkt kri
tiserar. och metoderna i Norra Kalmar län, 
ger han några förslag till förbäuringar: 

- Om kolveden för nästa års kolning senast 
i mars göres i o rdning (kvistas, kapas och 
eventuellt randbarkas) och lägges upp för 
torkning, erhålles ett betydligt h ögre kol
u tbyte . 

- Om virket inreses i milan så att sidorna 
blir sl u ttande, åstadkommes in te bara att 
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de t blir lär.tare att få stybbct att ligga kvar 
utan iiven att risken för frät i milan mins
kas, då vi rke t "fal le r efter" bättre unde r 
kolningens gång. 

- Milan behöver inte rivas omedelbart efter 
det kolningen iir färdig. Genom kallsliick
ning kan milan lämnas intakt tills det är 
dags all köra kole t till b ruket och det bl ir 
liittare att skydda kolen för fuktighet. Kall
släckning innebär au kolstybben, som 
täcke r milan göres lufttät genom vallning 
och påförande av tätare mate rial, varige
nom milan slocknar i brist p å syre . 

H uruvida Wilhelm Obbarius bok kom till 
användni ng vid Statens skogsskolor, som 
startade sin verksamhet 1860, är inte bekant. 
Att den utgavs i två u pplagor med relativt 
kort tidsmellanrum talar för att den vann en 
viss spridning. Den borde in ne hållsmässigt 
ha motsvarat krav på ett tidsenligt innehåll 
under relativt lång tid efter d et att boken 
tryckts. 

Av C.L. C 

1839 "Darstellrn 
lichen ab\1 
cles Abgah 
en", All[!;en 

nr 23- 29. 

1840 Dit Waldln 
Cebrechen 

dcugestellt 'l• 
geringer 0/, 

l 8 '15 Lärobok i Si 
Shog, U/JjJd 
ning, Västi 

1846 Om rnilvec 
Annaler, l ' 

1846 U.iroboh i Si 
Slwgms ny, 
te inledni 
delen, Väs 

1846 "Några b, 
skötsel i oc 
Jnnkonlon 

184 7 l,äroboh i S 
Shogshuslu 
rättning oc, 
ord och b 

1847 "Om skof 
bruket ocl 
skrift för L 
ekonomien, 
S . 522- 53~ 

1848 Lärobok i~ 
SkogsjJolis
oc h rätte] 
ås. 

1850 "Om stat< 
uppsigten 
vid 2:clra 
bruksmöt 
Obbarius 
pen Fjerd 
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Av C.L. Obbarius publicerade skrifter 

1839 "Darstellung cines von dem gewöhn
lichen ahwcichenden Verfahrens bei 
cles Abgabensatzes in Mittclwaldung
cn ", Allge111ei111' forst- und Jagd-Zeitung, 

nr 23-29. 

1840 DiP Waldh1.1.th- u. Walds1reum1tw.ng als 
Gebredien eines gulen S/aatslwushalts 
dmgestellt und ihre Beseitigungvenniltelst 

geringer Ojifer, Erfurt. 

1845 Läroboh i Slwgsvelenskapm, FörstaDelm, 
Skogs Upf;dragande, 348 s.,jämte inled
n ing, Västerås. 

1846 Om milveclens kolning, i Jernlwntorets 
Annaln; 11s. 

1846 Läroboh i Slwgsvetenskapen, Andra Delen, 
Skogens nyttjan de och vård, 336 s.,jäm
te inledning och rättelser ti ll första 
delen, Västerås. 

1846 "Några betraktelser öfver skoge ns 
skötsel i och för bergshandLeringen", 
Jernlwntorets Annale,; 22 s. 

1847 Läroboh i Skogsvetenskapen, Tredje Delen, 
Skogshushållningens ändamålsenliga in
rättning och värdering, 366s.,jämte för
ord och b ilagor, Västerås. 

1847 "Om skogarnes inflytande på åker
bruket och ett lands fruktbarhet", Tid
skrijt för Landtrnanna- och Kornrnunal
elwnornien, utg. avJ Arrhenius, H 1-6, 
s. 522- 537. 

1848 l ,äroboh i Skogsvetenslwjmi 1']ercle Delen, 
SkogsjJolis-Läran, 193 s., jämte förord 
och rättelser till tredje delen, Väster
ås. 

1850 "Om statens rättighet att öfvertaga 
uppsigteo af privatskogar, anförande 
vid 2:dra allmänna svenska landt
bruksmötet i Stockholm 1847" . (Se 
Obbarius Lärobok i Skogsvetenska
pen Fjerde Delen, s. 187-193.) 

1850 Tidshrift fiir Slwgshushållning, Första 
häftet, 64 s., ULg. i Viisterås. Alla anik
larna förfa r.t:acle av CL. Obbarius och 
har titlarna: 
- "Om Skogens värde." 
- "Ett utlåLancle angående skogs-

skötseln i v\'ermland." 
- "På hvilket säll skall en förbättrad 

skogsskötsel in föras, och af hvi lken 
Bcskaffen het skall de n vara ?" 

- "Om Hjelpgallring." 
- "Är del fördelaktigt att sköLa en 

skog efter en förkonad omlopps
Licl?" 

- "Utdrag ur en skri tvelsc frå n skogs
förval taren vid Skeboverken i Upp
land, Herr Opperman." 

- "Något om tillredande af de van
ligaste skogseffecter, koln ing och 
beLande i skogarna ." 

- "Sättet att tillreda brännved". 
- "Kolvedens fällning och till red-

ning." 
- "De vanligaste sätten au fälla stäng

sel- och byggnadsvirke." 
- "NågoL om opinion." 

185 l "Om mindre skogars skötsel", Tidskrift 
för Lancltrnanna- och Kommunahelwn o
rnien, I-I. 1-4, s. 50-58, utg. av J. Arr
benius. 

1851 "Besparingar, som lätteligen kunna 
göras vid förbrukningen av skogens 
produkter, ock stor vinst derigenom 
ti llskyndas landet", Ticlslaift för Landt
manna- och Kornmunalelwnornien, ut
given af J. Arrhenius, H. 1-4 s. 114-
119. 

1851 Tidskrift för Skotshushållning, Andra 
Häjtet, 61 s. Alla a rtiklarna för fattade 
av C.L. Obbarius: 
- "Om skogshushållningens inrätt

ning i andra länder." 
- "Några ord om Kolning." 
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- "Om skogarnas skötsel endast med 
biträde af Skogvaklare." 

- "Om bildande af Skogshushåll
ningssällskaper, deras nytta och 
verksamhet." 

185 1 Tidskriji för Slwgslmshållning, 'hwlje 
Häftet, 62 s. Alla artiklarna författade 
av C.L. Obbarius: 
- "Huru stor skogsareal bör ett land i 

allmän het ega, för all vara betryg
gade för vedbehof och menliga föij
der i afseende på dess fruktbarhet 
och klimat?" 

- "Ännu något om Statens överupp
sigt över comrnunal- och privat
skogar." 

- "Om skogs kulturer och en rationel 
skogsskötsels kraf." 

- "Om begagnandet af trädstubbarna 
i skogen och deras uppbrytande." 

- "Om resmilors släckning." 
- "En notis öfver utgallring af fö r 

trånga ungskogar." 
- "Nya uppfinningar i förädling af 

skogsprodukter." 
- "Litterär notis". (O m anmälan av en 

spansk tidskrift för jord och skog.) 

l854 "Anmärkningar till Lärokurs uti Skogs
husbållningen, föredragen vid Fahlu 
Bergsskola åren 1846 och 1850 af G. 
Segerdah I." Tidskrift för SkogshushrUl
ning, Fjerde Hi.iji,et, 64 s. 

l 85S "Några ord om skogens vigt och vär
de", Tidskrift för Svenska La.ncltbruhet 
orh dess biniiringai; utgiven av T Berge-
1 in, första årgången, s. 54-S7. 

1855 "Om tall- och granskogs uppdragan
de, v[ird och afvcrkniug", Tidskri/Iför 
Svenska Lcmdtbruhet och dess binäringar, 
utgiven av T Bergelin, s. 168- 171 
resp. 272-276 och 294- 297. 

162 

1856 Tidskrift för SlwgshusluUlning, Femte 
Häftet, 64 s-. Alla artiklarna skrivna av 
C.L. Obbarius: 
- "Utlåtande öfver H. r Segcrdahls 

'Några gensvar till en i H: r 0. Tid
skrift för Skogshusbållning in tagen 
kritik öfver lärokurs i Skogshushåll
ning vid Fahlu Bergsskola.'" 

- "Är i Sverige skogsbrist fö r handen 
eller icke, och huruvida kan det ena 
eller det andra af dessa båda fall 
halva inflytande på de mått och steg 
man bör anse nödiga till möjligast 
allmänt införande af en ändamåls
enlig skogsskötsel?" 

- "Om sträfvandet efter skogsmark
ens förbättring. " 

- "Försigtighetsm ått vid utplantering 
af rotfrugts- och trädplantor." 

1856 "Om ungskogarnes vård och behand
ling", Tidskrift för Svenska Landtbruket 
och dess binäringa.1; utgiven av T. Bergc
lin, andra årgången, s. 141 -144, I 66-
168. 

1856 "Om skogens afverkning" och "Hvilka 
hinder möta för införandet af en för
bättrad skogs hushållning i Sverige?", 
Tidskrift för Svenslw L a.ndtbruket och 
dess binäri,ngar, utgiven av T Be rgelin , 
andra årgången, s. 200-205 resp. 
364-368. 

1857 Skogsnatu.rläran, ämnad såväl till uncle1° 
visning vid Slwgs-Läroverk, som till sjelf 
studium för unga forstrnä n och agrono
mer. 184 s. Örebro, 

1857 "Om Bruks-Societetens Skogs-Insti
tu t",.Jern/wnlorets Annaler, s. 36- 45. 

1858 "Ännu n [1got om bränntorfveus be
gagnande", TidskriftförSvenslw Land/
bruket och dess Binäringa1; s. 49-51. 

1858 "Några allmänna betraktelser öfver 
Sveriges Skogshushålln ing", Tidskrift 
för Svensha. La.ndtbruket och dess Binär
ingm; s, 413-420. 
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KAPITEL 7 
Vilken betydelse fick C.L. Obbarius för 
svenskt skogsbruk? 

Utbildningen av skogplanerare 
och förvaltare 
- skogsindelningsverksarnheten 
Som framgår av kapitel I ökade järnproduk
tionen och främst Lackjärnstillverkn ingen i 
S\'erige kraftigt fr{u1 1830 och framåt under 
hela 1800-talet. Samtidigt hade tillverknings
kostnad erna för jän1 u te i Europa sjunkit 
kraftigt på grund av möjligheten att a nv~in
da stenkol i stället för träkol och övergång 
till rationel lare produktionsmetoder, främst 
lancash iresmidet. Svenskajärnbruk, som ju 
saknade sten kol, måste för sitt järn hitta 
andra marknader, där man fortfarande före
drog Lräkolsjärn. Deua lyckades till priset av 
pressade produktionskostnader, vilket i sin 
tur drev på rationaliseringen av driften, en 
rationalise ring som också betydde krav på 
större produktion vid cle enskilda bruken. 
Men ökningen kunde bara ske om råvaru till
gångarna var tillräckliga. J ärnmalm fanns 
vid den na tid h uvudsakligen i Bergslagen i 
betydande mängder. Vattenkraft för bälgar 
och ham mare kunde hämtas i åar och bäck
ar, och ~iven om vattenbrist tidvis und er 
säsongen var besvärande, kunde vattentill
gången oftast förbättras genom regle1-ings
darnmar. Den därnäst viktigaste råvaran var 
träkol, som visserligen fanns i mer än ti ll 
räckliga mängder in om landets gränser, 
men där tillgångarna i närheten av bruken 
började bli knappa. 

Genom rationellare metoder i hyttor och 
ham m are str/ivade man efter au sänka be
hovet av kol. Bruken hade sedan 1737, c1:1 

.Je rnkontoret inräuades, en effektiv organi
sation att ta tillvara och sprida alla ideer om 
förbät.tringar. Kolåtgången per Lil lverkat ton 
stångjärn hade genom förbättrade metoder 
m inska t:s från 180 hl till d ryg t: 100 hl från 
1800-talets början till dess mitL, alltså nära en 
halvering.1 Sam tidigt lades mycken möda på 
all vid kolningen få större kolutbyte. Omfat
tande kolningsförsök gjordes, u nderstödda 
av J e rnkontore t, ute på ol ika bruk. Tidigare 
har nämnLs de ko lningsförsök som bedrevs 
av C.D. af Uh r vid Furudals bruk omkring 
l 8 10, och som resulterade i elen första hand
boken i kolning. Aven Obbarius kom sena re 
att bli engagerad i koln ingsförsök, och ett 
par av hans söner verkade tidvis som lärare 
i kolning. 2 

Trots åtgärderna att minska ~ttgången p å 
kol och att effektivisera kolningen ville till
gången på kol inte r~icka til l. De ständigt 
ökande kolvedsavverkningarna ingav också, 
som påpekats tidigare, farh [1gor att skogen 
skulle ta slut. Samtidigt fanns hos m ånga 
bruksägare en optimism ornjärnhanter ing
en s framtid, under förutsättning att bruks
driften ra tional iserades och produktione n 
ku nde göras större. Den niirrnast tillhands 
liggande :1tgärden blev då a tt genom köp av 
skogsmark öka tillgången på träkol. Vissa 
bruk kom därigenom att förfoga över gan-

163 



Kolved ufJjJlagd i res. BPstå11d.1vånla11de gal/ri11garfö1r'lrom egl'ntlige11 inte v id 1800-talels 111ill, 1ive11 
om Obbarius relw 11u11endn11de de/la som t' /1 siill all dryga lll kolfå ng1ten. (Foto: Skogen bild.) 

ska betydande skogs1 illgångar. SLörst var Ud
deh o lms Bolag, som red an på l 830-Lalct 
ägde nära 100 000 ha skog och under de fö l
jande 40 å ren bara i Värmland köpte ytte rli
ga re 40 000 ha." 

r-.1tå nga ägare till bru k med större skogs
tillgångar h ad e anammat d e n ya uppfatt
n ingarna b land skogsmän i Tyskla nd a tt 
blädningcn måste överges till förmån för cLL 
o rdnat trakth yggesbruk, om man ville nå e n 
optimal tilh·äxL a\' \'irke. Man var också, å t
mi nsto n e till en början , positiv Li ll u tb ild
n ingen a,· j äg mästare \'id Kungl. Skogsin
sli tu tet, som startade 1828. 

Snart skulle man dock b li mer kritisk. De t 
visade sig näm ligen a tt d e t n ya synsä tte t, om 

164 

d e l tilliimpades vid skogsinde lningar e nl igt 
Skogsinstilutets m odell, kunde leda rill så
d ana inskränkningar i uttagen av kolved, att 
många bruk skul le få brisL p ;t kol, i varje !all 
tem porä rt. Modellen innebar nämligen au 
man successin skulle bygga upp skogarnas 
, ·irkesförråd och att skogsägarna under upp
byggn acls ticle n å lade sig m inskade urtag. 
UppbyggnadsLide n kunde bli lång, i många 
fall upp emot en hel omloppstid , d.u. minst 
100 år. 

Som tidiga re berättaLs, framförde s vid 
BrukssocieLetens sammankomsL 1835 kriLik 
både mot d et föreslagna skogsincle lningssys
tcmet o ch mol in rikLningen avjägmästaru t
h ilclninge n vid Kungl. Skogsinstitutet. De n 

sena re anså 
behov av r,'\cl 
skogarnas d< 

Me n det , 
gar in k lusi, 
n:tgot gjord( 
tjäns t o ch e 

,·akta re bon 
bo rde de L,·. 
nas till eI1 e 
d ~i r man bo 
liga kvalifik: 

Så s111åni 
lämplig per 
us. De n ne b 
o m atL Bru ~ 
bi ldningen 
han p l~ide1 

Tiin 
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senare a n sågs inte mots\·ara bruksägarnas 
behov ,t\· rådgivning och planering för bruks
skogarnas del. 

Men d et claliga tills1.ånclet i Sveriges sko
gar in klusi,·e bru ksskogarna fordrade au 
något gjordes. En rådgivare till bruksägarnas 
tj;i11st och en utbildning av brukens skog
rnk tare borde hj;ilpa upp situationen . Helst 
borde de tY[t uppgi1te rna fö re nas och I;irn
nas till en erfaren skogsman frå n Tyskland, 
d iir ma n borde finn a någon med e r lö rcle r
liga h a lifika tioner. 

Så småni11gorn lyckades ma n finna e n 
I;irnplig person för uppgiften: C. L. Obbari
us. Denne b\cY dock mycket snart övertygad 
0111 att Brukssociete1e 11s målsiittni11g för ut

bildn ingen \'ar för lågt satt. Fn,jcligt bö1jade 
han pl;idera för att alllbitionerna borde 

höjas och au 111.b ildningen i första hand bor
de syfta till au u tbilda ko m pete nta skogs
planerare. Hans förslag ko m således a u på 
d e flest a punkter ÖYere nsstämma me d vad 
som gällde för Kungl. Skogsi nstitutet. 

Men rnå ls;irtningarna skild e sig i ett 
väscnrligt hänseende. Medan Kungl. Skogs
institute t i första hand skulle u tbilclaiigmäs
ta re fö r de stat.l iga reYire 11, med uppgift att 
Ö\'CrYaka, komrnllera och styra skötseln av 
d e allmänna skogarna efter vissa e nhetliga 
och p r incipiella regler, vi lle Obbarins ut
bilda planerare och skogsförvaltare med in
r iktn ing på brukens skogar. U1.bilclninge11 
skulle ta fasta på brukens behov, båd e vad 
gällde att styra \·irkesproduktionen genom 
i11dclni ngspla11er och au d irekt leda arbete t 
på bruksskoga rna så att bruke n fick sin tr~i-

"fii11dni11g au 11,.rn,ila 11id Ga11w11,1Jnvpfia 194 i. (Foto: R. Lundaahl, S11erig,,.1· skogsuä1dsjorhund/ 
Skogen bild.) 
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kol i tillräcklig mängd och vid rätt tidpunkt. 
Planeringen i b ruksskogarna skulle, utan att 
göra avkall på långsiktigheten och trakthyg
gesprincipen, vara så flexibel a tt den motsva
rade j ärnbrukens krav på träkolsproduktion. 

Därmed var majoriteten av Brukssociete
tens medlemmar nöjda. De hade naturligtvis 
ingen ting att invända mot att Obbarius sys
tem, som anknöt till de senaste rönen i Sach
sen och Preussen, tog större hänsyn till de 
befintliga bestå nde n - inga rätvinkliga be
ståndsfigurer - och var mindre formalistiskt 
uppbyggt än den statliga modellen. 

Även om det tog tid in nan Obba rius ide
er fick någon större spridning i praktiskt 
ha ndlande, blev hans insatser för att "regle
ra" bruksskogarna i Bergslagen till "ordnat 
trakthyggesbruk" av avgörande betydelse för 
den framtida tillväxten, kvantitetsmässigt 
och kvalite tsmässigt. Hans metod för skogs-

indelning och för att upprätta skogshushåll
n ingsplan kom att omfatta en väsentlig del 
av bolagsskogarna - 600 000 h a av totalt 1-
2 milj. ha (se ovan ) . Hans sätt att sköta sko
gen i Bergslagen blev där fö r normerande 
och kom att gynnsamt påverka timmerpro
duktionen i e tt senare skede, nä r den domi
nerande kolningen spelat u t sin rol l. Det är 
ingen tvekan om att det o rdnade skogsbruk 
man idag ser på de flesta håll i Bergslagen, 
med enhetliga, välgallrade och likåldriga 
bestånd ytte rst härstammar från insatser av 
C.L. Obbarius och hans "obbariter".·1 

Genom att Obbarius lyckades placera sina 
elever, inklusive sina söne r, och ett fl e rtal 
tyska skogsmän som förval tare i b ruksskogar
na, had e också utvecklingen tryggats på sikt. 
Det bör observeras all i skogsmannakadern 
också ing ick 4 7 skogvaktare som Obbarius 
u tbildat. Naturl ig tvis kom också många av 

N)'Lige11 ljus/tugget bestånd riv (i r/w hundraårig tall oc/J gran på I !a,sefjins brnks mark. (Foto nr Slwgsvårds/ör
m i11g1ms Ticlskriji 1906, v id s. 168.) 
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Kungl. Skogsinstitulets elever att anstäl las av 
bruksägarna, men det förefaller som om 
Obbarius planeringssystem, som ju var enk
lare till sin byggnad, trots det i stor utsträck
ning korn att tillämpas i brnksskogarna. De 
statliga normerna for skogsindelning bygg
de länge på det stela fackve rkssystemet. Först 
frame mot 1800-talets slut övergav man de 
stela formerna. 

Obbar ius viktigaste uppgift enligt anställ
ningsavtalet var att 

- u tbilda en kader av skogsmiin för bruks
skoga rnas behov, samt 

- "undersöka, gradera och till årligt hygge 
indela Svenska Bruksägares Skogar". 

\ ' id sin död 1860 hade han fullgjort bägge 
uppgifterna. 

Kunskapstillskottet till det 
svenska skogsbruket 
Det skogsbruk som bö1~jade etableras i Sve
rige genom Kungl. Skogsinsti tutets ti llkomst 
1·ar helt orien terat mot Tyskland niir det giill
de att skaffa sig kun skaper. Det mesta in
hämtades genom litteraturstudier. Ytterligt 
få av J ägeristatens befattn ingshavare hade 
med egna ögon sett tysk t skogsbruk.'' Af 
Ström gjorde år 1824 en "skogsvetenskaplig 
stm!iefärd" till Tyskland tillsammans med en 
av de blivande lärarna vid Skogsinstitutet, 
A.H. Kasten, varvid flera av de etablerade 
skogliga utbildningsans taltern a besöktes. (, 
Erfarenheterna från resan torde ha givit af 
Ström de avgörande impulserna att utifrån 
bl.a. Hartigs och Cottas skrifter om skogs
indelning utforma sitt indelningssystem. 

GcnomJernkontorets försorg hade några 
i järn hanteringen sysselsatta personer fått 
möjlighet till studieresor till utlandet, b l.a . 
ti ll järnbruk i Tyskland. I sina rapporter har 
man ocks{t tagit med sina ia kttagelser av sko
garna i de trakter man besökte. Rapporterna 
publicerades i regel i j,,rnliontorels Annaler 
och är fortfarande tillgångliga.7 Men perso
nerna i fråga saknade i allmänhet skogliga 
fa ckkunskaper och skogsstudierna inskränk-

te sig i regel bara till att bedöma i vilken mån 
skogarna tjiinade som potentiella råvarukäl
lor för t räkol. Särski lt professor N.G. Scf
ström, föreståndare för Falu Bergsskola, ut
talad e sig beundrande om det tyska skogs
brukets planmässighet.8 Han stödde livligt 
tanken att starta en skogsskola ijernkonto
rets regi. Även Gustaf Ekman , sedermera 
namnkunn ig brukspatron i Le~jöfors, hade 
1830 gripits av beundran för skogsbruket i 
Harz. Han hade särski lt observerat vad ett 
ordnat skogsbruk kunde betyda för ekono
mien genom högre avkastning/ tillväxt och 
lägre kostnaderY Han blev också ele n förste 
(?) som anställde en tysk jägmästare som 
skogsinclelare och -förvaltare (se kapitel 4, 
exemplet Uddeholms bolag - indelning 
18fi6) . 

Sammanfattningsvis kan man säga att det 
på 1830-talet fanns teoretiska kunskaper om 
tyskt: skogsbruk men att praktiska e r faren
heter saknades, och att bruksägarna snarast 
var mer medvetna om fördela rna med ett 
ordnat rrakthyggesbruk än de offentl iga 
företrädarna för skogsbruket. Bl.a. Obbari us 
införde de praktiska erfarenheterna. 

Stimulans till det skogliga 
tankeutbytet 
Obbarius kom till Sverige både med kunska
perna och med de praktiska färdigheterna , 
vilka han omedelbart fick möjlighet att om
sätta i bruksskogarna. Hans Lärobok i Skogs
vetenslwjJen, var det första försöket a tt sam
manfatta hela skogsbruket och kom att få en 
grundläggande betydelse inte bara för bruks
skogarna utan på sikt ~iven för övrigt skogs
bruk. Han kunde också nyansera uppfatt
ningarna om olika tyska "läror" ifråga om 
skogsskötsel, inte minst genom att framhål
la det nödvändiga i att i första hand lära av 
naturen och mindre av teoretiska tanke
byggnacler, "man bör akta sig fo r generalise
ringar och bemöda sig att följa naturens 
egna anvisningar" .10 

Genom sin Tidskrift för Slwg:~lmshållning 
och sina inlägg i den skogliga debauen till
förde han ytterligare kunskaper till skogs-
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bru ket i Sverige, sam tid igt som han kraftfull t 
stimulerade meningsutbyte t. 

Den skog liga debatten rördes också bland 
Obbarius uppdragsgi\'are, bl.a. i d e bergs
mannaförf'n ingar som bildad es på 18:i0-och 
1860-talcn i Kristi neh amn, I ledemora och 
Örebro. Föreningarna hade sina å rliga sam
ma nkomstf' r \·id "in1ermarknaderna i d e tre 
stiidcrna, d å m an di ·kuterade olika spörsmål 
i anslu tning ti ll brnksniiringen, s:isom gruvor, 
ll\'ll\'erksarn hct, ha mmarsm id<' och skogs
lrnsh:t1J ning med kolning. 11 

Vid praktiskt taget ,·arje sammankomst 
1ogs skogslrnshållningsfrågor upp till behand
lillg under en särskild rubrik. De1 k11ncle rö ra 
a llrniinna frågor som nyttan a\· 01-dnad skogs
hushållning, där \'issa bruksägare \'ar skeptis
ka ti ll d e n 1:1nga 111:1bättningen . Det kun de 
också röra syftet m ed gall ringa1·, om det \ '<Il' 

nöd\'iincligr a tt känna ti ll skogens m·kastnings
förrnåga och hur rnan besGimde denna. Sj äh·
sådd eller föryngri ng genom kultur \ ·ar ett 
annat diskllss ionsämne li ksom hyggeshriiu
n ingens e,·e11tuella skadlighet. Ekonomiska 
spörsmål - såsom kostnaderna för skogsvt1rd, 
\ad får en hushållningsplan kosta , kan myck
f't kon a o m lo ppsrider på 40 å r, kom binerat 
med plantering, ge mera ko l och rn ra lönsamt 
för brnksägaren - blc\· li\'ligt disku1erade. Den 
a ll 1mer brän nande f'rågan om skogl ig lagstift
ning behö\'des för att rnot\'(:rka skogsskö\'ling 
och skogs bris t blc\· ,11· brn ksiigarna s tändigt 
besvarad med ett <'llstiimmigt nej. 

T d iskussionerna deltog föru tom brnks
iigarna och bruksförl'a ltarna1t i första rum
me t d e skogsu tbilda d e i lkrgslage11 med 
klar Ö\·en·ik1 rör obbaritcrna13. i\ fen ock ·å 
_jiigmä. rare från Kung l. SkogsinslituLct11, som 
fåll a11s tälln iugar i bruksnäringen e lle r i 
skogsstaten , g ick tnt'd friskt mod in i d ebaL-
1en, so m mer än en gång kom att bli en 
kraftm ätning mell an d e två skolorna, Scger
clah l respe ktive Oblrnrius. Bland bruksägar
na deltog frä mst G. Ekman från L.e~jöfors, 
so m gjord e många l'ä l av\·iigda inlägg i cle
bauerna o ch bl.a. lornrdadc bådf' Obbari11s 
liirobok och hans tidskrift. A\-cn dt:> i Bergs
lagen verksamma tyska skogsniänneu b idrog 
med sina erfarenh eter. 1" 
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Sammanfattningsvis kan sägas a tt O hba
rius ideer och tanka,- i hög grad l'ar när-
1·ara11de i bergsm annaförcn ingarnas li\·liga 
debatter ända in p:1 1870-talet och a tt dt' sti
mulerade d ebatterna. 

Obbarius tillförde nya synsätt 
Det kan \·ara s\·ån all urskilja orsak och l'Cr
kan n i'ir man försöker analysera d e n skogs
\·etenskapliga un·ecklingt:>n und er årtion
dena före Skogsstyrelsens inrätta11de 1859, 
den skogliga o rganisationsa ppara lt:>ns refi1r
rnering och skogsskolo rnas inrätta11de. \len 
helt klart ii r a tt C.L. Obbarius hade e tt st<1rk1 
inflytande. 

Tan ken au skog \·ar e n 1wttighe 1 sorn ge
nom föryngring och till\'ä x1 ku11de f'örn yas, 
o m den sköttes på e tt uthå ll igt siitL. hade 
\'trnnit alJJ11än1 e rkii11nandc bland skogsfolk 
a1· alla kategor ier under I 800-1a le ts första 
hälft. Däremot \ ·ar tanken a tt skogsmarken 
och d e n Yiixande skogen represen te rade e tt 
kapi1 a l. so111 skulle förräntas, för rm'\nga i 
S\-crige något uytt nä r Obbarius påpekade 
d e t. Han framförde också om si1 1 ,'\sikr, att 
s kogens kap ita lvärde kunde \·a ra o lika för 
o lika skogsägare och au Yiirde t var beroende 
a\· skogsägan:ns sintation. kel erfarcn h t't 
a\· brukens l'crklig he t \ ·,ir han ocks,'i beredd 
au i skogsskötsel11 ta s1or hiinsyn till cle u p p
gifter skogsbruket skulle 1jäna i elen e nskilde 
ägarens ekonomi. 

Gen om denna örpe11 h e1 gentemot och 
förscaclse fö r sina uppcl ragsgil'ares s i111ation 
förd f' h a n in ett n ytt synsiitt p å begreppet 
skog, som beredde marke n fö r· tankarna 
kring faus11rnu111s ränta bi li1etsformel frå n 
18--18. 

Blan d företrädarna för Kungl. Skogsinsti
tu ret skedde e 11 ut\·eckling. t:>d a 11 Segerdahl 
1869 m·gått som direktör ocli man tagi1 d e l 
m· de nyare srrömningarna i Tyskland: 111a rk
ränteläran, Fa ustmaus rä11 tabil itetsfo rme l 
och skogsränteläran. 

Me 11 d e t \'a r Carl Ludwig Obbarius som i 
skogsbruke t in förd e begrepp <'n kapi1al och 
ränta . 



f'i,111/iuårigt barrfriidsbestånd 11/Jf!dt'C/{;et gnwm sdrld och hjiil/J/1lr111tering. (f i,10 ur Tirlshri(t _/är 
SlwgshusluWning, 11/g. av Holmerz, / 903, s. 132. ) 
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BILAGA 1 

Carl Ludwigjohann Obbarius och hans 
familj 

C L Obbarius ( 1780-1860), Lysk skogsman 
från Harzgerode i hertigdömet Anhalt- Bern
burg (Harz), inkallades 1839 av Brukssocie
ceten ti ll Sverige för att starta e n h ögre skog
lig urbildning och biu-äda Bergslage ns bruks
ägare i sköLseln av brukens skogar. ' 

Släkten Obbarius h ärkomst 
C.L. Obbarius far, Johan n Friedrich Obba
rius (174 1-1808), var först!. Rcir.endcr Förs
ter~ i hertigdöme t Anhalt-Be rnburg och ut
nämndes J 798 till Oberforster i Harzgerodc. 
I Ilarzgerode fanns 1807 eu skoglig förrnl t
n ing, Herwgl. Fo rstamt H arzgerode, me d 
Oberforstrncister, Forsuneister och Forstrat 
sa mt lokala Förstc rn och Obcrforstern. 

J oha n11 Friedrich \'ar son till .Johann Lud-
11·ig Obbari11s (1 688- 1 7..J l), som ,·id sin död 
,·ar pastor i H erbslcbe11. och i sin tu r son till 
pastorJohann Tobias Obbarius (lfö0- 17'2 l ) 
i C:iettstt'clt. Ytt e rligare två ,111fäclcr, b~ig~c 
lutherska präster, har identifierats. Georg 
O bba rius ( 157:i- ?) och Georg Obbarius 
( l 602-1 G68) . Den förste i historien, som pa
triilfa ts med efternamne t Obha rius. skall ha 
,·arit d e n sistnä11111des far, Nicolaus, som e l~ 
ter a11 ha ,·,1rit abbot i klostret \\.alkenried, 
nära Nordlrnuse n , vid reformationen ble,· 
lutltc rsk priist i H ain (a) och tog namnet Ob
bas. som lati11iserades ti ll Obbarius. Namnet 
Obbas skulle kunna , ·ara en förYrängning m· 
abbot. 

Carl Ludwig Obbarius h ade två systrar 
som var g ifta med skogsmä n, Forstschreiber 
/ Fo rstassessor C.F. Valen t.i ner och Co r ps
jägcr W Lincke. C.L. Obbarius hade också 
en bror, Friedrich (Fritz) Obbarius, som var 
Reitcnde Förstcr~ i Scrno, hos vilken C.L. 
Obbarius son '\,Vi lhelm vistades större d e len 
av tiden under sitt studieår i Tyskland 1847. 

Carl Ludwig Obbarius 
(1780-1860) 
Uppvllxen i H arzgcrodc skall han omkring 
år 1800 ha n 111nit imrädc i den pri\'ara 
skogssko la i Zi llhach i Sachsen, som d en 
berömde Hei n rich Coua ( 1763- 1844) star
tade l 79~. Skola n fl yttades 1811 ti ll Tlta
rancll. b le,· statl ig oclt ka llades Kungl. Font
afwdPmi.' 

Erter utbildni11g<'n rn r Carl l.ud1\'ig e11 ligt 
egen uppgift a11stä lld som skogstaxawr och 
skogsindclarc i bl.a. i\'lcckle u burg i Nord
ryskland, cl;ir han l'önnodligcn lärde bnna 
si11 maka Hech-ig Kare ll (född 7_j11ni 178:'i i 
Scho rsdor f) . med Yilken ltan g ifte sig 3 1 
oktober 1804. Hech·ig och Carl Luclll'ig fi ck 
11 barn , ,·ara,· 8 11ppnådde l'uxen ålder. 
Hustrun dog i Ke lling h11sen, Holstein, elen 
24 december 1837. 

18 12 utn;imndcs C.L. till Forstschreiber i 
Harzgerodc och befordrades 1821 till Fo rst
assc. sor. I likhet med sina ko lleger tillhörde 
han hertigen a,· Be rnburg-1\nhaltsJ ägarkår, 
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.Jäger vom Corps. C.L. deltog möj ligen i 
krige t mot Napo leon 1811- 13, b l.a . i slaget 
vid v\laterloo. 

Som Forstassessor fi ck han "Sitz und Stim
me" (siite och s tämma) i Forst.am t. H a rzge
rocle. Han ble\· å r 1820 ansvarig för taxering 
av hertigens skogar i Harz m ed inriktn ing 
att omvandla d essa från Mittelwald ( ett slags 
bläclning) ti ll f-lorhwald (högskog med trakt
visa hyggen). 

År 1822 startades en skogsskola, "Forst
schulc", i 1-Ia rzgerode, för vilken C.L. Obba
ri us blev föreståndare .'• Han undervisade i 
'Jagdwissenschaft",jakrvetenskap, och ''Taxa
t.ionsarbeiten a ls Vorberei tung zu r Lehre \·on 
der Fo rsteinrichmng", d .v.s . i skogstaxerings
arbcten som förberedelse t.ill skogsindel
ning.'' Skolans karaktiir ~ir oklar. IIenigen m· 

An hal t.-Be rn burg lorfogacle över stora skogar 
i Tlarz, till a reale n större iin de o mgivande 
liinderuas, Preussens och Sachse ns. He rtigen 
kan därför h a haft ambitionen att s tarta en 
skoglig läroanst:al t av samma slag som exempel
vis elen berömda sachsiska skolan i Tha ran dt. 
och de n pre ussiska i Ebers,,·,t!cle (Berlin). 

Förmodlige n hk\· Ohbarius skild fdrn sin 
~jänst i H arzgerode 18?,2 på grund av ekono
miska oegen t.ligh erer, "Casse nde fecten ,. , vil
ke t kan förklaras m ed kassabrist. eller för
skingring. 7 I Bru kssoc ie tetens hand I i 11ga1-
finns däremot. uppgifte n att. Obharius 1829 
skulle ha lärnnat sin tjäns1 på gn m d av sjuk
dom och a tt han diirefter skulle ha ägnat sig 
å tjordhrnk. 

Bri1kssoc ieteten , en samrnauslutuing av 
bruksiigare huvudsakligen i Be rgslagen, sök
te på ol ika vägar efter en brnplig rysk skogs
man som lä ra re och föreståndare för den 
skogsu tbi lduing av brukens skogsperson al 
som m a n vil le starta. Personen ifråga skuI!e 
ocks~t efter behov biträda b rnksäga re med 
rådgirning i skogliga frågor och med plane
ring av skogarnas skötsel. Efter rekommen
dation av e rfarna tyska skogsmän an ställdes 
C.L. Obbari us fr.o .m . l oktober 1839.' Han 
var då 59 :1r gammal och nybliven änke man . 
Obbarius medförde till Sverige tre d ött.rar, 
som var 20, 27 och 30 är gamla, och tre sö
ner, 9, 12ocb 16 år : 
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Henrietta Lo\"isa Charlotta Caroli n e, född 
I0_ju li 1809 i Bodenstecl t. 

Charlo tta Lovisa Antonie, född 26 februari 
18 12 i Bodens1ed t.. 

J ohanna A1 1gnsta, född 8 april 1819 i H arz

gerod e. 

Carl Ludvig \,Vilhelm, född 16 september 
1823 i Harzgerod e . 

Carl Ludvig Gnst.af, född 7 januar i 1827 i 

H arzgerode. 

Luch·ig H e n rik Ernst, född 30 september 
1830 i Harzgerode. 

U nder hösten 1839 bosatte s ig fam ilje n i 
Bysala i H eds socken, sydost om Skinnskatte
berg, där Carl Ludwig o m ed e lbart. startade 
arbetet. att värm e le \'er ti ll sill skogsinsti t11 r. 
H an reste också rum hos brukspat.ronerna i 
Be rgslage n fö r att vä rdera d e ras skogstill
gångar och för au upprätta h ush ållningspla
uer för skogarna . Ytterligare t.d söner från 
Tyskland a nslöt sig så små n ingom till famil
jen i Flysala . Först. kom Carl L11dvig Georg, 
född 24 juli 18 17 i l-Ia1zgerod e, som 1842 
kom från okänd ort. i Tyskland och fick an
st~illning sot11 skogsinspektor i Skinnskat.re
herg. 

T\ å år senare, 1844, kom Carl Fredr ik 
Henna11, född 10 oktober 18 14 i H a rzge
roclc , från Gcesthach t i La ucuburg tillsam
m ans med sin tyska hustru Sofia Fredrika 
TJen riet.ta Vogelsang'', född 19 fe bruari 1814 
i I .auenburg. H erman fick anställning som 
skogsförvaltare/ skogsinsp e ktör \ id Fe rna
verken med bostad först i Bockhammar 
(1844-51) och därefter i Bysala (se nedan ) . 

B.°1de Georg och Hcrrnau \ a r för mod 
ligen utbildad e skogsmän. De anställdes på 
rekonnnendat.ioner av fade rn , som således 
g ick i god för deras kunskaper och ansåg 
dem lämpliga för respektive befattningar. 
Bl.a . hade d e e r fa renhet av skogstaxering 
och skogsplanläggning enligt tyskt mönster. 

Eftersom Bysala ansågs vara m indre Eirnp
ligt som institutets förläggningsort, flyttades 
skolan J 843 till Väst.sura, in till Surahammar, 
och 1855 ti ll ora st.ad . 
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C.L. Obbarius hade ganska stor framgång 
i Sverige och vann akLn ingsvän erk~inua11de 
fö1- siu stora kunnande. H an uLbildade mer 
~i11 70 ''.jägmästare" som i regel anstäl ldes på 
bruken som skogsf'ön ·altare. E tt stort antal 
skogs bruksplancr u tarbet;id es också. H an 
skrev flera böcker varav hans Lärvboh i SlwgY

VPln1slwjJen är den mest kända. Under 11{1gra 
å r ga,· han också ut en tidskrift genom vilke n 
han bl.a . clelwg i d e n skogliga debatten i 
S,·e rige. Ha n belö nades l850 med Bruksso
cietete11s stora guldmeclaU. Han avled 1860 
,arpå skolan lades ned. 

Sarn111a år startades fle ra skogsskolor runt 
om i la ndet, huvudsakligen för u tbildning 
a ,· arbetsledare (h onoiigare, skog·,aktare, 
skogsfaktorer rn.n .) , ,·arför Rrukssocieteten 
inte ansåg de t meningsfullt att fortsätta stö
d e t til l Obbari11s skogsinstitut. 

Carl Ludwig O b ba rius ligger begraven p{t 
Camla kyrkogården i Norn under e u ståtligt 
gravrnon umen t. 

Caroline (1809- 1874) och 
Antonie (1812- 1877) Obbarius 
De två sysLrarna, som skött fa miljens hushåll , 
levde kvar i Nora e fle r fade rns död. De ~i r 
o mnämnda i Alfhild Cnattingius bok I Bergs
/agen för 50 är sedan där de skildras som två 
intressanta äldre dam e r, som hade mycke t 
att berätta o m l yskland under de förs ta åren 
av 1800-Lalet d å Europa hä~jades av Napole
ons trupper. 

Antonie avled 1874 och Caroline 1877. 

J ohanna Obbarius (1819-1865) 
Den yngsta av Carl Ludwigs döttrar, .Johan
na, var bara 20 år d å famiijen kom till Sve
rige och upplevde 184'.-}- 44 e n kä rlekshisto
ria med en tysk elev \•i d skolan, Carl Wilhelm 
Catenhausen, vilket tydligen inte sågs m ed 
blida ögon av fadern. Catcnhausen var Länkt. 
a tt bli hjälp lärare vid institu tet efter avsluLa
d e studier, men i ställeL fick han lämna sko
lan u tan avgångsbetyg.Johanna emigrerade 
e nligt kyrkböckerna 1855 t ill Sydamerika, 
där Carl Wilhelm Catenhausen redan skulle 

b t>fin 11a sig.Jo hanna va r fonfarande ogift 
när ho n läm nade Sverige, men i bouppteck
ningen efte r fade rn 1860 anges hon vara gift 
med "La n trniitareu Catenha11sen i Brasilien". 

.J o ha nna a,·!ed i Brasil ien 2 o kto be r 1865. 
H en nes man skall d å ha awikit fdn hustni 
och barn. 10 

Herman Obbarius (1814-1880) 
Som 1wan nämnrs anställdes Her rn an som 
skogsfor\'a ltare \'id Färn a. Efler att e n korta
re Lid h a boll Li llsamma ns m ed faclerus fa
m iij i Bysala fl yttade Herman m ed farn iij ti ll 
Bockhanrn1ar i Gunnilbo socken fö r att 1851 
bosätta sig i Bysala , i de t hus där skogsskolan 
tidigare hade legal. He rma n skötte förutom 
Fernaverkens skogar också Karmansbo bruks, 
\'ars iigare CJ. af .'Jord in hade varit en av till
skyndarna till Skogsinstitute t. I Bysala stan
nade E1111i ljen änd a tills Herman aded 1880. 

Hcnnan och hans fru Sofia Fredrika fick 
sex barn, fyra flickor och tv,'\ söner, av vilka 
bara flickorn a uppnådde v11xen ålder: 

Aclo lphina Carolina Sofia Elfrida, född 20 
april 1844 i Bysala, H eds försam ling . 

Antonia Charlotta Carolina Lovisa, född 27 
juli 1845 i Bockh arnma r, Gunni lbo för
samling. 

Mathild a \!Vilhelmina Lovisa Augnsta, född 
14 mars 184 7 i Bockharnmar. 

Amalia Carolina j uliana ErnesLina, född 1:-$ 
januari 1849 i Bockharnmar. 

\1.athilcla gifte sig med lanthandlaren 0. 
Holmin i Västerfärne bo (se not 9), och 
Amalia m ed kamrer E . Sancldahl, Strörns
bruk. H ermans iinka Sofia Fredrika H enrie t
La, "Friedchen", flyttade 1883 till Arboga till
sammans med enda hemmavarande dottern 
Ad o lphina. Modern dog 15 februari 1896 i 
Arboga. 

Georg Obbarius (1817-1902) 
Georg fick sin första ans tålln ing i Sverige vid 
Skin nskattebergs bruk 1842 men lä mnade 
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den eft.er tre år för au bli j ordbruksarrenda
tor i T illberga. H an var d å sedan 19 _juni 
1845 gift med Augusta Roberta Granbom, 
född i Kristia nstad I m~j 1821, död i Lirnå, 
Siljansnäs, 18 januari 1895. I äktenskapet 
föddes tre poj kar: 

Carl Ludvig Robe rt, föclcl 28 februari 1846 i 
Tillbe rga, emigrerade ti ll USA. 

Carl August, född 8 j an uari 1848 i Tillberga, 
död 14juni 1882 i Härnösand. 

Carl Herman, född 5 j uni 1849 i Stockholm, 
död 19 februari 19n i Nora, Västernorr
lands lä n. 

någo t som förefa ller som Oykt lämnade 
makarna Tillberga v:iren 1849 för a tt fl ytta 
till Stockholm , utan a tt. La lll fl yttn ingsbevis. 
Pojkarna Carl AugHst och Carl He rman togs 
om ha nd av sin farfar· C.L. Obbarius i Väst
sura och Nora. Var sone n RoberL vistades 
under tiden från "flykten" till Stock holm 
1849 fram till 1860 ~ir okänt. Inga uppgifter 
finns om Georgs och Augustas tid i Stock
h olm mer än au d e bodd e re lativt korta 
tider i olika församlingar. 

Georg återfinns 1852 i husförhörsboken 
för Gålsjö a nnexförsamling vid Angerman
älven . Ha n är då ans tälld hos den kände 
brukspatrouen Eric Rinman. Aret därpå fl yt
tar han till Graninge, Väs te rnorrlands län, 
d är han t:yclligen a nställts av Gran.inge bruk, 
som vid denna tid var ettiirnbruk. Nu fö r
enar sig hustrun Augusta med Georg igen. 

1859 flyttar makarna till den av Gran inge 
bruk ägda fastigheten Gärde i Ströms sock
en. Graningeve rken hade stora skogsti ll
gångar i trakterna och hade bö,~jat exploate
ra skogen.11 1860 anslöt sig alla tre söne rna 
till fam iijen, som också bestod av elen adop
terade douern Hedvig Katarina. 1~ 

FamiUen stannade i Gärde till 1877 d å 
Georg fick pension av bruket. 1'1 Man flyttade 
först till Sj;i]evads socke n, Örnsköldsvik, och 
fortsatte till Härnösand året därpå . De tre 
ovanniimncla sönerna hade cl{1 flyttat hem
ifrå n . Mellansonen Carl Augusts öde n är 
okända frånsett att h an e n tid bodde hos sin 
farb ror Ernst i Arboga om kring 1865. H an 

174 

åte rv;inde troligen norru t och avled i Hårnö
sand 1882, medan föräldrarna ;innu bodde 
kvar där. Vid elen tid e n bodde också elen 
äldste sone n Carl Roben där tillsammans 
med si n hustr u ·Maria Krist ina Strörnberg. 
1882 flyttade föräldrarna till Hedemora . 
Ko rt därefter tycks Carl Roben och hans 
hus tru (?) ha emigre rat till USA. 

Georg och makan Augusta fl yttade 1883 
till de t necllagdaFirnbruket Li må i Dalarna, 
Siljansnäs församling. Angu sta avled i Limå 
bruk 1895, och Georg dog där 1902 av "ål
de rdomssvaghe t" och i störs ta arrnod.11 

H ermans och A11g11stas yngste son Carl 
Herman blev kvar i Norrland och bodde på 
eu flertal p latser. Han avled i Nora i Väs ter
norrl ands län . 

Wilhelm Obbarius (1823-1885) 
·wilhe lm O bbarius verkade som lärare vid 
Skogsinstimt.e t fram till dess nedliiggning 
och hade väl tiinkt sig att efterträda !:cidern 
som föreståndare . Han studerade vid Skogs
institutet 1839- 43 oc h gjorde 1847- 48 en 
årslång sLUclieresa ti ll Tyskland, bl.a. ti ll fa
mi\jens gamla stamort Ilarzgerode i hertig
dömet Anhalt-Bernburg och till Serno, diir 
h ans kusin Friedrich Wilhe lm O bbarius 1

; 

var ''Re ite ncle Fö rster". vVilbelm skrev 1852 
en lärobok Enkla Reglorför Prahtish slwg5sköt
sel, avsedd för Insti tu te ts skogvaktarutbild
n ing. Boken kom ut i två upplagor.16 Han 
erbjöds a tt efter prövning inför Kungl. Skogs
institutets lärare bli erkänd som extra jäg
mästare.17 Provet fu llföljdes aldrig, me n Wil
h clm använde iblancljägmäst.art.iteln , liksom 
andra elever utgångna fdn Brukssocietetens 
Skogsinstitut. Efter skolans nedläggning var 
'v\lilhclm verksam med au. uppräua h ushåll
ningsplaner åt o lika bruk. Under större de
len av 1860-talet kartlade och plane rade han 
Udd eholrns bruks skoga r, sammanlagt 30 
skogar om 55 000 ha .1~ Han bodde kva r i 
Nora (Jä rle) till l867, då bostadsorten blev 
Yxe, Lindesberg. Förmodligen fortsatte han 
att förvalta Hammarby-skogen vid Nora un
der den här pe rioden . Slutligen flyttade fa
miljen till Avesta 1876. Wilhelm mförde en 
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flertal skogstaxeringsuppdrag i närheten av 
Avesta. Under de sista :iren av sin levnad 
ägde och brukade \-\'ilhelm en j ordbruksfas
tighet, Engsberg, i omedelbar närhet av 
Avesta . 

Han gifte sig 1863 med Johanna Mathilda 
Arborrcn, född i Gävle 7 oktober 1837, och 
fick med henne sex barn, varav elen ende 
sonen och elen sist föclcla dottern dog vid 
späd ålder. De ryra som uppnådde vuxen 
ålde r var: 

Dorothea Mathilda, född 12 september 1864 
iJärle i Nora församling, gift med arkitekt 
Gustaf Blomqvist, död i Uppsala 12 sep
tember 195 1. 

Hedvig.Johanna, född 15 mars 1866 i .Järle , 
Nora försam ling, ogift, död i Uppsala 
1934. 

v\lilhelmina Sofia, född 6 februari 1869 i 
Yxe, Lindesbergs församling, ogift, död i 
Uppsala 24 september 1953. 

Elisabeth Antonia, född 14 december 1870 
i Yxe, Lindesberg, utvandrat till USA. 
Dödsår okänt. 

Wilhclm avled 12 november 1885, varpå 
hustru n och <le fyra döttrarna flyttade till 
Uppsala. 

Gustaf Obbarius ( 1827-1909) 
Gustaf var elev vid Skogsinstitutet 1843-46 
och tick sin första anställning i Simonstorp, 
I~o lmården, 184 7, förmodligen vid järnbru
ke t där. Han kallar sig omväxlande skogsför
Yaltare ochj~igmästare, senare också ingen
j ö r. 1855 är han kyrkobokförd i Karlstad och 
fln tar året därpå till Nora, som han lämnar 
18?i7. Efterforskninga r i kyrkböckerna ger 
ingen klarhet beträffande van han då flyua
de. I börj an av 1860-talet var han anställd av 
!,;.u ng!. Lantbruksakade mien som lärare i 
kolning och brännLOrvsberedning, troligen 
till 1867. 19 

Gustaf gifte sig 1848 med Ulrika Charlot
la Besk, född 7 januari 1817 i Turinge, död 
?5 maj 1895 i Stockholm (?). De fick fyra 
bar n, varav tre nådde vuxen ålder: 

Per Ludwig Herman, född 22 augusti 1851 i 
Simonstorp, död 8 oktober 19 I 8 . 

Pe r Henning, född 10 septembe r 1854 i 
Simonstorp, betecknad som "sinnessvag". 

Ulrika Elisabeth, föd d 21 december 1856 i 
Nora, död 2?i maj 1907. 

Var Gustaf och hans familj bodde åren 
J 864-78 är in te känt.20 Han dök sistnämnda 
år upp i Hedvig Eleonora församling i Stock
holm, dock utan sonen Per Ludvig Herrnan . 
Gu staf använde r titeln ingenjö r från och 
med 1878. Enligt kyrkböckerna bodde h an 
med sin fa m ilj - utom sonen Per Ludvig 
Herman - i I Iedemora 1880-86, då fam iljen 
åter flyttade till Stockholmstrakten, först till 
Rimbo, därefter till Edsbro och 1888 till Kla
ra församling i Stockholm (enligt kyrkboken 
för Edsbro). H an har inte återfunnits i kyrk
böckerna för Klara försam ling. Var han bod
de de sista åren av livet är alltså inte känt. 

Gustaf Obbarius dog 4 augusti J 909.21 

Ernst Obbarius (1830-1899) 
Erns t tog examen vid faderns skogsinstitut 
1850. H an fick omedelbart - endast 20 år 
gammal - anställning som skogsförvaltare 
vid Älvkarleö bruk, där han stannade nära 
tio år. Han anställdes därefter av Woxna 
bruk, där han blev kvar till 1864. År 1856 gif
te han sig med Fredrika Elisabeth Augusta 
Crassel, född 11 november 1835 i Karlstad, 
död i Storvik 2 januari 1876. l\,Jed henne 
hade han sex dötu·ar, varav de två yngsta dog 
i sp~id ålder. De fyra som uppnådde vuxen 
å lder hette: 

Ge rtrud (Gerda) Hedvig Augusta, född 26 
augusti J 858 i Älvkarleby, död i Danderyd 
(Mörby lasare tt) 11 jun i 1934, gift med 
godsägaren Oscar Hagberg, Drestad. 

Anna Antonia H enrietta, född 24juli 1860 i 
Alvkarleby, dödsår okänt, g ift med pros
ten J oh: P Wallen i Mö kl inta. 

Hilma Carolina Elisabeth, född 5 april 1862 
i Voxna, död 27juni J 927 i Rönninge, g ift 
med handlaren Ernst Meurlin, Aves ta. 

175 



Ellen Johanna Augusta, född 13 september 
1864 i Bysala, Heds församling, död 5 de
cember 1947 i V~isterås(?), sjuksköterska. 

Efter ett kort uppehåll i Bysala 1865, där 
brodern I-lerman då bodde, bosatte sig Ernst 
med sin familj i Arboga där han försörjde sig 
som skogsvärderare och planläggare. Rl.a . 
utförde han en skogssköt:selplan för Garpen
bergs bruk, vilken finns bevarad till alla de
lar.22 

1871 gick fä rden t illbaka till Bysala för en 
tvåårigt uppehåll. 1873 återfinns han i Stor
vik, förmod ligen anställd vid Storvik-Ham
marby bruk. Efter hustruns död 1876 flytta
de Ernst med sina fyra döttrar först till Sala 
för fyra år - Sala silvergruva behövde stora 
mängder virke - och därefter t ill Folkärna 
1881. Familjen fly ttade till Avesta 1884, där 
Ernst med sina döttrar således kom att bo 
samtidigt med brodern Wilhclm en tid . 

Till Säter kom Ernst Obbarius med fainil
jen 1896 - han hade då gift om sig med 
Ragnhild Vilhelmina (Mimmi) Hjelm, född 
25 mars 1855 i Stockholm, död 17 december 
193 l i Gävle. Han avled i Säter 26 januari 
L899. Hustrun Ylimmi flyuade 1902 med 
barnet Karin Ragnhild till Adolf Fredriks 
församling i Stockholm. 
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Källor till släktkrönikan: 

Tryckta källor: 
Boethius, Benil & Krom now, Åke Jernlwn

lorels historia Del III: l och III: 2, 1955. 
Cnattingius, Ain1ild / Bergslagen .fär 50 år se

dan, 1926. 
Forstgechichtliche J:'rwiihnungm zurHarzgeröder 

Hochfliiche in An haltisch-Bernlni1;i;isr/u, 
Wöc/umtliche Anzeigen u.s.w. (Fakultät för 
Forstwisscnsch aft in Tharand, Tech
nische Universität Dresden .) 

Loven, Fredrik August, Uddeholms Bolags 
Slwgshisloria, i Om vr1ra barrslwgar 1903. 

Mantel, Kurt, Wold und Forst in der Geschirhte, 
1990. 

Samzelius, H ugo,Jiigerislaten, 1915. 

Otryckta källor: 
Ohbari us, Ulf, diverse data om släkten Obba.

nus. 
Ronnerstam, Bo J., M in a. Obbarius-anor. 
Ronnerstam, BoJ, Släkten Obbarius, tyslwgre

nen. 
Bouppteckningar för Carl Ludwig Obbarius, 

Wilhelm Obbarius, Herrman Obbarius, 
Georg Obbarius och Ernst Obbarius. 

Husforhörslängder, vigselböcker, flyttnings
böcker för aktuella församlingar. 

Riksarkivet, Bruksocietet.ens handlingar 
angående: 
Brukssocietetens Skogsinstitu t. 
Brukssocietetens protokoll. 
Skrivelser från C L Obbarius. 
Berättelse från Wilhelm Obbarius tyska 
resa. 
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Almgren , Eri, 

Anrep, Rcin h 

Bergström , F 

Bohman ,J oh 

Ronnevier, F1 

Heijkens~jöl, 

fiellman, An 

T-len schen , B 

Lejclströrn, A 

Lindskog, C;: 
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BILAGA 2 
Brukssocietetens Skogsinstitut 1839-1860 

Några data om svenska och finska e lever som utexaminerats från 
Institute t: 

1Va mn: 

Almgren, Eric ( 1828- 1906) 

Anrc p , Reinhold W. ( 18'.28- 1885) 

Bergst röm, Fredrik H. (1833-') 

Bohman, J oban E. (1831 -1 907) 

Bonncvier, Fran s A ( 1832-1889) 

Heijkcnskjölcl , Lllrlvig (1835- 19 1'.2) 

H c llman , An de rs L. (?- ?) 

H e nschen, Bror C. (1828-1 857) 

Lejclström, Axel (?- ;) 

Linclskog, Carl F. ( 1830-1905) 

J,:tev, år: 

1850-53 

1850-53 

1855- 58 

1853-56 

1849- 5 1 

1844- 47 

1851- ::>3 

1847- ?i0 

Bejr1ttni11g m 111 : 

J ~igrnäst.a rc vid Björneborgs bruk. 

J ägm ästare, skogsför\'. H asse lfors bruk, 
godsägare, stillS i Moheda och 
H elsingborg. 

Jägmästare, skogsfön ·. Fag<"rsta bruk, 
Lassåna bntk, Hasselfo rs. 
Pllblicistisk verksaml1c l. 

Skogsför\'. Skultuna, Ileden sbcrg, elt'\' 
vid Kungl. Skogsinst.itut:c t 1854- 36, 
examen -56, skogsför\'. Ram näs, Seglings

berg, exrra ö,·c1jågare Viistrnan I. I -56, 
skogsrii u are vid O111bergs skogssk. Över

j ägm. Österg. 1. -60, forcst. Böda skogssk. 
-6 I, jm Ölands r. -69-9'.2, stucl. resor i 
Tysk!. , framsr. skogsodl. Pu b!. verks. 

.J ägrnäsrarc. 

Ele, · l 8:13- ::16, skogsför\". Cranhult, 
Kloten, Malingsho, ~igd e Grirnsö och 
Billi ngbo. 

Skogsförva]Lare Simonstorp -55 . 

Skogs[ö r v. Vill ingsberg, e lev vid Kungl. 
Skogsinst. 1849- 51 , ex. -51, skogsförv. 
Lindfors bruk o H ed e nskog, extra över
jägm. i Värml.l. 

Bn 1kspatron, Grängsh a rnmar, 
Ulfsbyuan . 

J ägmästare . 

177 



Molinder, Gottfricl M. ('-?) 

Svederus, Knut E. (?-1903) 

Teden, Carl L.W. (?- ?) 

Thorsen, Carl A. (1824- 1913) 

Wennström, Erik L. (1826- ?) 

Wicleberg, Carl A. ( - ) 

Wikström, Carl G. (1838- 19[2) 

Ångman, Axel B. (l 832-1897) 

Finska elever: 
Brander, Casimir E.W. (1835-1898) 

Floor, Gustaf A. ( 1834-1903) 

Forssman, Uno ( 1841 -1 9()!'i) 

Gebharcl,Johan F. ( 1834- 1920) 

Gestrin, Knut M. (1835-1874) 

Hed berg, .John Fredr. ( 1840- 1916) 

Kr ingelin, Ernst 

1845- 47 

1858-60 

1844- 45 

1849- 51 

1844-46 

1854-56 

1859- 60 

1853-55 

18.58-59 

1857- 58 

18!'>8- 59 

1857-58 

1857- 58 

1858-59 

1857-58 

Lange, Bror Aclol f Rrynolf ( 1829- 1885) 1857-58 

LiUeqvist, Mathias W. (1837- 1883) 1859-60 

Modeen , Aug Wilh Erik (1833-1918) I 857- .i'i8 
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Jägmästare Billingbo bruk, skogsförval
tare och skogsinclel are i Freclriksberg, 
Lindesnäs, Ludvika bruk, He llajö, Ges
berg, Gäsjö, Björsjö, Malingsbo, Skinn
skatteberg och Riddarhyttan. Deltog i 
den skogliga debatten. 

Jägmästare. 

Skogsförv. Storfors bruk. 

Jägmästare, skogsförv. Nyhyttan, Svanå 
m.O. bruk. (Frivillig i Dansk-tyska kriget 
1848-49), utvandr. t. USA 1883. 

Jägmästare, skogsingenjör, lärare i 
koln ing vid Lan tbcakad. Pub!. verks. 

J ägmästare. 

Jägmästare, skogsförv., forest. for 
J ern kontorets prakt. kolarskola. 

Skogsförv. Fagersta bruk, Semla, Västan
fors, K Skogsinst. 1861-62, Jägm.ex-62, 
lantm.-ex. -65, extra överjägm., Statens 
skogsingenjör. 

Forstmästare i Ijo, Aure revir, 
Överforstrn. i Åbo-Tavastehus cl. 

Forstm. i Sodankylä, Rovanie mi, 
Virdois revir. 

Forstm. i Simo, Överforstm. i Kemi cl., 
Vasa läns cl ., Åbo-Tavastehus cl. 

Forstm. i Ke m iträsk, Paldamo, Muldia 
revir. 

Forstrn. i Muonio, Torneå, Pyhäjärvi revir. 

Dir. i skogsindustrin, publicist i skogl. 
frågor, lantdagsman. 

Forstmästa re i Forststyrelse n . 

ForsLm. i Alavo revir. 

Forstmäs tare, avgick p .g.a . ögonskac!a, 
Lär are vid realskolan i Raurno resp. J\bo. 

:\u rnrnelin, C 

Ottelin,.Joha 

Rancken, Ka 

Ra ncken, Ge 

Sandberg, Vi 

Seven, Carl < 

Ti mgreu , Os 

Zilliacus, Pct 
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Nummelin, Carl Johan (1 837- 191 1) 1857-58 

Ottelin,Johan G. (1838-J 862) 1856- 58 

Rancken, Ka rl E. (1828- 1892) 

Rancken, Georg I.F. (1833- 1898) 

Sandberg, VikLor ( I 833-1899) 

Sevcn, Carl Gusta f (1835-1873) 

1852-54 

1857- 58 

Timgren, Oscar Wilhe lm (1833- 1907) 1857- 58 

Zilliacus, Peter \!Verner (1835-1879) 1857- 58 

c')verdirektörsacijoin t i Forststyrelsen , 
Många tttredningsuppclrag, o rdf. i 
Drätselkammaren i Helsingfors, Ho\Tåd, 
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BILAGA 

C.L. C 
tetens 

Till respe 
Fullmägti 
Enlig t lwacl (l 

hand en är de 
för inräu a ud 
ord entl ig ske 
redan rned sä 
dessa båda a 1 

grad u tvidga~ 
d crpå gjorda 
ba r j ag föres: 
man skulle k1 
de hä rv,1ran· 
minsta kostn: 
da fö rfrågn i 
rum met ö m 
egc n te ligen 
mässig skogs 
e n såda n skt 
gens afkastn 
komma öfve; 
fra mlägga, h 
hushålla rc n 
igr sä lt skall 
hvarföre de 1 
falla månger 
ligt a tt häröf 
telse. Då dc1 
stä ndigh etc , 
första fråga: 
den ti Il bes, 
deist frihe rc1 
för He rrar I 



BILAGA 3 

C.L. Obbarius skrivelse till Brukssocie-
tetens Fullmäktige, den 1 januari 1841 

Till respektive Herrar 
Fullmägtige iJernkontoret 
En ligt hvad flerfalldiga företee lser gif,;a vid 
handen ~ir deltagandet uti bergslagsonerna 
för inrä rr.ande t af e u skogsi nst.i tut samt en 
Cll"den tlig skogshush{tllning s{t sto1~ atr man 
reda n med säkerhet synes kllnna amaga, au 
dessa båda an st.al Ler rnåste snart till betydlig 
g rad utvidgas, såvida de sko la ernotsvara de 
derpå gjorda fordringar. Öfvenygad härom 
har jag föresa tt. mig att pröfva, p;'i hvad sätt 
man skulle kunna e rnå de LLa ändamål under 
de härvarande omständigheter samt m ed 
rniHsta kostnad? Till följe av flerfalldiga gjor
da förfrågningar synes man härvid i första 
rumm et. önska au veta: på vad sii tt nian 
egenteligen skulle kunna inrä tta e n plan
rn~issig skogs hushållning samt hvilka följde r 
en sådan skulle medföra i avseende på sko
gens afkas tning. Det m å derföre icke före
komma öfrerflödigt att i möj ligaste korrthet 
framlägga, hvilka kunskape r, som en skogs
hnshållare måste äga, såvida han på behör
igt s~itt skall uppfylla alla sina åligganden, 
hvarföre del sanno likt äfven icke skall före
falla m ången af H e rra r Skogsägare obehag
ligt att häröhier bekomma en kort underrät
telse. Då derföre d essa sistnä mda båda om
ständighe te r stå i så nära samband m ed elen 
första frågan, så h ar j ag även föru tskickat 
den till besvaran de samt tager m ig härme
delst frihe te n att gemensamt behandla dessa 
för He rrar Full mägtige samt överlemna till 

deras ompröfning hur uvida de anse det vara 
ä ndamålsenligt att vidare framlägga frågan 
fö r Brukssocieteten eller icke. 

Elwruväl rnan i m ånga trackter av 1Ysk
land, skogshushållningens h emland, idkat 
densamma enligt bestämda reglor öfver 100 
å r och hvilka reglor i en tid af m er fin 100 år 
kun na sägas vara ganska goda samt ännu till 
en del äro gällande, så har den dock efter 
de nn a tid bl ifvit betydligt utbi ldad sam t. 
framskridit under de t. sista ije rdecle ls seklet 
i likhet med alla a ndra vetenskape r. Men 
utb ildand e! af skogsh ushåll n ingsvetenska
pen var icke påkallad af brist på träd, utan 
me ra till fö ije af en öfvertygelse om elen vig
tiga sanning "att. elen bästa gruva för all na
tionell rikedom finn es fö rlagd inom egen 
mark". Under tiden har den statsekonomiska 
vetenskapen blifvit mera utbildad, lwarige
nom ä.fven skogarna bekommit ett högre vä,~ 
de i finansmännens ögon. Härtill kom äfven 
au staLsförvaltu ingens intresse ford rade såväl 
att man skulle bekomma elen erforde rliga 
m ~i ngclen af träd på en mindre areal, för att 
cle rigenorn kun11a öfverlåta åt j ordbruke t en 
desto större, som äfven att af ele n för handen 
varande skogsareal erhålla elen högsta möjl i
ga vinst. Förbättringen utgick såle des ifrån 
regeringarne och detta kan väl anses vara den 
vigtigaste orsaken till e tt hastigare utbildande 
af de n äldre hushållsmetoden och till grun
derna fö r en mera omfattande vetenskap. 

Visserligen höjde sig några röster, hvilka 
an sågo d e anspråk m an i nyare Lider gjorde 
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p:1 en fullkomlig skogshushå llare såsom va
rande al tför vidsträckta. F.n nä rma re p rö f~ 
ning visade dock att detta icke var hänclel
·en . Ty om man ef"tertänke r hvilke n betydlig 
del skogens a rea l in tage r uti e n stat sam t 
huru vigtig denna för e n ·tal i allmä nhet ä r, 
iifrensom att skogshushå llarens ändamå l 
111åste rnra att af den ho nom an fö rtrodda 
marke n draga de 11 högsta möjliga vinst på 
den kortaste tid och med anvii11da ncle a f 
de11 minsta omkostnad - lwilket in te blo tt 
vill säga trädet, uta n äh·e n all annaL som fö r 
me nskliga samfundslive t kan va ra af n yu a 
utan att likväl h~irigenorn skada nr1go t af de 
öfriga h a nclte ringarne e lle r bes tå ndande 
inrätrni11gar - , liksom au a nvända sina pro
d ucte r på det förcl elaktigasle , så inser man 
lätt att de rtill e rf"o rdras e n ganska stor be
ka ntskap med ha ndterin gar, inrä ttningar, 
lagar 111. m. u ti samhällslive t. Uti inskr~inkt
are me ning erfordrar deremol skogshushå ll
ningsve te nskape n så m ycket m e ra af d e be
höfl iga kunskape rna uti mathema tik, geo lo
g i, kemi och alla n aturvetenskape r, so m 
skogshushållare n ~imn ar sig att begagna sig 
af dessa medel för ,·innancle af sitt mål. H a n 
kan icke i likhet me d la ndtrnanne n förme
delst m:1ngfaldig1 kostsamt bearbe tand e a r 
sin mark kom ma i i till fälle au noga lära kän
na den , utan han måste de rförutan uppdra
ga sina vexter, och för de tta ändamål m:1ste 
han bed öm a sin mark igenom blo tt e tt be
traktande af d e n ·am t igenom vis ·a kä nne
märken , hvilka naturen ~jelf och naturläran 
g ih·a ho nom vid handen. Ofta är de tta icke 
tillräckligt för a tt fö rklara vextl ighe Le n och 
ha n m ås te då före taga sig kemiska undersök
ningar, hvilket fö rutsä LLe r hos ho nom e n 
bekantskap så, ·äl med de nna verenskap som 
me d physiologie n. Näst utvälj a ndcL a f e n 
ändamålsenlig Lräclsort för den ifrågavara n
de marken , e rfordrar nu dess uppdrifrande 
alla d e behöniga tys iska oc h fys io logiska 
kunnskaperna uti r,;gacl t må LL, ty hurn kan 
del ens vara möjligt att på ett ~indamålsenligt 
siiu uppdraga och be ha ndla vexter, u tan att 
till fu ll o kiinna d e ras inre och yttre beskaf~ 
fe nhe t? Det be tydliga inflytande. so 111 skilj
aktiga naturomständigheter u töfvar på ve xt-

liglieten, erfordrar kunskaper uti hela natur
lä ran och nalllralhistorie n. Ty han måste 
känna icke alenast alla de på skogen skadl igt 
im e rkancle djurarte r samt alla na tur- och 
lefnadsarter för att göra de m så mycket m er 
eller mindre skad liga, uran han mi'1ste till 
och m ed oha ut.ur naturlära n hämta hjelp 
e mot skogsförhä1j ningar, ~ifre nsorn ,·eta au 
begagna andra sake r i och för sitt ändamå l, 
emedan me nsklig hjelp ofta är oLillr~icklig, 
. asom L. ex. hände lsen är ,·id de ofta int.räf
facle skogsförhä1:jningar, hvilka åstadkom
mas igen o m inse kte r o . s. v. Dessutom mås
te han i alla dessa ämne n ,·a ra si't m ycke t 
me ra h e mmastadd, so m ha n icke i likh e t 
rned jordbrukare11 kan mede lst ett kostsamt 
a r be te , göcll)ing e lle r a ndra mede l bringa 
sin mark t ill en högre afl.:.as tning, uta n mås
Le e rni't de tta förm eclelsr 1nedel, so m natu
re n sjelf erbjuder. ) .. h ·enlecles kan han icke 
likasorn_jordbrnkaren på e tt elle r ann at år 
rätta e tL en gi'mg gjort. miss tag, ty de fe l, som 
göras i skogshushi'd lningen medföra icke 
alle nas t s,·å ra re fö\jder, utan kunna oft ast 
icke corr ige ras fö rr än e ft e r ett se kels fö r
lopp. H ärtill ko mme r d essutom a tL skogs
hushå lla re n m e re ndels blo tt har a tt gö ra 
m ed den sä mre och ofrug tbarare dele n af 
j o rden, h,·arvid naturligtvis så mycke t större 
svårighe ter före te sig. 

Detta alt ådagalägger all skogshushålla
re n, såvida han vill e motsvara a lla d e an
språk som kunna gö ras på h ono m , har att 
igenom gå ett ganska vicllyhigt studium, hvil
ke t han till och med aldrig till full o ka n af~ 
sluta. 

Man skulle må hända kunna invända: här 
uti Sverige beböfve r han mindre, emedan 
skogshushållningen här, ö fverhufrttcl tagel, 
är mycke t e nklare ä n u ti anclr<1 länder, 
hvaresl folkmängden och a ntalet af när ings
grenar äfvensom mångfallden af trädarter 
att odla ä r mycke t större o . s. v. Au detta 
iifve n ä r h~inde lsen ka n icke annat ä n mecl
gifras; men uti S,·erige finn as dock fle rfall
diga industrigre n a r, hvilka ä ro i bc ho f a f 
ganska skiijaktiga Lrädsorte r och som del ti ll
hö r e n skogshushållare a ll kä nna. Likaså 
måste ha n k~inna till förfa ttningen, lagarna , 
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instructione rna, lefnadss;iuet: samt a lt hvad 
son1 erfordras uti det land, hvaruti han skall 
verka, för au han skall kunna överalt taga de 
nödv?incliga och ä ndarn:dsenl iga mått och 
steg. I--had dess11tom betrii.ffar elen egentliga 
skogslrnshållningen och dess skötsel, så be
höfver han ganska väl for närvar·ande a lla 
hithörande kunskaper, emedan skogarna 
för närvarande befinna sig uti ett föga 
ordentligt skick, hvilket till betydlig grad 
försvårar alla hiLtill hörande a rber.en; - ty 
hvares t fin nes väl hjelpmedel till skyddande 
a t· skogen emot det i opin ionen rådande 
ringare värdet af den ) - hvilket la nd finnes 
väl, hvares t äganderätten till skog iir så litet 
aktad) - i lwi lket land finnas viil så mång
:1riga plägseder, som ofördelaktigt in verka 
på en god skogshushållning och som ännu 
icke blifvit aflagda? - och hvarest finnes väl 
ett hårdare klimat, som icke blott föranleder 
till ett sr.örre behof af skog, utan som älven 
är mera missgy nnsamt för d ess uppdragan
de o. s. v . . Just här ;ir det, som en skogshus
hållare är i be hot· af icke a lenast alla de om
förm ,il ta kunskapen1a för all be hörigt kun
na sköta skogen, utan äfven bör känna till 
statsekonomien, kameralcn, teknologin samt 
åkerbruket m. m. uti fullt m:1tt för all ibland 
denna rnängcl af svårigheter ändock kunna 
ernå sitt mål. 

För an bekomma sådana skogsh ushållare, 
hvilka e motsvara al la dessa [ordringar, ~ir det 
således äfren afwigt att ett härvarande skogs
institut fullgör all t detta. 

Detta är visserligen ;ifven m ina höga ved
erbörandes afsigt, hvarföre man äfven mås
te med bifall erkänna såsom \ a raude högst 
änclamålsen ligt att skogsinstitutet i förstone 
inräuades efter en ganska insk ränkt mått
stock. Äivenså kan man an taga alt det långt 
före detta blifvit beslmaL om dess vidare ut
vidgande så snart som de öfriga omständig
heterna det medgih1a . Att dock döma af det 
deltagande, lwarmecl man följer denna om
ständighet uti bergslagerna, synes denna t:icl
pu n kt vara snart fö r handen , då jag dess
utom blifrit ombetrodd att föreslå denna an
stalt, hoppas j ag a tt blifva så mycket mera 
ursäktad då jag härjämte tager mig friheten 

au öfver detta ämne yura mina åsigter. 
Del ä r nödv~indigt att den yngli ng, som 

mera grundligt vi]] egna sig å t skogsväsen
det, dessförinnan förskaffat.sig de nödvänd i
ga förberedande studierna, emedan dessa 
icke kunna läras vid ett skogsinstitu t, såvida 
icke de tra skall bekomma ett öfver måuan 
stort omfång, hvarigenorn d essutom äfven 
tiden for dess studium bl ifver betydligt för
längd. 

Vid alla skogsinstituter är de t dcrfö re 
föreskrifvet. att äfven den som blott ämnar 
sig att bliva en egenteligen prakLisk skogsför
valtare, måste han likväl u tan eftergift hafva 
igenomgått äl\,e n de högre kl asserna uti 
gymnasium, - men ganska ofta måste han 
til l och med rneclföra ett intyg på all hafra 
fullstä ndigt igenomg:1tt un iversitetet. H är
vid m{1 dock anm~irkas all d essa fordringar 
icke gjordes redan vid läroanstalternas inrät
ta11de, 111:an först efteråt, sedan man igenom 
erfarenheten bl ifvit öfvertygad om, art det är 
allde les omöjligt att bibringa yngli ngar den 
nödvändiga utbildninge n, såvida de icke 
förut ägt dessa förberedande kunskaper. 

För au vid det härvarande skogins ti tutet 
bekomma elever med denna utbildning 
synas vissa svårighe ter vara för handen. 
Skogväse11det står i allmänhet h~ir i landet 
icke uti elen actuing att yngre personer utaf 
ele n bildade klassen så lätt besrämma sig för 
att engagera sig vid det, utan då s{idana e n 
gång förv~irfrat sig de of'l·annämnda kunska
perna, besrämrn,t de sig h;i!drc för au fort
sätta studierna \·id un iversitetet. 

Den mera bildade delen , h1·ilka dessutom 
sku lle komma ifråga \·id läroa11stalten, kom
mer hu fvudsakligen a u tillhöra den klass af 
1111ga personer, ll\·ilka begynna sin bana så
som bokhållare och h,·ilka s{isom sådana 
söka att \·iclare utbilda sig för sitt yrke . Ä.fren
lcdes kan man fönitsiitta an de flesta af dessa 
ut\~ilja sitt lefoadsyrke med afseende på den 
underbyggnad de föru t inhämtat, men hvil
ken är ganska skiljaktig från den, som bör 
tillkomma en skogshushållare. Den skolun
derbyggnad, som under sednare perioden 
bör bibringas den sednare, måste vara gan
ska skiljaktig fdn den som bibr ingas den 
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förre, derföre har man äfven icke att af till 
och med den bäste bokhållare förvänta den 
för skogshushålla ren nödvändiga förbere
dande kunskapsunderbyggnaden , likasom 
händelsen äfven i rnoLsaLL fall sannolikt skul
le vara. Dessutom synes man kunna antaga, 
all det verksamma och mödosam nia lefnads
sätl för lwilkeL en skogsh ushållare är blotr
ställd, ingalu nda utgör något ret.ningsmed
el för en ung person, som ä r u ppfödd i be
quämlighet och som red an vänjt sig vi d e n 
m ä ngd anspråk och behof, hvi lka e n skogs
hushåll are icke kan e ller bör älska, s[1vida 
han vill uppfyll a sina pligter. Dessutom är 
det iinn u ganska ovisst eller å tminstone 
okänd t h uru stora inkomster en fullt utbil
dad skogshushållare har att påräkna. Har nu 
en sådan ung m an icke någon annan u tsigt, 
än att, utom ett kostsammare och längre stu
d ium under e n mödosammare lefndsbana, 
v~in ta sig en ringare inkomst än han skulle 
hoppas såsom blifvande inspector, så kan 
man väl in te vänta anna t än att ganska få 
skola ägna sig å t skogsskötseln. Detta alt äro 
svårigheter, hvilka böra tagas i öfvervägande 
och som icke alla så snart kunna rödjas ur 
vägen; och de t oaktadt kan man icke annat 
~in önska att många unga pe rsoner med de 
omnämda förberedande kunnskaperna måt
te ägna sig [1t skogsskötseln, e me dan de äro 
de enda som man en tid bortåt har au för
vän ta och emedan de d e t oacktadt kunna 
blifva af mycken nytta för ä ndamålet, såvida 
u nd e rvisningen i bör:jan lämpas clerefter 
och den öfriga organisationen af skogsvä
sendet motsvarar fordringarna. 

Öfverhufvud måste man vara förberedd 
d erpå, a tt blott efterhand såda na skogshus
håll are bildas, hvilka emotsvara alla ford
ringar; ty dessa fordringar äro sinsemellan så 
skilja ktiga att: de nästan synas strida emot 
varandra. Skogsh11shållaren måste vara intel
lectuel t utbildad, men derjem te äfven ti ll 
kroppen härdad, känslolös emot alt inflytan
de ar dålig väderlek e ller med andra ord 
besitta sådana egenskaper, hvilka man van-
1 ig tvis blott hos obildade plägar finna , ut
görande visserligen så stridiga egenskape r, 
att man sii llan fi nner dem hos ynglingar, 
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som undfått elen finare uppfostran. Vore 
icke i Tysklancljagten det angenämaste tids
fördriLifven for de högre stånden, och vore 
icke med äran af a tt. vara e n god_jägare äfven 
det förbundet, a tt ingeming fruckta sam t au 
med l~itthe t fö rdraga hva1je ov~ider, fara och 
o l~igen be t, så kan man öppet påstå att d e r 
icke skull e äga en såda n mängd goda och 
för si tt vrke utbildade skogsh nsh ållare . Ty 
skogshushåll n ingens historia och litteratur 
be,·isa, a tt alla de u tm~irktast.e skogsh ushålla
re varit sådana, som enligt ordagrann bety
delse varit uppfostrade u ti skogen . Det kan 
likaså lätt in träffa att äfven bär e n komman
de generation sätterjust d et uti verket, som 
man för nä rvaran de önskar måne ganska 
snart inträffa . 

En annan klass a f elever vid hii rvarande 
läroans talt u tgöras af söner till bönd er och 
andra arbetare, och dessa är i allmänhet be
stämda till ele n underordnade betjän ingen 
eller till så kallade skogsvacktare . Dessa be
kornma sin undervisning bäst uti skogen ige
nom a rbete under någon mindre instntctivt 
bi ldad skogshushållare. Men emedan det 
ännu en tid är brist på sådan skogsbetjcning, 
så är det ganska ändamålsenligt att de vid en 
läroanstalt tä undervisning uti alt det hvartill 
d e kunna vara passande . Ä[t gifva desse en 
vetenskaplig bildning skulle vara utan ända
m ål, em edan de sakna al la de hi ttill höran
de föregående kunnskaper, sam t i ännu 
mindre grad besitta elen allmänna bildning, 
som m åste föregå för att utveckla och u tbil
da tankekraften och den intelle ktuella för
mögenheten. Derföre äro sådana personer 
icke passande att lätt införlifva med sig främ
mand e ideer, hvarföre äfven e n bloll och 
ba rt empirisk underbyggnad ä ro för d em 
mest passande. Men visserligen in träffar ige
nom så skilja ktiga elever, som utgöra ski lj
a ktiga klasser, att de icke kunna af e n enda 
lärare fullkomligt sysselsättas; ty stiilles läro
rnethoden blou p å den ena klassen, så lider 
den andra, och att gå en medelväg skulle för 
båda blifva utan iindamål. 

Denna obehaglighet är redan för handen 
och blifrer sannolikt ett hinder for anstalt
e ns snarn tal rika b esökande . .Jag skall clcr-
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fö re n[1got u ti det följande vidröra denna 
punkt. 

Det låter öfverhufvud taget icke verkstäl
la sig , a tt blott genom undervisning vid an
srnlten till ele n grad utbilda en ung person, 
all han efter utgången derifrå n vore snart 
fullkomligt passande all väl förvalta e n skog. 
Derföre utgör det äfven vid alla skogsinstitu
ter ett vi llkor, all eleverna, före inträde t cler
uti, måste hafva igenomgått en praktisk kurs 
af 2 år hos någon ar de bättre skogshushål
larena, hvilken bekommit till den ändan e tt 
särskilt tillstånd att antaga elever. Men eme
dan detta ännu för en tid icke låter sig här 
göra, så måste detta avhjelpas genom organi
serande af läroanstalten. Den måste näm
ligen vara beläge n så, att det uti dess grann
skap befinner sig en skogsclel, h varuti en 
ordentlig fön,altning äger rum. Skulle grann
skapet af en sådan skog medföra all nytta for 
anstalten, så vore det äfven ändamålsenligt 
om anstaltens föreståndare skulle, hvacl elen 
beträffar, förestå hushållningen under e lev
ernas tillstädcsvaro och fö r deras undervis
ning, hvarvid afseencle borde fastas på elen 
theoretiska u nderbyggnad, som blifvit lem
nad inom kammaren. Men emedan uti blott 
en skogsclel icke för mycken mångfald vid 
behandlingen och uti uppdragandet af sko
gen m. m. kan äga rum, som är nödvändigt 
för eleverna a tt lära, så skulle det medföra 
mycken nytta om tillika d e ruti fa nns något 
löfskog, för att äfven ledes lära känna dess 
behandling. Dock är denna del icke någon 
hnfvudsak, då löfträdsskogar så sällan före
komma uti bergslagerna och sålunda i ring
a re må hn blif\;a föremål för skogshush ållar
ens uppmärksamhet. 

Men för att kunna visa alt h vad som ä r 
nödvändigt, vore d et högst ändamålsenligt: 
om ett visst :1rligt til lskott kunde läggas t ill 
förvalLningskostnaden för att kunna besöka 
s~tdan a orter, odlingar och förbättringar m . 
rn , h vilka det icke vore lägenhet att iagttaga 
vid skötseln af skogslägenh e te n , e lle r hvilka 
sje lfva ägaren icke vo re böjd au företaga. 
Hä rmed skulle tillika alla nödiga u tgifter 
bestridas för att framlägga ett mönste r för 
en skogshushålln ing, hvarvid alt så vidt som 

möjligt t illgick på ett sådan t sätt, som det 
borde gå efter reglarna för en g0d hushåll
nmg. 

Härvid blef\;o äfven bondeståndseleverna 
utbildade for deras ä ndamål clerigenom, att 
d eras underbyggnad skedde m in dre inom 
kamm are samt mera empiriskt, m e n der
emot mera sysselsatte med uppsigten på sko
gen samt med a rbeten uti den. 

Härvid bör dock icke lemnas oanmärkt, 
att åfven vid en ganska liten läroanstalt är en 
lärare för litet för att tillräckligt kunna syssel
sätta eleverna och undervisa uti de särskild ta 
grenarna; än m indre blifver d etta möjligt 
om nya elever tillkomma samt således 2 k las
ser af e lever uppstå, h vilka hvardera måste 
erfordra en särskildt underbyggnad, och vil
ket fall icke kan uteblifva, då kursen icke kan 
afslutas under 2 år samt nya elever skulle 
hvarje vår och höst kunna vi n na int räde vid 
anstalten. Detta fall inträffar då till och med 
blo tt 2 elever af fö r skiljaktig bildning före
finnas. 

Slutligen uppstår dessutom den frågan: är 
det ändamålsenligt att taga med sig alla 
e leverna under sommaren till reglerin gs
görom[d en? Dessa a rbe ten taga i anspråk 
he la tiden och tankekraften hos d em, som 
äro clermed sysselsatta, ty såväl vid skattn ing
sarbetet, som vid de andra hushållsgöro
målen erfordras en odelad uppm ärksamhet 
på alla omständigheter, såsom marken , läget 
m. rn . Det skulle de rför vara försummande 
för hufvudsaken om man dervid skulle un
dervisa eleverna uti de första elernenterna ar 
skogshushållningen eller örverhufvud uti d e 
ämnen, som icke egen tligen höra ti ll dessa 
sysselsättningar. Detta låter sig med ett ord 
icke göra, såvida icke sjelfva huhiudsaken 
skall skad as. Men för all förstå alt det lwad 
som här vid sker och hvad som vid hva1:je 
annat ställe i skogen är all an märka m. m , 
m åste eleverna redan hafva igenomgåt.t hela 
kursen, emedan alla sann äfve n de sist in
hämtade delarna härvid komma i fråga . Vis
serligen kan man inte säga a tt denna tid 
rnåste för de mindre underbyggda använctas 
utan als nytta, likväl blifver de t för den yng
re k lassen af mycket större n ytta o m d en 
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qvarblifver vid läroanstal ten och där under
visas. Detta skulle väl e rfordra en vidare u t
vidgning afläroanstalten, men detta medför 
dock större nytta för b[1da, hvil ka väl ändock 
icke kunna med hva rand ra före nas, ty vid 
regle ringsgöromålen böra bion d e elever 
medtagas, hvi lkas utbildning fongåu så långt 
att de kunna draga nytta ar hvad som härvid 
förehafves. A.fvenlcdes är del för tidsbespa
ringen afn yua om såv~il sjclfra beskaunings
ma nnen som äfven den , hvilken iir sysselsatt 
m ed skogsi nde lninge n - s!tvida båda syssel
säuningarna, e nlig t hvad de böra, äro avskilj
da - fortsätta sina arbeten ut i skogen ä nda 
intill sent på hösten, och uppskjuta med alla 
mindre göromål, ordnandet af alt skrivet 111. 

m . till vintern .. Me n äh1en för detta ändamål 
är det af nytta om den, eller de, som derrned 
hafva att göra, m edde la under vi ntern e n 
uncle rrär.telse hiiru ti, d å de ifrå n skogen 
under 7 månader medförda annotationer 
gifva tillräckligt göromål för de öfriga 5 vin
termånaderna. 

Hvacl Skogsinsti Lutet eller e n sådan inriitt
ni ng beträffar, så tager jag mig frihete n att 
härmedelst de röfver yttra några ord. Då hus
h åll ninge n vid eu skog skall vara sådan , att 
triiclen deruLi skola uppnå en ålde r af deras 
naturliga fullkomnad, så säges man drifva en 
högskogsskötsel; och i strid emot den förur 
brukliga (och för närvarande här varande) 
h ushållningen kal lar man de n äfven trackt
huggn ing, e medan hyggena dervid på e n 
gång samt efler rå på hvarandra följande år 
utses. Till den ä ndan indelade man i bö1:jan 
skogen, samt isynnerhel barrskoge n , genast 
uti så många de lar, som dess fonväxt. e rfor
drade år, hvarefler hvar och en af dessa de
lar bestämdes till etL årsh ygge. Likväl visade 
sig snart de l ändamålsvidriga af en sådan 
skogsindelning, och i dess ställe undersöker 
m an n umera, hur mycke t trädmassa som 
under den anslagna tiden af fortvexten kan 
uti skogen bekom mas, indelar denna sum
ma på antalet år för fortvexttiden samt fin
ner clymedels t tillgången som man årligen 
bör taga för au icke anlita skogen öfver 
höf\ran. e ller för au icke taga mindre utaf 
den än som den kan lämn a. Denn a [oläs-
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ligt] i wirke lemnar den egentliga och star
kaste afkastlling en skog kan g ifva, lwarige
nom alla hithörande behof af träd för Rygg-
11ad, gag11virl1e, 1ul'(/ orh lwl bl ifva uppfyllda. 
Dä r för ka llar m an elen f-lujr,vudaflwstning 
(Hauptbenur.zung) ti11 skillnad från den h~ir
nedanför beskrifne r ingare afkast11i11gen, 
hvilke n uppkommer geno m gallring och 
som man 11r denna synpunkt äfven kallar 
MeLla11 -ajlwst11 i11g (Zwisch e nnmzu ng) . D,1 
nnde r första t iden af en skogs tillvaro en 
mycket större mängd trädpl antor befinna 
sig på e n viss yta än som kunna finna en 
platts derpå efter flera ,'ir, så komma de yng
re plantorna, då de blifva större, snan så tä lt 
intill h varandra , all en strid dem emellan 
om näringsiimnen och ljus uppstår, i hvilken 
sluteligen de starka re segra, vexa om de an
d ra och undertrycka de m, hvilka dervid ef~ 
terhancl dö u t och - om d e e j begagnas -
ruttna. O m skogens best{md öfverlem nas å t 
sig sjelf fortfar d en na ömsesid iga strid så 
liinge som träden vexa , hvarvid mängden af 
träd , som e fterhand undertryckes, belöper 
sig till me ra än fje rdedelen af det som seder
mera för huf-1uclvinsten blih1er öfrigt. För att 
icke öfverle mna en så betydlig mängd träd 
till förruttnelse utan för att cleremot draga 
nyua d eraf, hugger man de svagare stam
marna vid vissa tider enligt g ivna reglor, hvil
ke n operation kallas hjelpgall ring (Durch
forstun g), e lle r m ed hänseende til l nyttan 
"mellanvinst", såsom varande en bisak mot. 
hufvudvinsten . Dessa hjelpgallringar åstad
komma tvenne fö rde lar: 1 :o til l följe af an
vändandet af en betydlig mängd träd, som 
derförutan skulle såsom obegagnad gå för
lorad genom förruu.nelse och 2:o blifver här
igenom vextligh eten hos de qua rstående 
stammarna betyclligen förstärkt. Ty, oaktadt 
segrare i striden, undertryckas de dock till 
en del i sin forrvext såvida icke skogshush ål
laren underliittar dem fönnedelst hjelpgall
ringen , och erfa renhe ten visar äfven , a tt: de 
ifrån början allt for tätt vexande träden, som 
blifvit antingen a ldeles icke e ller icke nog 
tidigt gallrade, lemna en ringare quantite t 
ved samt hafva en m indre årl ig tillvext, än de 
som blifvi t p å ett b ehörig t sätt gallrade . 
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Skogsafkastningen höjes således p[t ett två
fa ldt sätt fönnecle lst. hje lpgall ringen, s:1v~d 
igenom ett medelbart, som igenom ett ome
delbart . 

Innan man kan afgöra huru mycket träd, 
som under hela fortvextticlen kan vara uti en 
skog, måste såväl dess n~irmare behandlings
s~itt bes tämmas, såsom älven en plan uppgö
ras enligt hvilken hushåll ningen på det än
da målsenligaste m[1 gå, såväl i h~inseende till 
skogens beskaffenhet, som älven i h~inseen
cle till andra förhållanden. Detta måste ske 
först, emedan det har betydl igt inflytande på 
afkastni ngen af skogen. Men dessa båda sa
ker ;iro betydligt skiijaktiga ifrån hvarandra. 
Inredandet af skogen förhåller sig ti ll förval
tandet af d en, såsom en stats forfatt11iug till 
dess förvaltning. - Den senare kan icke vara 
god utan att den förra är ;indam:dsenlig, och 
igenom förvaltningen iir det som staten eller 
~igareu skall bekomma elen högsta möjliga 
och ändamålsenliga vinst af en viss skogs
mark samt bli f'va fö rvissad om nyttan af kapi
talet, likasåsorn äfven förvaltaren sjelf deruti 
äger en säker punkt att håJla sig vid uti hvad 
sorn be träffar skiitseln . 1\llcn emedan det ;ir 
omöjligt att afgöra huru stor vextligheten är 
inom eu område om man ej fortgör efter en 
god hushillsplan, så måsLe ändamålsen lig
h e ten först vara g ifven och ligga till grund, 
enligl hvilken en skog bör skötas. 

Dock är d e l, äfven vid det mäst noggran
na förfarande vid beskauningen ingalunda 
möj ligt att en liing re tid förut med a ll full
komlig noggrannhet best;imrna afkastning
en af en skog, dels emedan det redan i och 
for sig sje lf iir outförbart att så noga bestäm
ma elen för handen vara11de tr~iclquantite
te11, ;ifveu u Li de mäst o rdnade skogar; och 
dels emedan under en så lång tid omstän
digheter kunna inträffa, om ej för hela sko
gen, så åtm instone fö r vissa delar uti elen, 
lwilka föranleda en rubbning uti til lvexten, 
hvilka beskattningsrnannen icke kan ff>rut:se. 
Likväl är cler. af vigt att s[t noga som möj ligt 
undersöka elen ver kliga afkastningen, såY;il 
fo r att förs;ikra den närvarande ägaren om 
lians möj ligast högsta afkastn ing, som äfven 
för att förekomma en kommande genera-

tion emot a lla de olägenheter, hvilka kunna 
uppstå till föije af att: heräkna en större af
kastning af skogen iin den är i stånd att: gif~ 
va utan att ö l\·er dess förrn{1ga antasta den . 
För au med samma visshet ku1111a uppnå 
detta dubbla ändamål, atdrager heskattaren 
något me r eller m indre af elen afkas tning 
han 1.ill följe af undersökningar trott sig kun
na pår~ikna (för att vara fullt säker på au icke 
antaga for högt), al tef'tersom skogarne, som 
han skall värdera, äro nw ra eller mindre 
ordnade, och altefter elen siikcrhet, hva r
rnecl hau tror sig kunna räkna på en full
komlig ä ndamålsen lig behandling af sko
gen. Men för au så sn an som möj ligt rå lära 
binna den verkliga afkastuingen af skogen , 
upprättas, u tom elen egenteliga skogsriik
ningen, en egen hushållsbok såsom comroll 
på beskattni ngsmanne ns ttppgif"ter och för 
all få se det som verkligt u tgått ifrån skogen, 
förmcdelst hvilken bok, s.°1 snart en afcle l
ning är till fu llo skördad , man kan se om 
och h uru m ycket beskaun ingen varit till
tagen för högt eller lågt. l-farigenom finner 
man, sedan några af trakterna blifvit skörda
de, förh ållandet emellan beskattn ingsupp
gifterna och den verkliga beskattningen, 
hvarigenom ma n kan, om skiijaktigheten iir 
stor, redan efter n [1gra {1r förändra an o rd
n ingen . Fonsäues deremot en vid are con
trollering så kan man komma ti ll den störs
ta noggranna k;innedom. Om dessa ski ljak
tigheter icke iiro betyd liga, så kan man upp
skjuta med en ny anordning, ;incla till dess 
man bragt till ända den första hushållsafclel
ningen eller den första perioden. Dessa perio
d er u tgöras af en tid utaf 15, 20 år lwaruti 
man afclelat t illvext-ticlen for att få en biittre 
öfversigt af hushållningen. Men då, särde les 
mi mindre goda skogar, förbättringar måste 
h afva in träffat redan efter tilländaloppet af 
första perioden , såvida nern ligen d e hlifrir 
v;11 behancllacle, men na turlig tvis äfven v;ir
det af dessa förb;ittringar icke förut kan be
stämmas af beskattningsmannen, så är det 
nödigt au skogen då ånyo hlif,·er ,;irderad 
s~u11t dess årliga afkas tn ing för hela tillvext
tiden ånyo bestäm mes. Denna sedna re upp
skattning er fordrar dock betyd lig t mindre 
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stånd, då de n na 
igenom e n sed 
kand t af skoge 
utfö res vanligt 
som h ar tillsyn 
han fö rut bestä 
boken, samt hä 
e ller mi nus ije r 

Att beska ttni 
för lite t, är dess· 
het; emed an m 
afkastni ngen , t 
samt vanligtvis 
egendomens ve 
Ty om det sede: 
för högt ti lltag 
kan detta foran 
hagligh e ter, h, 
ald rig medför 
rnerendels ära 
dan merende l, 
utvidgade, sam 
hofvet t illtaga. 
afkastningen ä 
oreglerade sko 
skattningsman 
skattn ing, u tar 
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tid och arbete än den första, emedan man 
n u, förrnedelst begagnande af h ushålls
boken, ~ir i t ill fälle ur.an särdeles möda upp
gifva och noga v~irdera dess nuvarande till
stå nd, då denna bok inncfat tar alt lwad man 
ige nom en sednare e rfarenhet har sig be
kandt af skogens a fkas tning . Deua arbete 
u tföres vanlige n af d e n skogshushållare, 
som har ti llsyn öfver hush åll ningen, sedan 
han förut bestämt perioderna uti hushålls
boken, samt hänvisat till afkastningens plus 
eller minus ijemförelse med beskauningen. 

Att beskauningsmann e n beräknar något 
för litet, är dessutom en nödvändig försig tig
he t; emedan ma n, efter h ans ber~ikning på 
afkastningen , bestämmer de n årl iga staten 
samt vanligtvis <lerefter inrättar och 01-dnar 
egendomens vedödande manufakturgrenar. 
Ty om det sedermera visar sig att staten vari t 
för högt tilltagen samt måste nedsättas, så 
kan deua foran leda förluster och stora obe
hagligheter, hvaremot en förökni ng deraf 
aldrig medför någon skada, utan tvärtom 
merendels är af nytta samt angenäm, eme
dan merendels rnanufakturgrenarna blifva 
utvidgade, samt folkmängden och skogsbe
hofvet tilltaga. Den här omtalade stigande 
afkas tningen är dock, i synnerhet uti ännu 
oreglerade skogar, icke blott e n följd af be
skatr.ningsman nens till tagna för ringa upp
ska ttning, utan än mera e n följd af en för
bättrad hushållning. Dä rfö re fortfar elen 
äfren så länge, tillcles att tillvextticlen för sko
gen på d ess alla ställe n kommit till elen grad 
ar fullkomnad , som är e n följd af kl imatet, 
l~ige t, marken och andra förhållanden . Der
fö re är äfve n den e fte r tilländalöpandet af' 
hvarje period företagua nya uppskattn ingen 
af skogen högst nödvändig, för att försäkra 
de n närvarande ägaren om den honom till
kommande andelen af vinsten. 

Blott til l fö lje af e n sådan anordn ing blif
ver det e n möjlighet att bringa skogsarealc
rna ti ll den möjligast högsta afkastning samt 
i alla kommande tider begagna dem på ett 
tillbörl igt sätt, och dcrom försäkra ·åväl den 
närvarande, som elen påkommande genera
t iouen, li kasom äfven au förskaffa sje lfva 
skogen d e t högsta , ·ii rde den möjlig tvis ka n 

iiga. O ch ehuruväl förbättringar uti skogs
d elar jemföre lsevis blott ganska långsam t 
kunna försiggå, så medför en sådan anord
n ing, som här blifvit angifvet, dock hvarj e 
gång sedan i och för sig sjelf fördelar för d en 
närvarande ~igaren i_jemförelse med andra 
hushållsmetoder, såsom t. ex. vinsten ige
nom hje lpgallringen. Men en af de största 
fördelarna består cleruti, att elen närvarande 
ägaren redan ifrån första året af en o rdent
lig hushållning kan draga vinning affulla af~ 
kastningen utaf alla förbättringar, som kom
ma ifråga till följ e af hush ållsplanen uti sko
gen under hela tillvexttiden . De tta sker der
igenom att, liksom förut blifvit sagclt, den 
de l af hela trädquan titeten , som under d en
na tid till kornmer, fördelad på antalet af år 
för tillvexten (omloppstiden), angifver den 
årliga afkastningen. Då såled es l. ex. e n be
tydlig areal, som för närvarande ännu icke 
äger någon skog (såsom fruktlösa måssar) 
blif,1it utsedd att under lop pet af tillvext
tiden kultiveras med träd och d ess afkast
ning bli[vit beräknad att under sista perio
d e n vara I 000 famn ar, så vi n ner elen när
varande ägaren, om tillvexttiden blifvit be
räknad till I 00 år, redan årligen 10 famnar af 
d enna a real ·om d ock för n ä rvarande änn u 
icke producerar några träd. 

.Jag förmodar att detta är till räckligt för att 
g ifva e tt allrniint begrepp o m e n såd an hus
h ållningsanorcln ing, åtminstone står den i 
sam band med de o. äkerhe ter, hvil ka ofta 
synas äga rum. J ag öfvergår nu till behand
lande t af göromålen vid skogshushållning
sanordnin gen samt bedöma ndet af härva
rande förh ållanden . 

Skillnaden mellan en mer e ller mind re 
god skogshushållningsmethod är ar be tyd
lig t intresse för hvar och e n skogsinnehafva
re. Vid en mindre god hushå llning vet h an 
icke 0111 han drager e n afkastning, som ~ir 
öfver e lle r under skogens fö rmåga, ty båda 
fal len med/öra oliigenheter, ehuruväl det 
seclnare blott deruti , att elen närvarande 
ägaren drager mindre nytta af sitt kapita l än 
han kunde - han samlar för sina efterkom
mande och detta ofta utan au de d eraf hal~ 
va någon nytta. Men ur.i förra fal let, då han 
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drager för stor afkastning af skogen, ä r ohi
gen h eten sror, ty clcrigcnom med tages år
ligen en del af sj elfva kapi talet, hvilket för
minskas i en stigand e ari thm e tisk progres
sion. De tta !'al l b li fver fö r en skog af e tt så 
mycket men ligare inflytande , som dess [1ter
ställning l<irsr efter en hingre tid är möjlig, 
samt försvåras, emeda n procluctionsförrnå
gan i dåliga, utgallrade lotter, livi lka , an ligt
~·is å tfö lj a en sådan hushållning, sjelf pro
grcssift förminskas hos skogen, emedan 
ma rken igenom sole ns och lnffens inver kan 
afmagrar och förstör sig sjelf. Men gör man 
afseende rå hurn vigtig skogsbesiktuinge11 
öfved 1ufvud iir for bestå ndet och blornstran
<let af hela skogsegendomen samt till hvad 
grad han kan uppdrif\·a dess värde, så inser 
man tydlige n huru viktigt det ~ir, att så fort 
som mc~jligt uppdrifya skogen ti ll dess möj
ligast b:ista skick. 

Man kan väl a maga, att den allmänna öns
kan o m en forbjttrad skogsskö tscl har t:ill
komlllit af den o rsaken, att man an ringen 
lärt känna skogan1es aftagande samt att man 
icke längre kan till fyllestgö1a behofvet, eller 
ock e medan bedri franclet af skogs tärande 
fab ri ker 1n. m. skulle kunna utvidgas om 
man blott kunde producera rn e ra skog; och 
emedan ett af dessa fall nästan öfverall t in
träffar, s{t är äf\,en intresset för en fö rbättrad 
skogsh ushållning samt fö r skogarnas mera 
o rdernl iga skötande allmänt. \!fen inrättan
det häraf erfordrar fle ra arbeten samt e n så 
lå ng tid, att dena arbete blott lå ngsamt kan 
fortsk rida. IckedesLomin clre ligger d et uti 
\'arje egendomsinnehafvares intresse, att 
dess skogar måtte så fort som möjligt blifva 
uHderkasrade e n bättre behandling, eme
dan betyd liga förl uste r äro förenade me d 
tidsu tdräckte n, äf,1en då, n~ir omständighe
te rna fö ranleda att icke kunna införa en för
bättrad skogshushållning, hvilket fall in träf
far där, hvarest skogen hi tti lls blifvit an li tad 
öfver dess förm åga. Ty i detta fallet blifver 
skogen förbättrad ige nom e n bättre hus
hållsrnethod och tiden för dess högre afkast
ning blifver kortare, i ställe t för att den , om 
man förfar med hittillsvarande behandling, 
aflägsn as mer och mer, till följe deraf a t.t 

skogskapitalet för va1je år förm inskas. An
tager man t. ex. au, til l fö ije a r in förandet af 
en förbättrad hushåll ning, den årliga ti llväx
ten uti en skog blott fö rökas med 5 kubikfo t 
för hvarje tunn land, så u tgör derta för en 
skog af 10 000 tunn land icke mindre än 
50 000 k1tbikfot :1rligen, eller ungefär så 
mycket träd, som är nödigt för 550 läster kol. 
Om skogen ntt f11llt regleras, s[1 skulle äga
ren redan först omedelbart komma i besitt
n ing af denn a vinst, såvida icke skogen hi t
tills bl ifvi t anlitad öfver sin förmåga, men 
om d e u a va rit fallet, så blefve dock skogen 
år ligen rikare med denna summa samt så
ledes sam ma vinst i beh:tllning. \ile n skulle 
nu samme ~igare vänta i 20 år till dess hans 
skogshush:1llning ktrnnat blifva reglerad, 
under hvilken tid d en hitti lls varande hus
hållningen bibehållits, så sku lle denna årliga 
förlust bl ifva 20 gånger större, samt således 
belöpa sig till omkring 11 000 läster kol. Med 
rätta skulle dock deuna förlust hlifva än stör
re , då man egenteligen härtill äfven borde 
lägga r~inran samt räntan derpå. 

S~1dana fall in tr~iffa äfven e j sällan, ty re
dan hafva så m~111ga Herra r ege11dornsinne
hafvare 1 11 talat sin önskan ef'ter bättre skogs
hushåll ningsregleri ng än som ti Il följ e af 
nä rvarande o rga nisation af detta förem{tl 
inom 20 år varit möjligt att åstadkomma. 

Det är äfven icke något skäl att betvifla au 
ju ej h~irutinnan något skall göras, och m an 
måste då begynna s:1, att e tt resultat herutaf 
kan uppstå . Men då önskan efter e n o rdnad 
skogsh ushållning redan, innan resultatet af 
en s{1dan är kändt, är s,\ allmänn, så kan man 
väl äh:en icke säga elen vara för tidig, såvida 
man blott unde rsöker på hvad s~itt, under 
härvarande förhålla nde n, e n utvidgning af 
hithörande göromål bör sältas i verket. 

Då skogar u ti andra länder skola regleras, 
upprefvas d e först af en skogsinge11ieur, el
ler, om kartor redan d eröfver finnas, såjern
föras d essa med skogens närvarande till
stånd, hvarvid undersökes om under tiden 
några förändringar försiggått, hvilka i sådant 
fall införas, hvarefter ett märn ingsregis te r 
förfärdigas. Sedan delta blifvi t gjort, under
söker en annan skogshushållare denna ref~ 
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ning samt skogen, uppgör för d en en preli
minär hushållsplan och undervisar i e nlig
het denned beskattningsrnannen, hvilken 
måste vara närvarande tillika med n:1gra 
med~jelpare. För uppgöranclet af hushåll
ningsplancn utväljes alltid en af de erfarnas
te och skickligaste skogshushållarena, lika
som äfven för beskattningen, och till mecl-
1-uelp,ue tagas al tid några af de skickligaste 
yngre person erna, som slutat sina studier. 
Utom dessa alla personer, iir äfven elen vid 
skogen anställda personen härmed syssel
satt, och om härvid årligen 20 000 tunnland 
skog kunna regleras, så är det ganska myck
et. Här i lande t förefinnes icke någon sådan 
personal, hvarföre de t äfven af många orsa
ker vore af vigt att detta ämne än hastigare 
blefve satt i verket. Här måste således denna 
inrättning på ett helt annat sätt organiseras 
och behandlas samt detta göras på ett så 
e nkelt s~itt som möjligt. De t skulle vara gan
ska tillräckligt om skogarna som skulle reg
leras vore förut upprefvade af egna landt
mätare med afseende på detta föremål och 
om kartorna voro tillika med refningsregist
ren färdiga i koncept. Visserligen är det myck
et bättre om dessa upprefoingar ske af skogs
hushållare, som känna beskattningsgöro
målen, emedan dessa veta alt hvarpå det 
egenteligen ankommer vid dessa refningar; 
men då detta icke låter sig här göra, så mås
te antingen lan cltrnätaren, som är föga be
kant med skogshushå!lningen, medelst när
mare instruct.ioner förut blifva på stället 
g jord uppmärksam på hva1jehancla, och då 
beskattni ngsmannen efter slutad refning La
ger hand om skogen, s:1 m åste landtmätaren 
vara närvarande för att fullgöra alt det som 
ännu kan å terstå. Skulle dessuwrn ännu 2 
beskattningsmän mera än hiuills härvid be
gagnas, så skulle årlige n 20 000 tunnland 
regleras. Men då uppgörandet af en god 
hushållsplan h~irvid är det viktigaste som 
kan komma ifråga och d å blou heraf" s:1 
mycket beror, så måste an tingen beskatt
ningsrnännen vara redan erfarna skogshus
hållare samt vana med dessa göromål, eller 
ock måste hushållsplanen meddelas sådana 
skickliga skogshushållare och de undervisas 
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om hushållsplanen i hänseende till skogens 
beskattning. 

Skulle önskan efter skogsregleringar blif 
va ännu större, så blefve väl en sådan perso
nal snart för liten, men omständigheterna 
torde förete en inskränkning heruti, och 
kan m an väl äfven hoppas att efter några år 
åtm instone cnskildta elever måtte kunna 
bildas vid läroanstalten, hvilka måtte kunna 
användas först såsom medhjelpare och se
dan såsom beskattningsmän. 

Om under sådana förhållanden persona
len är för liten eller elen skogsareal som skall 
regleras är större än att den kunde rnedhin
nas inom några år, så kan man låta skogarna 
igenomrefas af en fullkomligt sakkunn ig 
skogshushållare samt efter ögonmått provi
soriskt beskattas, hvareftcr afkastningen och 
behandlingssättet för hva rje skog först be
stämmas för så lång tid tillcless en mera spe
ciell hushållningsreglering kan för den upp
göras. Erfarenheten har visat att sådana ef
ter ögonmått uppgjorda beskattningar lem
na resultater som äro noggrannare än man 
kunnat förvänta, och man har, sedan sådana 
skogar sedermera blifvit mera noggrannt 
granskade samt deras afkastning beräknad, 
högst sällan nödgats göra några betydliga 
af·vikelser, utan deremot funnit en förvånan
de öfverensstämmelse e mellan båda. 

Detta är ett ganska gott 1-uelperneclel, lik
väl måste en närmare bestämning och b us
hållsplan föija derpå samt uppgöras med en 
icke för lång mellantid. Men i båda fallen 
vinnes dock mycket och i synnerhet här skul
le etl sådant förfarande medföra en stor 
nytta, derigcnom att åtminswne eu ända
målse nligare för farande skulle i många sko
gar införas, hvarigenom man kunde före
bygga den mer och mer t.illtagande försäm
ringe n hos skogarna samt ett bättre behand
lingssätt blifva saLL istället. 

För öfrigt måste jag bekänna att ofvan
ståencle förslag, a ll begynna detta arbete 
med blott 2 beskattningsrnän, väl kan synas 
vara otillräckligt uti en sådan mängd af sko
gar, som väl icke något konungarike, med 
undantag af Sverige, har att uppvisa, såvida 
man , en ligt: hvad som bör göras, betraktar 
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Brukssocieteten såsom ett egeL h el t, sarnL 
förutsätter au arbetet måsLe försigg,\ hastigt; 
- men j ag skulle högst ogerna föreslå andra 
mått och sLeg än sådana, som ~iro fö re nade 
med den m insta möjliga kostnad. 

Dock ligger det i sakens natur att skogs
h ushållningsregleringarna, likasom ötver
hufvud hela skogshushållningen, erfo rdra i 
fö rhållande betydliga kostnader och det är 
omöjl igt att utan sådana komma till rnåleL. 
Om man äfven bevisar nyttan af dessa om
kostnader Li ll följe af den nytta de fram
bringa, så blifver det ändock alt.id till e n 
bö1jall sårande atL se sådana förslage r blifra 
framkastade, hvarigenom stora kostnader 
uppstå. 

För öfrigt iir det måhända icke alldeles öf
verflödig t att äfven s~iga några ord om den
na del af skogshushåll ningen. 

Man synes ofta vara ar elen mening att 
skogarna h~ir i Sverige icke ku nna benyujas 
med så stor fö rdel samt att de hafva för ägar
na ett mindre värde än uti andra l~incler 
L. ex. i Tyskland; eller att man til l följe ar 
andra orsaker här icke kan in bringa så m yck
en revenue afskogshush:i!lninge n. Häremot: 
kan väl mycket invändas, ty för det första 
kunna skogarna här, samt i synnerhet i berg
slagerna, lika så väl benyttjas som uti andra 
länder !i varest man köper ved för goclt pris, 

och hvilket värde äga icke trädkolen blott 
derigenom au de icke kunna ar något an nat 
surrogat ers~ittas vidjernfabrika tion utan au 
skada den) 

Dessutom köper skogsägaren sin skog rör 
masugnsdriften likaväl som en annan, lwil
ke n icke äger några egna skogar, b lou med 
elen skillnaden an han köper af sig sjclf. Nien 
hvarje köpare söker att köpa de varor han 
behöfver for så godt pris som möjligt, och på 
sarn rn a säu önskar hvar och en rnasugnsäg
are att få sin skog för det m insta möjliga pris, 
emed an vinsten på labricatione11 stiger i 
samma förhållande som priseL på skogen 
förminskas. Men det ~ir naturligt all om en 
större mängd träd kan produceras på sam
ma areal , e ller om lika mängd kan produ
ceras på e n mindre areal, så g ihier skogsare
alen en större afk.astning än förut, eller, 
hvad sorn är enahanda, skogen kostar min
dre. Än nu åters tår blott eu fråga: till hvad 
pris kan denna s törre mängd produceras p:1 
samma tid? - och denna fråga är lätt att be
svara. 

Barrskogen är åtminstone uti bergslage r
na sådan, att den å rligen lemnar 40 cub.fot 
trädrnassa, och ganska ofta icke m era än 30 
cub.fot. Men med afseende på klimat, läge 
och mark kan man äga att fö rvänta vid e n 
god behandling åtminstone 60 cub.fot. 
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Den så fortjenstfulle Hofjiig rniistaren af 
Ström antager i sin "H a ndbok för skogshus
hållare 3cije Upplagan " afkastningen af 
gran skogar utah an lig beskaffenhet och vid 
en tillvextticl afl00 :1r att vara 77 sarnt vid en 
ti llvexttid af 120 å r a tt vara 93 cub.fot- sam t 
att afk.astningen utaf tallskogar under sam
ma tid ä r 76 och 88 cuh.fot, lwarvid man 
dock icke beräknat för högt. .\!Jen om rnau 
blott lägger till g rund m in mindre uppgift 
samt antager att ett skogsområde af 50 000 
tunn land hl ifver skött af e n driftig skogslrns
hållare med ti ll hjelp af det nödiga antale t 
skogvaktare, så skulle orga nisatio n , med 
inbeg,·ipa nde af de nödiga kulturkostnacle,~ 
na p :1 sin höjd e rfordra 6 000 Rdr i årlig för
valtningskost.nad. Om man clessu t:om a n ta
ger att u ti en li ka areal skog ärn för närva
rande 8 skogvaktare a1Jstii llda, hvilka öfve 1~ 
h uhrucl å rligen kos ta 1 600 Rcl r, så bl il\1a år-
1 iga utg ifle rna 4 400 Rdr mera än hittills. 
Föruts~i tte r ma n dessutom att en s:1dan skog 
hittills å rligen lemnat 35 cub.fot på LUnnlan
det, s,°i uppstå r följande beräkning: 

!Iiuills har d enna skog lemnat 
1 750 000 cub.fot 

men till följe af en förbä ttrad h ushc'tllning 
sku lle den lcmna 3 000 000 -

således me ra I 2.50 000 cub.fo t. 
el le r omkring de11 trädmassa som erfordras 
til l 13 900 hister kol 0 111 12 tu1111or. 

Be rä knar man 1rädvärde1. för I läst. till 2 

Rdr, så belöper sig d e LLa å rligen Li Il 27 800 
Rdr. /\(drages häri från de förökade ur.g ifte r
n a så uppstår en å rlig vinst af 2'.) 400 Rdr. 
Men om man icke gör d essa förökade utgif
ter, så kan man icke bekomma denna for
ökade vinst. Man kund e nu häremot i1wän
da, au den na vi nst först i en sednare tid kan 
int riiffa samt icke kommer den när\'arand e 
iigaren till godo; d eua förh å lle r sig äh1en så, 
ty hela den fulla afkast.ningen kan först. e fte r 
hand 11ppgå till elen be r~iknade summan. 
Men äfven den närvarande ägaren har e n 
vins t och i värsta falle t åtminstone icke nå
gon skad a af en sådan utvidgad administra
tion, ty skogen må vara huru d å lig som hälst, 

196 

så måste en ordentligare hushålln ing ~in hit
tills åtm instone föranled a e n förökad råma 
af 5 c ub. fot. Deua skulle vid ofvan anfö, cla 
exempel å rligen utgöra 250 000 cub.fot eller 
uti penningar 5 207 Rd r, således en årl ig 
vinst af 800 Rdr, men hvilken vinsL st iger i 
förh,'illand e som elen for bät trade hushåll
n ingen börjar m ärkas , än d a tilldess d e n 
sluteligen uppnår elen beråknacle höjden . 
Då dessa beräkn ingar här blih,iL tilltagna så 
små, så blifre r vinsten i b:1da fallen större i 
verkligheten, men man ser häraf, atL bloLL 
till fö ije af förökade admi nistrationskostna
d e r e n vinst ka n åstadkommas, samt a tL d en 
ögon blickliga fö rhöjninge n uti afkastningcn 
b li fver stö rre igeno m en såd an hushållsför
ändri ng alte ftersom skogarna komma .i e tt 
biittre bruk. Blott a f' sådana skogar, som hit
til ls b lifvit anlitade öfve r deras förm åga kan 
ma n icke å\·ägabringa e n högre afkasLning 
ifr{m första början, e medan m an drag it e n 
större riint:a af dem än de förmå u och man 
d e rigenom försLÖrL en d el af själhra kapita
let, hvilke t såled es förs t måste år.e r e rsätt.as, 
för att kunna för kommande rider bekomma 
d e n hi tLills gjo rda afkastninge n . Men icke
d estomindre förökas skogens kap italvärde i 
samma förhft! lancle , hYarigenorn samma vinst 
ehuru rneclelhart ko mmer en tillhanda . 

Hvad administrationskostnaden beträffar, 
så kan man till en viss g rad med , isshet siiga, 
att, ju 111era som användes p,1 skogshushftl l
ningen, desto mera belöpe r sig afkast.ningen 
af skogen. Ty, j u mindre in skrän kt en god 
skogshushållare är i uLg ifLerna för skogen , 
d esto mera är d e n i s tå nd att inbri nga, hvil
ket cle remot. icke kan ske om man ej vill he
viija elen d e d ertill 11ödv~ind iga u tgifter. 

Kastar man e n b lick p å d e t ta land e ll e r 
b lått på bergslagerna, så finner man överalt 
sf1 gynnande u tsig te r fö r ett kommande a ll
män nt väls tå nd och r ikedom uti en mä ngd 
af d e mäst goda resomcer, hvilka i blott gan
ska få lä n der kt1nna hafva sin like. Denna 
o bservation , som forsiikrar om ett s ton väl
st{md , föran led e r tillika den önskan , a tt al la 
dessa rika naturgåh1o r måtte så fort som 
m öj ligt sam t p å del kraflfu ll aste säll bl ifoa 
begagnade. Detta har åfven till en de l en 
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längre Lid varit händelsen, men emedan 
omständigheterna föranledt att begynna med 
de skatter som finnas förvarade uti jordens 
inre, så har man först seclnare komm it att 
gifv<t ackL på dem , hvilka befinna sig p{t ytan. 
De nna t:idp1111kt är dock nu förhanden. 
Akerbruket har redan gjort betydliga fram
steg och man skall icke längre unde rkänna 
värde t af e n ordnad skogsh ushål lning, lwar
vid man p å förhaud icke kan beräkna til l 
hvad höjd af,·älstånd detta land kan konuua 
om alla dessa 3 vigtiga källor fo r national
rikedomen och för ajelfbeståe ndet bearbetas 
lika väl och blifva s:1 sammanbundna med 
hvaranclra som de böra för a u ömsesidigt 
hetjena och understödja hvarandra. Då en 
betydlig afkas tning kan lemnas till föije af en 
allm~innt införd god hushåll ning med sko
gen, hvilken ~in ytterligare kan förökas ige
nom eLL större begagnancle af den stora 
mängd af hä r förekon11nande mineralie r; d ;t 
den mängd af m åssa r som för närvaran de 
icke begagnas, hlifva omskapade t il l åkrar, 
ängar e ller skog samt föröka landets rike
dom igenom deras på humus rikajord, och 
icke Lingre, såsom nu, förs~irnra klimaLe Lför 
vexternas vextlighet; - då åkerbruket blif'\'er 
utvidgadt samt bragt til l elen grad som d et 
kan blifva, hvi lket v~ilstfö1d och bekvämlighet 
kan man d{t inte fö rvänta! Och detta är ä f-~ 
ven de t mål lwanill livar och en måste sLräf~ 
va alltefter ele n krets som blif,·i t en anvisad 
au verka u ti . 

Jag bed er på det högsta om urs~igt för att 
jag med några ord framstält dessa upplyftan
de be trakte lser. H vacl den dele n beträffar 
som hörer n~irmast hit, så skulle skogshm
h:11lningsväsenclet uti bergslagerna fortast 
och med minsta kostnad bri ngas till den of
vananförda punkten, 

l :o om läroanstal ten blefve förlagd på en 
ort som h~ir ofvan blihiiL anförd samt försedd 
me d åtminstone en lä rare till, hvarjemte 
den borde få en fond för at.t kunna bestrida 
undervisn ingen så mycket som m~jligL full
ständigt i såväl Lheoretisk som prakLisk rigt
n ing, på det att e n mängd brukbara skogs
hushå llare må ue så fort som möjligt kunna 
tilldanas . 

'.!:o om skogshush ållningen på egendom
arna så forL och allru~inut som möjl igt an
toge en annan rigtning, för att af skogsmar
ken kunna 11 1.he kornma elen tillbörl iga rän
tan. De ua sker derigenorn a tt först passaudc 
hush.°t!lsplaner uppgöras för e nskildt.a loca
lirerer med behörigt afseende p,'\ yttre för
hållanden, och sede rmera att skogarne öhrer
lernnas åt sakkunniga persone r till ha11clhaf
vande. För att n[1gorlunda kunna emot:sYara 
den redan uttalade önskan orn en förbättrad 
skogshushåll n ing, , ·ore de t: hä rvid nödvän
digt atr pe rso nal en för skogsrcglcringarna 
likaledes ökades med 2 pe rsone r, af hvilka 
dertill voro till fullo passande. O m e n a f 
dessa, eller - om de en gång funnos - båda 
på en g:111g sku lle e ngageras vid läroanstal
ten, skulle bero deraf om de n yngre klassen 
af elever skulle vid anstalten åtminstone 
under sommaren bekom m a undervisning 
eller icke. 

3:o skulle det för en änclam:tlsen lig admi
nistration af skogarne vara af nyna , om till 
e n bö1jan vid vaktn ings- och hjelppcrsona
len sådana personer blefve a nställda, hvilka 
iigde åtminstone något begrepp om reglor
na for skogsskötseln och odl ingen och lw il
ket kunde in h~im tas vid läroanstalten un der 
e n vinter: - samt d ernäsL, a ll man icke öfver
lemnade år såclane till uppsigt e n större 
skogsareal än de ku nde handhafva och ln·il
ket kan a ntagas till 6 000 tunn.land , s{1vicla 
den ej ligger på långt ifråu hvarandra aflägs
na ställen. 

Men iih,e r h varje skogsområde af ungefär 
50 000 tunnlancl måste en bildad skogshus
hållare anstäl las, bvilkeu har öf-verinseendeL 
ön1er skogsh ushållningen, forer räkenskaps
böckerna och hushållsböckerna samt hålle r 
kontroll öfoer skogvaktarne och g ifver dem 
sysselsättning o. s. v. Till den ändan kunna 
flera egendomar sarnmans lås så aLL d e fi't 
de nna storlek. 

Men skulle h errar egenclom sinnehafvare 
blifva övertygade om att skogshushåll ningen 
blefve i alla hänseenden 1tLfö rd på det bästa 
sätt, samt i all mänhet all a lt skedde, som 
vore nödväncligL för en god skogshushåll
ning, så måste ytterligare ett amal af skogs-
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om råde n - måhända JO till 15 - sammanslås 
samt anförtros åt e n skogsöfverinspector. 
H onom skulle det åligga att resa genom sko
ga rnc, undersöka hvad och huru al t skall 
verkställas, pröfva skogsförvaltarenas för
slager till hyggen oc h odlingar för det näst
ko mmande åre t, att igenom granskande och 
j emfö rclse af räkenskaperna och hushålls
böckerna med varandra bringa alt därhän, 
au båda föras r iktigt och a tt gifva ackt på 
skogens afkastning. Dessutom skulle det 
åligga honom att vid förekommande större 
skiljaktigheter emellan båda, anställa de nöd
vändiga undersökningarne samt att närmare 
angifva den verkliga behållningen, äfven
som att vid slutet af en pe riod besörja den 
nya värde ringen samt hushå llsplanen o. s. v. 
Detta synes erfordra en förnyad påökning i 
administratio nskostnaden, men den är gan
ska obetydlig för hva1je egendom samt med
före r å sin sida betydliga fördel ar. De remot 
vore denna a nordning af stor nytta, och 
blott till följe af en sådan blefve det möjligt 
au e rnå den n ödvändiga säkerheten så att 
skogarne blefve i hvarje hänseende ända
målsenligt förvaltade.Ja! De n är nödvändig 
såvida skogarne icke skola dela det allmänna 
ödet för dem, d.ä. hvarest skogsförvaltning
en varit bristfällig samt blifvit skött utan den 
nödvä ndiga verksamhete n samt således för 
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ägaren icke medfört d e n n ytta de kunnat. 
Me n i synne rhet skulle denna anordning 
vara bär af nytta, emedan man ser sig nödsa
kad att för e n längre tid anförtro skogshus
h åll ningen åt unga personer, hvilka först 
under loppet af deras sysselsättning måste 
utbilda sig för sitt. yrke, då det är o möjlig t att 
utan en flerårig praktisk öfning förskaffa sig 
d e n nödiga erfarenhe ten för alla fall som 
kunna ko mma i fråga, och för alla de om
ständigheter, hvilka vid skogshushållning 
inträffa. 

Om skogsväsende t orga n iserades på så
dant sätt, skulle det uti bergslagerna snart 
komma därhä n , att skogarna icke alenast 
skulle kunna lemna det närvarande behof
vet, utan man kunde till och med utvidga 
j ern tillve rkningen . 

Många andra för en full ständig organisa
tion af skogsväsendet nödvändiga omstän
digh e te r skulle bl ifva föijder af en sådan 
a nstalt, såsom, et t uLkast ti ll skogslagar för 
skogarnas skyddande och för deras hållande 
i nödig ordning, inrättande af ändamålsen
liga skogspolisansta lter, förbättrand et af de 
träda rte r som begagnas, äfve nsom upp
görande t af nödiga instruction e r för hela 
personalen o. s. v., och dessa föij a visserligen 
äfven så snart anstalten kommit till uLföran
d e. 

Bysala d. l Januari 1841. 
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BILAGA 4 

Skogshushållningens ändamålsenliga in
rättning och värdering 

Utdrag ur "Lärobok i Skogsvetenskapen. Tredje Delen" (1847) 

Sid. 1-14: Inledning 
Obbarius motiv för nyttan av en "slwg5reglering" (hushållning:,,plan) - vad en plan 
bör innehålla 
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~ÅROBOK 

af 

. <lo 1to ~ al al J1U12 1lf ~ o 

Förestårtda~ för Briiks-S<icideten!s Skogs- [-rrstitut 
vid We!iisura. · 

·Tredje Delen. 

Skogshushiltningens andamilsenliga in• 
rättning och värdering. 



Inledning. 

Ålldenstund en skog bö1· n11se~ såsom elt kapital, bör 

man i afaeendc pil. <len, li!..asolll dä fråga är om pcnnin

gekapital, hafva t·eda på sjelfva hufvudstodeo -och rän

tan. Derföre skulle man liitt kunna falla- på den tan

ken att läran om skogens värdering vore den försra del 

af skogsvetenskapen, som borde inhämtas. Men häri 

tager man felt, emedan ingen värdei"ing af skog kan af 

någon uppställas, som icke inhämtat de regl01· och fö

i•eshifter, efter h vilka skogen bör skötas, emedan man 

aldrig få1· förbise- huru olika det värde äi' en väl och 

ändamålsenligt behandlad skog, i jemförelse med en van

vårdad, alltid ha1· och erhåller. För att derföre kunna 

beräkna och vätJera en sko3s framtida afkastning, må

ste man vara noga bekant med det sätt på hvilket sko• 

gen skötes. Men äfven tvärtoml Ingen skog kan ända

målsenligt skötas, utan att afseertde är tagit på hum 

stor afkastning den fortfarande kan lemna. Man finner 

härutaf, att skogens vifrdande, uppdragande och vård 

vexel vis verkar på hvarandra, hvarföre- ock de.sa dela1•s 

kännedom är, den ena lika nödvändig sorti den andrn, fö1· 

en skogsh ushållare. 

Då nu, enligt det ofvan sagda, en skogs värde1·ing 

icke kan ega rum innan dess behandlings-sätt är t"egle-

1 
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radt, men lik.väl reglorna, efter livilka en skog skall 

skötas, kunna uppställas före viirdcl'ingcn, stl böl' äfven 

vid undervisningen läran om skogens uppdragande och 

vård föregå inhemtandet af läran om skogshushållningcns 

reglering och skogsvärdering. 

Dessa båda sistnämnda delar måste särskiljas ifrån 

hval'andra, helst de icke alltid äro förenade, då ofta t. 

ex. blott en värdering vid en skogs säljande behiifs utan 

fästadt afscende på hushållningens reglering. Har clcrc

mot en viir<lering sig förelagdt att utröna det' årliga af

kastningsbelopp skogen fortfarande kan lemna~ sfi bö1· 

man först bcstiimrna hnshållningssältet för denna skog, 

eller, såsom man kallar det, "hush,1llningen bör först 

regleras." Först hiirefter kan man Hita. sjelfva vä1·dcri11-

gen följa, och blott sålunda kau, med föstadt afscende på 

denna och på regleringen tillsammanstagna, en ordentlig 

hushållningsplan hlifva uppstiilkl. Man får dessutom icke 

förglömma att skogslrnshållningens reglering, skogens 

derpå följande värdering och hushållningsplanens upp

ställning nödvändigt må-,te försiggå, emedan ingen skog, 

likaså litet som något kapital, kan ändamålsenligt fö1•

valtas, så länge hufvudstod och räntor äro obekanta, 

emedan man annars alltid skulle vara oviss om huru 

mycket man skulle kunna anse .som skogens årliga af

kastning, utan att hvarken för mycket eller för litet 

anlita den. 

Vi hafva redan i andra delens 142 §. visat följder• 

na af att för mycket anlita skogen, och upprepa dem 

således icke här. Tager man de1·emot för liten afkast~ 

ning af skogen, så beredes den varande egaren och ge-
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ncralioncn för liten inkomst af skogen. llristall(le kän

nedom om hvad skogen verkligen kan lcmna i afkast-

11in3 föranledel' ins.kränku ing·ar cl ler ästad kommer hin

der vid skogens skötsel och för ntvidgandct af vcdbnr

kamlc fabriker, eller föranleder vedinköp, som knndc 

undvikas, d[t skogen ve,·kligen skulle kunna vara i stfmd 

att lemna allt som för liiir uppräknade och andra än

dam,il kan beliöfvas. Af\'en sj<dfva ~kogen, i och fö1· 

sig betraktad, kan lida skada om man tager fö,· liten 

afkastning af den, ty dcri3enom blifver en mnngd gammal 

skog icke nppbrukad, hvilken Llifver allt ö.ldre och träden 

Llifva sj11kliga, d[1 de varda ett tillhäll för skadliga in

sekter. Stonnskada inträffar äfvcn snarare, emedan öf

venuogen skog lättare kullkastas än växtlig. Den först

nämndas löfverk ät· äfvcn tunnare och lcmnar färre göd

ningsämnen åt marken, samt ger den rnind1·e skugga, 

hvilket åter Llifvcr en anledning till jordens försämrande. 

Man bör säledcs af det redan anfor<la finna att en 

skogsvärdering måste vara sii noggrann som möjligt, och 

grunda sig sft väl p,1 en skogens regelmes, iga skötsel, som 

på kännedom om skogens yttre och inre förhållanden*). 

Detta noggranna värderingssätt låter äfven verkställa 

sig i regelbundna skogar. Men i oregelbundna dercmot 

är det omöjligt, icke allenast fö1· de svårighete1· som 

*) När vi tala om en noggrann skogsvn1·dering, så be
gära vi icke en rnathcmatisk noggrnnnhet, $åsom 
liggande .utom möjlighetens gränser. Värderingen 
hör dock gå verkligheten sä nära som möjligt, på 
det att hvarken den lefvande elle1· komml)ude ge
nerationen må lida skada. 
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11ppkomma vid sjelfva vörderingsm·betet, 11tan äfven i 

följe! af andra omstän<ligheter, s,hom skogens olika till

vtixt, afkastning m. m. d. ,)). 

Hi:iraf följer, alt Jet af nu anfifrda orsake1· iir omöj

ligt att för en orc3clbun<len skog nppställa n{lgon vär

dering. Ehuru detta icke kan bestridas, v01·e del lik viil 

e tt misstag att fii1· alla <le svårigheter, som möta och 

hindra en skogsvärdering, falla p,1 clt:n tanken att en 

dylik värdering vore öl've1·flödig, emedan tyförutan -

ofullsti:indighcten inberiiknad - eo regelbun<le n och 

ordnad skogshusli."tllning icke kan ega rnm. Man hifr 

derföre, så godt man kan, förekom,na och afhjelpa <le 

briste1·, som vid en dylik värdering 01111dgfog ligen eg:i 

rum, och vidtnga de 111f1tt och steg, som närmast leda 

till ändamålet, och hvilkas verksti:illande är lika niid-

~) Har en skog redan en längre tid hlifvit re3elb1m
det skött, så finnes äfven regclbunrlen och fullkom
lig skog af betydlig ålder. Man kan d,1 bedöma 
huru sto1· vedmängd vid ändamålsenlig sk<'itscl <ler 
eller på liknande jordmon och under liknande om
ständigheter, kan npp<lragas, likväl nlltid med för
utsättande af att inga oväntade hiinddse1· inträffa, 
hvillka luwna förändra den beskaffenhet, man för
utsatt hos skogen. 

Har en skog dcremot icke hlifvit 1·cgclbundet 
skött, utan man skall bö1·ja att behandla den än
damålsenligt, så iir den för handen varande skogens 
värdering mycket försvårad. M~n ännn svårare 
blifver det att bestämma eller uppskatta de växan
de ungskogarna vid deras blifvande föllningstid, se
dan de under mellantiden blifvit behandlade efter 
andra regl01· än vid deras nuvarande ståndpunkt 
tillämpas. Man kan visserligen se att skogen i all
mänhet skall förbättras, men svårt är att bestämma 
sättet derföre. Någon norm måste lik väl antagas. 
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vtindi3l soni sjdfva värderingen. D,1 vi vilja lemua. de mera 

specieUa underl'iiltelserna härom till vidare förklaring 

liingre fram i denna eld, återstå1· det l1är endast att i 

allmäi:liet bifoga någrn förklaringar i afseende på en n:

glernd hushållningsplan. 

En skogsregle1·ing m~rl åtföljande värdc1·ing har rne

reudels till ändamål: all utröna den högsta möjliga af

kastningen hos c,i skog, och bestämma det siitt all sköta 

skogm, på h1.,ilket detta änclal/Lål bäst kan uppfyllas, 

elle1· i korthet: uppställa en lutshållningsplan jör skogen. 

En ,;,'\dan plan bör var·a omfattande, tydlig oc\1 enkel. 

Den bör vara omfattande, för alt så mycke t som 

möjligt lenrna all den upplysning öfvcr hithörande fö-

1·em/\l någon kan bcgärn. 

D,~n bö1· vara tydlig, för att förekomma och häfva 

alla tvifvelsmål, samt lemna alla nödiga upplysningar 

äfven åt den, som möjligtvis icke äi· i stånd alt sjelf på

finna grnnderna för sk.ogsregleringen. 

Den bör derjemte vara enkel, för att lätt kunna 

uppfattas i sin helhet. Den bör sålede~ hålla sig ifrån 

alla allt för speciella föreskrifter huru skogen skall skö

ta,. Så bör den t. ex. i högskog icke lemna föreskrifter 

fö1· d0 iirliga huggningsplatserua, åtminstone icke mera 

än för några få år. Endast vidden, inom hvilken fäll

nin3arna skola ske, bör bestämmas, med uppgi~ på de 

olika perioderna unde1· den första omloppstiden. På 

sin höjd må den omnämu<la arealeu, på It vilken fällnin

garna unde1· de· första tio åren böra ske, men icke den 

ordning i hvilkeu skogen bör under dessa år fällas. Men 

\'äl må den innefatta bestämningarna för de periodiska 

205 



I 

I 

206 

6 

afbrnkniugarna, som o vilkorl i3cu böra efterföljas af 

skogsförva ltm·cna, h vilka ide fii öfv c1, kri'dn. dessa <li

slrikter , ehur u <le ega alt bes lämma h yggenas ,'\rliga 

gtmg inom dem. 

Detta bör ske, de1-för e ntt dc.:t till en del iir omöjligt föi• 

den, som bes tämmer skogsn;gll'ri ngen , alt en längre tid 

för1Lt fastställn fällningarnas speciella orduing p[1 ett iin

d:11n[dscnl igt sät t, <lå han icke kan bcräkn.t hurn väx t

ligheten $kall i framtid en förh[dla sig i det ell,~r det 

<listrik tet , all dc:nslund den kan bero på u1i'1□ga ol ika

tillföllighctcr, som k1111na göra clt distrikt, hvilket nu 

iir väx tl igt och hli fver <lct änun nt1gra å r , mindre eller 

intet väx tlig t. På samnia sä ll äfvcn tvärtom •J. 

Man biir <lessu tom icke genom a llt för speciella fö-

1·eskrifte1· nedsätta ,kogsförvalla1·en , som mottagit hushi'dl

ningspla ncn såsom ett 1·ii ttesnöre, till en blott och ba r 

rnacliin. Udst en skogsförvaltare i vi'\ra dagai· hos en 

förs t,1ndig skogsegnre, som vill r eglera sin skog, är en 

bil<lad och i sitt yrke hemrn::istad<l man, h vilkcn förstå r 

alt uppfatta planen något och helt a nnodnnda, än de 

hittills använda, obil<ladc sk ogvaktar c11a. Vill ma n dcr

fö!'e h a fva en skicklig förva ltal'c, få!' man icke b cröfva 

honom till folie att, an vända och vis<1 sina kunska per, 

sitt nit och inlJ'cssc för saken. Annar:; insmyger sig lik-

11iijdlict och v,1nlslösh et, ty det ligger i h varje menui-

' ) Ilärnf synes li nrn äuda mii lsvid1·ig t det är att indela 
en skog stra xt vid regleringen i de ål'i iga huggnin
garna. I-ljelpgnllring , bä ttre jor d mon i undergrnn
d cn, di'L 1·ii tlcrnn ickl' sii fo1·l li inun , och a ndrn om
sUindighetcr vrrka j11 .-;[i l:i tt en h::i l lrc väx.ll ighrt 
hos skogr n. 
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5kas nat111· ett striifvande att få verka ,å sjelfatän<ligt 

som möjligt. 

En skogsförvaltan: iir en ganska vigtig pel'son, på 

hvars nit och skicklighet e11 hush,11lsplans iindamftlsen

liga verkstilllande helt Öch hållet beror, Man b0r de1·

föl'e med mskiljning välja sin f<'i1·valtare, och sedau lem-

11a honom det fört1·oende, so111 är en borgen fö1· hans 

verksamliet, Hans eftertanka och bemiidnnden stärkas och 

lifvas derigenom. Sko~t'u blir dii under goda händer, lnil

ket aldrig ilr förhålla11det, 0111 fiinalla1·cn binde, i sin 

verksamhet. Han arbetar då rnachinmessigt, hindrad af 

trånghjel'!ade åsigter och meningar. Men han bör hafva 

en hush,'\llni113,plan Hlt följa, och de n j11 enklr.re desto 

bättre, ty han hör tillegna deu si3 helt och lii\ll et och i 

minnet heliiilla den <i, att h,111 follkomligt kommer ih.'ig 

den då ha11 iir i skogen, Han bör 11lantill veta uti hvil

keu tiderymd hvar och en af de olika afdelningnrna bö

ra fällas, e111eda11 ltm1 i följe deraf bör Lehan<lla dem olika. 

l'l'lan kan derulaf' iii1na att okogen icke bö1· vara splittrad 

i för rniinga smf1 afdelningar, emedan efter några fä års 

förlopp de små olikheterna hos hvarje försvinna, hvari
genom misstag lätt kunna inträffa. Det har mer än en 
gång händt att c11 i öfrigt ändamålsenlig plan icke kun
nat efterföljas, euicdau den saknat den enkelhet, ritt <len 

både lätt kunnat uppfattas och verkställas. 

Derföre skola vi äfven i det följan<l r vinllliigga os; 

om största möjliga enlelhet-l.>). 

•) Så nödvändigt det är alt den efterfölja s.'.'1 mycket 
som möjligt, så kan den dod i s,1dana skogilr, hvil
ka s(1som hitti,11, de flesta Brnksskogar, uti bvilka 
ltvarje bonde haft ett eget distrikt till f:ill11in~ ocli 
kolnillg, med sv,highel uppnås, I v s:\da 11" skogil t' 
ärn ständigt sönderstyckade, sam t i:il<lre och _vngre 
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En hushållningsplan bör, åtminstone till grnndlini

erna, vara uppgjord för längre tid~ emedan icke alla 

föl'va ltal'e äro i stånd att uppställa den ändamålsenligt, 

och emedan man icke gerna vill öfverlemna åt en för

val ta!'e alt ski:ita sin skog efter egen plan, hvarige

nom oordning och bristande sammanhang m.'\ngen gång 

skulle uppkomma, ty skogen behöfve1· lång t id - van

ligtvis 3-4 rnenniskoåld1·ai· - för att kunna blifva 

färdig att fällas. En skogsförvaltare, som uppstä ller 

en h ushållning3plan för sin skog, kan under sin lifstid 

icke komma längre dermed än att göra en början. Skul

le nu hushållningsplanen icke vara bestämd att för läng-

1·e tid - åtminstone en omloppstid - efte1-följas , och 

h varje efterträdande skogsföl'Valtare hade lof att uppställa 

en ny plan, sä skulle aldrig en ändamålsen lig hushållning 

kunna verkställas, emeda n nya åsigter alltjemnt skulle 

lrnllkasta eller förändra de af företrädarena hy llade. 

Det ä s· till och med bättre alt bibehålla en bristfällig 

plan, än att öfverlemna sin skog åt särskilda förva l~ares 

skog och tomma arealer merendels blandade om hvar
andra. - Man finner dcraf nödvändigheten, att upp
ställa en plan efte1· hvilken skogen kan ordnas, men 
omöjligt är att den detta kan blif,•a uti första om
loppstiden, eller indeldt uti så få afdelningar, som 
här är begä1·t och all tid önskansvärdt. Denna följd 
af hittills brukliga inrättningar och planlösa förfa
randen kan icke undvikas; den i slu tet afvärderings
läl'an meddelte chartan af en skog och dcröfver upp
stä1lde hushållningsplan visar denna brist i betydlig 
mon, fastän man icke varit ängsligt noggrann i afdel
ningarnas bestämmande, och motsäger nära nog den 
här uppställda regeln; men - det var omöjligt att 
undvika, och dcrförc måste. man rätta sig efter om
ständigheterna. Samma fall inträffar vid dJ·lika sko
gar nästan öfverallt. 
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individuella äsigtc1·, h vilket vore detsamma som att sk.ä

ta skogen utan all plan, 

Vi påst:°1 dock icke att planen till alla sina detaljer, 

utan blott till sina grund-drag, skall fö ljas. Det kan 

man ock alltid, om den som först r eglerar skogen fäster 

sin uppmärksamhet på alla skogens yttre och inre för

hållanden under hela omloppstiden, och med fästadt af

seende derå för h ela denna tidrymd upprättar hushåll

ningsplanen till sina grnnd-drag. Då kunna blott myc

ket vigtiga och oväntade tilldragelser, hvilka merendels 

äro ganska sällsynta, h äruti förorsaka några föriindringar. 

Men lika möjligt och verkställba1-t Jet är att upp

ställa en plan för sin skogshushållning i allmänhet, lika 

omöjligt är det a tt göra det i detalj. Det inser äfven 

hvarje förnuftig skogshushållare , som vill reglera sin 

skog, och vill att planen, som han till sina grnnd-drag 

framkastat, allt mera må fullkomnas. Man ni\ r l ika li

tet i detta afseendc som i något annat all fullkoml ighet 

genast, icke en gång i de länder, som för länge sedan 

börjat med förståndig och ändamålsenlig skogshushåll

ning. Man får a ldrig glöm ma att man måste gå framåt 

med små steg föi· att kunna taga dem säkra, och att 

århundi·aden fordras för att hinna det mål man fö1·e

lagdt sig. När förhållandet obes tridligt är så beskaffadt, 

kan man blott ännu långsammare gå till väga med ore

gelbundna skogar, isynnerhet i länder, der regeringens 

uppmärksamhet blott för kortare t id sedan blifvit vänd 

på denna gren af stats-oekonomien. Men äfven på sär

skilda privat-egendomar möta andra och nya hinder, Den 

som vill reglera skogen bör <lerföre fästa af-seende på alla 

I 
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I 
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dylika hinde1·, hvilka icke kunua undanrödjas, och på 

Je förhålla nden, som ligga, i sjelfva skogens beskaffen

het, Han bör således icke allenast öfverväga dessa hin

der, utau äfvcn om och när de kunna u1· vägen rödjas, 

på det att alla förbättringar må i sin tid kunna vid

tagas. 

Men sådana förbättringar rubba iåe planen till si

na grund-drag, utan fortgå tvertom i öfverensstärilmelse 

mecl dem och tjena blott till planens vidare utveckling 

och fulländning. 

En skogshnshållningsplan hör, om den är såsom vi 

önskat, antaga, och för en läng1'e tid fastställas till sina 

grnnd-drag, men till sina detaljer f'örbätt1·as och full

komnas. Härtill finnas nu de bästa tillfallen i de sä1·

skilda afdelningarna •), eller likasom h vilopunkterna i 

hn,hållningen, hvilka inträffa i följd af de olika huf

vudpuokterna - perioderna - i h vilka en skog blifvit 

indelad med afseeode på sin oml0ppstid. Skogens värde

ring kan härigenom granskas, dess afkastniogsbelopp 

nogare bestämmas, en efterträdares rättigheter försäkrås. 

och tjenliga förbättringar vidtagas. 

Vi hafva i det följande hufvudsakligen talat om o

regelbundna skoga1· emedan vi hä1· i Sverige ännu sakna 

regelbundna. Skulle äfven någon sådan skog finnas, ega 

vi lik väl i fråga om Ol'egelbundoa skogar bättre tillfälle 

att framställa svårare fall, som vid undervisningen hälst 

höra afbandlas undei: an visande af nödiga åtgärd el' och 

hjelpmedel. 

•) .Dessa afdelnirigars särskilda nytta komme,· längre 
fram att närmare förklaras, 
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När vi framställa de olika sätt på hvilka man för

fal' vid vtinleringa1· af siil'skilda skoga1·, s,'\. skola vi tilli

ka granska dessa olika förfaringssätts företräden eller 

brister, allt efter som nödigt kan vara fo'i: en god un

dervisning. Öfverallt kan man uppleta brister, och för 

rntmgen ska Il det vi stiga kanske väcka misstrnende 

emot hela värderings verket,. hvilket visserligen icke är 

v,tr mening, helst det vore orättvist och öfver<lrifvet, 

alldenstund fullkomlig eller mathernatisk noggrannhet 

vid värderingen ligge1· utom möilighetens gränse1·. Det 

oagtadt eger vä1·deringen en obestridlig och stor vigt, 

ja! så stor att den är oumbiirlig fö1· hva1·je skog som 

skall skötas ändamålsenligt. 

Vid uppställande af sjelfva görom&!en under eu 

skogs reglering och värdering, hafva vi att särskilja 

tvenne delar: 

I. Den förberedande. 

IL Dc1i verkställande. 

Till den förstnämnde hörer: 

1. Fastställande af skogens gränsor, 

2. Deras och hela skogens mätning, 

3. Chartans och dess beskrifnings uppfattan<le, samt 

4. Skoge.ns statistiska beskrifoing. 

Den som reglerar skogen kan låta en annan göra 

dessa förberedande arbeten, h vilket äfven vanligtvis hän

der i Krono-skogar, hvarest en taxei:ingskomitc' van

ligtvis utses, bestående af 3:ne personer, af hvilka 

en är hemmastadd i skogs vetenskapen, en i juridiken 

och en i kameral \'Ctcnskapcn. Före skogens inre reglc-
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ring bedömma och reglera de dess yttre fö1fo'lllanden, ocl, 

det således innan de sysselsätta sig med att afgöra dess 

inre .. .Skogens statistiska beskrifning uppstalles af de i 

samma distrikt ellP,r provins befintliga skogsmyndigheter, 

5åsoni vi längre fram få tillfälle att omnämna. Med stöd af 

dessa förberedande arbeten företages reg leringeu. 

En sådan kommission hvarken bchöfvcr eller kan 

inrättas i p1·ivat-skogar, utan der företagas de förbere

dande åtgärderna merendels af den som besörje1· regle

ringen, såvida han iek.e häruti kan fä lättnad oeh hjelp 

af någon i skogsvetenskapen bevandrad. Den som re

glernr skogen bör sjelf vara skogskunnig, på det alt han 

må känna alla <le ämnen, som komma i fråga, så umler 

de förberedande arbetena som under sjelfva regleringen. 

Sjdfva regleringen innefattar: 

1. Bestämmandet af de särskilda hushållningsdela1·

ua, då skogen är så stor att den utgör mera än en 

sådan; 

2. Bestämmandet af sjclfva hushållnings-sättet i 

h varje hushållningsdd; 

3. En på förh:rnd för h varje uppställd hushäll-

ningsplan; 

4. Uppställning af en kultur-plan; 

5. Skogens och den årliga afkastningens värdering. 

Med dessa arbeten är vanligtvis sjelfva skogsregle-

ringen slutad, men, emedan skoge1B skötsel vanligtvis 

åligger annor man, än den som förrätta1· 1·cgleringeo, be

liöfver denna hela planen till efterrättelse. 

Härtill fordras vidare ; 
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6. Charlan, och ch arte-beskrifningens jemtc hm
li i'dlningsplanens affattning för skogsförva ltnren på ett 

t ydligt säll och me<l nödiga förklaringa1· och föreskrifter 

uppfa Ltad , på det att h an utan tidspillan må i11lu:111ta 

<len öfvcr.,i~t han behöfver, 

På det alt hnshå llnings-planen m:'I cga bes tiind och 

skogens ve1-k liga förn1ögenh et ut1·önas och efterkomman

de cgarc eller generation må försiikrns om a tt egendo

men har de l värde den böl', fordras y ttel'!igore: 

7. En ändamil lsenlig kontroll icke a llcnost pi\ den 

vedmängd som årligen fälles, uton äfven på de efter an

dra fo1·etagna 01·dningar, minskning elle1· ökning af 

skogsarealen m . . m, d., samt en anställd jcmnförelse e

mellan vnrde1·inge11 och det i verklight:ten föd1anden 

varande förlu11landet. 

Dessa äro de hufvudföremål som vid en husbå ll• 

ningsrcglering tagas i öfvervi.igande, De skola afliandlas 

i det följande. Vi skola för tydlighetens skull antaga 

att blott en enda hushå llningsdel är att reglera, men 

dock lemna anvisning för de fall, då nagon eller flera 

sådaua omfatta en större skogs- yta, 

Fastän vi vilja vinnlägga oss om all nödig utförlig

h et, är det omöjligt att i något arbete framställ~ alla 

de oliki1ete1· som fi/refe sig i verkfig/1eten, emedan sJ

dana fall kunna a llt efter skogarnas mängd framletas 

till en alldeles oräknelig mängd. Det äi· icke eller nödigt, 

om man blott fromstiillcr och utvecklar det vigtigaste, 

emedan man d en1taf kan sluta till det andra, ehuru 

d et visserligt:n icke kan nekas att ju en, som skall reg-

21 3 
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lera skogen, böl' hafva så stora insigter som möjligt i 
flera ämnen och isynncrhct uti stal.s-ockonomicn. Hans 

studier måste derförc sträcka sig utom läroböckerna i 

skogsvetenskapen. 

BILAGA E 

Wilhel: 
studier 
avgive1 

T ill Respec 
Fullmäckti 
Sedan j ag nu 1 
resa får jag bä 
Full mäcktige c 
ma. 

Den 4c1,-O ct 

öfver Srockh o 
belägen uti H 

De n härvar 
och löfskog, ~ 
känt skickl ige 
hvarföre j ag ä 
het m est på c 
närmare 5 001 
kring 2 500 S 
såsom högsko 
Emedan j o rc 
mindre mage 
des bestämd t 

till talle n , od 
inblan d ning 
för va ndli ng l 
en lig t auses, 
ganska h öga , 
må tt oftast b< 

Fö rvandli r 
det sätt, all I 
mycket so m 1 

pla n torna n c'\ 
marc n , me n 
vinte rn med 



B ILAGA 5 

Wilhelm Obbarius reseberättelse från 
studieresa till Tyskland (Harz)l847-48, 
avgiven till Brukssocieteten i oktober 1848 

Till Respective Herrar 
Fullmäcktige iJerncontoret 
Sedan jag nu återvänd fr:m min 11LländsklaJ 
resa får jag härmed äran aflägga för H errar 
Fullm~icktige en kon berättelse om densam
ma. 

Den 4c1, October 1847 afrestejag härifrå n 
öfver Stockholm, Löbeck, Berlin till Serno. 
belägen uti Hertigdöme t Anhalt-Bernburg. 

Den h~irvarande skog består af båda, barr 
och löfskog, samt skötes af den allmän er
känt skicklige reitende Förs ter F. Obbarius, 
hvarföre j ag äfven vände min uppmärksam
het. mest på dessa skogar. Dessa innehålla 
närmare 5 000 Preussiska Morgen eller om
kring 2 500 Svenska Tunnland , och skötes 
såsom h ögskog efter en 120 årig omloppstid . 
Emedan jordmånen består af mer eller 
m indre mager sand, så är löfskogen derstä
des bestämd till omvandling i barrskog, hvar
till tallen, och på passande ställen äfven en 
inblandning af lärkträd begagnas. Denna 
förvand ling bör så mycket m e r ändamåls
enligt anses, som prisarne för tallvirke äro 
ganska höga, då för 1 kbikfot Reihnländsk 
mått oftast betalas mer än 30 Sbrn svensk. 

Förvandlingen till Barrskog verkstäl les på 
det sätt, att Löfskogen b li fver utgallrad så 
mycket som nödig är för att lemna de unga 
plantorna någon skugga under fö rsta sorn
maren, men borttagas redan under första 
vin tern med undantag af några fä vackra 

träd som lemna något vackert stortimmer i 
framtiden . 

Återkultiveringen ske r merendels genom 
sån ing ur handen och verkställes detta på 
det sätt att breda remmor 3 fot ifrån h var
andra rensas af gräs, m. m . genom back
ning, dock u tan au derigenom uppluckra 
jorden, emedan plantorna i sådant fall lida 
mera af torka. Sedan fröet om våren har blif~ 
vit utsådd på dessa remmor ölverharkas de 
medelst en barka. Wanligtvis åtgå 3 a 4 dock 
efter omständighe terna äfven ända till 8 
skålpund per 1 l'v[orgen Pr. 

Der gräsväxten är stark, e lle r i luckiga 
ungskogar, planteras det 2 a 3-äriga plantor 
med jorclklimpar el ler äro de äldre, u tan 
jordklimpar, e medan röttarne d å hafva ett 
för stort omfång för att qvarhålla jorden; 
båda sätten gå dock god till. 

Äfven här fi nner man att tallen tager en 
b [e]rydli g del af sin föda ur atmosferiska 
luften; ty man finner ofta p lantor som väl 
hafva ijus oppifr{rn men luftdraget är af
stängd efter marken , och dessa hafva en 
spenslig växt och en sämre färg än de som 
stå fr ia eller i slutet stånd. Tallskogen kal
h ugges me rendels och kultiveras på före
nämnd sätt, emedan man på detta sätt i elen 
mqjligast kortaste tiden får återväxt, hvilket 
afseencle h;i r natur I igtvis är af så m ycket 
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mera vigL, då skogeu, och sålt>des lwarje års 
1il h·exl äger ett sa ston ,·~irde. 

Kulturena äro hä r i föij d af clt>n torra san
de n icke u ran s\'årigheter, och ofta bl ifrcr 
uugskogarne iin nu i si11 6"· eller S"··år genom 
sommartorkan förstörd , eller om icke delta, 
s:, infinna sig i d enna rid of'ta en sjukdom 
som man här kallar ''firh-Sch i'111en '', wicl lwil
ke n barren g u lna och bonfa lla . Sju kdom
men n1ra[r] 1 a 2 ;ll ; ,·anligen repa sig plan
torna igen och först då kan man Yara säker 
för , ·idare åkomma. 

De t h änder d ock äfren. och i s~·nne rhet 
på St>rdeles torr ochjernhallig sand, a ll t> n 
mängd plantor utclö s:1 a 11 en helt ny kultur 
bl if\,er nödv~inclig. 

Oaktad1 alla dessa s,·,'\ r igheter lemnar 
denna skog dock en årlig ren behållning af 
23 a 24 000 Rdl Preuss isk courant, el le r be
räknad e fter s,·t>nsk matt och 111yn1. ungefär 
16 Rcll W"pro l Tunnland årligen. 

Dcua förhållande gör äfren att inga kost-
11acler blih-a sparade Yid skogem skötsel och 
att alt som brnkbart är blih·er till Yara tagen, 
som t. ex. stubbarna och riset; det seclna re 
säljes såsom bränsle och stubbarne begagnas 
t ill större d e len ti ll br~inn ing ,if tjiirn och 
kimoija. 

Detta hade_jag hä r god tillfä lle all obser
\'era och har äfren tagit en Rit11ing af ljär-
11g11en . De1 ä r kanske onödig a tt bifoga en 
sådan , i synnerhe t som clt>n ;iger mycken lik
he t med den som u ti Liroboken för Skogs
h ushållare ll delen af C. L. Obbari11s iir he
skr il,·en . 

Sedan jag ä h·e11 gort m ig bekant med r~ik
ningsYäsendet och öfriga illl·ätmingar af elen 
inre skogsh 11sliåll ningen, sa m t sedd ~inn11 
några c111dra skogar cler i trackten, afrestejag 
i månad m aj i till Hertigdömet· ITarz-anclel. 

H;ir finne ursprn11gl igen blott löfskogar, 
med 11ndan1ag af några mindre delar af om
kring 100 åriga lärkträd, och flera yngre, 
genom konst ig kul tu r uppdragna barrsko
gar. Största delen består lihäl af Ek och 
Bokskogar. 

Trackten genomskäras af den genom sina 
natu rskön he ter berömd a Selkcda le n , och 
ehuru trackten är bergig, så består marken 
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dock afgod _jorclm:m, emedan berge 11 besr:1 
af Lerskiffer. 

Skogsskö tseln lide r hä r f'ör nän·arancle 
ganska mycket i brist på skickliga skogsmän, 
och bjuclt>r clerföre r inga i11 11·esse för de 11 a 
ämne. 

Dcrifrån reste _jag ef1 e r e ll kort II ppe hall 
högre opp i Harz, 1ill elen Braunscl11rcigiska 
I Ia rrnndcl till Forstmt>ister \\'olff 11ti Stiegc. 
som h~ir ;fr käud för de n skickligaste Skogs
ma11. Ha11s distrikt in neh åller Bok och Ek 
sarn1 högre opp på bergen Granskogar. 

Bok och Ekskogen skötes efte r en 150 
:,rig omloppstid, och fö rnyas de11 \'anligen 
gt>nom naturlig s,1ning, men fröträde11 mins
kas redan första å ret efte r bef'röningen, och 
uppdragas de efter de i nyare 1ider a ll m ~i n 
antagna regler, d. ,·. s., så au 11ngskogen i sitt 
51

c e lle r fi 1
•· år frist~i llcl. I Ö\'rigt anse r Fm. 

Wolff för de t rnäsL ~i nclamålsenliga au upp
draga 11ngskogc11 så att den i sill 60 i'tr hehöf~ 
,·a elen första hjelpgallringen. och atL träde n 
Yid denna 1icl lr ah·a uppnådd de1 1 q,·istfr ia 
längd , s0111 ä r nÖcl\'änd ig för au e rnå det 
största penuingn;ir·d [t'], U ti den å lder år 
trädens hngch-äx1 till s1örsrn delen f'ullbor
dadt, e ller deras ti lh·äxt i ~jocklekc11 m åste 
åtrn insto1w ifrån d enna tid gyn nas genom 
e n stark hjclpgallring. Att en kog på detta 
säll m~iste lcn111a eu sto r ti lh·iixt or h ,·ed
m~ingcl är l~'dl ig. 

Wi d en de l ncclt" rskog ,·ar Fo rstme istcr 
\follT syssclsall att fön·,mdla ti ll Högskog 
och hade redan 11ppclragi t de Yackraste ung
skogar genom stockskon. 

l'å de stiillen der marken iir mindre gyn
nancle för Bok och Ekskogar uppdragas an
dra triidslag, så air slutligen på all mark det 
passande träclslaget finnes ; e n behandling 
som 11a111rligl,·is m:1ste hafra skogens stör ·t 
möjliga tilh·äxt, alkastning och fullkomlig
hel t ill fö\jd. Dcrföre p lan reras h iir äh-en 
mycket Granskog, nämligen på höjderna i 
d e n siimre ma rken och i djupa dalar, dcr, 
enlige e r farenlwte11, boken och Eken lide r 
for mrcket a f de ka lla och fucktiga dimmor
na, It vi lket iih1en i deras högre ålder änn u är 
märkbar. Som redan sagt är förnyas Lö lsko
gen genom sje lfäåning emedan, i synnerhe t 

ekplante ringcn,: 
fö rh oppningar, c 

dasl bokp la n teri 
bt>st{llld. 

Granskogen [ 
nom plantering i 
b lif,·a uppdragn 
h,ilka an läggas : 
ditkon11ner. De t 
sedan liin ge var 
utan undantag, 
kostsanll så biir c 
ändarm'i lsen liga! 

Ju högre upp 
mera minskar I 
tager, llle nju lll< 
hush:1ll ningcn ( 
nedorn e rfordra 
ltögsta spets, (3 
tiska haf,·t>t) för 
gen, derefl.cr h , 
kulti,·crad, men 
kalla oclr n;is1ar 
mor eller ?\min 
Blott hako111 de1 
uppkom m er ni 
måste n11 smttn 
d e skogen frar 
årl11111cl racle m 1 

Denna skada It, 
obetänkt förfar 
del Bh'idas. 

\Yid Stiege 1-
se n ·ern koln iu ; 
slor skala. De u 

Kolbollen ,·, 
mig upphöjd; ' 

I mil1e11 på l 
,· id lwars nedn 
,·cd fas1s~ittes. \ 
och kulle; !'rå 
rni lans fot lem 
me ra ge nom cl 
täckes med on 
stybbas milans 
höjd, så all en 
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ekplanteringen, säl lan uppfyllar d e vi.i utade 
förhoppningar, d e rföre begagnas iifven en
dast bokplautcri11gen för att fullkomn a eLL 
bestånd. 

Granskoge n förnyas deremoL a lltid ge
nom p lante ring i knippor, lwanill plantorna 
blifva uppdragna i särskillcla plantskolor, 
hvilka a nläggas 3 a 4 å r förr än huggn ingen 
ditkomn1er. De tta siitt att kul tivera h a r hä r 
sedan länge var it brnklig och lyckas detta 
u ran undantag, och som det iifven icke är 
kostsamt så hör d etta kanske anses såsom det 
ändamålsenligaste. 

Ju högre upp man komme r på Ilarz, dess 
mera minskar löfskogen , o ch granen \·id
tager, 111 e 11ju mer hinder möta äfven Skogs
hush."lilningen och så mycket mera sa kki.in
nedom erfordras. Så t. ex. har vVurm bergets 
högsta spets , (3 000 Pariser fot öfver Atlan
tiska hafvet) för 30 år sed a n bli hit kal afl1Ug
gen, d en .:fter har man st,illet n;istan å rlige11 
kultiverad, men uwn framgång, i föUd af d e 
ka lla och nästan best;indiga vindar och dim
m or eller Mål n som bestryka denna spets. 
Blott bakom de n längr e ned stående skogen , 
11ppkommer någon ungskog och ku lwren 
måste nu småningom bakom den Lillv;ixan
d e skogen framskrida, s,'l au den efte r eLL 
å rh un drade mö jl igen kan vara återbeYzixt. 
Denna skada hade således 11ppkommit af ett 
obe tän kt förfa rande. St>cle rmera skall de nna 
del Rl äclas. 

Wid Sriege had e jag iifve n 1.illfä.lle att ob
serve ra kolningen, som här c!rifes i ganska 
stor skala. Den tillgick på föUande sätt: 

Kolbotten var fas t, men i rn idte n konfor
mig upphöjd; vedens hingd var 4 fot. 

I m ittcu på kolborten n edsiittes en stång, 
vid hvars nedra ände tort ris och fin klufren 
,·ed fastsäues. Veden inresas meldJ 2"" lwar1· 
och kulle; från d e n nedsatta stången till 
milans fo t lem 11as en rär kanal för att seder
mera genom d e nna kunna tända milau; den 
täckes med o rmbunkar, löf, 111 . rn ., d e rcfter 
St)·bbas milans kulle, och dess fo t til l e n viss 
b~jd, så atr e n bred strernm a, straxt under 

kullen , hliher o styb bad. N u t~incles riset i 
milans m idt medelst en stång m ed itänc! 
näfrer genom d e n ornnämde kanalen; här
efter röker mi lan ganska stark igenom elen 
ostrbbade delen, och a llt efter som röken 
bl ifver het, stybbas milan oppif rån färdig . 

Sedan hå lles milan en tid tiippt för att he t
Ian må sak ta sig, hva refter koln ingen börj as 
m ed öppnande af rök hå l och skötes sedan 
som van lig t. De n första fyllni ngen e rhå lle r 
d e n vanl igen 15 timmar efte r på tänclningen . 
Ti llsammans fylles den 3 a 4, aldrahögst 6 
gångar. 

Detta säu au antända milo rna bruka 
kolarne, som de s~iga, f·ör att m ilan icke skal l 
sl:1 sig, hvad äfven är trolig em edan d e r
igenom en stor m~ingd vattenånga b lifva 
afförda. 

ResulLatc rna vid dessa kolningar äro sär
d eles goda; efLer s,,ensk m åLL erfordras till 
e n Läst af 12 Tunnor, 60 ,t 70 kbikfot Bok
ved. och af gran ved har man till och med 
icke begagnad mer ä n f:i4 k ubikfot fast ved. 

f\fve n hade man här i trachten gon för
sök med liggmi lskoln ing; kolarne ansågo 
detta säu såso111 det sämste bland alla andra 
som de d essutom hade försök, sade de, man 
behöfver visst icke fylla milan, rnen man e r
hå lle r för 111ycke1 småkol och aska \id fo ten 
hvilket gör, att d e lemna säm re resultat ;in 
d e vanliga 111ilorna. Denna oli.igenhet ä r d e l 
iif\,en lw ilke 11 li iir vid Institutet förgäves har 
sökts förekomma. 

Äf1'C n m ycke t stubba r kolas h är i denna 
trackt och le rnna de ett ganska god tt r esul
laL, ehuru stubba rna äro svåra au inresa. 

H ä rifdn reste jag öfver e n stor del a,· 
Harz utan att i skogsve1e nskapeu fin na nå
go1 vidare anmärkning.wiirt. 

J ag lcmnacle denna ,·ackra trackt h iircfter 
och kom öfYer Be rli n Hamburg och H o l
stein den 27c1.- Sep tembe r cleua år hit till
baka. 

Wes1sura i O ctobe r 1848. 

L. Obbarius. 
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C.L. Obbarius - ein deutscher Pionier 
der schwedischen Wälder 

Deutscher Einfluss auf das 
schwedische Wirtschaftsleben 
- eine lange Geschichte 
Schon während der Hansaze it war d ie aus
ländische Beeinflussung auf das schwedische 
Wirtsch aftsleben erheblich. Die Schweden 
brauchte n eine Menge Lebensbedtirfnisse, 
vor allem Salz, welches man von den deut
schen Kaufl euten , dic in den grösseren 
schwedischen Kustenstädten wohn ten , kauf
te. Der Import wurde mit Kupfer, Eisen und 
Pech bezahl t. Keine nennenswerte Ausfuhr 
anderer Holzprodukte war vor Mitte des 19. 
J a h rhunderts geschehcn . Um Kupfe r und 
Eisen aus den Cruben zu gewinnen, war, in 
Erman gelung von Sprengstoff, cine grosse 
Menge Bren nholz erforderlich. Um das Erz 
zu schmelzen und för das fcrnere Verar
be i Len zu schmiedba re m Eise n und Stab! , 
brauchte man auch grosse Mengen Holz
koh le. Die Lage <ler Gruben und de r Zu
gang zu V1Tasserkraft in Form von geeignct:en 
v\'asserfällen waren en tschcidend fiir d ie 
Lokalisierung der Ht·men unci I Iammer. Die 
Holzvorrätc w11rdcn ]ange als unversicgbar 
bctrachtct. Trat Hol zmangel in e inzelnen 
Cegcnden c in , wurcie cs zunächst als ein 
Transportproblem bet.rachtet. Es war näm
lich notwendig, dass man in Rc ichweite dcr 
Grube n und I-l i.ittenwcrke geni.igcnd 'Nald 
vorfancl um dic Werke mit Brennholz, H olz
kohlc und nati.irl ich au ch Bauholz ver
schiedener Art zu versorgen . 

Zu Beginn waren Be rgbau wi e Kupfer
und EisenhcrsLellung in Bauernhand. aber 

nach und nach ging dicses Gewerbe in das 
Tätigkeitsgebiet spezie ller Be triebe u ber. 
Diese wurden oft ,·on den Kaufleuten de r 
Städte finanziert, n icht selten ,·on solchen 
mit cleutscher H e rstammung. Der schwe
clische Staat t rat nur in begrenzter Cm
fassung als Besitzer auf. Das Können Erz zu 
brechen und das Eisen zu sch melzen und 
schmiedbar zu machen wurde oft ,·on aus
ländischen Bergleu ten geholt. Es konnte 
aber auch durch schwedische Soldaten, die 
z.B. währen d des 30-jährigen Krieges Beo
bach tungen machten, vermitte lt werden. 
Später traten , in I-luttenwesen cngagierte 
Schweden , Studienreisen nach England und 
vor alle m Deutschland an. Auf d iesen Rei
sen konnte m an auch hier uncl da etwas von 
systematischen Kahlsch lagbetrieben sehen. 

Die Holzvorräte Schwedens 
Anfang des 19.Jahrhunderts 
Die Mcnge H olz war, wenn man ganz Schwe
dcn betrachtete, unend lich gross, und so 
wurcle sie auch aufgefasst. \i\'ei l aber cler 
Bedarfvon Hulz weit geringe r war als cler 
Zugang, und ExporL 11och n icht ,·orkam, 
sch ienen Daten i"1ber Forstareal und Holz
vor rat verhä ltnismässig uninteressant. Bc
zcichnencl ist, dass die Bcrichtc i.iber d e n 
v\'aldzusr.and, die d ie Landeshauptmänner 
_j edes .Jahr e inliefern sollten, nur dem si.id
lichsten Dritte l des Landes galten , d.h. wo 
der Haupttei l der Bevölkerung lebte und wo 
die Cr11ben 11nd Hutte n vorhanden waren. 
Die Wälcler dcs nördlichen Teilcs cles Lan-
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des waren uninteressant cla m an sie nich t 
allsnlltzen konnte. 

E isene r1. (au ch Kupkr- und Silbercrz) 
gab es hauptsäch lich in n11tzhare11 Cruhcn 
in e iner Zone von de r Boun ischen Buch t. 
bei d e r Stadt Gävle bis zum Gcbiet wcstlich 
clcs grossen Sees Vänern, e in I.a nc\esteil rler 
Beigslagm genanut wircl .1 Schon im frt'1 h
zeitigen l\fittelalter har man in Be rgslagen 
Erz gebrochen und veredelt. D ie einzelnen 
An lagen waren aber r clati,· klein . Erst rni t 
den technischen Fortschriuen nach 1870 

(Dampkrah und Stei nkohle a ls Krafts toff) 
wurden die grossen Eisenwerke geba111.. 

Wen n a11ch d ie v\'älder seit dem Mittcl
alter prinzipiell im Besitz d es Staates uncl 
der Krone waren , wurden sie ]ange als e ine 
freie 1111d a llgeme ine Nt1tzlichkeit betrach
Let, d ie jeder nach Bedarf nu tzen konnte 
(ausgenommen besonders wertvolle Bäurne 
wie Eiche und Buche). ErsL wenn clas Hi:1t
tenwese n Zuwachs ze igte und Konkurrenz 
um Holzkohle zwisch en naheliege nden 
Ht1tten entstand, wurden clie Forstvo rräte 
clurch Veranstaltungen der Krone gercgclt. 
Oas bedeutete, dass clas Resitzungsrecht der 
\•Välcler so aufgeteilt wu rcle , dass iu erster 
Linie de n Bauern \1\lälder erteilt wurden, die 
ihre m Bedarf entsprachen. Öbrige v\'älder 
blieben im Resi tz de r Kro ne. Der H olzkoh
lcnbedarf cle r Huue n wurde sichergestellt, 
te ils durch Privilegien die staa tli chen Wäl
der z11 nutzen (so genannte ,,Gruben- und 
I Ti.'i uenwälder") und te ils durch Kohlcnkauf 
von den Bauern. Man verbot den privaten 
Fo rstbesitzcrn, d .h . elen Bauern in Be rgs
lagen, Holz und Holzkohlc an andere als d ie 
Gruben und I-hiuen zu verkaufen. Die Bau
ern sollten auch ihrc Steuer in Form von 
Holzkohle und Crubenholz direkt an d ie 
Gruben uncl Htttten entrichten. Die staat
liche Politik war närnlich, dass clie Kupfer~ 
und Eisenhe rstel lung gefördert werden soll
te, da Kupfer und Eisen die unvergleichlich 
wich tigs ten Exportprodukte Schwedens 
waren . Die Produktion wurcle gleichzeitig 
clurch sLaatlich e Waagen in den Export
häfen stre ng kontrollien. 
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Durch Einl1uss cler liberalen ldeen in der 
e rsLen Häl f'te des 19 . .Jahrhunderts wurden 
grosse Tei le cle r Gruben- uncl I-ff11te nwäldcr 
und aucli ande rer Wälder in öffentl ich e rn 
Besitz den Grube n uncl H i.i ttc11 C1bergeben . 
In d e rselben Zei t wurcle es fiir d ie H t'1tten
be triebe auch möglich Bauen1wald zu kau
fen . Die Venreter cle r Eise n inclustrie in 
Ikrgslagen bekame11 a lso durch ele n 
\i\'alderwerb cinc gewissc Kontrolle iiber die 
l lo lzko h lenangeboLe. 

Das Eigentumsrech t der Wälder ha tte zur 
Folge, dass d ie Hötten besitzer e in Ve ranr.
worn111gsgcffih l fiir e inc nacl1hal tige Pro
duktion der eigen en \.\'älde r be kamen . 
Noch betrachte tcn zwar nur wenige elen 
Wald als e in au sdauerndes P rocluk tions
mittel, dessen Produklivität man clurch ver
schiedene :Massnahrnen beeinflussen konn
te . Dcr Walcl wurde mehr a ls ei11 lokale r 
Vorra t angeseh e n , vom g le ich e n unver
änderlichen Charakter wie die Gruben. 
\Nenn das Holz exploatiert war, muss te man 
rn it dem gesam m ten Be Lrieb in a ndere 
Ge biete umsied eln, wo es noch unbert1hr1.e 
Wälder gab. Es galt dahe r so sparsam mil 
dem Holz zu sein , dass es so ]ange wie rnög
lich den Bedarf erfftlle n konn tc. 

D ie Reobachtungen, welche Vertre ter der 
Eiseube t riebe in Deutsch land - vor alle m 
währencl d e r e rsten Hälfte dcs 19. Jal1r
hunderts - gemacht hatten , hatten elen 
Cedan ke n einer geordneten Forstwirr.schaft 
ins Leben gerufen. De utsche Forstleme 
wurden schon um 1830 von einige n Be
tri ebe n eingeladen , u m cleren Wälder zu 
t.ax ie ren und Vorschläge ff,r die Pfl ege zu 
geben . Nach e iner Studie nreise in Däne
ma rk, Preussen und Sachsen startete der 
schwedisc he Oberforstme ister Israe l af 
Ström 1829 im Königliche n Auftrag eine 
forstliche Lehranstalt (Kungl. Slw,g:finstitutet2 ) 
in Stockholm. Wenn auch die Schule in 
erster Linie den Bedarf von höheren staat
lichen Forstleuten sichersLellen sollte, be
kam sie n ach und nach auch Bedeutung fi.i r 
clie iibrigc Waldwirtschaft. 

Die private 
richten eig 
em. 
Die Vertreter c 

die schwediscl 
Mein u ng, das 
Kungl. Slwgsins 
ganz ihrem I: 
bildung war . 
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und enth ie lt 
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Die privaten Eisenwerkbesi tzer 
richten e igene Forstausbildung 
em 
Die Vcn rete r der waldbesitzendcn Ilötten, 
d ic schwedische Brulissorieteten:', waren dcr 
Meinung, d ass die r\usbildung, die mm 
Kungl. Slwgsi11stitutetangcboten wurdc, nicht 
ganz ihrcm 13cdarf cntsprach. Die Aus
b ildung war zu sch r von Kontrollc, Be
wachungsdienst und _J agclkunde gepr~igt 
uncl cnth ielt zu \\"Cnig von p raktische111 
Waldba u uncl i"1 ber . k thodcn wic m an cl ie 
vVäldc r am beste11 ff1r clic llolz- 11 ncl H olz
kohl t> 1wcrsorgung der Bt>rg- und Eisenwc r
ke ausnutztc. Der Geciankc wurcle 1835 ge
weckt, dass BmkssoriPleten ei nc eige ne Aus
bildung anorclnen soli tt> , a ngepasst dem 
lkdarf der waldbesitzendc n Ht.1 tten. Man 
haue auch die ldec, dass dcr Fors1man, den 
man ft·11 cl ie Ausbilclungsaufgabc suchte, 
a uch elen l!Cmen bcsitzern mit forsLlich en 
Proble me11 helfeu soll te. 

Das Suche n nach ciner geeigncten Per
son 1,Ttrde in erstcr Li n ic im H arz ,·or
genommen, da man meinte, dass clie forst
lichen Ve rh ältnisse don elen scltweclisch en 
am m eistcn ä hnelt en. In beiden Ländcrn 
wa ren die Wiilder e in e Vora11ssctzung ff1r 
Be rgbau und Hullcnwescn , \\"enn a uch dic 
Holzartenzusamme nsctz1111g im Harz an
dcrs als in Schwcden wa r. Oic Be ispie le c.l e r 
Kahlscl1lagbetriebe, die schwedische Resuch
c r gesehen hat1e11, schicnc n schr rationell 
und clie Mcthoden möglich , 11ach Schweclc11 
zu i"1 benragen . 

Das ln Lcresse un ter d e 11 tsch e 11 Forst
leuten cine Forstschule in Schweden aufzu
ba11e11 war abe r n ich1 gross. Zum Schl uss 
hattc man doch zwei Bcwerber gefunclcn. 
beide ausgebildete Forstlcute. Dc r e inc 1·t>r
langa' aber so wci rgehe ncle Gara11t ie n fftr 
die Bcsräncligkei t c.lcr Anstcl lung, dass Bruks
societe/('/i mcinte, ma n könn te d en .Forder
unge n n icht e n tsprechen. Dic Verltandlung
e n wurden clarum mit dem zweitcn, nicht so 
quali ficiertcn, Bewe rber fongeset7.L Dieser, 
dcr Fo rstassessor im Herzogl. Fo rstamt in 
Harzgcrocle gewesen war, haue rnässigcre 

AnsprC1, h e und konnLe s ich e inc n Vertrag 
auf ein .Jah r den ken. Da e r crforderliches 
Wisse n und Er fahrungen Ctber die Aul"
gaben, die ma n ihm in Schweclen gcben 
1rnllte, hesa ·s 1111d gute Ze ugnisse 1·011 a n
e rkan ntcn dcur.scbcn Forstleutcn bekam, 
wurclc e r a11genommen. 

Scin . arne war Carl Ludwig Obbarius 
(l 780-1860). Er nannte sich Schi.tler sowoh I 
rnn He inrich Cotta als auch rnn G.L. Hanig. 
Obharius war 57 J ahre ,tl t 11ncl Witwer. In 
I Ia rzgt>rocle hane er clie Veran twortu ng fftr 
Fors1taxation 11nd Forstcinrichu1ng, e in
schlicssenc.l die Veränc.lcrnng cles v\'aldbaus 
\·on ' iccler- uncl i\ liuelwalclbetrieb zum 
Hocbwaldbetrieb. Er war auch Leiter dcr 
Forstsc h ulc ("Meistersch ule) gewcse n. d ic 
clie ForstYerwalt.ung getrichen hane . 

C.L. Obbarius und das Forst
institut der Bruhssocieteten 
Obbarius trafim September 1839 in Schwe
c.lcn e in n nd w11rclc in Skinnskatteberg (By
sala), im H e rzen cles Lande ·tc iles Be1gslagen, 
stationicrt. Er wurclc von clrei erwachscne n 
Töchtcrn und clrei 111inde1jährige11 Söhncn 
bcgleitct. Er begann sofon ffu- elen Vn1 e r
r icht , de n er betreibe n sol lie, zu plan en, cli c 
Fo rst\\"i rtschaft in Be1gslage11 kennen zu 
lernen uncl dic schwnlische Sprach e sp re
chen zu lerne11 - wclches crsrauul ich schnell 
g ing. \i\'eil scin Auffragsgebcr zientlich un
hestimmte l cleen i"1bcr cli e Urnfassung dcs 
Untcrrichres zu habcn schicn, be kam er Ycr
hältnismässig freie I land einc recltt g11ali
fi zicn e Ausbilclung zu forrn c n , cl ic in \'icle r 
Bczieh ung mit der r\11sbilclung dcs Königl. 
Forsti11s1 itutes vergl e ichen wcrclen kon ntc. 
Oc r A11ftragsgcber, BrnkssociPIPlen, haue wahr
schein lich niedrigere Ambitio nen - m an 
wollre e igen tlic h e i 11<.:n Typ von Förstera u. -
bildung 1·0 11 t> in igen Woch en haben , nahm 
aber allmählich el e n Vorschlag Obbarius' 
,111. Di e Berawngstiitigkeit, die O bbarius in 
forstlichen Fragen ff11- cl ie Jffmenbcsitzer 
mil eigenen Wälclcrn betreiben so lite, wurclc 
im Zusamme nhang mit. For ·ttaxa tionen uncl 
Fors1ei11richtungen cle r Ifottenwälcler durch-
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gefi1hrt. I nfolge des g rossen Bedarfs verlang
te O bbarius nach ein paarj ahren d ie Einwil
ligung scine r Auftragsgeber, zwei forstlich 
ausgcbildete Söhne zur H ilfe zu nehm e n . 
Die Söhn e ware n a l · Forste inrich ter in 
Dclllschland tätig und wurden in Schwede n 
spätcr Forstvcrwalter. Sie wurdcn wie die 
a nderen Kinder O bbarius' (ausser ciner 
Toch ter) in Schwcden sesshaft. 

Dic \-\7irksa m keit d es Forstinstitu tes zu 
sta rten e rsch ien e rhcblich schwierigcr a ls 
clie d er Fo rstcinri chtu ng. Es d auerte bei
nahe zwe i J a hrc bis O b bari us ("1bc rhaupt 
einige SchCde r bekam , uncl noch zwei j ahre 
bis dic Sch ule in voll ern Be t rieb war. Da 
forst lic he Litte ratur, bcsonders vo m Lc hr
b(ichercharakte r, nahezu in Schwed en n ich t 
, ·orhand e n war, nahm sich Obba rius d er 
Aufga be an , ei u Buch för ele n U n terricht im 
Fo rstinstitu t zu schreiben. 1 

Lehrbuch der Forst:wissen
schaft 
Das Buch e rschie n in vie r Te il e n in den 
J ah ren 1845-48 und um fasste meh r als 1200 
Seiten . Oas Wcrk enthic lt Kunde iiber alle 
Gebie te die e in Forste inrich te r und Fo rst
ver walte r im P riva tdie nst, nach O bbarius 
Auffassung, beherrschen soll te. Da es bei 
se ine n Studenten an g rundlegender Au s
b ildung im Schwedisch lcsen und schreiben , 
in den vie r Rech enarten u nd in gewis ·en 
geome trische n Kentnissen mangelte, muss r.e 
er mi t fundam en talcm U nterricht in Gcolo
gie und Bode nkunde, Botanik un d Zoologi 
beginnen . Ke nt.n isse C1ber die verschiedenen 
wald bauliche n Be tri ebsa rte n - ganz ne ue 
Erfah rungcn fi.ir clie schweclische n Sch i.ilc r 
- wurden in dem Buch eingehe ncl be h an
delt, wobei alle Yorte ile der Schlagwimchaft 
im Vcrgle ich zur (ungeregelte n ) Plenter
wirtsch aft sta rk beton t wurcle n . Verschiedc
ne Methoden ncue Wälder durch Kultur zu 
erze ugen, von Samenklengen zum Pflanzen 
uncl Säen , wurclen ausfi.ihrl ich beschrieben , 
wobei n ichL versäumt wurd e, alle Kalami
täte n d ie d ic Pfla n zen treffe n konmen zu 
besch re ibe n. Als wich t igs te VerjCm g ungs-
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methode verblieb doch SelbstverJC111gen m il 
Samenbäumen. 

Die I::igenschafLen cler Bäume und ihrc 
Fo rclcrungen an Boden, Klim a und Um welt 
nahmen einen bedcu1endcn Te il des Bucl1-
es ein, auch hinsich tlich Eiche uncl Buchc, 
wovon es j edenfalls d ie letztere H o lzart 
nichL in Bergslagen gab. 

\•Vissen iiber praktische Ve rwendbar keit 
des Holzes war na tC1rlich fö r werdencle Ho lz
verwalLer sehr wichtig, wie auch i.i ber clie vcr
sch ieclene n l\ilethod e n der H o lzc rn te und 
Ilolzverwen dungeu: Ausser Ho lzkohl, das 
Hauptprod ukt, H o lz för Bauzwecke, Teer, 
Pech und Ha rz. Versch i ed en e Köh le reime
thod en wurclen ausff1 h rlich beschrieb en, 
e insch licsslich H olzbearbeiwng, Lageruug 
der Koh le im Wald und Ko hltransport. 

Nach dcr ausfi.ihrl iche11 Durch nahme der 
forsllrinschafLlichen Voraussetzu11gen uncl 
cler Forsr.ernte ging O hbarius in seinem 
Buch clazu iiber, versch icdene Me thod en 
der Fo rsttaxaLion zu beschreiben. Dieser 
Tei l ,ra r cler wichtigste und u m fass te ei n 
Vie n el c!es Bucb es. Alle die he u te beka nn
ten Begriffe, I-Iolzvorrat, Umtriebszeit, Boni
tä t, Zuwachsberechnung usw, w11rclen klar
gelegt uncl a ufihren rich tigen Platz im gros
sen Zusamm en ha ng eingefög t. \-\1ie m an 
eine Forstkarte herst.ellt wurde ausföhrlich 
beschricben und mi t kolorierteu Be ispie lcn 
von ,·ersch ied enen Boden- und Holzartc n 
illustrien . 

G.L. Hartig u nd H e inrich CoLta sind oft 
von O bbarius zi tien und ih re Zuwachstafeln 
sind wiedergegeben, doch mit Vorbehalt fi.ir 
d ie Verwendbarheit in schwedisch en Wäld
e rn . Statt dessen schlägt O bbar ius seinen 
Studenten , de n werdenden Forsteinric h
tcrn , vor, e igene Tabell en mit Dalen i.iber 
das a ktuelle E in ric htungsgebiet he rzusLel
len . 

O bbarius diskuLierte ausff1h rlich das Ziel 
des Wirtschaftspla nes. Er betonte, d ass c in 
Plan för ein en H uttenwald in e rster Hand · 
als An halLspu nkL cles H utten besitze rs hi n
sichtl ich der forsLliche n NuLzung auf kurze 
Sich t (15- 20 Jahre) diente, aber au ch Be
cleutu ng ffir d ic ganze komme nde Umtriebs-
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zeit hatte. Dass er so grosses Gcwich t auf d ie 
nah e liegende utzung legte, hing damit 
zusammen, dass er den irnmerwähre nden 
Kumrner der H i.iuen besitzer beobachtet 
hatte, e ine geni.igende Menge Holzkohle 
för den Betri eb anzuschaffen. Wenn man 
nicht Ho lzkohle erzeugen kontlle, kontlle 
der H i.ittenbetrieb n ich tfortsetzen , und das 
Interesse fur H olzproduktion auf längere 
Sicht verschwand nach damaliger Erfahr
ung. Die Forstinventur und ein Plan ff1r eine 
nachhaltige Waldverwendung in der Eisen
p rod uktion waren also eine Forderung in 
erster Lin ie. Als zweite Frage kam das Sicher
stell en d er H olzproduktion auf längere 
Sicht, hauptsächlich durch Selbstve,j ungnng. 

Da Eisen und Kupfer um diese Zeit (Mit
te <les 19. J ah rhu nderts) d ie wich tigsten 
Exportprodukte Schweclens waren , hatten 
d ie Ho lzkohlenwälder auch eine grosse 
nationelle Bedeutung." ln Be rgslagen kam 
dadurch wenig Produ ktion von Sägeho lz 
vor, was sich in den letzten zwanzigJ ah ren 
cles 19. J a h rh underts ä nderte, a ls d ie rneis
ten kleinen H olzkohle isenwerke stillgelegt 
waren. 

Die Forstwirtschaft in den staatli chen 
Wäldern hatte ein e andere Einstellung als 
clie in den H i.ittenwälder. Dieses spiegelte 
sich im Forstei nrich tungssytem des Kungl. 
Slwgsinstitutet, wieder. Das System galt auch 
in den Staatswälde rn .1

; Das Prinzip in die
sem System war, konsequentc v\Taldwirt
schaft zu bctre iben , ideale Beständ e mit 
maximaler Holzprocluktion fö r di e Zukunft 
zu schall en. Darum wu rcle den Walclbe
si tzcrn, entweder es war der Staat oder 
jemand anders, rigorose Hiebsbeschränk
unge11 a uferlcgt, in der Absicht, grosse Holz
vorräte a ufzubauen. 

In Ermangelung a n \.Valclbaugesetzen be
kame n d ie staatlic he n Forstein r ichtungs
rege ln un cl Wirt.schafopläne wenig Ikdeut
ung fi.i r clie private (Gross-)Waldwirtsch aft , 
die vor a llem aus H uttenwäldern bestan d. 
Wie es aus d iesem Bericht später hervor
geht, wu rde clad urch Obbar ius· Forstein
rich tungsme thode in Bergslagen dominie
rencl, m it der wich tigen Reservation, dass in 

vielen Wälde rn der ungerege lte Plen te r
betrieb fortlcbte . 

In dem Le hr buch wurden auch allge
meine Verwa lcungspri nzipe diskutiert, in 
einer v\Teisc, d ie fttr cl ie meisten schwe
dische n H i:1uenbesitze r noch ziemlich un
bekannt war. Obbarius plädierte för e ine 
O rganisation mit Einteilung in Reviere und 
Forstämter (Verwa ltungen) , m it Buchhalt
ung d em forstliche n Enrag a ngepasst und 
mit wcite rer Pr i.ifung durch sog. Kon tro l1-
b i'1cher, wo e inzelne , buchgeföhrte Abtcil
ungsh iebe als Anha ltsp un kt der nächsten 
Forsteinrichtung dienen soll te. 

Auch aus einem anderen Gesichtspunkt 
gab cs e inen Unterschied zwischen den 
be id en Forsteinrichtungsmethoden Kungl. 
Skogsinstitutets und Obbarius. Kungl. Slwgs
institulfl hatte d ie Absich t durc h Fors t
einr ichtung alle Hiebe der ganzen Um
triebszei t im Detail fcs tzustellen. Wenn man 
dem Plan fo lgte, sollte man zum Sch luss 
e inen Wald ,,im ldealzustand" erhalten . Ob
bari us begn ugte sich mit einer i'1bersich l· 
liche n Pla n ung des nachhaltigen Hiebsatzes 
während der gan zen Umtriebszeit u nd dazu 
ein em dcta il ierte n Hi ebsplan för clie kom
mende Periode (i .d .r. 20- 30 J ahre) . Er mein
te, dass man d anach eine n e ue Forst
e inr ich tung machen sollte und d abei, mit 
Hilfe des Kontrollb uches, d ie Veränclerung
en beach ten soll te, d ie währen d der ersten 
Periocle geschahen. O bbarius meinte auch, 
dass man a uf' cl iese Weise nach und nach 
mehr zuverlässige Zuwachsdaten bekom
men kön n te. Es muss auch h inzugcfi.igt 
werden , dass Obbarius e in grosses Zutrauen 
7.ll dcr Fähigkeic ,,seincr" Forstverwalter hatte, 
selbstänclige Beschlusse i_iber H iebszcit u.a. 
der verschiedcnen Abtei lungen zu fassen. 
Zurn Geleit und als e in H ilfsmittel for diese 
Beschh'.isse sollte d er Forstc in richtu ngsplan 
diene n. In den staatlichen Plänen wurde 
Lokalität und Hiebajahr fi.irjecle n Hieb wäh
rend der ganzen Umtriebszeit festgestell t. Es 
d auerte i.iber 30 J ah re b is d iese Regel de r 
Staatsforste geände rt wurde. 

In dem le tzten Teil des Buch es werden 
allgemeine Prin zipe eter Fo rstpo litik in 



ei nem Staat disku tiert. Ohbarius h atte sc hr 
bestim mtc Ansich tcn t:,ber d ic Verwaltu ng 
de r \ N?tl de r Schweclens, i°d)er dic Ausfor
mung forstlichcr Geserzgcbung, t:1bcr d ie 
Verteilung eter Wiilder zwischen dem Staat, 
ele n Gemeinden , elen Ht:menhesitzern und 
ele n Bauern . Dadurch g rill er e iner Entwick
lung vor, die e in igc J ahre nach der H eraus
gebung cles letzten Teiles cles Ruchcs (1848) 
zu eincr urnfassenclen Erm ittlung cles schwe
d ischen Forstwese n fii hne . Ei ne Folge clie
ser E rm ittlu ng fii hne nich t zu fors tlichcn 
Gesctzen so ndcrn zu e inem Vorschlag fi'1 r 
e ine ncue Fo rstpolitik in Sch weclen : Ocr 
Vcrkauf von Staatsfo rstcn so li te aufhören 
n ncl statt dessen sollten neue \ ,\Tälder ange
schaflt wcrd en . Dic Organ isation sollt.e mit 
c iner Cen t ralbeh ö rdc, ruehreren Forstäm
tern und Fö rstcrrevie ren erweit.e r t wcrden . 
De r Vorsch lag wurde 1859 d urch geff,hrt. 7 

Di e Icleen , clie O bbarius in seinem Leh r
buch angefiih rt h alle, stirnmten also sehr 
gut mit clen1 Geclanken, der clie Forstorgani
satio n p rägte, iiberein . 

Die Ausbildung des Forst
institutes 
Scitdem d ic Sch ule eine festcrc Sta tio
nie rung in besseren Lokalen in Västsura 
beko m men halte uncl di e Zahl d er Studen
ten sich kr~iftig vermehrt hattc, stabi lisie rte 
sich die Situation der Schule. Die Ausbild
ungszcit wurd e för die kommenclen J a hre 
för zwci J ahre festgeste llt. Der In halt cles 
Unterrichtes war re la tiv q uali fizien u ncl 
kon nte sich mit dem d er staatliche n Kungl. 
Slwgsinstitutets woh l m essen , wcnn auch clic 
Einstcllung in gewissen Teilen anclc rs war. 
D ie au sgcbilcle tc n Förster bckam e n Stell
ungen als Forsteinrichter u nd Forstve r
walter hauptsächlich irn Privatclienst. Einige 
wurclen Beam te in cler neuen fin n ischen 
Staatsforstverwal tung . Jnsgesamt wurclcn in 
O bbarius' Institut 71 Fö rs ter bis zur Stil
legung im J a hre 1860 au sgebi lclet. Es gab 
mehrere Griinde för cliese Stillegung: Kungl. 
Slwgsinstitutet wurcle erweite rt uncl cler 
U n terricht verbessert, sech s e inj äh rige 
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Förste rschu lc n wurclen cingerichtet und -
schliesslich - C.L. Obbarius war alt geworclen . 
E r wurde 80 J ah re alt im J ah rc 1860 u nd 
keiner sciner Söhne wollte den Aufrrag fo rt
sctzen. De r vc ran twonliche At1ftraggeber 
Rn1kssocieteten war auch n icht länger bereit 
d ic Scht1le ockono m isch zu untersti.1 tzen . 
O bbarius bekam Rente t1 ncl starb kurz dar
auf. 

De r Forsteinrichtungsbetrieb 
vVie schon gesagt gab cs p rim.ip iclle Unte,~ 
sch iecle zwischcn den H aushaltsplänen von 
Kungl. Slwgsimti/11/1'/ u nd O bbarius. Die erst
genan n ten bcabsich tigten ,,har monische" 
Wälder a ll mählich aufznbau cn, rn it opti
rnalen H olzvorräten in a llen Altersklassen. 
Di e Plänc Yon Obbar ius wollten in erster 
H and de n H olzko hlbedarfdes Hi.itten- uncl 
Waldbesitzers in nah el iegencler Zukunft 
decken, in dcr Regel eine .,Periodc" von 20 
.Jaliren, u nd clcr Aufbau dcr idealen Forsl
wirtschaft rnit hohe m Zuwachs kam in zwei
ter H a nd . Aus cler Art der Forstkartcn der 
hc iclen Systemc kann m an auch die ver
sch iedencn Ansich ten cntnehm en. Die Forst
karten d es Kungl. Shogsinslilu.tets waren in 
Rech tccke eingetei lt , c ins ff1r jccles H iebs
jahr, wä h ren cl cles ganzen Umtriebcs. Auf 
den Karten von O bba rius folgten d ic Ab
teilungsgrenzen elen sog. "nati'1rlichen'' Crcn
zen ( Boden, Bon ir.ät, Bestandesal ter, Ver
j Cmgungsmöglichkeit.en u.s.w.) und Einteilen 
in Jab reshiebe wu rcle nur för clie e rsten 20 
J ahre vorgeschlagcn. 

D ie Forstcinrich t:ungsrneth o clc von O b
barius be kam eine bedeutcncle Verbreitung 
in elen HC1ttenwäldcrn Bergslagens uncl wur
cle meistens von e inem O bbarius-Sch öler -
d ie sog. ,,O bbariten" - ausgefohrt. Es kam 
auch vor, dass e ingewanclerte deutschc 
Fo rstmeister u nd ,J ägmästa re" cles Kungl. 
Slwgsinstitutets m it cler Obbarius-Meth ocle 
arbciteten. 

Ein bezeichnencles Be isp iel von dcr Urn
fass ung des Fo rstein richtun gsb etr ieb es in 
Bergslagen kann man bei cler grossen Eisen
werkfirma Uddehalms BolagABfinclcn . Diese 
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Akti<"ngesf' llsc hafl war r inf' dt'r \ 'o rl ä11fn 
beLreffend Fo rstplanen 1llld liess wiihrencl 
cler .J a h re 1856- 67 ihre 11 g,tuzen Wa ld 
hod f'nhcs itz, 77 000 ha, f'orsttaxici-cn U1 1d 
e in r icht.<"n . De r H a u ru<"i l 1r11rcle 1m1er i.f'i
tung cincs Sohnes nrn C.L. Obba ri us aus
gf'fi'dm, \'\' illwlm Ohharius ( !8'.Z'.)- !88r1 ) . 

.1 857, d re i.Jahre 1·or sein e m Tod. mach te 
C.L. Ohharitts eine Schiitrnng Ctbcr die tota

len forstein richt u ngsareale clie rnit seiner 
Methoclc durchgcffd1rt 11·urclcn. Es zeigrc 
sich d ie irnponiereude Zalil 1ou sEJO 000 Ila 
Waldboden wäh rend der .Jahre 18~9-1857. 
fi ne vorsich tige Sch ärwng danac h ff1r clie 
folgemle n .Jahre b is 1900 deu tcte das dop
p elte /\real an . Dieses becleuLel, dass et.wa 
60 % cler sch11'<"cl ischen T-fo u<"nwälcler in clie
scr Zcit uach Obbarius' System zur gcordnc
ten Waldpllege e ingerichte t 1rn rclen . 

Dic f orsrcimichn111gsatd'rräge gahc n C. L 
Obbarius u ncl sei n e u SchCdern n.: icbc Mög
lichkeitcn CCt r ihre Fo rstwinschaftsiclcen Zll 

sprechen . Da clurch ka m <" ine we itgehe"n de 
u ncl na tu rnalle Ratgcbenätigkeit zustande, 

was au ch zu e in em l'o rstlichen Bewusstse in 
mi twirkte. D urcll d ieses Bewusstsei11 wu rcle 
e in G rund gelegt fii r den Ged anken e iner 
forstlicl1cn Ccsctzgcbung mit. Cesichtspunkt 
auf Re p roclu ktio n spfl icht u n cl Nachh alt ig
ke it. 

Obbarius' sonstigen Tätigkeiten 
Au s sein e m versteckten V,'ohnon in den 
V,1älclern Bergslag-ens, ohne heu tige Ver
kehrsmi t:rel, - clie e rsten Eisenbah nen wur
d e ersl urn 1850 gebaut, das Landst rassen 
netz war clCm n u ncl Sch iffsverbinclungen ins 
Land zu d en g rossen Seen u ncl wen igen 
Kanälcn bcgrcnzt - war cs natiirlich schwic
r ig, e in Ko ntaktnet:z a ufzu bauen . Durch 
Brukssor:ietetni uncl Obbarius' Besuche in 
versch i e d en e n H ii ttenbetrieben ko n n Le e r 
sich d och ein ziemlich gutes Bild von cler 
fors tliche n Situa tio n in scinem n eucn 
H eim a tland m ach e n. Selbsrverst.än d lich sah 
er grosse Mängel ini fo rsLliche n Kö nne n 

t1nd s1 1ch tf' tvfögl ich keit f'n dif'ses ahrnlwlff'n . 
D11rch Anike ln in Ze itschrihen wollie Ob
barius forstlichc Aufkliirung l'e rbreite11. Das 
Problem ll'ar nt1r, c!ass cs kcinc Forstzcir
schrilten gab. Obbarius war also /t' i/s auf'clas 
.Jahrbuch angewiesf'n , das 1·cm Brukssocirtrtm 
z11r Förclerung c!C"s Rergbaues und 1-Ti'itten
h e triebes a usgegeben 1, u rcle, und teils auf 
21,·ci pri1·are L:indwirtschaf'rszeirnngen. Es 
gelang Obbarius cinigc Artikeln in elen clrci 
gcnan nte n Zeitschrihen z111·eröfl enrl ichen , 
c1 bcr da er ciuc mch r kontinuierliche forst
liche T nforniationstätigkeiL e rzielte, besch loss 
er - m it Stii tzc 1·on Bruhssorietelen u11cl 11ach 
clcmsch em Yl lister - e ine eigene Zeirschrif t 
rn sta r ten , Tidsln-ijt för Slwgshushctl/ning (Zeit• 
schrift fo r Forst11·irtschaft ) . Dic Zcitscli r i[t 
erschien mit einer :\fummerjedes .Jahr 1·011 
1850 so !ange er lebte. Durch die Zeitsch r ift 
vc rs11cht f' O b barius i'dwr d if' neiiesten 
Erfahru11gen anclerer Lii11cler, bcsou clcrs 
Deutschla n cl , zu informicren - er folgte 
sorgfältig d er forstl ich en E ntwicklllng in 
sciner al ten H cimat - u nd scine l clce11 i'tber 

den \r\'a ldbau in p opulärer Form bekann t zu 
machcn . O bba r ius war d e r crstc der 1crsuch
Le, eine forstlichc Zeitschrift in Schweclen 
h e rauszugeben . Es soll te bis 1873 dauern , bis 
d e r näch ste Versuclt getau wurde , mi l dem
selbcn Nahme uncl clemsel be n f o rmat. 

O hharins ,·ers llc h te a11c h a n d er foi-s t· 
l ic h en Fo rschungstätigkeit, clie m il S ti.1 tze 
von Bru.hssoriete/en a usgci'1bt wurde, te ilzu
nebrnen. Es h andclte sich hauptsiich lich 
clarurn , rneh r ra tion e lle Methoclen cler Köh
le re i zu finclen und clas Holz eter D urch 
fors tungen zu nurzen, H o lzko h lc zu lagern 
uncl im \!Vin te r zu transponieren. Er versuch
Le a uch Torv a us den Mooren zu ko h len. 

Dad u rc h , d ass Obbarius die Verantwort• 
u ng d e r Pfl ege von d en Wälcle rn in d e r 
Nähe cle r Schu le be ka m , h atte er auch gute 
Gelegenhe it seine Waldba uideen p raktisch 
zu zeigen. Er wurde n a turlicb seh r oft von 
verschiedenen \,\laldbesitzern zu Rate gezo
gen. 
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Wie ,vurde die schwedische 
Fortwirtschaft von Obbarius' 
Wirksamkeit beeinflusst? 
Der Kenntnisluschuss den Obbarius und 
sein Forstinstitul cler schwedischen Fonwirt
schaft brach te, zeigte sich bald von grosser 
Bedeu tung bei d er Einföhrung ration eller 
Pflege in den Wälclern Bergslagens. Irn Ge
gensatz zu den mehr passiv bewirtschafteten 
Staatsforsten nutzten die I-h.ittenwaldbe
sitzer d urcb e ine beweglichere Plan ung ihre 
v\lälder zur grösseren H ollkohlproduktion 
als fruhe r aus. Gleid lleitig fiihrte der geord
nete Schlagbetrieb w gut geschlossenden 
und gle ichalten Beständen von Kiefer und 
Fichte. Es ist ke ine Öbertreibung zu sagen, 
dass die moderne Gestaltung der Forstwirt
schaft in Schweden, mit geregelter Hiebord
nung, ratione ller Verj i.ingung und Produk
tionskontrolle, in Bergslagen gegri.indet 
wurd e, und dass Obbarius einen wesent
lichen Teil in der glöcklichen Entwicklung 
halte. Nach und nach näherte n sich das 
Central forstamt und d ie staatlichen Forst
ä mte r den in Bergslagen herrschenclen 
\l\laldbauprinzipen. Am Ende cles 19 . .Jahr
hundens kann man von gleicherVValdpfl ege 
in den Staatswäldern und den Hiitten
w~ildern sp recben . Wenn aucb viele anderc 
Waldbesitzer sich von den Grossbesitzern 
beeindrucken liessen, blieb doch der 
Plenterbetrieb währcnd !anger Zeit vorherr
schencl in den Baue rnwälclern, welch e am 
Ende des 19 . Jahrhnnderts me h r als 50% 
der GesamtwaldOäche ausmach ten. 

Es ist in diesem Zusarnmenhang wichtig 
zu nennen, dass man durch Kahlschlagbe
trieb uncl natiirl iche VerjCmgung. was lll 
glcichaltrigen und gleichrnässigen Bestän
den von Fich te und Kiefcr ff1hrte, Wälder 
bekarn, die sicb för Ernten von Papierholz 
und - nach Durchforstung - auch ff1r Säge
holz sehr eigncten . Als d ie guten Konjunk-

226 

turen der Eisenproduktion zu Ende waren, 
konnten also viele I--fouenbesitzer rnit wohl
gepflegten Wäldern zu Cellulose- und Säge
werkproduktion C,bergehen . Fast alle d ie 
grossen schweclischen ForstbeLrie be in Mi t
Lelschweden stancten ein rnal rnit ausschlies
send Eisenproduktion, fi.ir welch e sie grosse 
Wälder brauchten . - In Nordschweclen m il 
elen grossen Arealen Urwäldern war die Ent
wicklung anclers. Man startete in der letzte 
Hälftc des 19.Jah rhunclens mit einer Exploa
tierungsphase, Kahlhieb, Flösserei und gros
sen Industrieanlagen an de r nordsdiwe
d ischen Ki.iste . Erst u rn clie Mitte des ]9. 
J ahrhunderts kam clie nächste Phase, eine 
nachhaltige Forstwirtschaft. 

Das v\lerk C.L. Obbari us' geriet in Ver
gessenheit um die j ahrhundertwende 1900. 
Die Ursachen sind beut.e nich t so leicht zu 
finden. Es kar111 sein, dass die enorme ~nt
wicklung, die d ie schweclische Forstwirt
sch aft mit allen ihren Institutionen nach 
dem zweiten \ I\Teltkrieg durchmach te, so zu 
sagen , die Bilder der Pioniere auslösch te . 
Gleichzeitig war das Inte resse för Forst
geschichte minimal. De r Blick war gegen 
Norden gerich tet. Leider ka nn man auch 
rnissden ken, dass gewisse fuhrende schwe
dische Forstleute, die gleich zeitig mil oder 
kurz nach Obbarius tätig waren, und die 
ihre Meinungsverschieclenheiten mit dem 
karnpffähigen O bharius gehabt hatten , sich 
nicht ve rpf1ichtet föh lten , sein e Verclienste 
ins Lich t zu stellen. Äusserungen eines For
schers in cier Kungl. Slwgshögslwluri, clcr bei 
verschieclenen Gelegenheiren Grund ge
habt hat, Obbarius · I ,ebenswerk zu ri..th men, 
können claraur deuten. 

Carl Ludwig Obbarius muss als einer cler 
wirklich bedeutenden Piouiere cler schwe
dischen Forstwisseuschah geehrt werden . 
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Noter 

Inledning 
C äst r ike-Da la rnirs arkiv fön·aras i kiilbrc-11 till AB 

AssiDomäns f.d . kontor p,°t Kva rn lwrget i Falun. Uct 
omf'auar än'; ll h a nd ling,-1r frå n Cä~trikl ands 1-c,·ir och 

1-l ju rfors skolre ,·ir inklusi\(.: d eras Cöregångarc. b l.a . 
l'i<"rps n _·,·ir och Koppa rbergs a·,·ir. 

r\lfl'al111cra11tz (1823-1\106). se ,iot 45 . kapitel -1. 
Se kapitel <I. s. '.!<t IT. 
, \ lmquist , Uifring 8.: lkhlen 1980. 

I Sarn7elius bok.Jrl'gni.\·ffllr)11 ( l ~Jl5) finns e n 111~ingd 

d ata dels 0111 C.L. Obbari,1s, dels 0 11 1 c11 son till denne. 

Ca r l Ludwig Wililcl111 , samt i s11pplC'111('11t c1 iiH·n o m 

ytterl iga re en son U) . C,1rl C ustaf. Dt' I har si·11:11c visat 
sig att Sa1111.clius h a.r få11 d('I 111 csla o m ba kfo1cn. oc li 

a tt uppg in1a d ata o m sonen \..\'i llit'lin egenll igen a,·sc-1 
f)'ra a ,· brö derna Obbarius. 

Ernst Ohbari11s , ·ar ve rksam i si,dra l);d;irn,i fr,rn 

187:-1 och bodde sista tidc11 i S,it<T dä r han ;l\frd 18!>9 . 

r\rt lkc:111, SO lll om rattar c-n dryg s ida. ä r skri \"('11 a,· 
L .P. rvta l11H.J\"ist,_j~igmäsLare i K1111g-l . l)o rnänstyrelsen . 

Boi"·1hi11s & Krom now l968. 

Förcs1{111darc fö r skogssko la11 och ilg n1ästare- 1 

Tierps re,·ir , ·a r A.T C nattingi 11s ( 18g\l- 18\)7 ) . Ha n 

ii,cnog 187'> ,·ed a ktörskapct och ägandc6ittc11 Li ll 
Obbari11s Tidskrift ji,r ,iwgsh111·hr1llni11g, som ,·,1rit ,·ilan

de sedan C L Obbari11sdöd 1860. 

Kapitel 1 
Skogs-styre lsens 1.1n(krda11ig-a berä1tt"lsc 18 79, s. I~ 

ff. 

Landshönli11gan1as uppskanni11g;-i1· ;1,· ,·irkesLil lgång

arna, som gjordes , ·an femte å r u n d er 1800-talets försia 
11 ;-i lft, ~ir inte ang·i,·na i ko nkreta La !. 11 t,1 11 111<.T c11 re la-

1 i,· bcdö11111ing av typen "11i.\Jfl de/ara\' länet", .. 11rlgra Lrr1h
tn·•. ··,,11 del sorlmar·•o.s., . (Ag.inll, 1857. s. 'l:l). rnrfö1 

d e1 ka 11 v<1 ra s,·ttn au jämföra a ng i,·na , ·ärd e n n1(·d se

nare uppskattlli n gar, gn1nd ade p ~l fa ktiska 1nä1ni11gar. 
Ar Strö111s '"Förslag 1ill en fö rbiittrad skogsh1Lsh al l

n ing i SH;rige.jc mte u tkast till dess s~·stcmatiska \"trk
st;illande .. lr)'Ck1c·s i Stockltolm 1822. Skril1cn ill ga,·, 

rill t:11 stat lig p ris Läd ing 0 11 1 den bäsla a d1 a11d li11gen 
Ö\(T dcll rationella skogsskiitsclll. Trots fll'ra förslag 

utde lad es in 1c 1i;1go t pris. (Skogshögskol;1n l 'lJ 7. s. 1-4 
CC ) 

Wieslande r 19:16. 

l. /Jf1;katt11i11grm Siwig,•., ,/1og1tillgå11gmSOLT I 932:2G. 

Wicslandcr 19%, s. (i:n ff. 
\-J a n1cl 1990. s. -12,,. 

.. \'erein f.ic li l kann man ..;ag-e n: Dic Hol1not ha1 die 
Fo rsl\l"irischaft gcboren ·· (;,larnel !l)<}O, ., . ::1'2'2) . 

l lasel I '185. s. I 07 ff, 
iq lb id .. s . 22·1 ff. 
11 lh id .. s. '.!30-2-10. 
" Riclttcr 1952. s. 12.'i. 

,.. Fragan orn skogs bris t 1111dn ul i ka e poke r korn I i

digt all in tn·ssc ra d e t~·ska skogsforskar11 ;l , ~e 13randl 
1lJ'l9. 
11 l. r\ . <1fS1. ri.Jin gjord<' 182-1 en stud ieresa ti ll cen1ral;1 

Tyskland och skildra r i 1-lrwdbnli ji,r 1/i11g1h11,ha//an' 18-IG 
sin a inlr)·ck (s. G ff.) : Th·ar och en som lef, a t i e tt skog• 

rikt land, och so 111 bereser traktern a af .\Icrsebui·g. 
;,'Jagclcburg, Brandenh,1rg. Rite n och \\"estphalcn. ka11 

icke 111a 11 111cdön1ka n bc-1r;1k1.;;1 de fau ig-a re in nc,·å11a r

nes usla belägenhet i brist af skog . Deras bostiider äro 

forfa rdigadf' af sprö tar, klädde utan och in 11.i u med 
hopiihad lera och lia ln1 , som af regn . frost och b låsL 

lä 11 förstö res och o fla behi,f1·;1 repareras . . . deras 1ncs-

1a b r;in sle består ar 1o r fio rd , solll öses i fo rmar. 1orbs 

i so len och secl e rmf'ra a 11,·~i11des att ko ka med. De 111;.J.S

te bo i O<"idade rurn h e la ,·in 1rc·11. ()ch ingen skog g if

\"er d e1n l11g11 1no t b låsten St1da11 iir belägenhc 1. c11 
h os clen1. som f'ö r sent tänkt på hush<11111ingen 111t'd sin 

skog. På d e ortc-r ,hcr i Preusse n , de, 1nfTa skog ännu 
rans q,·ar när skogshushall n ingen hö1jadc, :'ir bris ten 

icke så s101. Ko nunga r ike , Sach sen kan icke fran 
sina ,·~il skö11a skog-ar fyl la in ne\"å n an u,:s behof, 

1\ ,Ja11 i1H'iincler troligen att deua ... kan icke l~illlpas på 
Sve r ige, som har s;.1 stor,1 skogar och så lit('II befo lk

ning; n ,cn .. . S,·erg<" bchöfvcr rnå ngfiddigt större skogs

lön·åd än sydligare lä ndc-r, om bristen icke skall kiin
nas starkare i (' !I l;.111d rnecl kallare rlin1at . 

,·, Frie dri ch Wilhc ln1 Rad loff (1765- 18:38), 111cd.dr. 

professor. s tudie rcs;-1 i Tvsk land J 80!"i. se kr. i Kun g l. 

Finska ltushållningssällsbpct 1805- 18 1 :l. ho1aniccs 
d e mons, ra tor ,-id Abo akaden,i 1806. 
1
'
1 Skogs-styrelsens unden'!:rniga be r;tne lse 1 S-79 . "· I '.17 f. 

17 Carl Christian Böcke r (1 78h-1 84 1). förste sek r. i 

Kun gl. Fin-;ka h usl i{Il ln ingssällskapet. pnJfc:,sor, en av 

Fi1il;11ids mest he1 ydand" ekonomiska skrifist,\l larc. 

skreY 181 l) t;i\'lingsskrir1cn Om Skogrn:, skötsel i ,Vo1d1'11 . 
som trycktes 18\1!), och som fick s1or lw1ydclsc för den 
skogl iga ck·ha tl <.:n i S\'erige. OpponC'nt 1ill ;1!Ström. 

" ;,,,:il, Gab rie l Sds tri",n1 ( 1787- 18./5), se n :i1 5 . bpi
tcl 2. 
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i ! i BoC1li i11s &: Kro m11 0,r l ~l:1:1. D.I I1: I. ~. '.°>20. 

'" En ligt Sa rnzcliu, I 'I Li:.-\.,-. l\orm1c·dt ( J 80.J-l 8W). 

T haranclt 1820- 18:!2. l ' n i\"C· rs i tt'lel i Ber l in ( U x -r,wal

clc) 1824- liW6. Ku ngl. Skogsinstitutct I S'V,-18:,G. iiw·r

j;ig1n{is1arC". ö, c:rgick t i ll ofli n : rs1/i11~1. - _J ohan 0Lcr

dah l (17'l 7-1 8H). T ha rand1 1819- 1820. - Ö,crj,ig -

111,istar·e C.C. \\.o lff ( 1828- 1 <JU,,) , E iscn ach I 8',0, Ku ngl. 

Skogsimtillrtc t I fö8- 18(i0. 

" ' Wahlg ren 19 17. s.11. 

-- l\cickcr i 829. 

\\";,hlgren 19 17 . s . 1 b lf. 
21 E liasson &- !L11n ih<n1 1999 . s. 71. 

.!'i Heckschcr I 9LI I, s. '.Z'.29 IT 
:!i, Högberg l ~)07. s. ~R~. 
27 Rekogni ti o n sskog;1r: al lmänna ~kogar 1no t tl\){if1 

11 pplåtna f"ör nYUj;rndc a\" bn, k eller 11'-na. 

:.!:-. Se t.cx . Skogs-styr el~f'n"i underdt1 11iga bcr{itlt·lsc 

187\1. 

" ' Au 111,rn I 98(i, s. <Jr, ff. 
:ii , l i ppskat 1 n i nge n iir bl.a. byggd p,1 Eriksson l 05~>. s. 

2:tl fl. 
11 .J e rnkonton·t s1od under lccl ni n~ ;.iy Bn1kssoc if'tct· 
e n s f1dl111;iklige och d e pu tera de. 
, ., Arpi 1% 1. 
1
:
1 Bol;thius& l\nJn1ncrn· l ~Fl[>. D. Il l: 1. s . . ')13. 

:i i S\'crigcs s koga r 1111dcr 100 cl r l 9S~l, s. 14. 
:r. lbid., s . I 6. 

"'' I i>id., s . 20. 

~i Jbid. , s. ?d . 
. ., lbid .. s. 69. 

-'' ' Ihid .. s. 12 1. 

Kapitel 2 
flrukssocietc1,-·n s och dess f"u ll111 iikt igcs prn1oko ll 

;i r sanil:-1de i jl'rnko nL0 1TLS adzi,·. ,0111 ~lr ?n·c-r lärnnat 
1ill Riksarki\"e t. 

Carl_loh ;u1 ;i/" N ord in ( 1785-1830) . se bilds. 21 . 

Kungl. h r<',. 1i ll Ö fvc rh o,j~igm~iswn.' Sprcn gtportcn 

d rn 15 oklOhcr 1828. 

\\'a h lgren El 17. s . 1:0. 

:\ils Cab r iel Scfs1rö111 fram h ö ll ,·iktcn •"· , ·n skogs

ski\tsclrc fo n11 cfler t>skt lllÖnster i i 11l:-1gor till l~ ru ks~ 
socie tctc 11s fu llin:ikt ige ,\ r 1832, 11 1c n ans/tg det .. icke 

1rn)jlig1 ~11 1 i Sn-:rige in rö ra en s koglig b > råkrat i lik elen 

t)·ska"" . Se B oe thius & l,ro,nnnw l 9~,5. D. 111: I, s . .520 . 

lbid .. s. :\ I <J. 
lbid .. s . :", '.21 . 
Brukssocictctcns p rotokoll ~36 elen 7 111aj 183,, 

Brnkssocictc tcns f1d l111äktiges p roto ko l l d e n li _j n n i 

18:18 

'" lbid. d("l 1 2 okt. 1838. 
11 \ 'r1r:t1irhnis srlmmtlithn St,uliert'tldn1 rfpr :-\ Jwdrmit :u 

'f'ilf/1(/1/(/. 1819-20. 

i :: Data 0111 O bbariu~ har h ilmtats ur 1na1cria l so m 

st ä llts til l for rogandc- d e ls a ,· U II O bhari11s. S u nne. ucli 

Bo .Ro n11ers t;-11n, Dande ryd, dels ;,n· S 1aatl iche~ Forst

;_i 111t 1-LirLg·erode . b L-L 11 1clragcn ur A 11lrnlt-l-J1,n1h11r-
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gi.,r/J,, \\ '/Jrhn,tlirhr ,-\Jt:f1 i,[!:fll och uppgifte r fran Bibl io
liwk Ballcnstcclt. 
1 1 Skog~fi\n·,ilt11 i11gc 11 . S1aatlic hc Fo r~L\T n,·,t!tung 
I L-1rzgc:rncll' , 111111w ra 1ill11(Jrig Land Sach:--e11-...-\ 11halt. 

,-;lrda r 1radi1ionerna frtu1 å r 17 12 . l);na om -;kogsl'ör

, ·,1ltn ingc11 i I la r t~erodc ha r 1i;i 111 1a1.-; 11 r ~JOO_Jahrt Font

.!!/ffhirh!r au/(/,,,. I lan .. g r u)·dPr l-/od1Jltlrh11. utgi,-cn ; 1\· De

zcrn at Fo rsl,,·insd1af1 i1ll Rt·gi<' n 111p;sp r~is id iu111 ~Jag . 

d e burg. sa nll (;,,.\l·/Jirhlr' rln Fontn,11itn I l or:gt1 md,1 (hi,

etu1a 19 / 0J. f()rfa11are okänd . .13äg~c: skri ft<' r na har <'r

Ii:,l li is ,·id lwsiik i S t~a tli c h cs Forst;11 nl i Har1geruclt-. 
11 Beg reppet ·· \li ttch,ald"" inlö nlc·s :i,· C:olla 182[, i .J:c 

upplag a n a,· hans bok ,-\ 1111 11/i.,"IIK :ru Fonltinrirh/11 11g 

und Abschiit:101,r.!,'OCh a 11,·~i11ds ocksa a , Obbariu~: "rnc 

dclskog··. 
1·· G eo rg I .udwig I !;m ig ( I 7(i-l- 18'l7) ,·ar vnksa n1 pa 

många h;1ll i T,·skland ( l,l.a. pa 178 0-talc-t i I I.1 rzgcro

d c), \"ar kollega nl("d C. I.. Ohharius fä r, "Rci t~·nd<· 

Fö r .s in"" . o ch hlc-,· 1i ll s l111 a r 181] Oberla nd fo1·s 1nw is

tc r i P1-c11';Sf't1 . Han n;·organ ise racle Prc ussC'ns skogar 
som <'fter Ull~. 11c ksa 011 1fo tt;id,- lw1ydancle a realer 

bade i Wcs t la k-n, O s lJ>1T11ssen och Sc hlc-s ic n . \' id si

d a n a\" Cott a och P fe il yar han en a\" de ledande ny
da narna i 1yskt skogsbruk i b ö rj;in ,I\· 1800-talct. b l.a . 

bc1rii!'Ln1dc skogsindc l11i11g. H a n s 1ne locl .. ,\laj.,n,

lachwe rk .. i11 11cb.1r a 11 111;l1 1 str?i.\'ade cf'te r all a~wd
k o1n m .1 lika s lora ;"l\Y(' r kni ngsvo/_l'liltl i slu l;_1 \'\'(Tk11 ing·, 

11101s,·a ra ndc d en arliga t i lh"iix te n , i 111otsa1s till runtl
fackw·rksmctodcn. :-iom i1111 elx·11· lika stora rnntlrr i a, ·

,·crkning ,·;u:je ,'i r. ()111 i11dcl 11i11gsYerksamhctcn se {in·11 

kapitel -}_ Yttcrl ig;irc- o m Har1 ig s f' , . 9J - 'l2. 

" ' 4/JIJ }11/m l-imlgr.v hii/111' 19'.l(i, s. 17. 

" Be u ·iilTanck de 1,·s l-.a tjän s te titla rna och tinas innc

bt)nl se Bilaga 1. (;(lr/ Lurlwig joliann Obboriu., orh hr111s 

/0111ilj. 
' ·' Ohbarius beteck n ar s ig , j:ih· som elc\" ti ll b !1de Cot

ta och I la n ig-, Del sc11,-1rc· ang-f•s ocks,l i Lnrhirhle rlr . .., 

Fontrn,irn J-/r1r'::.gr md11
• 

,,. Se .\la ntc l l 'l'l0. s. 17'2 Il .. ocl, 1-! ast· I l '.H:i::, . s . 2,lO 

och 2:"t1. 
"' n,na o n1 <..I.. O hhari ,1s för tiden f"ö r<' ankoms 1cn 

1i ll S\'<'rigc har hämtats u r e n sl;'ik1kröni ka (se bi Liga 

I) . sammanstäl ld med kd 11 i11g :=tY d aia -;o m e rl1 <H l its a ,· 

efterle ,·a11dc sti k1i11g;t r i S\'t·ri~c och Tyskla nd. 

" Yt tcrl ig,nc u pphsni ngar om C. L. Obbari11s farni ij 

se s l,ik1kr i",11 ikan . 

Olls I 992. 

".!J f>rHI· orh ! nrihr'> '/ "id11 i ngan 11a1nn 1834- -IA. 

" Brukssoci e tetem fu l l1n:i k1ig,·s protokol l den 7 m aj 

LS:,'l. 

lh icl. dc-11 '! I 1naj 18'19. 

''' Boeth ius & Kro111now 19r,:-, . D . 111 : l . s . ;;,z,;_ 
'li PnJ 111(·morian har l~Yärr inte ~1crfu11ni1s m en fi 11 11s 
0111 11i\11111d i_Jernkontorets hdl11,;1k1 igcprnwkoll d c-11 3 

d ecembc 1· 183\l. 
·!s Ro(~tl1i11s 8..: Kroninow 10:)t). D. IIl: L s. :-> '.17 f. 

Obbari11s. C. l.. 18-l(i a. 

"' Agardh IW,7 . Se t.n . s. 1 1 1 ff. 

:ii Be rg. Karl Ht'i1 

1 ions-Ver\1 ~il ll l isse 

licher Boichung·· 

Jii r Fors!- ll nd / ,a nri 

18:iG av C. :VI. Sjög 

·" \ '1allsso11 &: S tr 

d agscleba11c-n J 8C 
fö rs;i l_ jn ing De l l\, 
..,, Man1cl l990. s 
; i \ 11cr om Gusltl 
:<:, A ll rasts tidl.1 Il 

11ingsåld e r för ett 

s1o r bland n ing a\· 

sdir ligt problem. 
3'i R eson c 1nange 

for a tt bc111ästra l 

11ppko11111H.:11 gen< 
åkle rsför deln ing) 

" Str öm 18-+6. s. 
" l\ru kssocictcl< 

18'1 I. Von Hnrna 

lc· t i s in hcl h c-t. 

"" Nordc nf"a lks I· 
11ianä lven oc h ko 

n ingeverkcn , En 
åren 185~- 77 sko 

ni ng-c,T 1·kr· n ocli 

san iling . 
m BoCthius & Kr 
11 Gustaf Fkman 
1944. 

" E k111 an 1830. 

"' (;11staf E-son 

göri 11g både i fii lt 

i _pgcrista ten kan 

gänge n. \ 1fcr om 
" Tryck l i \ 'ä n e1 

-1.-, Bcrgs111a n I 9~ 
·11• Boethi us & K1 
47 vVah lg rc-n 19 1 

ti ll Bntkssocietl"l< 
1"" Boethius & K.1 
111 Bland Riksark 

tete 11s Sko gsinsti 
varav som bi laga 
O skar L e jclstr örn 

·'
0 W a h lg r e n 19 1 

:,, Bn1kssocietct< 

'•0 Lu d vig Berc k 

ncrad från K11n~ 
c xa 1nen sanuna ; 

ledamot i 1 8':>G å 1 

tör fö r l.(llllilläte 

_.,., Se vidare kapi 

. ., Obba rius. C.1 

' -' Boethius &: hJ 

na La gcrhjelm o , 

få tillfälle a tt u1 hi 
:,G A_ll m{i1111a ,nö 



"1 lkrg. Ka rl Hcin rich Fd111und von , "( 11,c r dic \'cgc1a
tions-Verh~ilt11isse in Skandina\'ien besondc:rs in fOrst

licher 13e2iC'h11n;(, J ahdnffh rln A:iinigl. S1i1hs. 1\ kar!e111ie 
j iir Fors/- und /,amlwirlli t• zu 'J'lwrru,r/ 1855; Ö\'e r~äl t11ing 

18!',G '" C.~-J Sjögrfrn . 
"" Mau..sson & Strid sberg 1981 . Del A, s. 7 1. s;1111t ,·i ks
dagsdebauen 1809- 182'\ orn de a ll m änna skoga rnas 
fiirs;il_jning D,·l B. s. 182- 191. 
:<:< Mantel 1990, s. 396 lf . och Hascl 198:j , s. 2 14 ff. 

" Mer om GustafScgndah l i kapitel 5. 
'G A tt El~ht{il la medeL'i ldern och l.-1niplig s luLl\YtTk

ningsåldcr for eu b läda1 lwsta ncl, somj11 i1111e hå li<'r (·11 

stor blandn i11g a, åldrar - b 11ske 20- 120 ;1r - lir e u bc
S\·i-lrligt prohl<:11 1, sorn krä,'CT stor erfaren het. 
11

' Resonemanget påminner 0111 l 960-70-talcns id,' er 
för att bemästra den då hef:1rade s.k. ''virkcss,·ac kan", 

11pp ko 1nme11 gc no111 brist p :, 111cdelåldcrs skog (~jämn 
å ldnsförde lning) . 
'" S1 rö111 1846 , s. :\. 

·" 13n,kssociete te ns de p11tc rades p rmokol l JO maj 
184 1. Von Hcnll ;111 ssons anf<')r;-11 1cle återges i protokol
le1 i si11 hel h e t. 
-"' Nord c11l;ilks I-lo lmal'Crke 11 , ·ar lwl;igna ,·id A 11gcr-
111aniilven och korn senare att sam manföras me d Gra

n ing e ,·erkc n . En a,· C.L. Obba ri us sön er, Geo rg, \'ar 

å rc11 1852- 77 skogsfo rvaltare vicl Gålsjö hrn k och Gra
ninghcrkc11 och had e sin bostad i G;irde, S1röms fö r
saml ing-. 

'" Boeth ius 8c Krom noll" I 955, sid :.,'37 IT. 
11 Cuslt~/ l-Ju11rn11 svenslw jiirnha nl'eringrns nyda,uirt 
1944. 

" Ek111a 11 18:30. 

"' GnsLaf E-son Seg·crdahl. Ha 11s tidigaste tjiin st
göring b,hk i n1Iunäu1i 11gskåren oclt son1 e x1ra i -igare 
iJiigeris1a1<'11 ka n 1nöjligc11 förk lara de n s nabba st1Idie
gå 11gen. fvler on1 hans bana i kapitel !J. 
·H Tryckt i Vänl."rsborg 184 '\; 205 s. m ed b ilagor. 
,:, Be rg-srnan 1985. 

'" 13oethius & Kro rnnow 1955, D . Ill: I , s. 5'27. 
17 Wahlg re n 19 17, s. 29, resp e ktive Obha rius skrivelse 
till Brnkssocie te te n 1841. 
'" Boe1hi11s 8c Kro rnnow 1955, D. Ill: I, s. 534. 
·
19 13lan cl Riksarkil'e ts hancll i11gar rörande 13rukssocic
t<.·t c ns Skogsinst itul fi nns kop ior civ elevernas betyg, 
varnv som bilaga åte rges e 11 betyg frå n 1853 för Carl 
Oskar 1.cjdströ m . 
-,., Wah lgre 11 1917. s. 43. 

,., Brukssocictetens fu llm ä ktiges pro1okoll 1844, § 4 1. 
:,, LudvigBc rckha n Falk,nan (1808-1891). utexami-

11 cracl från Kun g l. Skogsin sti tu tel 1829, lantmä tare
c xan1en sarnma år, överrlircktör förjus1 c ringsverkc l, 
kela mot i 18:,6 års skogskomrn itte , 1864 generald irek
tör för I.a n tmäterislyrclse 11 . 

Se vida re kapitel G, Obbariusjä,fallarskap. 
,,,. Obhari11s, C.I.. 1848, s . 125 ff 

, ,, Boethius & Kromnow 1955, s. 533. Brukspatrone r

n a l .age rhjelm och Östberg ansåg a t t Obbarius bo rde 
få ti llfälle a tt utbilda fler e lever till bruksägarnas 0än sL 
:,Il Allmä nna mötets pro1okoll för d en 29 111 aj 1850. 
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-,, .13rttkspat ron A nck rs \1\'t'cl berg ( 1795- 186'-I ) ägck 
fl era b ruk i :\o ra-1ra k1c11 . b l.a . l Limmarhi' och Jirle: 
var riksdagsnia11 för libe ralcr11a 183+-.1 8.:"j8. 
-,,., D('J1sam1nc sonI 1855 häftig-1_ angrep Obbarius, se 

kapi te l :i, Slridm 11/Prl Ö11e1jäg111iisla1P Cw!a/L"-.,on Segn

rl"h/. 
·,,, F.n konfaw,d reschcrät tclsc finns i Brukssociete1-

cns ark i\' i Riksarkh·ct. R(·scbt-r~ittclscn fin n-; so 111 bi la
ga i el e n na bo k. 

"" S;11nzelius,.Jiigerisl"lm ( 19 15) 11pp1ar p,:i s . 398 IT. 

nf'ra pcrson f' r .'io111 fick hf'fa1111i ngar i J .igcristaten 
u tan fi) rc:skrin°:- 11 l'Xarne n eller pri')\·11i11g·. 

'" Wa h lgren J 9 17. s. HIT. 
,;

1 SrH-'riges skog11r 1111der 100 r'Jr 1959, s . 37 ff. 
Ohli;1rius. C.L 1857 a . s. 37. ,. 

Kapitel 3 
Arp i l 959, s . I G ff. 

Exe mpf·lvis unden ·isade Cou a vid Fo rs takademi,·11 
i T h a ra ndt i .1/11/sslwgs/m,l<Siiiro, 'Staatfors1winschaft s
lehre·•, redan pa 18'2.0-talet. Ricl,tcr l!E.2, s . 19b L 

:i J o han11 Ch ristoph Hunc\es hag,· n ( 1783-183-1 ) ,-,11" 
p rokssor i skogsvetenskap ,·id u ni,·e rsi Le te 11 i Ti-1h ing
en oc h Giess,,11 . Se ,iven n ot 17 , kap. 4 . sa11 11 s. 92. 
' T ex. H a n igs l .ehrbuch fC, r Fö 1·s1er ( I . upp i. 1808) . 
Co11as Anweisung zur Fo rstC'inric htung und Abschjtz
un g (1820) respek1in: Gru11driss d e ,· Forsn,·issenschaft 
( I. u ppi. 18'>2) och P fc ils Vollstiindigc Anlcirnng- z11r 
lk ha11d\11ng . . . d e r Fo rste11 . Ein H andhuch ( 1820-2 1 ) . 

Obbari11s, C.i.. 1848, in lcd11 ing-e n. s. I. 
" Det a,·sn it t i Ohba rius brobok so ,n behandla, 
skogsinsekter, Dc l Il. s . 287- 330 , to rd e ha ar St röms 
1 landhok, s. 277-:000 i 184G ärs upplaga. som fö rlaga 
och har bara ko mpkucrats h är och ,·ar. 

Wah lg-rc11 Hll 7, s. l(j ff. 

' G11stafE-son Sege rdah l (se iiH·n kapite l 5) . som ti
digare ,ar officer ,·id Värm lands Fiiltjäg-a re kår, ble,· 
el ev vid Kun gl. Skogsinstitu te t 1829 oc h a,·Iade cxa
rn en redan san11na år. I-Ian avl;-tde också examen som 
lanun.'.itare under åre t. Hans tidigare 1j;,lnstgöring , 
b:åde i fäl!n1~itn ingskårc n o ch son1 cxtrc1jåga re iJ~igcri
s1atc11. kan mö jligen förkla ra d en snabba studiegången. 
9 Segerdahls Läroluu:\· ing;°t r i jtrnlwntorels A 1111olr~r 
18:, 1. 
10 Segcrdah I an,·ä nde r san1n1a systc111 n1ed paragrafe r 
i sin bok /-fand/1'(/n ingför slwgan indl'lning ( 18 4'\) . 
11 Ström 1846, s. 4 IT. 

" Segerd a h l 185 1,s. 201. 

'" Agard h 1857, s. J 7. 
11 Ma ntel 1990. 13oken inneh ålle r e n ganska utförlig 
red ogöre lse för d e forsla t)·ska skogsskoloma, s .k. 
"\ 1eistersch u le n", oc h övrig- skog lig u11de rvisn ing un
de r 1700-ialct och fö rs1a delen av 1800, \'ilken i s to rt 
bekräftar O b barius framställning-. 
15 Obbarius. CL 1845, s. '1'l. 
Hi \!lan t.cl 1990, s. 112. 

" Strö m 1846, S, 5 rr 
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" O bharius, C.L 18'1:i , s. 28. 
,i, O bbarirrs, C. L. 1845, s. 47 ff. 

~
11 1\lfetodcn tord e inte heller ha varit ovanlig i Sve

rige, särskilt inte i bönde rnas hagma rker, även under 
1800-tale t. 

~ 1 Strö111 1846, s. J8. 
-- Obbarius, C.L. 184!,, s. 5:1 f'. 
'L' ~'fan tel 1990, s. 4 13. 
11 Sege rdahl 1843, s. 96. 
"' 400 JahrP Forsf.fsPSrhir hlr 1996 och Cesrhidile f 19 10) . 
"" Ström J 84(i, s. I 54 ff 
~; Segcrdahl / 843, s. 125. 
1.-" Obbarius. C.L . 1845. s. 96- 1 14. 
~, O hbarius, C.L. 1845, s. I 03. fotnot. 

"" Se mera hä rom i kapitel 5 . Striden mnl Övnjägmiiila
,.,, Gustaf J:'-snn Srgrrdahl. 
·11 Mante l 1990, s. 188. 
,•) Obbarius, C.L . 1845, s. 207 IT. 
:,:-, Ibid. , efter s. 21 G. 
" Caja nde r 1909, respekth·e Arnborg 194 7. 
:\:, Obbarius, C. L. 1845, s. 248. 
3

" lbid., s. 264. In te mi ndre än åua metoder fö r mark
behandling beskrivs. 
" Denna me tod har han kunnat studera med egna 
ögon unde r sill uppd rag i Finland 1849-5 1. 
:.\I\ Ohbarius, C.L. 1845, s. 300. 
,i!I [bid ., s. 304 . 

'" Geschichtd 19 101, s. 11. 
11 Ström 1846, s. 202-258. 
-':! lbid., s. 245. 

'" Exe mpelvis fö re talet till Del Il, s. lll- VT. 
11 T e x. -100 }alm N1rstg,.vrhid1IP 1996, s. I O f. Obbarius 
har skrivil 0111 vi rkesanvändningen, lövtäkten, skogs
bete t och strötäkten i två skrift er, för vilka redogöres i 
kapitel (i, Obbarius fo1Ji.,11arslwp. 
,·, Obba rius, C. L. 1846 b , s. 19: Tabc-11 över o lika trii
slags kryltlpn ing beroen de på o lika fiberriktningar. 
"' Boi-t h ius & Kromn ow 1955, 0. III: I, s. 542 ff. Ä\'en 
orn Ohbarius bara delvis var in blandad i fö rsöken all 
kola tOr\', blev detta e tt på taglig t ex<'mpel på a lla de 
försök som gjo rdes att mö ta den hotande ,·irkesbris
tc n. 
·" .Jc rnkont.oret ha r ägnat ,·isst intresse åt ä mnet, vil
ket framgår av a rtikl ar i Jrmko11tore/s Ann//ler, t.<'X. å r 
182 1 0111 e ks och furns användbarhe t. Ä,·en \'e/n1slwps
akademims l lr111dli11garför å ren I i76-8 I inne hålle r data 
01n Lräs varakLighct m.111. 

"Mamell 990,s . .Jl 3. 
'" lbid., s. -11 .J, om ltlarkrä m elära n , skogsrän te läran 
och Fa11stman11s formel. 
;,, Obharius. C.L. 1846 b. s. 154. ··Riesen .. är rännor a,· 
r11ndvirkc so111 byggs i brant terräng fö r at t ,·irke t av 
egen kraft skall gl ida ne r i dalen , exelllpelvis t ill be• 
fin tlig ,·iig. Me toden kan fö rc ko n,rna iin idag i Sydtysk
land, Schwei, och Östl'rr ikc-. 
·,, I::n be tydande del a\' tilln, akningsvedc n til l Fa lu 
gnn·a ko 111 dock sjövägen via Da lä h-c-n och jön Runn. 
',:! lvlantcl 1990. s. 267 ff. 
·,, O bha rius, C. L. 18·16 b. s. 167- 190. 
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" I bibliote ke t vid T harandt.er Forstinstitlll finns e n 
skrift , tryckt 1840, a,· C.L. Obbari us, DiP l Va/d/111/lt uud 

Waldr/Jn111ulz1111g als C1,brffltn1 1'11/r's gu/pn Sta111/w11sl111l

tes ... (0111 skogsskydd och täkt a\' förna som eu hrou 
11101 en g-od statslwshå llning ... ) 
.,., Obbari11s .. Kort öf,·ersigl af insekternas e ntomologis
ka indeln ing'·{§ 18 1, s. 287-290, i Del Il av 1,'irobok,' n) 
överensstämmer helt nwd s. 277-279 i af Ströms bok. 
De i11sck1er som nämns på de följa nde sidorna är de
sam111a i bägge böckerna. frånsell au Obba rius nämne r 
/j,nt barkbo rrar och a ll af S1rö 111 bara känne r 1ill tre, 
samr a ll de n sisrnämncle också nämner en skadeinsekt 
p,, sälg och ··processio nsmaskcn", som Obbari us ime 
tagit med . Beskrin1ingarna av insekternas levnadssäu 
och bekämpning ä r i allt väsentligt clesamn,a. 
'"' Obbarius, C.L. 1847, lörord s. IV. 
57 Obbarius hade ulfört skogsindelningar i Mecklen
burg på 1810-talet; däre fter hade ha11 sont Forst,ch rei
bc r indelat skogar i Harz, varpå han var lärare i indel
ning i Harzgcroclc. Om denna inde lning har han skri
vit en a rtikel i Allgl'lneine fo,:sl• unr/Jagrl-Zeitung 1839, 
N:o 23-29, som närma re presen teras i kapi tel 6, Ob
bruius fo,fattrmlw/J. Nä r Del 111 av läroboken trrcktcs 
hade C.I .. Obbari11s sjä lv och några av ha ns elever, där
ibland fyra a,· ha ns söner, indelat bn,ksskoga r i Sve
rige nndc-r fl e ra å rs lid. 
:,, Segerdahl 1843, s. 85. 
'•9 Ohbarius brev till Brukssoc ie tc t.en , 10 december 
1839. 
..o Obbarius, C.L. 1847 , s. 1. 
"' lbid., s. 297 ff. 
,;, Defin ition , se ornn unde r avsniuc1 "Disposi tion av 
Obbarius bo k". 
"' Bet r. Scfälröm se kapitel I. Den skogliga sit,111/.ionm .. 
Han~ artikel tryckles 1846 genom Jernkontore ts för
sorg. 
"' Sefström I 846. s. 24. 
,;:, Ibid. , s. 7'1.. 
hti lhid., s. 11 2. 
11

; Se t.cx. Obharius, C. L. 1847, s. 74 f. 
''' /\rpi J 959. s. 38. A\' 70 700 ha kronoparker söd e r 
om Gä\'lehorgs och Koppa rbergs län, som fanns 1824, 
försåldes fram till 1858 45 ,100 ha. 
''" Hascl 1985, s. 141 ff. 
70 1'rhlom 1959. Ino m järnbrukens ,·erksamhetsom
rådc skulle hönd<'rna leverera skall i form av träko l 
(ska 11 e kol ) 1ill_j:irnbn1ken, <'11 skyldighet som upphö r
de försl 18-15. 
71 O bbarius, C.L. 1848. s. 190 f. Dernstera = föröda. 
" Ve111 som dö lj er sig bako m signa111re 11 har inte gått 
au utröna, 1nen av in11c hållcl i recension en fra 1ngår 

au vederbörande rnr u tbildad vid K11ngl. Skogsi nsti tu
te t. \löjl igcn är fö rfauaren au häm ta i kretsen kring
G. Sl'gerdahl; u u ryckssäu cn kan t)'da på detta. 
" r.Jan tl'I 1990. s. '.~!i-39. Forst =enskog som är före
mal för skogsbru k. 
7·1 \'inor Germanius \ lagn11s Thela11s (183-l--1880) , 
exa men vid Kungl. Skogsinstilltte t 1860 (betyg-i skogs
h nsh,i llning Berömlig) . 

, ., l ·no Wal h 

bro, bliidarc 
( 1897) . 

Kapitel , 
Boi.' thius S. 
\lantel 19! 
1-lasel 198[ 
lbid .. s. 2 1 
Ceo ,g L11c/ 

tel2. 
Boi;th i1 is & 

7 .Jo hann I It
till sin diid ,.< .. 
e ns Forstakad 
11ingsa11-;1alt . I 
indelacks och 
ulon1 \'ar hat 
,rn·d d e, er fr 
91. 

~Jan1el 19! 
lhid., s. -10 

11ings1nc1od. I 
111 lbid .. s. ~10 
11 Carbonni< 
" Obbariu, 
se 1nella11 syn 
Strö ,n, Ohb,11 
11 St röm 18·1 
t I P lalll'll ät 

Brynte ( 1997 
,·, Boi'·t lti11s, 

"' Lo,·en 19( 

" .lo hann C' 
fesso r i skog 
och Ci('SSC l1 . 

-;;11nl gruncll: 
, ·erksa111hete 
" Friedrich 
skogsskötsel 
säll Cl at l sk 
(" llet lokala 
nationaleko 
llr tande (}-:, 
ån.·n s. 92. 

''' Carl I I<-) 

hagen i C ic-s 
rion. Se ;t"en 
fo nn;uo r a,· 
Lc matikC'r o , 
~Il s,encil ll 

Staatliches 
111ar från de 
" A 1/w,mei, 
"lh rstcllu n 
cl<·n \ 'nfah 
Mi w ·l\\'alch 
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" Uno Wall mo ( 1860- 1946), Ö\'f•1jägmäs1a rc· i Ö re
bro, bläd a re, skrev b o ke n Rationrll slwgsafvrrlmi11g 
( 1897) . 

Kapitel 4 
Boethius & Krom now, 1955, D. 111: I, s. 519. 
Mantel 1!)90, s. 158. 
I lase l 1985, s . 2 14 . 
lb id ., s. 2 17. 
Ceorg l.11dwig Hart ig ( l 764- 1837), se 1101 15, b p i-

1c l 2. 
Boi"1h i11s & Krom no"' 1955, D. lll: 1, s . 520. 

; Joh a nn Hein ri r h Co11 a ( 1763-1 844) rnr fri'111 18 11 
til l sin död ve rksam i T harandt som rek,or for Sachs

e n s Fo rstakad e m i och ch e (' fö r lande ts skogsuppska11-
11i11gs<=111sLalt. Han ,·ar a ns\·a r ig fö r a tt Sachsens skogar 
i11 d c Lidcs och l:-1d es unde r o rd n ad hush åll n ing. D ess
u tom var h an en fra mståe nde liira rc i skogss kii i,cl 
m e d elever f'rån Euro pas alla skogslän d e r. Se äve n s . 
9 1. 

' Man1cl I 990, s. 40 I. 
" Ib id .. s . 402. Se även n e d an 0111 SC"gC"rd a hls in ck l-
11 in gs111etocl . kapitel 5. 
'" l bid ., s . <103. 
11 Ca rbo1111 ie r 1978, s . 86. 
" O hba r ius 184.';, s. 32 f. I kapitc·I 1 finns cnj:im lö rc l
se me lla n synsätten när d et gäl le,· 0111loppstidcn h os af 

Strö m , Obbariu s och Segerclahl. 
'-' St rö rn J 846. s. 126 f. 
11 Plan e n är bcskri\'e n i \liigPn till Flinsbngf/, a\' B. 
Bryn te ( 19')7) . 
1.·, Bol't h i11s & Krolll 11 ow 1955, D. 111: 1, s. 520. 
1'' Loven l 903, s . S9 . 
i; J ohann Christian H11 ndeshagen ( 1783- 1834), p ro
f'essor i skogs\'e te nska p \'id u niversiteten i T i:, b ing<'"n 
och Giesse n, u tfo rrnadc tanka rn a 0111 11 o n11a lskoge11 

sam t gru ndlad e den skogliga s1a 1is1iken och fö rsöks
\'erksa rnhe te n . (Hasel l 985, s. 238.) Se även s. 92. 

" Friedrich Wilhe lrn Pfci l, ( 1783-1 859), prof'esso r i 
skogsskö tst'l i Ehc·rswald c, ut\'Cckladc nya id ccr om 
säuet a u sköta skog baserade på egn a ia k11 agc lsn 
("De t lo ka las jiirnhård a lag") i nä ra an knytn ing till 
na1io n a leko110 111ien . I.J ade e11 ston in ternatio nell t in
flywndc; (f,:ritisrhe Hliitter). ( I lasel I CJ85, s. 234 IT. ) Se 
även s. 92. 
''' Carl Heyer ( 1797-J S!',6) . p rofessor efte r H 11nd cs
h agen i G iessen i skogs,·etenskap , särskili skogsp rod 11k
Lio n. Se även s. 92-93. -Co ulo b König ( 1779-18'19) , re
forma to r ay skogsb ruket i Sac hse-n-\r\'c imar, skogsn 1a-

1c111atikc r och skogsin clclarc. Se ä,·en s . 93. 
::in Stenc il utan för falla r11a11111 111 c 11 utl~lrn11ad ·1 999 a,· 

S1aail ichcs Fors1a rn t i Ha rzgcrode. Skrifl(,i1 h iirs1a n1-
mar från de första årt'n på 1900-tale i. 
" Allge111ei111' Fonl- 1111d Jagd~eit1111g 1839, N r 23- 29: 
··o a rstellu n!'( e ines von ele n, gewöh n li che n a bweichen
d c n Vu f ,hrc ns bci Enni11clu ng d cs Abgabensavcs in 
.V! i11 clwald1111gen ". 
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'.!'.! Artike ln 0 1n f~n tar 1 övcrsiittn in g ti ll svenska 12 i\4-
sidor. 
" ' 13rukssoc ictctcns hand lingar i Ri ksa rkive t: Bre·, · 
fr,111 C.L. Obba r ius till Bru kssoc ie te ten. l 4 april 1840. 
2·1 Sa111 1na11d r ;1g ,:1v i11d cl n i11gsh,:111dl in ga r i STORJ\:s 
a rkh ·, Fa l11n. 
'.!·-, C)bbari11s, C.L. 1847, s. 2 f. 
~ IJ Ibicl ., s. IG ff. 
~i Ib id., erte r s. 173. 

" Strö m 1846, tabcll 1- l0 . 
"' O hbarius, C L. 1847, s. 68. 
"' lbid. , s. 72. 
·" St rö m 18>1fi. s. 126 ff, respektive O b ba r ius , C. L. 
1847, s. 85 ff . 
" Obbari11s, C L 18>17, s . 11 0 ff. 
1
·' Segerdahl 1851, s. 40(, ff. 

11 Obbarius, C .L. J 8-!7, s. 178 ff. 
,., lb id .. s. 322 ff. 
,,,, I b id .. s. I 04 lf. 
3

i l bid ., s. 178 fL rcspc kt i\·c 273 f. 
" St röm J 8-!6, s. 127 ff. 
.,,, Obbarius,C. 1 .. 1847,s. 2\I0JT. 

'" Man1cl 1990. s. 0 ! 13 lf. 
11 E rnst O b bari11s ( I 8'10-99), 111 bi ld ad ,·id Skogsins1i
lllte1 J 8+7-50. d ärefler skogsindclarc och skogsforval
t:irc ,·id e n rad bruk (1\ 1\'karleö. Wox na. Sala. Ston•iks

H:rn11na rb\', U tshn1a11 . Griingsha mma r. Garpenberg) . 
Se ~h-e n Bilaga 1. Carl turlwig.fohon Oblwrilo och hans 

fam ilj. 
" \\'i lhelrn Obbarius ( 1823-85). Se ä\'C;ll Bilaga 1, C({r/ 
l ,udwig.Jo!tan Obba,'ius orh l1!111s familj. 
' ' !hm om Garpenbergs bruk har hämt ats dels n r 
Rö n neg;\rcl 1957, dels ur Almquist. Löfvi ng & Deh len 
1980 
" Hidphers 176'1. Uppgiften O lll 40-år ig omlopp stid 
hiirstammar från e n bcrgmäs1arförränn ing i Garpc n
berg 1767, i Almq uist. Löfvi ng . & Deh len J 980, s . 40 f. 
" Carl Aclo lph .Ju il ia n us (Alf) P,ilrncran tz ( [823-
1906), jägmäs1are. ih-c n 111 b ilda d vid Be rgsskolan i 
Filip stad, d ä refter lamrnätarexarnen 1845. "skogsfö r

vallan·'' vid Lc~jö fo rs 111.fl . b ru k: som aktic~igarc i Gar
penbergs Bru k 1a xcrad c h an b ruk<.:ts skog;u och stu
cle rad e därefter \'id K11 ng l. Skogsins1i111tc t (exa m e n 
1856). JJ a n ble,· slut lige n ko 111 111 issio nslan11nä tare i 
G~h·lc, sö rrlli d ig t som h an var .. öve1~jägare •· och ( kon

s11heran dc0) skogsfol\'a lta rc \'id fl era b ru k, b l.a. i Giist
r ik la n d . 

"' Obbarius, C.L. 1847. s. 32-3:'J. 
" O bbarius, C L 1857 b, s . 46 ff. 
1
' Lo\'en 1CJ03. s. r,g ff, respektive Viinnlands shog1/m1h 

1929, s . 32 fI 
IS< l.m •t•n ] 90'.\. S . 6 1 r_ 
-,

11 Ohharius I 85 7 b, s. '.')6- 45. 

.,, Suerigl's skogar 1111dl'r /0() li,; 1959, s . G9. 
·,, Roethius & Kromnow l9S5, D. lll : I.. s. 5+7 me d an
rn{irkn in g. 

·,, Carl Östberg ( I 806- 6'i) , -ar ~n bc1ydande 111an 
inomjärnh anteringen: äga re til l Alvka rleö bruk (där 

Ernst O bbarius b lc,· skogslö r\'altare 1850), d isponent 

231 



]\ OTER T I l.l. SIDOR;-;,\ I :!6- 148 

i Österby och Siiclerfors, fu llmiiktig i Jt·rnkon tmc-1 
fr;°1n 1842. - Iin·y 1843-0"i-28 . 
·,, l\oe th ius &Kronrno" 19:iS, D. III: l ,s. 541i. 
·,:, Ku n gl. Skogss1yrclse ns ci rkubr elen 29juni 1867. 

:,t, i':11 ligt husff.1rhö rsb11gd för ,vo"n" församl ing. 

Enligt uppgiflcr rd u Gran inge1Trkcns ,\B 1997-11-
1·1 har ing<l indc-lni11gshandlingar patr~i f'fats. 
·,., C.L 0 1,harius skrin·lse t ill Brnkssocic1<·1 ,·ns full-

111ä k1ige, 18.',7 a. p ui>l iceracl i.fn11/m11/on'ls , \ 1111a/asa111-

m <1 år. 

Kapitel 5 
Se kapite l 2. J3,,fwvrt " " /i,,a/ifi,nnt .-lwgs/olk i /11·11hl'lls 

,-Jwgar, s. 22. 2r> ff., 28 f. 
Si!lllZ<'lius !DI S. s. 228-22~!. 
Jem/,011/on·ts t\1111aln 185 1. h. Vl- Vl I, s. 201-430. 
\'led ''kinc lh11g-gning .. 11H; nade Scgcnbhl ett skogs-

skötselsyste111 , d ä r man mi u i (de n blädade) skoge n 
Lar upp c·II hygge, son1 sedan tu fö r å r Ut\·idgas spiral
fonnigt till dess a l t hela skogf'n har föryngrats . För
yngringen sk<'r geno111 ~jäh-sådd fran den orngi\'ande 

äldre skog('n. Möj ligen har Segcrdahl missuppfattat 
den tyska nH' todcn luckl111gg11 i11g (''Kessell1,1uung"). 

J Cr luckföryngring som amii11dc.s på Yissa hå ll i Bergs

h1gen efter år 1900. 
Segerdah I I 8', I. s. 353 IT 
\fan tel 1990. s. 402 L 
Segerdahl 1851 , s. 390. 
lbi d .. s. 404. 
Obha rills . (.I.. 18°>4. 

'" H as(' I 1985. s. 224. Kameral111t'tode11 syft ad e till a ll 
genom ett hårt och konsckw·nt ,n11yu jande få så st0r 
ekonomisk \·inning av skogt>n s0111 111öj lig t. lill förrnån 

för Staten / ägaren. lk ans,·ariga tjänstcmii11ncn hade 
ofta en bred uni\'(.'rsitetsutbildning. Kar11cralis111en 
anses ha grund.-11 skogsvctcnskapen, rnen den \·.:tr ock

s,, orsak till d<'n ro,·d rifl som fö ljde i de mång<1 krigens 

spar. 
11 01,barius skrc.:, · i Tidslmji fiir Shogsh11slu11/11inp,; h . I l. 
I S!J 1. t'n bngre artikel. ''0111 skogsliush ."11ln ingc11s in
rii11ning i andra länder·'_ där han b l. a. be rör förhå llan
dena i Ös1Nrike. Sc·gerd ah l to rde ha l,is1 artike ln. i 
,a ,je fo ll före sill s,·,1r på Obbarius kritik. Ohharius, 

C.L l8Sl. 
" Obharius. C. L. 1854, s. 8 . 
11 Segerda h l 18:,l , s. 26f>. 
11 Ohbari us, C.L 1834, s. 18. 
,·, l hid ., s. 5:J. 
' '' Bilaga t ill.Jemkonlnrl'/s A1111a/n l 8:,'1: Nrif!rO C,,11svrl)'.f· 
ord Li/I en i / lr Obbririi '/ idslrn/i jor Slwgshushdil11i11g in
tagm kritik kfver / ,iimlwrs i Slmgsl11ohr1/lwing11id l·r,h/11 

JJngss/111/o, l1Jrl1/ i Fah/111118S2 . 

" Scgcrdahl 185,,, s. 26- 27. 
'" Hasel 1985, s. 224 ff; Mantel 1990. s. 397. 
1" Hasel I 9W,, s. 234-2:>8. Prcil, so,n Ycrkade som l;'i
rare och forsk'1 tT i Eberswalde norr om Berlin från 

1830 til l s in d öd 180'.), ,·ar auktmi tctc n inom ek Oesta 
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skogliga 01nrädcn, men kanske blc\· han rnest k~l11d för 

a1t ha priigla1 11t t rycket "'ckt lokalasjärnhå rcb lag''. D,ir-
1nccl inf'nade han a tt skogsm;u 111 c·n alltid 111;'.\s1e stude
ra cl,. lokala ,-iixtförhåll and,·na bet riilf.rndc mark, nå

rinp;st illgang, klimat o.s.,·., innan han fattade beslut 
0111 hur skogen sk u lle- sköta,. Plcil b ru b r i>e 1eck11as 
so 111 den so,n grundade elen skogliga st,i ndort sl,~ran . 

llan Log också i sin forskning upp fnlgan 0111 skog~bru

kels bl·tyclelsc för na1io11aleko 110 1n ien. 

'.!◄ • l'fe ils bo k ll11ns inte 0 11111{i1nnd hos \'~1rc s ig I lascl. 
198', , eller Man tel, J ')90. 11,igge ha r u tförligt redogjort 
för Pfci ls in sai.;;er. dock inte ino1n skogst.axt.'.ringsom

råd et. 
"' Obbarius, C. L. 185G. 
:!l Försök har gjorts .-1 11 finna nt,g-on förteckning eller 

mots\';nandt' om boklws1:°rnde1 hos C.L Obb;iri11s och 
ha ns sÖn('r, hl.a. genom att ta del av deras bouppteck
ningar. ~len ing-a sadan ;l f'öneckn ingar har på 1räffa1s. 

Tecken tyder pa all C.L. Obba rius bibl io1ck. som \'id 
,1r,·ssk if"tct ti llde lades sou,·n Wi lhe lm, efter dennes 
död fö ljde ankan t ill Uppsala oc h d,irefter ÖnT!åts till 
T ierps skogsskola (Jägmästar<.: A.T Cnat1 inp;i11s). De
lar ,I\· bib liotckc·1 ö ,·e rlörclcs sena re ti ll Skogsskolan i 
Grönsin ka och sl u tl igen 1ill Carpc:nhcrgs re\' ir. 
;!•~ Oblxtrius. C.L. I 8 118 , s. l 20 fl. 
" Slwg,hogshnla II I 917, s. 69 Il. 
,·, Charles Carbonn ier, professor vid Skogshögskolan 
I 95'>- 7!) . skriver 1978 i a, ·sui11 c1 Shogam11s ,ir1rd orh jiir
y11gri11g i f,·sLSkrif te n Slwg,hiigsho/an 150 år: ··. C LJ 
()bbari11s. som l ills.:1n1mans 111cd sina lii1:jungar kon1 

att utÖ\'a eu betyd;indc in fl ytand e på skogsskötselns 
praktiska utforrn11ing i Bergsl;igc-n." 

Kapitel 6 
Endast ett ffual a\· årsbcr~l11 e lsern a och rappor1 cr• 

na har tt1(•1f11 nnits i Riksarki\·et; uppgi ften bygger på 
13octhi11s & Krrn1n1ow 1955, s. 'i~2 ff. 1\\- p romemorior

' " ' har 1idigare beha ndlats den från j;,nuari 1841. Där-
111öve r har hi11a1s en Pi\! fran 1850, där Obbari11s be
gär an få utöka kursen 1il l 1re {1r, en Pivl fr{tn 18 mt-irs 
1852 angående beho\'et aY ön , ing·sskog, i vilken fråga 

han å te rko rn I 858, och e n f'y! från 1858 .ingåen d e 
den fortsatta vcrksa mlictcn i : fora . Den sistn ;inrnda 
b lev pu b lic,,rad iJrrnko11/111!'/s A11n"t,,,- 1857. 

Vid C'l l se nare till fålle . i Tidskrijifarskogshushållning, 
hiilk 111, 185 1. lanserar han m c1odeu att cbmma 111ilo1' 
na son, e 11 siitt att sl.'icka den, och lagra kolen ruktskyd
clat fram ti ll inkörningen till bruket. Metoden sades 
förekomma i Öswrgötbnd och hade praktiscr,1 1s på 
del bruk cEi r Gustaf ObbarillS var skogsförva ltar<'. Ob
barim, CJ 1851, 

Mal111strörn 1959, s. 4·!9. 
Kungl. ci rkulär tiH l;uHJshövdingarna söder 0111 

Falun och Gä\'le 1828, unckrtcrknat '"' Karl XI \ ' 

Johan. 
Obharius. C. L 18'18 , e xe mpelvis s. 190 ff. 

Se· not 2 1, kapite l S. 

Post- och !nr 
1nan I 8.~2. s. I Ot 

Sc:p;crdahl 18 
Lud vig lk rc k 

kapitel 2 . 
\i) PJ försi\1u,bl 

exemplar på st 
st yrelse rna och 
cit,ll ,I\· C. L. Ob 

bälte 1, s. 5 7: 
Svenska Skogan 
år, att upplysni n 
kc n . au lagstifu 
a llm;int erkiinn 
lancle ls, som fö 1 
fö r\'ä111 as. ,nt. d1 
rlksclagc:n . crhå 

detta snart hän 
mot det o inskd 
Il 'f'/,/;flrif)for .' 
Cnatti ng iu s. SI 
H o lnH'rlZ. s,•e t 
(SST) ö,-cnog 1 
I :! V id sina för~ 

•" · l 800-1alc1 i 
klimpplan terin 
klimp med 1ärn l 
rn.;ir>n· F-!a rzgemr 

" Wallmo 189 
11 Det förefal! , 

S1ockhol111 vid 
inom avsnittet 
nik, men hc Lyg 
C11a11 ingins Ö/ 
li11ns inte någ:( 

ornråclct uppw 
" Tamm 1978 
11; Oblxn·ius I~ 
111annafö1T 11in 
i-; S01n exerrq: 
b.:1ri11s anikbr 
lins tidskrifte r 
1" Fal kn1a11 lt 
1·1 Ohbarius. \ 
~•o lhid. , s. 16 I 

" Ib id .. s. 28. 
''" En 1111111a = 

Böös 1997 J. \ 
famn ved t ill 
praktisk skogs~ 
sv;-1rar 2 ,8 m3. 

Kapitel ; 
Svrriges sko, 
Kol11ingfö 

liinder 111edjä 
Jern kon10ret 



Post- och Inrikes Tidn ingar n,a j 1850 (e n lig t Falk
man 185'.!, s. l 08) . 

Segc rdah l 1854. 

Ludvig [krckl, an Falkman ( 1808-189 1). se n o t 0,2, 
kap itel '.!. 

'" På fö rs:ittsblade1. t ill Falkmans skrift. vara,· I \!50 

exempla r p,, statens bekostnad n tdclades till I:i ns
styrc lserna och hushåll ni11gssällskapcn, står [öUandc 

citat a\' C.L. Obbarius 11r '/jrfskrifi.för Sko!!;shuahr11!1ti111;. 
häfte I, s. 57: ··o c.: 1 mest önskans\'ärda i fr~1ga om 

S,·c nsb Skogarnas hcskafTenhct och r,iua bcJ,,,nd ling 
~ir, alt. upplysningen härom blifver s.-~, allmän hos publi

ken1 au lagstif"tninge ns rörb~ittring i detta hänsee nde 
allrn iin1. c rk~i1111 es såsom 11Öd\'ät1d ig1, så \·ä l för hela 
landets, so111 för d e n enski ldes bäs ta; d ,t kan möjligen 

fö 1Tii11 1as. an dessa än1nc11 ko mma til l diskussion ,· id 
r iksdagen, crh~ll:, rn~jo r itc t och b lifva regle rade. \1;1 

dt·11t1 s11art h ända!'' (()bs~ 111 1a la11det görs i e tt inlägg 
mo t det o inskränkrn skogshetct. ) 

" Tirlshrijijur Slwgslwslul//ning. 1873- 1903 rut. ,I\· A. 
C n;ittingius. Skritten red igerades efter 189-l al' C:.C . 
Holi nertz. Sl'e nsb Skogs, ·ardsföre ningens T idskri ft 
(SST) övertog tidskri ft en 190:l . 

!:! V id sina f/nsta l'örsök rncd granplan1cring i b<11ja11 
av 1800-talet i 1-la rzgerodc p rö,·ad e h;rn rne10dcn 

kli1npplan tcring 1nccl rela1i\"I ni,1.nga plan tor i \'a1jt' 
klimp ,ned täm ligen r inga framgång. Ce<d1irhlt drs Forsl
revirn 1-/arzgaodt. s. l i. 

" \,Vallmo 1897. 
11 De l förefa ller in te som o n , Ku ngl. Skogsinstitu tc·t i 
S1ockholn1 \'id dc11 11a ti d arn-ån t sig a\' n ~igo11 hirobnk 

inom avsn ittet. markl!ira, väx1fysio logi och skogsbo1.a

nik, ,nen betyg m edde lades i del s ismämncla !irnnet. I 
C nattingins Öjvenigl a.fsvensla, slwgs/il/em/urm ( 1876) 

fi11 11s inte n ågon litte ratur ino in dt·t ak tue lla ä111 11es

on1rådct upplagen. 
'-' Tamlll I D78. s. 72 f. 

''' O bharius 1858, s. 4 1'1. Se ,iven \lc n n ländsb l-\e rgs
ma1111afö ren ingens Annaler .I 858. 
17 S0111 cxen1pcl kan 11Iin1nas ko 111n1e ntarcr 11a till O h
ha r ius a rt iklar i f,dl'fswiird/J\nltmi11s respe kt il'<' Nnge
li11s tidskrifte r och i\gardl, 1857. s. 305 ff. 
" htlkman 18:'\2. 
,,, Obi>arius, \V .. 185'.!. s. 1 1. 

'.:ll Jhid. , s. 16 r. 
" lb id .,s. '.!8. 

' " En lnnna = 142- 16,, lite r (Lage rqvist /i.: Nat ho rst
Böös Ul'l7 ). W. Obbarius a n ge r, a tt det å tgår c:a I 

fa n n , l'ecl till I O t unno r ko l (s. -!2 i Enkla reglor fii, 

pra ktisk skogsskötsel, 2. uppi. 185 7) . 1 skogsf;11nn mot
s1a ra r 2.8 rn3. 

Kapitel 7 
Svnig,,s skogar 1111dn Il)() år 1959. s. 180 rr. 
Kol n ing förekom fonfarande i ek flesta europ<'iska 

l{inder n1edj{in1framstäl lni11g, och de ku11skapare son, 
Jt"rnko11toret skickade ut rap ponerade sina rö n i }nu-
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konluH'I .-\11 1111/n. Ohl,;trius ha d e egna erfarenlH·tcr av 
koln ing fr~11 I larz. 

.)'vfriges.\l<ogorunrlfl /()()(I,- l9[l9, s. (i8 f': " .. dårn~ist 

kom 1-lellef'ors. son1 redo,·isade 11ngclar 30 000 hek tar 

txkl. im pedime nt. Ö1cr I O 000 h ekt a rs skogsmark hade 

också Finspäng, Glasfors-l li llr ingshng, \ ' irå-StaYsjö, 
Brncn, Forssjö, Ferna1cr kc11 och , \nkarsn,m. 

S0111 exem pel kan n,in1n;1s att C. L. Oi>barius aj,ih· 

år 18- 16 s\·aradt· fö r skogsi11dcli1 i11 g·en a\· ....\ lk\·e tte- rns 
bruks skogar i Karlsko~a be rgslag. uch att li ans son 

\1.ilh e lm g jo,·de ") h ns l·dlln ingspbn fö r b rn k,·ts sko
gar 18G I . Niista skogsi11dclare \'ar U 11 0 \,\'allrno å 1· 18~)3 
(Svenska Skogsv,\rdsfören ingens ex kursion 192 1. Pro
gr,1111. s. 2:~>). 

En av de fa som fa ktiskt studerade i Tyskla n d , , ·a r 

ö1crj!igmastarcJO. O tcrdahl. som 18 19- 20 var clc1· 
hos Co tta i Tha ra nd t (c nl. ,natrikel fo r Thai-andtc r 

Furstabd emie) . Han ,·ekomlllcnde rad ,· Obba ri us t ill 
a11,;;täll11i11gen i S\Trig-e. Se ä,·C'n kap itel 2 . 

S//ngshi(v:,kola 11 191 7. 
Förestandarcn 1·0 ,· Falu Bergsskola. N.G. Sefs trÖlll, 

g jorde 1836 en hngre S111clicrcsa till 'Ivskla nd o ch 
Östcrrik<·. 1·,11·1·id han ocksa tiuadc pa skog (Hoc thius 

,'I.: h romno11· 1955. D. 111: I. s. 273) . 

. de ttnga p la n torna bccäcka f;i ltcn efter den n ys, 
avhuggna skogen , sa a 11 ingen fläck fin nes bar. och 
pa,·kcr a,· oli ka a ld ra r adösa 1·arandra p å lllarken. for 

att i sin ordning eflt·r tiden r\ l la bcst~in1da hcl10,·. ~tt au 
in gen brist. in gen nöd kan upps ta. ·· (Ci tat eftl'r Boe
Lh ius & 1,rnnrn o,I' l\l55. D. 111:1 , s. ,,20.) 

.. s;, gö res n ian lihå l 11ppmärksam p;t sit 1·äl den 

a fkas1ni11g en vårdad skog ka11 gif-\·a
1 

son1 p,1 en hop 

mindre kostbara lllc n likväl viktiga å tgärder för sko

gens vård:· ( Ci1a1 ur Jtrnlwutro,11s A nnu/n- i Gustaf J-:!1-
1110111944 . s. 106.) ) 
1
" 1-l asel 198:'i. s. 23-1.Jfr Cona. 

11 Bc rgsn1annaföre n ingar11 a J;it trycka san1ma11 fä tt

n ingar av sina diskussioner i skrift.seri f'r. so1n dock inte 

111bjöcls till försäljn ing: Ven11/ii11rlskr1 l!ergww1111"/iim1i11g
t~11s A1111ale,; Förhondliugrrr -oirf llt1g\J11(J11nofiirt'Hingr'ns 
Sr, 1111111111/wms/er I f-frdemom och /i/ad för /Jngiha ndleri111;
f!J1!:J \liin111-T i Örebro. 
" UtÖl'f'r Gustaf'Ekm;111 , ·ar bl.a. följande brnkspa t rn
n e r in t resserade d e ltagare i skogsdehattc n: I.G. C la

son i Furudal, F. lkrgendal i Ga rpen lwrg, Hcrmans

son i Fä rna. 13. [kncd icks i Gysingc, N. Fröding i Lass,1-

na , Fr. Lagerg ren i Klos ter, Cassl'i i 1.axå. \.\'ijkanclcr i 
Bofors. C. Gripenstcd t , id Cre,·ens bruk. E. G 1·ii111·,ill. 
H l'l lef'ors . och N. St,ndin , ,\lhe u ,·rn . 

" I-I land obhari lcrn a 111~rks G.M. J\ lo lin der, L. Wcn n

s trörn , W. Obbarius, C. l. .. W. Teckn. C. Almgren och 
c.c;. Wikst röm. 
1 1 B l.a . fö~jande 111.cx;unin eradc fran Kungl. Skogsin
slillllet dl'it og i debat te rna: Y.r\. Scgerdahl. T. ' .Jorrb l'. 
r\ .\l. l.inclbom,.J.F. Arpi, A. Ciöbel och A. Pa lmc ra11tz. 

I l FöUa nd e t.ysL, skog-sm~i11 ynrade s ig i debalterna: 

0 . \'ogc·lsang. \,\'. TherkanL C. H . Ceerrnan n och E. 
Wolff. 
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Bilaga 1 
Da ta 0 11l C. l.. Ohharius hiirko111sl iir härnwdc ur 

··Anhalt- Bernb11 rgische Wöchen1liclw Anzcigcn ( 1796-

1834) och data från Bi bliothek Ba lle nsted1, lämnade 
;n· D r K;-1rl-Hci117, Bön1cr) sa 1n111anst~·i llda av Bo.J. Ron

ners1a1n. 

Den skogliga o rgan isat ionen i Tysklauds olika lii n
cler var ofta koordi,wracl med den militära. s:,lc<les 

bildade fo1s/1'm s.k. frlilj1ignhrnj,s rn Pfnd och Unlwril
lenes fiiger/w ,ps (ridande respekti,·e till fots ) , Yilka var 

ett slags stående lllil it;•ira f"örballd bestfte nd e av skogs
pcrsoual. Oberfö,ster betecknade ( i Nordtysk land ) e n 

högre tj;inst (oftajii111stiil ld 111 cd Forstmeister i Sydtysk

land) . Bc triiffc.,11dc övriga ~j~i 11stctitlar kan närnnas: 
Skogsför\'alt11 i11gen (Forsrnrnt) i 1-l arzgcrode hade som 

chef en öw-rj:igmäsia rc (Obcrj;igen11eis1cr) . Under 
honom fanns e11 "stab" ,ned 1 Forst111eister (sr f·. chef), 

l Forstassesso r (skogsassis1en1) och 1-2 Fors1.schreihcr 
("skrivare .. med skoglig utbildnin g) . Fältorganisa1io-

11e11 0111fottatk Oberfö rstern och Förste rn m ed egna 
distrikt. C.L. Oi,bari11s bror Friedrich , a r således Ober

lörster i distriktet Serno, där han 1847-'18 besöktes ,I\· 
brorso 11 cn Wi lhelrn Obbarius. 

F.n ligt. ~läk1u1n·dning rtY Bo.J .Ro1111cratan1. 

De uppgifter, som förc·kornmer b l.a. i 8rukssocic

telt'ns follrnäkt i ges prn1okoll J 838-10-02, al 1 C ,rl l .ud

wig sku lle ha \'arit elev i Tharand1, motsäges av hans 

födelseå r - han skulle näm ligen ha ,·arit 31 år n är sko
la11 i T h ara 11d L startade - och fram föra ll t av att h a ns 

namn inte återfi nns i Forstakadc111iens bevarade e le\'
forteckningar (en!. u ppgifL från Dr Schustcr, Thara11dt, 

belagt med fotokop ior p å e levförteckningarna) . - Där
emot har man i T harandt h aft andra e lever med nam

net Obbarius: l / Friedrich Wilhelm från Harzgerode, 
som avslutade studierna '\·id påsk" 1820, och 2/ Frie

drich O t to fr ;'.1 11 Serno, so111 slu tade '\·id Michaeli" 
18S.~. Dc-n sistnämnde- kan ha ,·ar i1 en son 1ill Reitcndc 

Förster Friedrich Obbarius i Serno. 
Enligt ovan nämna veckotidn ing (not l ) skulle Ob

bari11s ha stått son1 unc.krtccknarc till skolans ''Lcc
tionskatalog". 

,; Sättet att beteckna ämnet kan möjlige n tydas som 
all Obbarius i sin \'erksamhet som skogsindela re skul

le handleda e lnerna i de första gnmdcrna i slwgsi11de/
nin{{, för att de: senare skulle kun11a delta i taxcri ngar
he 1c-1. 

Enligt "1-lerz, wochentl. Anzeiger" utnämndes en 

Il)' assessor i mars 1832, vilket skulle kunna tolkas som 

an Obbarius då var ski ld från 0änsten. Rättegången 

mot honon1 ägde nun i augusti sannna år. 
En ligt Brukssocie tens fullmäktiges protokoll 1838-

10-02 bl.a . d en s;,chsiske Ö\'tTjiig111iistare11 Paschclbe 

(") och iive11 de11 s,-c11skc ö,·crjägn1ås1arcn i \fal111ö 

.J.O. 01e rdah l ( 1797-1844) , som var e lev 18 19-20 i 

Tharandt. Oterdahl sade sig personligen noga känna 
överskog-vaktare Obbarius oc!J "ans:,g sig böra l~imna 

honom (Obbarius) ett högst fördelaktigt , ·itsortl s,, dl 
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0 111 kunskapen i sitt yrke som vä lförhållande för 
öfrigt" . - \1öjligc11 b11 en missforst,tnd fö re l igga hos 

Oterdahl, som ka11 ha Lagit fe l p,1 person. 01.erdah l var 
näm ligen sam tid igt med Fricdrich Obharius c ln ,·id 

Forsta kadc111icn i Tharandt (se not 4) . och omdömet 
skulle alh.sii ha giillt denne. 

En d ouerdo11er 1ill Frctlrika Obbarius-Vogclsa 11g , 
Ingrid Dahlgrc-n , född H o hni11 , har i a11slut11ing till en 

släkw1redning för fami ljen 1-lolmin (f·n av I-lcrn1,111 

och Fred ri ka Ohhari 11s rlö11rar , ·ar gift H o lm in) bcrål

tat om släkten von Vogelsangs uppkomst, så som hon 
hörde dl.'.'.11 bc.:r~ittas a,· sin mormor: 

De n fö rste a,· sEikte11 skulle ,·ara eu oiikta barn ti ll 

hertigen av Schaurnburg (tysk t furste ndöme), som 

gavs na11111ct Clernc11s von Vogelsang och uppfostra

<ks genom hcnige11s försorg. Clc mens n ådde en hög 
hefa11n ing , ·id llmct i Leipzig (Sacl1se 11 ) . lians so11 , 

Christian Ada111 E rdrnann Vogels;..111g, blc,· "'öYe riH) \'

jiigmästare ·· och far till Fredrika (Frie drike, Friedchm). 
Friedchen skulle som llng ha ,aril en firad skö nhet vid 
(det sch aum b urgska' ) hove t och haft många gifter-

111ålsan bud bl.a. fr{u1 <·1 1 rysk furste. rnc11 avYiscll dern 
al la ti ll lörm;in för en ung och fa1 1ig 1-iirsln, I-lerman 

Obbarius. 111ed anst;illning i furstendömet Lallen
l.rnrg. Så långt e nligt l11grid Dahlgren. 

En tysk jägn1ästarc Vogclsang ,·ar Yerksarn som 
skogsfö1Tal tare på Alk,e11 erns (Ah lqviucrns) bruk 

1851 (en!. e n aY honom i Werm lä ndska Bergsmanna
föreningens Annale r 1851, s. 58-62, förfauad artike l) . 

D('I är möj ligt au hans anställning på bruket förmecl

la1.s av C. I .. Ohhari us, so,n 184 6 S\'aradc för skogsi ndcl

n ingarna a\' Alkvc11 crns skogar. Artikeln i A 1111;-dcrna 

tyder på inflytelser frå n Ohharius. Kan skogsfön-ahare 

Vogelsang Yara en släkting (bror)) ti ll Fredrika Oh

barius-Voge lsang? Enligt h 11sförhörsboken för Heds 

försa111 li11g har Fred rika och I l e rman g ift sig i Kudde
wö rde i Lauenhurg (strax öster orn 1-l a rn burg) 184'.o-

05-28, och kyrkskre,s i Bysala i samma fö rsamling 
18<13-11-20. De flyuade ti ll grannsocknen Gunnilbo, 

Bockharnmar, 1844-11 -25 och åter till Bysala 1851-11-

25 . (?\ågra mil sydost Kuddcwörck, på södra stranden 

a,· Elbe, ligger byn Vogelsang. Finns något samband 
rne lla11 Fredrik:! och by11°) 

"' Data o mjo ha1111a Obbarius i huvudsak en ligt Bo .). 
Ronne rs1ams sammanstäl lning 1980-0,f-I 7 respektive 

1980-04-25. med anteckningar. 
11 En!. bokforingsuppgi fter från Graninge Bruk fö r 
åren 1852- 68 hade Georg Obbarius att s,·arn for a,·

löning och utrustn ing till i ,·,ujc fall en arbetsstyrka på 

?">0 nian. 
11 Enl igt vissa 11ppgif1er sk,illc Hedvig Kal arina vara 

Georgs u1omäk1c nskapliga barn. Hon 111hildade sig till 

lära r inna och 0änstgjorde vid en skola i Bergs socken, 

Ji111tla n ds l;i11 till sin död ( i spanska ~juka11) 1886. 
1 ' uppgift i Samzc lius,.Jägnislalen, sid. 664 . Samzeli us 

ti llskri\'t, r dock pe nsionen C.L. Obharius son vl' il
helm, som dock aldrig va r verksam norr om Dalälven. 

San1zclius ~ir f.ö. n1yckct ot illförl itl ig- i sinc1 uppgifter 

om C.L. o ch ha n 
g ifter från tre olik 

perso n. Två sönc-
11 Uppgifter e n ! 

teckning efter G 
medellös, frånser 

guldr ing och e 11 s 
möbler och i.ini: 
skjötslare" inspe 
hustru . Guldklo , 

Amerika. - På ho 

rat. några c ngetsi 

översätt11ingc n (" 

va ra någon ättlin 
teckningen' 

" Friedrich Wil 
W ilhelrn ( 1837-1 

g ifte s ig med M a 
man h ang med 0 
,,; Se kapitel 6, ( 
17 De t var möjli, 

känd exa1nen frå 
k~ind so1n extraj~ 

jades a\' in te så få 
60. Förutom au c 

rista ten var det 0< 

sakkun nig. 

" De skogsindcl 
ra kartor, som Wi 

mförclc åt Udde I 
landsarkiv i Karls 
ict Skogsingenjö 
taf Obharius ans 

n1icns FörYaltnin 
och b ränntonsh, 

i lande t för att u 
cles. Wcnström , 

!?ön orh iahllagrl, 
11ing, tryckt i Kon 
å r 1867, s. 288- 3 

"' En ligt Sarnzc. 
barius sö 11er- fel 

Gustaf - ha \"isra· 



om C.L. och hans söner; han blandar Lex. ihop upp
gifter från tre o li ka söner Obbarius som om de vo re en 
person. Två söner k;'.inde han överhuvud inte till. 
" Uppgif1er cn l. Siljansnäs kyrkböcker, sam, boupp
teckning efte r Georg Obbarius. Han var i ston sett 
medellös, frånsett kliidcr och siinglinnc, ett guldur, en 
guld ring och e 11 silversnusdosa, och hade donerat sina 
rni)blcr och övriga inventarier till sin "husv;'.ird och 

skjötslare" inspektoren C.A. Wcs1man och dennes 
hustru . Guldklockan skulle tillfalla sonen Roben i 
Ameri ka. - På bouppteckningens sista sida (in ns klou
rat några engelska o rd, uppenbarligen som hjälp vid 
öve rsiiu11 inge11 ("\Vill", "knowledge", "oath"). Kan det 
vara någon iittling till Robert som tagit del av boupp
teckni ngen? 
,,, Friedrich Wilhclm Obbarius son Carl Fried ri ch 
\Vilhe lm ( 1837- 1908) b lev pr,ist i Sönde rjylland och 
g ifte sig med Marie Valeminer, en kän1 namn i sam
manhang med Obbarius-släklen. 
11

; Se kapi te l 6, Obbariusfö1Ja.ttarslwjJ, s. 10. 
,; Det var möjl igt att få d ispens från havet på god
känd examen från Kungl. Skogsinsti t1 11.et för all bli er
kiincl som extrajägmästare i.Jågeristaten, vilket utnyu
jades av inte så få befau11i11gsltavare under åren I 930-
60. Fön11om att del innebar rätt till anstiill n ing i.Jiige
ristat.en var det också en slags auktorisation som skogs
sakkunnig. 
"' De skogsindel ningar med bl.a. u tomorden1ligt vack
ra kartor, som Wilhelm Obbarius och andra obbari te r 
u tförde åt Uddcholms Bolag, finns a rkiverade i Värm
landsarkiv i Karlstad. 
"' Skogsingcnjörcrna Ludvig WC'nströrn och Carl Cus
laf Obbarius anställdes 1864 av l.andtbru ks-Akade
miens Förvaltnings-Komi1.e för au undervisa i koln ing
och bränntorvsberedning och gjorde vidsträckta resor 
i landet för att undersöka vilka metoder som använ
des. We nström avg,w en bcriitte lse över dessa reso r, 
Rön och iahllagrlser rörmuif kolning orh hriinuto,jsbned-
11i11g, tryckt i Ko11gl. Landtbruhs-Alwdrmims Tidskrift för 
å r 18ö7, s. 288- 308. 
'" Enligt Samzeli us.Jiigffisl(l./m skulle en av C.L. Ob
barius söner - felaktigt anges \-Vi lhelm men torde avse 
Gustaf - ha ,·istats i LiSA i flera å r. "Aterkornmen där-
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ifrån hosa11c han sig i H11fvuds1adcn, där han idkade 
agentur. Flyttade därifrå n till Hedemora. Var delägare 
i firman Obbarius & C:o därstäd es." (Sarnzelius 1915. 
s. G(J'l.) 

" I e n å terfunnen dödsannons för Ingenjöre n Carl 
Gustaf Obbarius är namnet på orte n för dödsfalle1 
ofullstiindigt (- lberga) . 
" Se kapite l 4. 

Zusammenfassung 
Dic enormen Erzvorräte (,·orwiegend Eisen ) im 

nördlichen Schweden wurden zwar relativ friih ent
dcckt, aber konnten nich t vor Ende des neunzehnte n 
Jahrhundcrts ausgen utzt werden, nach dem Bau der 
Eisenbahn bis Giillivare- Kiruna. 

Kungl. Slwgsinstilutrl ( Das Kön igl. Forstinstilllt) 
wurde spä1.cr (191 7) Kungl. Skogshiigskolan (Kön igl. 
Forsthochsch ule), d ie imjahre 1977 zu r Forstwisse n
schaftlichen Faku ltät der schwedischen La nd twirt
schafts11niversität. wurde. 

Brnh.mrirtrtrn war (und ist immcr noc h) ein Vcrcin 
a llc r Besitzer \'011 Gruben, Eisenhöne n und Ham
mc rn in Schwcden. Der Verein vertritt d ie Mitgliede r 
gegc u d ie Staatl. Behörde, fördert Austausch von Er
fahrungcn und Forsch ung, zum Teil durch eigene 
Forschcr. F.ine Zeitsch rif t, Jemkontorets Anna/e,; wird 
ausgegeben. 

De r obe nerwähnte l smrl af Strö111 hatte ein kurz
gefasstes Lehrbuch iiber Fors1.einrichtu ng der S1aats
wälde r geschrieben. 

F.xport von Sägeholzprodukten kam nur in den 
siidlichstcn Tei len Schwedens vor. Die Ausbeutung 
der grossen HolZ\orräte der Urwälder in Nordschwe
den in grösseren Mengcn s1.ane tc in dcr zwciten H\ilt~ 
te des 19.J ahrhundens. 

De r Direktor dcs Kungl. Shogsinstitu/e/ war auch 
Chef der s1.aa1l ichcn Wålder. 

D ie grosse ErweiLerung dcr Staa1sfors1cn ka1n crsL 

3:, Jahre später, als grosse Area le ehemalige r l !Caten
wälcler e rworbcn wurdcn. 
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Källor och litteraturförteckning 

Otryckta källor 
Brukssociete/e11s orh Jemlwntorl'ls a r/1iv, 
förvamr/1, i Riksarkivl'I 
Prn1okc,ll fdu1 samma,i u·;'iden m vd Brukssoc it·1t·1c11 

uch de.;,s hd ln1;tkt ig·f' sa111 t i.Jernko nrorct. 

.-hwl 111e llan rulli11,iktigt> iJ,·rnko n tore1 orli grcYc Car l 

Jol,;1n ,·on Hc1111ansso\l 0 111 uppl,\tcl.sc a1· lokale r 

f?.1r Br u kssocic1c1c11s Skogsins1i1u1 i B>'sala ncl1 bi
tr~iclc ,·id skogssköt.:.c\n i Ferr1avcrkt·11s .skug·ar I 8:1q
(U- I \). 

,\nstäl l11i11gsana l llH·I L1 11 fu llmäktige i .Jernko11to1T1 

oc h C. l.. Obbarius 1839-0+0:I. 

Skrin :lsc ti l l full 111;ikt igc ijnnkonton·t fr;°1n C.L Ob

barius 18 ·11-0 1-0 1 med lwskrin, inga,· Obbarius in

d c l11 i11 gs-;y..,1 <·111 samt förslag ti l l u ndrT ,·is11in ge1b 
o rdn a1 1cle ( på tyska, I!:, s . ) . 

S kri,ds,. l r>1 11 Carl Johan ,·011 llcrrn a 11sso11 ti l l Brnks

socic: 1<· tc11s fullmä J...1ige 18-i 1.-0:",-2:·> med 1i lls1~ rb111 
~l\' ()bba ri 11s fö rslag a 11 Inst itu tet i fö rsta h a nd bor
d e u tb ilcb h·:il ifi ccradc p l;u1erar('. 

.-\q;,J rnelbn f11ll1n,iktigc i.Jc·rnko ntore1 och ,igarcn til l 

R;11nnäs Br11k ;111g;:lcnd<' nppi ;"°Hclst· ;1,· \ 'e~tsura 
S:il<'ri för Brukssoc ietctens Skogsi11sti 1111. sa1111 sk()t

,l'in av R,111rncis Brnks skogar 18·1:{-07-1 8 . 

\\' i lh c lm ()i)l,;iri us rest·htT~ittelsc ang·. s tudi e resa i 

Tvsklalld 18.J 7- ,18. 

STO/v i J\ B:s Ol'kiv i Fa/1111 
\ "[inkri11gshandli1114 f"i)r delar a,· \\.ikmansh~·11c Bru ks 

skogar l r,111 18·1·1 1qipr,ittad ,1,· C. I ,. O hba ri 11s. 

l11imila11dso1l!iv, Kar/strul 
l11c.k ln ing.shandl i11gar rör l ' dc.lcholms Bola~s s koga r 

fr:111 I 8.',li- li7. 11ppr,iuadc bl.a. ,I\· \\'. Obbarius. 

Fd. CästrikP-TJala IPviis arkiv. Fo/1111 
l11dc ln i11g.sh;111dli11~ar fö r C a rpenbt'rg~ Bruk rriln I HG8 

uppr;i11ad,· a,· Frnst Obbarius. 

Kung l. Skogssl)rclscns Cirk11br d en 20_/uni 1867. an

gat'nclf- g n111cl cr rör a lllll ii1 1na ,;kog;1rs i11clc ln in g 

1ill orcl11~1d -:.kogshush;tl lning. 

Riksarki,T t/ S,·ar i Rarnsck och Land"1 rkivet il ' ppsab 

I l usf'ö rhiirs l:'i11gde r och lio 11pp1cckningaL 

St;:1a tli che" Fors1<111n l lar1,gcroclc. Saclhen-:-\.11halt. arki
lT L 

Anlialt-lkrnburg·isclic \\'öche11 1lic hc ..\n7eigen 1798, 
1Bl 2. 18~~. 111 .m. 

Tryckta källor 
.-\gardli , Carl Adolpl1. 1857. "()rn Sn.:rige~ -.,J..::og~,-~1Sc11·· 

i Fi)r.H)I< till f' N \lal.\r4wnomii,/i ,/(l/i,Jik 1f1_wr 5)11Pri,t.!,'(', D. 

3: I. C1rls1ad . 

: \llgt'nu,i,w Ftn~,I- u11d.Jagrl:f1itung 18'.19. 
..\rnborg. Tore. l 'l-17. /)pf JlfHds,,e11.,/:r, ,k11g,1_,p11rlll'lnt1/ 

(S,cnska Skogsdrdsrörcn ingcn ) . 2. uppi .. Stuckho lrn. 

Berg. K;irl l leinric li Edrn und rn11 , l 855. '"L'lll'r dic \'c

getat io 11s-\'crh~l. l1.11 issc in Skandi11a\·icn besondc rs 
in fo r~1l ic licr 13eLit'h1111g ... Johrlnu1, dt r A:o"nigl. 
S1irlt, . Alwdm1i1· /iir Fo,:,1- 1111d /.1111,lwirf/w :11 'Jl111 ra1td. 

Berg. Karl I it'inrich hlnlllnd vo11. 18:i6. Sl:nge11 (J('// des, 

uationo/-d ,•onumi,lw bctydelsr i Slw11dinovi1,11. Öf\"c rs. 
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C.L. OBBARIUS 
En nydanare i Bergslagens skogar 

vid 1800-talets mitt 

Carl Lu dwig Obbarius är en av elen s\·en ka 
skogsvårdens främsta historiska förgrund -
gestalter vars iclccr även har kommit att på\·er
ka dagens skogshushållning. Han och hans lär
jungar, d e så kal lade "obbariterna ··, hade sin 
huvudsakliga verksamhet i Bergslagens bruks
skogar vid m iuen och senare delen a\· 1800-
talet. Vid de nna tid gällde det au främst säker
ställa järnbrukens behov av skog för kolning. 
och för au öka produktionen bö1jade nya u t
vecklade skogsindelningsplaner att am·ä ndas. 
De icleer, som då infördes till Sverige, kom till 
stor del från det tyska skogsbruket där Obba
rius hade sina rö tter. 

Boke ns författa re,jägmästaren och förre 
revirförvaltaren Bengt Brynte, har under eu 
flertal år studerat 1800-ta lets skogsbruk ur 
må nga aspekter. H är ger han en inträngande 
skildring av tidens tankegångar, de förhållan
den och de personer som då styrde 11t\·eckling
e n av skogsvården och h ur d enna sedan kom 
au. omsättas i prakti ken. Skogshushå llningens 
långa perspektiv gör det möjligt för den upp
märksamme att fortfarande avläsa spåren a\· 
Obbarius och hans elevers verksamhe t. Bengt 
Bryn tes bok är värdefull eftersom den ger det 
moderna skogsbruket en plats i sitt historiska 
sammanhang, eller som Sven Sjunnesson kri
ver i förordet: "Obbari us ... stod för e n s\·n 
som se nare h ar blivit ett av svenskt skogsbruks 
främsta kännetecken". 
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